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Högskoleverkets överväganden
och bedömningar

Bedömargruppens rapport innehåller en grundlig genomgång av de juridiska utbildningarna. I utvärderingen ingår dels juris kandidatutbildningen
vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala , dels
de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet och Högskolan
i Jönköping samt de rättsvetenskapliga programmen vid Luleå tekniska
universitet och Örebro universitet.
Flertalet av de frågor som bedömarna tar upp är sådana som det
ankommer på respektive högskola och dess beslutsorgan, främst utbildningsledningen, att bestämma om. Respektive högskola är adressat för dessa delar
av utvärderingen. Det är Högskoleverkets förhoppning och övertygelse att
utvärderingsrapporten ger konstruktiva bidrag till det fortlöpande interna
utvecklingsarbetet vid de berörda högskolorna.
I några fall har utvärderingen aktualiserat frågor som det ankommer på
regeringen och Domstolsverket att bestämma om. Högskoleverket återkommer till dessa frågor i det följande.

Allmänt
Högskoleverket kan konstatera att bedömargruppen lyfter fram många
positiva drag i juristutbildningen. Verket kan med utgångspunkt i den
genomförda utvärderingen konstatera att juristutbildningarna sammantaget uppfyller de krav som kan ställas på högre utbildning utifrån högskolelag och examensordning.
Bedömargruppen ger rekommendationer till de enskilda lärosätena
inom de fokuserade områdena forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet, internationalisering, yrkesanknytning, pedagogiska frågor samt jämställdhet och genusperspektiv. Rekommendationerna speglar också hur väl
lärosätena lyckats inom dessa områden.
Bedömargruppen lämnar i sin utvärderingsrapport också ett antal
kritiska anmärkningar. Några problem är gemensamma för alla utbildningarna, såsom långa studietider, låg examinationsfrekvens och många avhopp
från studierna.
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Juris kandidatutbildningarna har i varierande grad problem vad gäller
relevans för yrkesverksamhet utanför det statliga rättsväsendet. Därutöver
visar bedömarna att examensordningen överensstämmer dåligt med dagens
arbetsmarknad för jurister. Utbildningen präglas också av en mycket hög
betygshets, något som nära hänger samman med reglerna för antagningen
till notarietjänstgöringen.
Vid de lärosäten som ger affärsrättslig och rättsvetenskaplig utbildningar är kunskapen bristfällig om vilken slags arbeten studenterna får och
var de får anställning. Ett undantag utgör Luleå tekniska universitet.

Genomströmning
Högskoleverket konstaterar att examensfrekvensen är låg vid alla lärosäten.
Av de studenter som påbörjar en juris kandidatexamen är det inte vid något
lärosäte mer än 60 procent som avlägger en hel examen och i flera fall långt
färre. Samtidigt är andelen studenter som avbryter studierna mycket hög.
Exempelvis slutar 30 procent av studenterna vid Göteborgs universitet
redan under första året. Förhållandet är liknande vid de andra lärosätena.
En stor andel av de studenter som påbörjar en prestigeutbildning, med
höga krav för antagning, hoppar således av redan under de första åren.
Oavsett vilka skälen är borde de många avhoppen vara en källa till oro och
problem för lärosätena. Mot denna bakgrund finner Högskoleverket det
anmärkningsvärt att lärosätena inte har genomfört någon undersökning för
att utreda problemen, vare sig när det gäller varför så många hoppar av
under de första åren eller varför så få avlägger examen.
Ett annat mått på den dåliga genomströmningen är att studietiden för
juris kandidatutbildningarna i många fall är betydligt längre än den
avsedda. Av dem som avlägger examen vid Göteborgs universitet tar endast
cirka 25 procent ut sin examen efter den nominella studietiden, som är fyra
och ett halvt år. Vid Stockholms universitet är endast 28 procent färdiga
efter fem år. Vid Uppsala universitet är cirka 40 procent av studenterna
färdiga först efter fem och ett halvt år.
Fördröjningen kan ha flera olika orsaker. En viktig förklaring är sannolikt att många studenter har väntat med att tentera för att få bättre resultat
och därmed få bättre förutsättningar att antas till notarietjänstgöring.
Högskoleverket noterar emellertid att inte heller i detta fall har några större
undersökningar genomförts för att klarlägga skälen till den förlängda
studietiden. Verket finner detta uppseendeväckande med hänsyn till att
genomströmningen är så anmärkningsvärt låg.
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Yrkesrelevans och examensordning
Juris kandidatexamen är en yrkesexamen och regleras därför i examensordningen i högskoleförordningen(SFS 1993:100, bilaga 2, punkten 22).
Målen i examensordningen lyder:
”För att erhålla juris kandidatexamen skall studenten ha
• förvärvat sådana teoretiska kunskaper och färdigheter främst inom civilrätt,
processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, finansrätt och internationell
rätt som behövs för att kunna komma ifråga för anställning som domare och
verksamhet som advokat,
• förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,
• förvärvat kunskaper om hur fysiskt och psykiskt våld påverkar kvinnor och
män,
• fått insikt i sådana ämnesområden, t. ex. rättshistoria, allmän rättslära och
ekonomi, som kan vara av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska
kunskaperna.”
Som framgår av målbeskrivningens första strecksats skall utbildningen ge
kunskaper och färdigheter för att komma ifråga för anställning som domare
och för verksamhet som advokat. Denna målbeskrivning har i mycket hög
påverkat inriktningen av utbildningen mot de traditionella domar- och
advokatkarriärerna. Alla fem lärosätena måste också betecknas som traditionella i denna mening, även om den juridiska institutionen vid Göteborgs
universitet i högre grad än de andra lärosätena har en uttalad inriktning på
affärsjuridik.
Enligt Högskoleverkets mening återspeglas inte den förändring som
arbetsmarknaden för jurister genomgått under det senaste decenniet i
examensordningen. Det är snarare så att målbeskrivningens första strecksats
låser fast utbildningen i den traditionella inriktningen mot det statliga
rättsväsendet. Detta stämmer dåligt med det verkliga förhållandet. Statistik
som bland annat redovisas i bedömargruppens utvärderingsrapport visar att
jurister i ökande omfattning får anställning utanför det statliga rättsväsendet.
Examensordningens målformulering bör därför ändras, så att utbildningen ges en vidgad inriktning, också mot andra yrkeskarriärer än de
traditionella inom det statliga rättsväsendet. Också i ytterligare ett avseende
är enligt Högskoleverkets mening en ändring av målbeskrivningen motiverad. Efter Sveriges inträde i EU har betydelsen av kunskaper i EU-rätt ökat,
något som visas av att samtliga lärosäten numera ger kurser i EU-rätt. Enligt
Högskoleverkets mening bör kunskaper i EU-rätt särskilt anges i examensordningen.
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Högskoleverket vill i detta sammanhang också framhålla vikten av att
lärosätena på ett tidigt stadium och i större utsträckning än nu informerar
studenter och presumtiva studenter om alternativa karriärvägar, utanför det
statliga rättsväsendet. Det är enligt verkets mening också av stor betydelse
att lärosätena genomför kontinuerliga undersökningar om vilka anställningar och vilken slags arbeten studenterna får. Särskilt angeläget är detta
vid universitetet i Umeå, där sådana inte genomförts.
Kunskap om juristernas arbetsmarknad, både inom och utanför det
statliga rättsväsendet, är mycket användbar bland annat i informationssammanhang. Bättre information om den arbetsmarknad som väntar
studenterna torde leda till en bättre studiesocial miljö med stora vinster
både för studenter och lärosäte. Det är också viktigt att lärosätena informerar presumtiva arbetsgivare utanför det statliga rättsväsendet om att notarietjänstgöring inte behöver vara en självklar utgångspunkt för anställning.

Notarietjänstgöring
Notarietjänstgöringen är av stor betydelse för juristutbildningens uppläggning och inriktning. Denna är i normalfallet en förutsättning för att komma
ifråga för anställning som domare, åklagare och kronofogde. Emellertid kan
endast cirka en tredjedel av studenterna beredas möjlighet till notarietjänstgöring. En övervägande majoritet av studenterna kan således aldrig
komma ifråga för sådan tjänstgöring. Det är sedan årtionden omvittnat att
detta förhållande leder till en anmärkningsvärd betygshets. Denna kan ge
betydande problem inte bara för studenterna, utan även för lärosätena.
Högskoleverket har noterat att många studenter säger sig uppleva en
känsla av otillräcklighet, som kan inverka menligt på studier och hälsa. I
värsta fall kan studenter riskera psykisk och fysisk ohälsa. Betygshetsen kan
också leda till att många studenter hoppar av sina studier och att lärosätena
möter studenter som inte i rimlig omfattning tillgodogör sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Den medför vidare en förlängd studietid. Juris kandidatutbildningen vid Göteborgs universitet har genom sin information om
andra karriärvägar än den traditionella i kombination med sin inriktning på
affärsjuridik minskat den negativa inverkan som strävan efter notarietjänstgöring kan ha.
Bedömargruppen har i utvärderingsrapporten lagt fram flera förslag till
lösningar. Den menar t.ex. att Domstolsverket bör överväga att ändra
antagningsprocessen och införa andra antagningskriterier än genomsnittsbetyg. I normalfallet tillämpas en tregradig betygsskala inom högskolan.
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Den fyrgradiga betygsskalan (underkänd, B, Ba, AB) som tillämpas på juris
kandidatutbildningarna är avpassad för att tjäna som urvalsinstrument för
notarietjänstgöring vid Domstolsverket.
Högskoleverket delar uppfattningen att en övergång till en betygsskala
med färre steg skulle kunna innebära en avdramatisering av betygens status,
något som i sin tur skulle vara till fördel för studenternas situation i
utbildningen. Vidare torde en sådan åtgärd öppna för en omprövning av
kriterierna för antagning till notarietjänstgöring. En utvidgning av möjligheterna till alternativa karriärer inom juristyrket skulle också främjas.
Högskoleverket noterar att utbildningsledningarna har påbörjat diskussioner med Domstolsverket om problemet. Samtidigt kan verket konstatera
att de problem som aktualiserats genom den genomförda utvärderingen är
kända sedan flera decennier.
Högskoleverket föreslår därför att regeringen tar initiativ till en översyn
av antagningen till notarietjänstgöringen och dess samband med juristutbildningen. Verket är berett att, t.ex. i samarbete med Domstolsverket,
medverka i en sådan översyn.

Övriga juridiska utbildningsprogram
För de affärsjuridiska och rättsvetenskapliga programmens vidkommande
bör observeras att denna grupp av utbildningar inte är jämförbar med de
utbildningar som leder till juris kandidatexamen, även om de har några
gemensamma problem. Bland dessa kan nämnas många avhopp, låg examensfrekvens och förlängd studietid. Dessa problem gäller framför allt de
rättsvetenskapliga programmen i Örebro och Luleå.
Samtidigt kan Högskoleverket konstatera att mycket arbete har lagts ner
på att skapa en utbildning som ska leda till sådana arbeten med juridisk
inriktning där notarietjänstgöring inte är nödvändig. Med hänsyn till att
studenter från dessa utbildningar konkurrerar på arbetsmarknaden med
jurister med juris kandidatexamen vill Högskoleverket framhålla vikten av
en god kännedom om presumtiva arbetsgivares kunskapskrav.
Högskoleverket vill också i likhet med bedömargruppen framhålla
betydelsen av marknadsföring gentemot presumtiva arbetsgivare. Fler
åtgärder kan vidtas för att förbättra kännedomen om utbildningarna både
inom och utom regionen. Högskoleverket framhåller även vikten av att
kontinuerligt genomföra utredningar om vilken slags arbeten studenterna
får och hos vilken slags arbetsgivare.
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Uppföljning av juristutvärderingen
Som framgår av redovisningen i bedömargruppens rapport har den bedömargrupp som på Högskoleverkets uppdrag genomfört utvärderingen av
juristutbildningar anfört kritiska omdömen på flera punkter. Det gäller
delar av samtliga områden som utvärderingen fokuserat; forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet, yrkesrelevans, internationalisering, pedagogiska frågor, jämställdhet och genusperspektiv. För utbildningar som
leder till en juris kandidatexamen gäller det förutom de synpunkter som
tidigare anförts i Högskoleverkets överväganden och förslag framför allt
avsaknad av moment i utbildningen som behandlar hur fysiskt och psykiskt
våld påverkar kvinnor och män vilket föreskrivs i examensordningen. En
annan fråga av särskild vikt gäller den sneda könsfördelningen bland
professorer och andra lärare.
Uppföljningen kommer för de affärsjuridiska och rättsvetenskapliga
utbildningarna att särskilt inriktas på lärarnas vetenskapliga utbildning och
könsfördelningen bland lärarna. Högskoleverket har konstaterat att dessa
synpunkter gäller sådant som det ankommer på berörda beslutsorgan vid
respektive lärosäte att ta ansvar för.
Högskoleverket har noterat att arbete med kvalitetsutveckling pågår.
Det finns därför anledning att anta att de identifierade problemen kommer
att kunna lösas och att kvaliteten i utbildningen kommer att stärkas.
Mot denna bakgrund har Högskoleverket funnit det angeläget att
juristutbildningen blir föremål för en uppföljning, förslagsvis om två - tre
år. En sådan uppföljning bör då främst inriktas på de punkter där bedömargruppen framfört kritik samt de punkter som Högskoleverket angett
tidigare i dessa överväganden och förslag.
Högskoleverket kommer att initiativ till en sådan uppföljning.

Sammanfattning
Högskoleverket föreslår
• att målbeskrivningen för juris kandidatexamen i examensordningen
ändras, så att utbildningen ges en vidare inriktning än anställning som
domare och för verksamhet som advokat samt så att EU-rätten ges
obligatorisk ställning i utbildningen;
• att regeringen tar initiativ till en översyn av antagningen till notarietjänstgöringen, med syfte att undanröja dess negativa inverkan på
juristutbildningen.
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Högskoleverket förordar
• att berörda lärosäten intensifierar sina ansträngningar att klarlägga
skälen till den låga genomströmningen i utbildning och vidtar åtgärder
för att förbättra den;
• att lärosätena i ökad utsträckning genomför undersökningar om vilka
anställningar och vilken slags arbeten studenterna får;
• att lärosätena i ökad utsträckning informerar presumtiva arbetsgivare
om utbildningen, och att sådana insatser särskilt riktas till arbetsgivare
utanför det statliga rättsväsendet.
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Inledning/Bakgrund

I Högskoleverkets uppgifter ingår bland annat att följa upp och utvärdera
utbildningen inom högskolan. Detta skall ske med beaktande av verksamhetens uppgift och sätt att fungera gentemot samhällets och arbetslivets
utveckling och kompetensbehov.
I föreliggande rapport presenteras den utvärdering av juristutbildningar
som Högskoleverket genomfört i samarbete med utbildningsanordnarna.
I utvärderingen ingår olika juridiska utbildningsprogram:
• Juristprogrammet, som omfattar 180 poäng (4,5 års heltidsstudier) och
leder till en yrkesexamen, juris kandidatexamen. Juristprogrammet ges
vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
Denna examen regleras av högskolelagens 1 kap 9§, dvs. de allmänna
mål som gäller all högskoleutbildning i landet. I och med att utbildningen också är en yrkesutbildning regleras den även av målen för juris
kandidatexamen i examensordningens bilaga 3, punkt 19. Därutöver
gäller de mål för utbildningen som högskolan själv ställer upp. Målen
presenteras senare i framställningen.
• Det affärsrättsliga programmet med EU-inriktning vid Högskolan i
Jönköping om 160 poäng (4 års heltidsstudier) och ett liknande
program som ges vid Linköpings universitet och benämns programmet
för Affärsjuridik med Europainriktning, även det på 160 poäng. Båda
utbildningarna leder fram till filosofie magisterexamen. Linköpings
universitet har statlig huvudman medan Högskolan i Jönköping är
enskild utbildningsanordnare. För Jönköpings vidkommande är inte
högskolelagen och högskoleförordningen direkt tillämpliga men eftersom Högskolan i Jönköping har examensrätt så gäller för båda
utbildningarna samma mål som gäller för all grundläggande högskoleutbildning. Emellertid ger inte dessa utbildningar en yrkesexamen
varför examensordningen för juris kandidatexamen inte gäller dem.
Utöver detta gäller de mål för utbildningen som högskolan själv ställer
upp. Målen presenteras senare i framställningen.
• Rättsvetarprogrammet vid Luleå tekniska universitet om 120 poäng (3
års heltidsstudier) som ger en filosofie kandidatexamen med möjlighet
att bygga på utbildningen till en filosofie magisterexamen om 160
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poäng (4 års heltidsstudier) samt rättsvetarprogrammet med internationell inriktning vid Örebro universitet om 120 poäng, även den en
filosofie kandidatexamen innefattande 3 års heltidsstudier. Dessa utbildningar regleras av högskolelagens 1 kap 9§, de allmänna mål som
gäller all högskoleutbildning. Inte heller dessa utbildningar är
yrkesutbildningar och omfattas därför inte av examensordningens mål
för juris kandidatexamen. Utöver målen i högskolelagen gäller de mål
för utbildningen som högskolan själv ställer upp. Målen presenteras
senare i framställningen.
Utöver denna huvudrapport har en arbetsrapport, Visioner och verklighet,
publicerats. Arbetsrapporten innehåller fem essäer om juristutbildningens
framtid samt fjorton intervjuberättelser om studenters upplevelser av
juridikutbildning.

Projektorganisation
Utvärderingsarbetet har genomförs i en projektorganisation som bestått av
en arbetsgrupp med Högskoleverkets projektansvariga Anette Gröjer och
Staffan Wahlén som projektledare. Juridikstuderande Jonas Premfors har
arbetat fram en förstudie till projektet. Till arbetsrapporten, Visioner och
verklighet, har konsulten Karin Agelii genomfört intervjuer med juridikstuderande. Därutöver har advokat Claes Beyer, universitetsadjunkt Monica
Burman, universitetslektor Roland Haglund, chefjuristen Jan Persson samt
juridikstuderande Victoria Risberg bidragit med essäer om juristutbildningens framtid.
I en extern bedömargrupp har följande experter ingått: Thomas
Wilhelmsson, bedömargruppens ordförande, är prorektor och professor i
civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet. Sten Losman, tidigare
chefkommunjurist i Göteborg, är nu aktiv i Advokatfirman Vinge, Britta
Bjelle är generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten och Eva Thorin är
ställföreträdande chef för juristavdelningen på FöreningsSparbanken. Juridikstuderande Jennifer Gåfvels, Linköping och juridikstuderande Linda
Nord, Lund, har medverkat som studentrepresentanter. Av de externa
bedömarna har Thomas Wilhelmsson deltagit vid samtliga platsbesök, Sten
Losman har deltagit i besöken på samtliga platser utom Jönköping. Britta
Bjelle och Jennifer Gåfvels har deltagit i besöken vid de fem universiteten
med juris kandidatutbildning. Eva Thorin och Linda Nord har deltagit i
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platsbesöken vid de andra juridiska utbildningarna. Anette Gröjer och
Staffan Wahlén har även fungerat som bedömargruppens sekreterare och
deltagit vid samtliga besök. Denna bedömargrupp är ansvarig för föreliggande huvudrapport samt de slutsatser och rekommendationer som den
inrymmer.
En referensgrupp med uppgift att vara diskussionspartner för planering
av utvärderingens innehåll, uppläggning och genomförande knöts tidigt till
projektet. I referensgruppen har ingått: professor Ingrid Arnesdotter
Linköpings universitet, generaldirektör Britta Bjelle Brottsoffermyndigheten,
direktör Göran Boldt Jusek, advokat Kerstin Calissendorff Advokatfirman
Cederquist, juridikstuderande Anna Edholm Lunds universitet, universitetsadjunkt Göran Hussler Örebro universitet, lagman Per Kjellsson Västerås tingsrätt, professor Kent Källström Stockholms universitet, professor
Kjell Å Modéer Lunds universitet samt professor Lotta Westerhäll Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Göran Boldt har i inledningskapitlet
författat avsnittet om juristernas arbetsmarknad.
Även på lokal nivå har det vid de flesta av lärosätena funnits projektgrupper som har arbetat med lärosätenas självvärderingar. En kontaktperson gentemot Högskoleverket har utsetts på varje lärosäte.

Syfte och utgångspunkter
Högskolorna har själva ansvaret för de utbildningar de bedriver medan
Högskoleverket enligt sin instruktion har som uppgift att verka för att de
mål och riktlinjer som riksdag och regering fastställer för verkets ansvarsområde förverkligas. Däribland ingår som tidigare nämnts att följa upp och
utvärdera utbildning.
De mål och regler som gäller för utbildningarna är en viktig utgångspunkt för utvärderingsarbetet. En sådan utgångspunkt är högskolelagens
andra paragraf som stipulerar att den utbildning som anordnas med staten
som huvudman:
”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet,
och … ”
En annan viktig utgångspunkt är högskolelagens tredje paragraf:
”Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan
forskning och utbildning.”
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I högskolelagens 1 kap. 9§ anges de allmänna målen för grundläggande
högskoleutbildning. Målen gäller all högskoleutbildning vid svenska universitet och högskolor:
”Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att
självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt
inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla
studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig grund.”
Stiftelsehögskolan i Jönköping har ingen offentlig huvudman men har
enligt förordningen SFS 1993:956 tillstånd att utfärda magisterexamen i
handelsrätt. Enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (SFS 792)
stadgas i 2§ att: ”Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och bedrivas
så att den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på grundläggande högskoleutbildning i 1 kap. högskolelagen”. Paragraferna ovan är därmed tillämpliga
på alla program som ingår i denna utvärdering.
Utbildningen på de juristprogram som leder till en yrkesexamen är en
yrkesutbildning. Denna regleras i examensordningen (SFS 1993:100 bilaga
2, punkten 22). I förordningen regleras dels omfattningen på utbildningen,
dels målen för juris kandidatexamen. Målen lyder:
”För att erhålla juris kandidatexamen skall studenten ha
• förvärvat sådana teoretiska kunskaper och färdigheter främst inom civilrätt,
processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, finansrätt och internationell
rätt som behövs för att kunna komma ifråga för anställning som domare och
verksamhet som advokat,
• förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,
• förvärvat kunskaper om hur fysiskt och psykiskt våld påverkar kvinnor och
män,
• fått insikt i sådana ämnesområden, t. ex. rättshistoria, allmän rättslära och
ekonomi, som kan vara av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska
kunskaperna.”
Punkten avslutas med att framhålla möjligheten att ställa upp egna mål för
utbildningen. Målen enligt examensordningen för juris kandidatexamen
gäller enbart för juristprogrammen vid universiteten i Göteborg, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala.
De övriga utbildningarna resulterar i generella examina för magisterexamen (minst 160 poäng varav 80 poäng i huvudämnet) eller kandidatexa-
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men (120 poäng varav 60 poäng i huvudämnet). Det finns också möjlighet
att ta ut en högskoleexamen (80 poäng). För alla tre examina gäller de
allmänna målen enligt 1 kap. 9§ högskolelagen samt de mål som respektive
högskola bestämmer. Målen för yrkesexamen enligt examensordningen är
inte styrande för dessa utbildningar. Emellertid hänvisar några av utbildningsledningarna till dem som influens.
De mål som lärosätena själva har ställt upp för sin utbildning återges
senare i framställningen i beskrivningarna av respektive lärosäte.
En annan viktig utgångspunkt i utvärderingen är verkets uppgift att
stödja och främja arbetet vid högskolorna i syfte att förbättra verksamhetens
kvalitet. Utvärderingens syfte är därför ytterst att bidra till förbättring och
utveckling av utbildningen. Genom utvärderingen av utbildningarna har
bedömargruppen dragit slutsatser och lyfter fram observationer i form av
rekommendationer, som bedömargruppen anser vara väsentliga för utbildningens utveckling. Rekommendationer ges dels på ett övergripande plan,
dels på lärosätesnivå. Utvärderingens uppläggning och genomförande
beskrivs senare i framställningen.

Utvärderingens fokus
Utvärderingens fokuseras på fem kvalitetsaspekter: (1) Forskningsanknytning
och tvärvetenskaplighet, (2) Internationalisering, (3) Yrkesrelevans, (4)
Pedagogik samt (5) Jämställdhet och genusperspektiv. De fem kvalitetsaspekterna är valda utifrån samhällsutvecklingen i stort och den förändrade
arbetsmarknad som i dag möter personer med juristutbildning. Exempel på
förändringar är den ökande internationaliseringen och Sveriges inträde i
EU. En arbetsmarknadsrelaterad förändring är den ökande efterfrågan på
juristutbildade personer utanför det statliga rättsväsendet. Ett tredje exempel är att jämställdhet och genusperspektiv har fått en mer framträdande
plats i dagens samhälle.
(1) Forskningsanknytning har valts främst utifrån högskolelagens 1 kap.
3§ som föreskriver att ”Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära
samband mellan forskning och utbildning” samt den andra paragrafens
krav på att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Under denna punkt har personalens utbildningsnivå tagits upp, såsom
andelen professorer och i vilken mån de undervisar på grundutbildningsnivån samt andelen övriga lärare med doktorskompetens. Granskningen avser också vilka möjligheter lärare med eller utan doktors-
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kompetens har att forska och huruvida lärare utan doktorsgrad uppmuntras till och ges förutsättningar för vidareutbildning. En annan
punkt gäller doktoranders medverkan i grundutbildningen.
Därutöver har frågor ställts om i vilken omfattning information ges till
studenterna om den pågående forskningen vid fakulteten/institutionen samt om de uppmuntras och inspireras till forskarutbildning.
Utvärderingen omfattar även i vilken grad studenterna utbildas i
forskningsmetodik anpassad till grundutbildningen.
Frågor har också ställts om hur tvärvetenskapliga perspektiv tas upp och
i vilken mån studenterna får inblick i forskning inom andra discipliner
som kan anses relevanta för utbildningarna.
(2) Internationalisering som kvalitetsaspekt tar även den en av sina utgångspunkter i högskolelagen. I den femte paragrafen föreskrivs att
högskolorna i sin verksamhet bör ”främja förståelsen för andra länder och
för internationella förhållanden”. Ett annat avstamp för internationaliseringsaspekten är Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för
juristutbildningen. Ytterligare en utgångspunkt är den ökande internationaliseringen i allmänhet.
Under denna punkt har utvärderingen gällt i vilken mån kurser ges om
andra länders rättsförhållanden eller om adekvata inslag därom förekommer samt undervisning och litteratur på andra språk. Granskningen har varit särskilt intressant framför allt vad gäller de program
som har en uttalad inriktning mot EU och internationalisering men
även beträffande de övriga.
Även omfattningen av både lärarutbyte och studentutbyte har
utvärderats. Det svenska målet för studentutbytet inom SokratesErasmus är att 10 % av studenterna skall tillbringa en del av sina studier
i Europa. I detta sammanhang har även frågor ställts om hur både de
utresande svenska studenternas och de utländska studenternas erfarenhet och kunskap tas till vara.
(3) Yrkesrelevans kan relateras till högskolelagens andra paragraf, punkten
två som föreskriver att högskolorna skall ”… samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet”. Denna föreskrift har
här tolkats så att det är viktigt att utbildningen motsvarar samhällets
och arbetsgivarnas krav på, i det här fallet, jurister. I samband med detta
har frågor ställts kring vad som är juristens yrkesroll och vad lärosätena
vet om krav från olika slags arbetsgivare samt huruvida lärosätena har
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kunskap om vart studenterna tar vägen efter avslutad utbildning. Detta
har varit särskilt intressant för de juristutbildningar som inte resulterar
i en juris kandidatexamen. Å andra sidan styrs juris kandidatutbildningen
av förordningen för yrkesexamen som stipulerar att studenten skall ha
”förvärvat sådana teoretiska kunskaper och färdigheter främst inom civilrätt, … som behövs för att kunna komma ifråga för anställning som domare
och verksamhet som advokat,”. Yrkesrelevansen för juris kandidatutbildade kompliceras genom att i genomsnitt endast cirka 30 % av
studenterna kan erbjudas notarietjänstgöring. Kampen om notarieplatserna är därför mycket hård redan från början. Med hänsyn till att
de flesta studenter hamnar utanför rättsväsendet har frågor ställts till
lärosäten med juris kandidatutbildning om hur studenterna förbereds
för en yrkesroll utanför den traditionella domar- och advokatbanan
samt vad som är känt om dels vilka företag och myndigheter etc. som
är tänkbara arbetsgivare, dels vilka kunskaper som efterfrågas av dessa.
Frågor har också ställts om hur lärosätena informerar studenterna om
den framtida yrkesrollen utifrån vad som sagts ovan.
I sammanhanget har utvärderingen också omfattat lärosätenas marknadsföring av utbildningen gentemot presumtiva arbetsgivare samt
vilka möjligheter studenterna har att komma i kontakt med arbetslivet
genom praktik etc.
Frågor har också ställts om förekomsten av tvärvetenskapliga inslag
inom utbildningen som har relevans för olika juristroller och i vilken
mån samverkan med andra fakulteter förekommer. Utvärderingen har
också tagit upp studenternas färdigheter vad gäller muntlig och skriftlig
framställning, övning i projektarbete och samarbete.
(4) En genomarbetad pedagogisk modell eller strategi är en förutsättning
för en framgångsrik utbildning. Inom ramen för detta kriterium har
frågor ställts om hur man på lärosätet arbetar med pedagogiska frågor
inklusive vilken modell som tillämpas, i vilken omfattning studenter
aktiveras i undervisningssituationen samt vilken slags aktivitet det
gäller.
Utvärderingen har även gällt lärarnas pedagogiska kompetens och
möjligheter till fortbildning och därigenom indirekt vilken vikt fakulteten/institutionen lägger vid pedagogisk kompetens.
Den nionde paragrafen i högskolelagen föreskriver att studenterna skall
ges förmåga till självständig och kritisk bedömning, självständigt
kunna lösa problem samt bibringas förmåga att följa kunskaps-
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utvecklingen. Frågor har ställts kring hur studenterna övas i dessa
kunskaper samt om lösning av realistiska problem används i examinationen.
Utvärderingen har också gällt återkoppling till studenter på promemorior, annat eget skrivet material och muntlig framställning samt hur
information från både kursutvärderingar och andra utvärderingar eller
uppföljningar tas tillvara.
(5) När det gäller jämställdhet är högskolelagens femte paragraf vägledande. Paragrafen stipulerar att ”I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas”. Frågor har
ställts om fördelning kvinnor - män både bland studenter och personal
och vad som görs för att främja jämställdheten vid fakulteten/institutionen.
Utvärderingen har också gällt om litteratur och exempel anpassats till
en syn på samhället där kvinnor t. ex. inte alltid är assistenter och
sekreterare utan även innehar högre befattningar.
Utöver jämställdhet har genusperspektiv fokuserats. Genusperspektiv
skall inte förväxlas med jämställdhet. Genusperspektiv kan förenklat
uttryckt sägas handla om att se saker och ting med olika glasögon, med
beaktande av såväl sociala som historiska förhållanden. Genusperspektivet inbegriper en maktdimension. Det är således en kunskapsdimension i likhet med exempelvis klassperspektiv. Frågor har ställts
om i vilken mån utbildningen tar upp olika föreställningar om kön vad
gäller förståelse och tolkning av lagar och andra juridiska företeelser.
Utvärderingen har omfattat också förekomsten av litteratur och exempel med genusperspektiv samt i vilken mån genusperspektiv tas upp i
examination.
Examensordningen för juris kandidatexamen föreskriver att studenterna skall ha förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, samt ha förvärvat
kunskaper om hur fysiskt och psykiskt våld påverkar kvinnor och män.
Utvärderingen har även ur detta perspektiv innefattat frågor om
beteendevetenskapliga inslag i utbildningen.

Uppläggning och genomförande
Utvärderingen är genomförd stegvis. Inledningsvis bjöds företrädare för de
olika utbildningarna in till en gemensam diskussion avseende inriktning
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och uppläggning. Denna resulterade i att projektplanens förslag till syfte
och fokusering accepterades.
Ett möte om juristutbildningens yrkesrelevans anordnades. Företrädare
för olika typer av arbetsgivare bjöds in för diskussion med utvärderingens
referensgrupp. Syftet med mötet var att få inblick i arbetsmarknadens krav
på juristutbildning samt att skärpa frågorna om utbildningens yrkesrelevans. Även problematiken kring tingsmeritering och notarietjänstgöring
diskuterades.
En mall för självvärderingar utarbetades i samarbete med lärosätena.
Självvärderingarna genomfördes under vintern 98/99. Av utrymmesskäl
redovisas inte här vare sig självvärderingarna eller deras bilagor. För självvärderingens vidkommande har en beprövad planeringsmodell1 för utvärdering och kvalitetsbedömning använts. Huvudkomponenterna är struktur (förutsättningar), process och resultat. Modellen ger en helhetssyn på
det utvärderade programmet/ämnet vilket medför att man bl. a. studerar
mål, pedagogiska och organisatoriska ramar, undervisningsprocesser. Att
studera både struktur och processen är av stor vikt för förståelsen av
resultatet.
I självvärderingarna ingick SWOT-analys (Strength, Weakness,
Opportunities och Threaths), dvs. lärosätena gjorde själva en värdering av
de egna starka sidorna, svagheterna och möjligheterna till utveckling, samt
hot. SWOT-analysen användes av lärosätena själva för att analysera varje
huvudkomponent i självvärderingen och även sammantaget. Att lärosätena
själva genom SWOT-analys värderar sina egna strukturer, processer och
resultat medför bättre förutsättningar att genomföra framtida förbättringar. Det bör observeras att bedömarna inte har använt SWOT-analys i
sin bedömning.
Med struktur menas enkelt uttryckt vad man har. En viktig del av detta
är målen för verksamheten både på en övergripande nationell nivå samt
lärosätenas egna mål för utbildningen. Utbildningsmål på olika nivåer
presenteras senare i framställningen.
Andra delar av strukturen är administrativa ramar med vilket menas
bl. a. kursorganisation och arbetsformer. Ytterligare ramar utgörs av lokaler,

1

Se t. ex. Donabedian. A. 1973. Aspects of Medical Care Adminstration. Cambridge
Massachusetts: Harvard University Press eller
Lundmark, A. 1985: Utvärdering av personalutbildning. Stockholm: Arbetslivscentrum eller
Forsberg, B. m. fl. 1984: Att planera utbildning. Lund Studentlitteratur.
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utrustning, gruppstorlek samt ekonomiska resurser. Studenternas förutsättningar är också en viktig del av strukturen. Hit räknas bl. a. förkunskaper, motivation, arbetslivserfarenhet, förväntningar på utbildningen o.s.v.
Ledningens organisation, personalens sammansättning och kompetens
samt lärarnas pedagogiska grundsyn är också delar av strukturen. Tjugofyra
frågor ställdes i självvärderingsmallen om strukturen.
Processen kan beskrivas som det man gör av de förutsättningar som finns.
Flera faktorer är viktiga för en bra process, såsom verksamhetsplanering,
ledning och fördelning av arbete, ekonomihantering, information och
kommunikation. Undervisningens innehåll, omfång och svårighetsgrad,
läromedlens funktion samt lärarnas roll är andra exempel på faktorer som
har stor betydelse för processen.
Uppföljning och utvärdering samt verksamhetsutveckling är värdefulla
inslag för att processen skall kvalitetssäkras och utvecklas. Femton frågor
ställdes i självvärderingsmallen om processen.
Resultatet kan beskrivas som det man får till följd av strukturen och
processen. Resultaten för studenterna är exempelvis vad de lärt sig under en
utbildning samt hur utbildningen har förberett dem för arbetslivet.
I bedömningen av resultatet ställs också kostnaden i relation till resultatet. Det är också viktigt att i sammanhanget relatera resultaten till målen
för utbildningen och även till den förväntade yrkesrelevansen.
Genomströmningen av studenter är också en viktig del av resultatet. Att
påvisa resultat och framförallt effekter är omvittnat besvärligt. Därför har
bara tre frågor ställts om resultat i självvärderingsmallen.
Tyngdpunkten i självvärderingen har legat på struktur och process.
Mallen för självvärderingarna återfinns i bilaga 1.
Samtidigt med att lärosätena arbetade fram självvärderingar genomfördes intervjuer med studenter som nyligen avslutat sin juridiska utbildning
och essäer om juristutbildningens framtid skrevs. Dessa redovisas i
arbetsrapporten: Visioner och verklighet. Både visioner och intervjuer med
tidigare studenter har använts av bedömarna som kompletterande underlagsmaterial. Arbetsrapporten är också tänkt att ge lärosätena inblick i
studenternas situation och tankar kring sin utbildning samt genom visionerna ge inspiration till den egna debatten om syftet med utbildningen.
Under våren 1999 genomförde den externa bedömargruppen fyra
platsbesök på lärosäten. De andra fem genomfördes under hösten.
Innan platsbesöken tog vid hade bedömarna tagit del av fakulteternas
självvärderingar. Dessa diskuterades utifrån sitt innehåll och utvärderingens särskilda inriktning. Platsbesöket skulle leda fram till att slutsatser och
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iakttagelser utifrån självvärderingen styrktes eller modifierades. Vid besöket
ställdes frågor utifrån utvärderingens särskilda fokusering. Varje platsbesöken genomfördes på en dag. Bedömarna träffade företrädare för
utbildningsledningen, lärare, övrig personal, pedagogiska konsulter i förekommande fall samt studenter inklusive företrädare för studentorganisationerna.
Vid platsbesöken hade de enskilda bedömarna ett särskilt ansvar för att
ställa frågor om någon eller några av de fem kvalitetsaspekter som fokuseras.
I direkt anslutning till platsbesöken diskuterade bedömarna fram preliminära slutsatser. När alla platsbesöken genomförts justerades dragna slutsatser och rekommendationer arbetades fram dels på lärosätesnivå, dels på
övergripande nivå. Dessa presenteras dels i avsnitten om de enskilda
lärosätena, dels i avsnittet om rekommendationer.

Arbetsmarknaden för jurister2
Arbetsmarknaden för jurister har under 1990-talet inte varit särskilt ljus,
men en förbättring är förestående. Den öppna arbetslösheten för nyutexaminerade har sjunkit från nivåer kring tio procent ner till några procent. För
samtliga jurister har den öppna arbetslösheten sjunkit från cirka tio procent
år 1994 till för närvarande fem procent.
Traditionella juridiska yrken som t. ex. åklagare och domare är förbehållna personer med juris kandidatexamen och dessa yrken förutsätter
genomgången notarietjänstgöring. Detta har lett till en hård konkurrens
om notarietjänsterna, vilka i stort sett tillfaller den tredjedel av en årskull
som har de högsta betygen.
För den som inte genomgår juris kandidatutbildningen utan något av
de andra juristprogrammen är det således ett antal yrken som utesluts på
grund av de krav som uppställs. De juridiska yrken som återstår är de som
inte faller under rättsväsendet, t. ex. arbete som affärsjurist i banker, företag
och organisationer samt vissa tjänster hos skatteförvaltningarna och inom
exekutionsväsendet.
I ett stort antal prognoser sätts tilltron till den privata tjänstesektorn,
som man hoppas skall ge juristerna de nya arbetstillfällen som behövs.
Enligt Juseks tre senaste arbetsmarknadsundersökningar under nittiotalet
får 25 procent av de nyexaminerade andra arbetsuppgifter än strikt juri-

2

Detta avsnitt är författat av Göran Boldt, direktör med ansvar för utbildnings- och
arbetsmarknadsfrågor inom Jusek.
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diska. Det är ekonomiska arbetsuppgifter, utredningsarbete, personaladministrativa uppgifter eller uppgifter inom utbildnings-, informationsoch mediaområdet.
Framtidsutsikter

Åldersstrukturen i vissa juristyrken pekar på ganska stora pensionsavgångar
framöver. En fjärdedel av dagens anställda jurister inom rättsväsendet och
i kommunerna samt betydligt fler inom advokatkåren uppnår pensionsåldern inom tio år3. Efter sekelskiftet väntas således antalet pensionsavgångar
att successivt öka för att om drygt tio år kulminera och under ett antal år
därefter uppgå till motsvarande en halv årskull av examinationen. Den
senaste prognosen från SCB räknar med en sjunkande examination, vilket
skulle innebära att pensionsavgångarna skulle motsvara en än högre andel
av en årskull.
Behovet av jurister för juridiska arbetsuppgifter fortsätter att öka de
närmaste åren. Inte minst efterfrågas jurister med kunskaper om utländsk
och internationell rätt samt med goda språkkunskaper i växande omfattning såväl i Sverige som på det internationella arbetsfältet.
Även om många jurister kommer att finna arbete inom den privata
sektorn kommer de att förbli en liten grupp bland industrianställda
akademiker. Tjänsteproducerande företag, däribland banker och försäkringsbolag, revisions- och advokatbyråer samt nya företag inom media- och
informationsområdet väntas däremot ha ett växande behov av jurister.
Juristens förmåga att strukturera och lösa problem är speciellt värdefull i det
framväxande informationssamhället.
Den kommunala sektorn har mycket få jurister. Många kommuner och
landsting saknar därmed viktig kunskap för att bland annat handskas med
det regelverk som är följden av Sveriges EU-anslutning. De sociala myndigheternas ökade ansvar i vårdnadsfrågor borde också leda till ett ökat behov
av jurister.
Enligt SCB:s senaste prognos4 väntas en brist på jurister omkring år
2010. SCB grundar sitt antagande på en fortsatt tillväxt av efterfrågan
kombinerad med en sjunkande examination. Den fortsatta utbyggnaden av
högskoleplatser gör dock tillgångsprognosen osäker. Avgörande för hur
arbetsmarknaden skall utvecklas under de kommande åren är således
fortfarande i vad mån juristerna lyckas bryta ny mark inom främst den
3

4
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Sammanställning av uppgifter i Juseks register omfattande cirka 85 procent av
juristkåren.
Jusek: Trender och prognoser 1998

otraditionella privata tjänstesektorn. Juristens generella kompetens med sin
speciella förmåga att strukturera och lösa problem är användbar inom
många områden. Problemet är att juristen ofta uppfattas som specialutbildad enbart för rättsväsendets behov.
Även om rättsväsendet är en stor och viktig del av juristernas arbetsmarknad så sysselsätts mer än häften av alla jurister inom andra områden i
arbetslivet. På dessa jobb som inte förutsätter juridisk utbildning konkurrerar juristerna med andra akademiker främst ekonomer, personalvetare
och andra samhällsvetare.
Juristarbetsmarknaden 1999

Utvecklingen5 under de senaste två åren har inneburit att den förvärvsarbetande juristkåren vuxit med drygt tio procent. Tillväxten återfinns inom alla
sektorer utom rättsväsendet och skatte- och exekutionväsendet. Det är
främst inom den privata tjänstesektorn och inom den statliga förvaltningen
som ökningen av juristerna finns. Medan ökningen inom den privata
tjänstesektorn främst rör områden inom konsult- och uppdragsverksamhet
så gäller ökningen inom statsförvaltningen hela området utom de traditionella rättsområdena. En förklaring till den statliga expansionen är Sveriges
anslutning till EU, som nu lett till ett ökat behov av jurister.
En genomgång6 av hur juristernas arbetsmarknad ser ut idag (1999)
visar att det i Sverige finns runt 21 500 yrkesverksamma jurister.
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Sammanställning av uppgifter ur Juseks register omfattande cirka 85 % av juristkåren.
Juristarbetsmarknaden 1999, som bygger på internt Jusekmaterial och uppgradering
med hjälp av information från SCB.
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Av dem arbetar ungefär hälften i sådana yrken där juris kandidatexamen
är ett krav, medan cirka 8 000 utför arbetsuppgifter utanför det strikt
juridiska området. Knappt hälften av juristerna (48 %) arbetar idag inom
den offentliga sektorn. Rättsväsendet sysselsätter 5 000 jurister, övrig statlig
förvaltning 4 500 och kommuner, landstingen och kyrkokommuner sammanlagt 900 jurister.
På advokatbyråer och övriga juridiska byråer arbetar cirka 5 500 jurister.
Banker och försäkringsbolag sysselsätter 1 900 jurister7, ideella och branschanknutna organisationer 700 medan övrig privat sektor sysselsätter 3 000.

7
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Bedömargruppen vill framhålla att det endast är en bråkdel av dessa som är anställda
som jurister. De flesta arbetar med arbetsuppgifter som inte kräver någon juridisk
examen.

Bedömargruppens rapport
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Sammanfattning av
bedömargruppens rapport och
generella rekommendationer

Sammanfattning
Utvärderingen omfattar nio utbildningsprogram i juridik; dels utbildning
till juris kandidatexamen (180 poäng), som ges vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala, dels ett affärsrättsligt program
med EU-inriktning vid Högskolan i Jönköping och ett liknande program
(affärsjuridik med europainriktning) vid Linköpings universitet, samt ett
rättsvetenskapligt program om 120 + 40 poäng vid Luleå tekniska universitet och ett rättsvetarprogram med internationell inriktning om 120 poäng
vid Örebro universitet.
Arbetsmarknaden för utbildade jurister finns idag i stor utsträckning
utanför rättsväsendet. En viktig fråga för utvärderingen har därför varit i vad
mån utbildningarna svarar mot denna nya arbetsmarknads behov. Ytterligare utgångspunkter har varit i hur stor utsträckning utbildningarna möter
krav på forskningsanknytning, internationalisering och god pedagogik.
Slutligen har utvärderingen bedömt hur de olika utbildningarna uppfyller
de krav på jämställdhet som ställs i bl.a. examensordningen.
Juris kandidatutbildningarna uppfyller i huvudsak väl de krav som
kan ställas på forskningsanknytning. Det finns på de flesta orter ett stort
antal professorer och disputerade lärare, som genomför en omfattande del
av sin tjänstgöring i grundutbildningen. I vissa fall finns det dock begränsade möjligheter för lektorer att bedriva egen forskning och den direkta
forskningsanknytningen i undervisningen, särskilt under de tre första
utbildningsåren, är inte särskilt omfattande. Tvärvetenskapliga inslag förekommer inte heller särskilt ofta. Vanligast är kurser i ekonomi och i viss mån
språk.
Möjligheterna för studenterna inom juris kandidatutbildningarna att
tillbringa minst en termin vid universitet i annat land är stora. Antalet
inresande studenter från andra länder är mer begränsat. Lärarutbyte förekommer i liten utsträckning. Över lag tycks dock erfarenheterna av det
internationella utbytet få ett begränsat genomslag i de juridiska utbild-
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ningarna, t. ex. är inslag av komparativ rätt (med undantag av EG-rätt) inte
allmänt förekommande.
Examensordningen föreskriver att utbildningen skall ge sådana kunskaper som behövs ”för att komma i fråga för anställning som domare och
verksamhet som advokat.” Endast 30 procent av dem som genomgår
utbildningen ges möjlighet till notarietjänstgöring, som är en förutsättning
för befattning som domare, åklagare och kronofogde. De flesta juris
kandidatutbildningarna har ett innehåll som svarar mycket nära mot
Examensordningens föreskrift. Några erbjuder dock möjlighet till breddning mot t. ex. verksamhet i företag. Praktiktjänstgöring, ibland i samband
med examensarbete, blir mer vanligt förekommande. Utvärderarna ser det
som väsentligt att institutionerna regelbundet följer upp de studenter som
tar examen och undersöker hur arbetsmarknaden ser ut för dem. I det
sammanhanget föreslås också att examensordningen och antagningen till
notarietjänstgöring ses över.
De juridiska utbildningarna har låg undervisningstäthet, bland de lägsta
över huvud taget inom högskolan. Detta leder till problem, som man på
olika sätt försöker att mildra. Pedagogiken bygger ofta på föreläsningar,
övningsuppgifter och seminarier och vid två universitet tillämpas problembaserad metod. Den senare, främjar i stor utsträckning egenaktivitet,
samarbetsförmåga och kritiskt tänkande. Vidare kommer muntlig och
skriftlig färdighet in på ett naturligt sätt, samtidigt som kontinuerlig
utvärdering av utbildning är ett naturligt inslag. Inom samtliga utbildningar förekommer praktisk yrkesanknytning i form av rättegångsspel,
förhandlingsspel och fallstudiemetodik. Undervisningen går i ökande
utsträckning mot studentaktivering. Detta kräver återkoppling till studenterna, något som inte förekommer i tillräcklig utsträckning.
På grund av konkurrensen om notarieplatser är examinationen ofta
ångestskapande. Även om försök görs att avdramatisera den genom att
inkludera kontinuerlig bedömning i viss utsträckning, får den negativa
effekter, som sannolikt bara kan lösas genom andra antagningskriterier för
notarietjänstgöringen än enbart betyg, eller genom att notarietjänstgöringen får en annan roll.
Den låga genomströmningen är ett problem och avhoppen framför allt
i början av studierna är många. För de studenter (cirka 50 procent av dem
som börjar utbildningen) som når fram till examen är studietiden betydligt
längre än 4,5 år. Detta kan i viss mån bero på konkurrensen om notarieplatser.
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Professurerna är i hög grad besatta av män. Bland lektorer, forskarstuderande och studenter är andelen kvinnor ökande och på sikt kommer
sannolikt en utjämning att ske. Det finns generellt en medvetenhet om
jämställdhetsfrågornas vikt. Dock saknas inom utbildningarna inslag av
samhälls- och familjeförhållanden och brottsoffers erfarenheter, samt konsekvenserna av våld mot kvinnor och män, vilket föreskrivs av examensordningen.
När det gäller de affärsjuridiska och rättsvetenskapliga utbildningarna kan först konstateras att andelen professorer och lärare med
doktorskompetens är låg. Det är viktigt att institutionerna överväger hur
mer vetenskapligt kvalificerade lärare skall kunna engageras. Möjligheterna
för lärare att ägna sig åt forskning är begränsade på grund av den omfattande
och diversifierade undervisningen. Möjligheterna för studenterna att bredda
sin utbildning är relativt stora, i något fall så stora att man kan ifrågasätta
om studierna ger ett tillräckligt djup.
Möjligheterna till studier i annat land är generellt stora och många
studenter utnyttjar detta. Antalet inresande studenter är färre och varken de
egna studenternas erfarenheter av utlandsstudier eller de utländska studenternas deltagande i utbildningen vid det svenska lärosätet förefaller utnyttjas i större utsträckning för utveckling av utbildningen.
De rättsvetenskapliga utbildningarna har tillkommit för att fylla behov
på arbetsmarknaden av juridiskt kunniga personer utanför rättsväsendet.
Det är förvånansvärt att så få undersökningar har gjorts av vilka dessa behov
är och vad de utexaminerade studenterna gör. Det är viktigt att sådana
utredningar görs för att adekvat information skall kunna ges till sökande,
till de nuvarande studenterna och till presumtiva arbetsgivare.
Det finns i några fall en ganska nära kontakt och samverkan med företag
inom varje lärosätes region och dessa kontakter har i flera fall resulterat i att
studenterna kunna få stöd i s.k. fadderföretag. Mer regelrätt praktiktjänstgöring förekommer också. Trots dessa initiativ, som på ett naturligt sätt
leder in på arbetsmarknaden, krävs informationsinsatser såväl till presumtiva och aktuella studenter som till företag i regionen och övriga Sverige. En
gemensam marknadsföring av dessa utbildningar skulle kunna bidra till
mer omfattande arbetsmarknadsanknytning.
Varierande pedagogiska metoder tillämpas i utbildningarna. Gemensamt är att de ofta är studentaktiverande. Ett unikt försök att införa ett
bredare perspektiv förekommer i Jönköping, där litteraturkraven omfattar
även en försvarlig del skönlitteratur, som belyser bl.a. etiska frågor och
rättens roll i samhället.
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Genomströmningen är låg vid flera av dessa utbildningar. Utvärderingar
av hela program och uppföljningar av studenter både under och efter
utbildningen skulle ge underlag både för utveckling av utbildningen och för
information till studenter.
De äldre och etablerade lärarna är i stor utsträckning män, medan det
bland yngre lärare och forskare återfinns allt fler kvinnor. Bland studenterna
finns på flera orter en relativt kraftig dominans av kvinnor, möjligen
beroende på kombinationen av juridik, ekonomi och språk. Institutionerna
bör vara uppmärksamma på dessa förhållanden, liksom på behovet av
genusperspektiv i undervisning och kurslitteratur.

Rekommendationer riktade till regeringen och
Domstolsverket beträffande antagning till notarietjänstgöring
• Domstolsverket bör överväga att ändra antagningsprocessen och införa
andra antagningskriterier än genomsnittsbetyg. Intervjuer skulle här
kunna vara en möjlighet, som skulle kunna ge en god uppfattning om
de sökandes lämplighet.
• Domstolsverket bör överväga att ta initiativ till sådana ändringar i
notarieförordningen att tiden för notarietjänstgöring förkortas. Detta
skulle medföra att fler juris kandidater kan erbjudas tjänstgöring och på
så sätt minska konkurrensen om platser. Det kan här nämnas att
notarietjänstgöring i Finland omfattar ett år och att de finska domstolarna inte uppfattar detta som en nackdel.
• Regeringen bör införa en bredare målsättning för juris kandidatexamen
i examensordningen än den snävt domstolsinriktade som nu föreligger.

Rekommendationer riktade till de institutioner
som ger juris kandidatutbildning
Forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

• Öka inslagen av problemlösning samt kritiskt och självständigt tänkande i utbildningen.
• Förbättra kontakterna med övriga fakulteter och underlätta ytterligare
för studenterna att välja kurser utanför juridicum, för att bredda
utbildningarna och ge andra perspektiv på juridiska frågeställningar.
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Internationalisering

• Utnyttja de egna studenternas erfarenheter av utlandsstudier för att
utveckla den egna utbildningen och för mer systematiska jämförelser
mellan kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska
utbildningar.
• Utnyttja gäststudenters kunskaper och erfarenheter för att utveckla den
egna utbildningen och för in mer systematiska jämförelser mellan
kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska utbildningar.
• Utveckla fler kurser med komparativa inslag om andra rättssystem.
Yrkesrelevans

• Utred möjligheterna till att bredda juris kandidatutbildningen och öka
möjligheterna för studenterna att välja lämpliga kurser från andra
fakulteter.
• Inför praktiktjänstgöring, där den inte finns och utvidga den där den
omfattar endast en vecka.
• Mer och bättre information om arbetsmarknaden utanför rättsväsendet bör utarbetas av institutionerna och delges studenterna regelbundet
både inför och under utbildningen. Information om utbildningen bör
också utarbetas och spridas till presumtiva arbetsgivare inom offentlig
och privat sektor.
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
Pedagogiska frågor

• Öka inslagen av studentaktiverande inlärningsformer i utbildningarna.
• Följ upp studenternas muntliga och skriftliga prestationer och ge
regelbunden individuell återkoppling.
• Överväg att införa fler förhandlingsspel och andra icke domstolsinriktade inslag.
• Genomför skriftliga kursvärderingar och regelbundet återkommande
utvärderingar av hela programmet. Inhämta synpunkter från arbetsgivare och tidigare studenter.
• Genomför regelbundna undersökningar av avhopp och genomströmning och vidta åtgärder när så erfordras.
• Ge i synnerhet nya lärare stöd och utbildning i pedagogiska frågor.
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Jämställdhet och genusperspektiv

• Fortsätt ansträngningarna att få till stånd en jämnare könsfördelning
bland institutions- och fakultetsledningar samt i de högre lärartjänsterna.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
bland annat frågor om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
• Fortsätt utvecklingsarbetet att föra in genusperspektiv i utbildningen.

Rekommendationer till institutioner som erbjuder
affärsjuridisk och rättsvetenskaplig utbildning
Forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

• Förstärk forskningsanknytningen genom att knyta fler disputerade
lärare till utbildningarna och genom att skapa större möjligheter för
nuvarande lärare att forska.
• Jämför examensarbeten mellan utbildningarna och överväg att bland
annat införa externa examinatorer.
Internationalisering

• Utnyttja de egna studenternas erfarenheter av utlandsstudier för att
utveckla den egna utbildningen och för mer systematiska jämförelser
mellan kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska
utbildningar.
• Utnyttja gäststudenters kunskaper och erfarenheter för att utveckla den
egna utbildningen och för mer systematiska jämförelser mellan kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska utbildningar.
Utveckla fler gemensamma seminarier och annan undervisning för
utländska och svenska studenter.
• Utveckla fler kurser med komparativa inslag om andra rättssystem.
Yrkesrelevans

• Undersök vart studenterna tar vägen efter examen och hur utbildningen stämmer överens med deras arbete.
• Samverka med varandra bl.a. beträffande marknadsföring och utvecklingsarbete.
• Förbättra information till studenter och marknadsföring till företag
och andra presumtiva arbetsgivare.
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Pedagogiska frågor

• Genomför utvärderingar av kurser och hela program samt följ studenterna noga under utbildningen.
• Ge i synnerhet nya lärare stöd och utbildning i pedagogiska frågor.
Jämställdhet

• Fortsätt ansträngningarna att få tillstånd en jämnare könsfördelning
bland institutions- och fakultetsledningar samt i de högre lärartjänsterna.
• För in även beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors och
mäns livsbetingelser.
• För in mer genusperspektiv i utbildningen.
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Summary of the assessment group’s
report and general recommendations

Summary
The assessment covered nine programmes of education in law, including
the programmes leading to the Master of Laws Degree (180 credits) at the
Universities of Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå and Uppsala, a
programme in commercial law with special emphasis on the EU at the
University College of Jönköping and a similar programme (commercial law
with special emphasis on Europe) at Linköping University, a programme in
jurisprudence comprising 120 + 40 credits at the Luleå Institute of
Technology and a programme in jurisprudence with special emphasis on
international law at Örebro University (120 credits).
Today, the labour market for graduate lawyers is to a great extent to be
found outside the legal system. An important aspect of the assessment
therefore involved gauging the degree to which the programmes in question
satisfy the needs of this new labour market. Other starting points were the
extent to which the programmes meet the requirements of links to research,
interdisciplinary training and good educational practice. A final criterion
was the extent to which the various programmes satisfied the requirements
of gender equality laid down in the Degree Ordinance and other documents.
On the whole, the Master of Laws programmes satisfactorily meet the
requirements that may be made with respect to links to research. At most
of the universities there are a large number of professors and members of the
teaching staff with PhDs, who perform a considerable part of their duties
within basic higher education. In certain cases, however, there are only
limited opportunities for lecturers to conduct their own research, and direct
links to research in the course work provided, especially in the first three
years of study, are not particularly extensive. Neither is interdisciplinary
training very often provided. The most common such courses involve
economics and to a certain extent languages.
Students pursuing the programmes for a Master of Laws have many
opportunities for spending at least a term studying at a university in another
country. The number of students coming from other countries to study in
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Sweden is more limited. Exchanges of teaching staff rarely occur. In general,
experience of international exchange appears to have little impact in law
programmes—with the exception of European Community law, studies in
comparative law are not generally found among the courses offered.
The Degree Ordinance prescribes that programmes in law shall provide
knowledge that is “relevant for employment as a judge and for the
professional activities of a lawyer. Only 30 per cent of those completing
these programmes have the opportunity of obtaining an internship as a
clerk to a judge, which is a precondition for entering the above-mentioned
professions. The content of most programmes of education for a Master of
Laws corresponds very closely to the stipulations of the Degree Ordinance.
Some programmes do however offer the opportunity of broadening the
training given in relation to activities in business companies, for instance.
It has become more common for students to include work experience in
their training, sometimes in connection with a degree project. The assessors
consider it to be essential for the departments involved to follow up those
students who take their degrees and study their progress in the labour
market. In this connection it is also proposed that both the Degree
Ordinance and the admission procedures for internships as clerks to judges
should be reviewed.
The Master of Laws programmes have a low staff to students – among
the lowest to be found in higher education. This gives rise to problems
which are being tackled in various ways. The educational methods used are
often based on lectures, assignments and seminars, while two universities
use a problem-oriented approach. This latter method greatly encourages
individual activity, cooperative skills and critical thinking. Oral and written
skills are also brought into play in a natural way, at the same time as
continuous evaluation of the programme also constitutes a natural element
of the training. All the programmes offer practical professional exercises in
the form of trial simulations, negotiation games and case study methodology.
To an increasing extent, the teaching is moving towards student activation.
This requires feedback to the students, which, however, does not occur to
a sufficient extent.
Due to the competition for internships, the issue of examination grades
often gives rise to anxiety. Even if attempts are being made to reduce the
tension by introducing a certain level of continuous assessment, this anxiety
still produces negative effects, which can probably only be combated by
using other criteria for admittance to internships than grades alone, or by
internships taking on a different role.
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The low rate of completion constitutes a problem, and many students
abandon their studies, especially in the initial stages. Those students who
complete their degrees (some 50 per cent of those admitted) take considerably longer than 4.5 years to do so. To a certain extent this may be due to the
competition for internships.
To a great extent, professorships are held by men. Among lecturers, postgraduates and students, the proportion of women is increasing and in time
a levelling out will probably occur. There is general awareness of the
importance of issues of gender equality. However, the programmes lack
elements relating to social and family conditions or the experience of crime
victims, as well as the consequences of violence carried out on men and
women, all of which matters are prescribed in the Degree Ordinance.
In relation to the commercial law and jurisprudence programmes, an
initial observation is that the proportion of professors and teaching staff
with PhD qualifications is low. It is important for departments to think
about how to attract teaching staff with better academic qualifications. The
opportunities for teaching staff to engage in research are limited due to the
extent and diversity of the teaching to be done. The opportunities for
students to broaden their training are relatively great, in one case so much
so that it must be asked whether the programmes in question provide
sufficient depth.
Opportunities for study in other countries are generally good, and many
students take advantage of this. The number of students coming to Sweden
from abroad, however, is smaller, and neither the local students’ experience
of studying abroad nor the participation of foreign students at the Swedish
institution of higher education would seem to be utilized to any great extent
to development the programmes of education being offered.
The programmes of education in commercial law and jurisprudence
were started to satisfy the labour market demand for staff with legal
expertise outside the legal system proper. It is surprising that so few studies
have been carried out with respect to these needs and to the activities of
graduates with degrees of this kind. It is important to have such studies to
be able to provide adequate information to applicants, to current students
and to future employers.
In some cases there is fairly close contact and collaboration with
companies in the local region, and in several cases these contacts have led
to students being able to get support in what are known as foster companies.
More mainstream work experience training is also obtained in this way.
Despite these initiatives, which provide a natural entry path into the labour
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market, information efforts are needed for both current and future students
and for companies in the region and throughout Sweden. Joint marketing
of these programmes might be able to contribute to more comprehensive
labour market links.
A variety of educational methods are used in the programmes. They
often share a propensity for student activation. A unique attempt at
introducing a broader perspective is being made at Jönköping, where the
reading lists include a not inconsiderable amount of fiction, illuminating
among other things the role of ethical questions and of the law in society.
The rate of completion is low for a number of these programmes.
Evaluation of whole programmes and follow-ups of students both during
and after their studies would provide a firm basis of fact both for developing
the programmes and for providing information for the students.
The more senior and established teaching staff are to a great extent men,
while more and more women are to be found among younger teaching staff
and researchers. Among students there is a relatively marked preponderance
of women at several institutions of higher education, possibly resulting
from the combination of law, economics and languages. The departments
should pay attention to these circumstances as well as to the need for a
gender perspective in both teaching and course literature.

Recommendations to the Government and the
National Courts Administration regarding
admission to internships
• The National Courts Administration should consider modifying the
admission procedures for these posts and introducing other criteria
besides average grades. In this respect, interviews are a possible alternative
which might be able to give a good idea of an applicant’s suitability.
• The National Courts Administration should consider taking initiatives
to modify the Internship Ordinance so that the duration of an
internship is shortened. This would mean that more newly graduated
lawyers could be offered places thereby reducing the competition. It is
worth mentioning in this connection that in Finland such internships
last one year and that Finnish courts do not view this as a drawback.
• The Government should introduce a broader set of objectives for the
Master of Laws into the Degree Ordinance than the narrowly specialized
court-oriented requirements currently in force.
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Recommendations for departments providing
programmes of education leading to the Master of
Laws degree
Research links and interdisciplinary training

• Increase the element of problem-solving and critical and independent
thought in the programmes of education offered.
• Improve contacts with other faculties and make it even easier for
students to choose courses outside the faculty of law in order to broaden
the programmes and apply other perspectives to legal problems.
Internationalization

• Use the experience the department’s own students have gained studying
abroad to develop the programmes of education offered and to obtain
more systematic comparisons between the quality of training provided
locally and that provided in foreign programmes.
• Make use of the knowledge and experience of guest students to develop
the department’s own programmes of education and to introduce more
systematic comparisons between the quality of training provided
locally and that provided in foreign programmes.
• Develop more courses with comparative elements relating to other legal
systems.
Professional relevance

• Study the possibilities of broadening Master of Laws programmes and
increasing the opportunities for students to choose appropriate courses
from other faculties.
• Introduce work experience training where it is not already available and
extend it where it currently only comprises one week.
• Departments should prepare more and better information on the
labour market outside the legal system and pass it on to the students in
a regular manner both before and during their studies. Information
regarding the programmes of education should also be prepared and
disseminated to potential employers in both the public and the private
sectors.
• Regular studies should be carried out regarding where graduates find
employment, and these studies should be made use of to develop the
programmes of education being offered.
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Educational methods

• More elements of teaching that activate students should be brought
into the programmes.
• The oral and written work of students should be followed up and
regular individual feedback should be provided.
• Consideration should be given to introducing more negotiation
simulations and other non-court-oriented activities.
• Written course evaluations should be carried out and the whole
programme should be regularly evaluated. The views of employers and
former students should be canvassed.
• Regular studies of premature termination and of programme completion
should be carried out and measures should be taken as appropriate.
• New teaching staff in particular should be given support and training
in questions of educational methodology.
Gender equality and gender perspectives

• Continued efforts are needed to achieve a more evenly balanced gender
distribution among department and faculty management and in the
more senior teaching posts.
• Aspects of behavioural science should be introduced into the programmes in order to highlight such issues as the consequences of violence
perpetrated on women and men.
• Continued development work is required to introduce a gender
perspective into the programmes.

Recommendations to departments offering
programmes of education in commercial law and
jurisprudence
Links to research and interdisciplinary training

• Strengthen links to research by bringing more teaching staff with
doctorates into the programmes and by creating greater opportunities
for current teaching staff to do research.
• Compare the degree projects required and completed within the
different programmes of education and consider such measures as
introducing external examiners.
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Internationalization

• Use the experience the department’s own students have gained studying
abroad to develop the programmes of education offered and to obtain
more systematic comparisons between the quality of training provided
locally and that provided in foreign programmes.
• Make use of the knowledge and experience of guest students to develop
the department’s own programmes of education and to introduce more
systematic comparisons between the quality of training provided
locally and that provided in foreign programmes. Develop more joint
seminars and other forms of course work for both foreign and Swedish
students.
• Develop more courses with comparative elements relating to other legal
systems.
Professional relevance

• Study the career paths of graduates and the correlation between their
training and the work they do.
• Collaborate with other departments in relation to such matters as
marketing and development.
• Improve information to students and marketing in relation to companies
and other potential employers.
Educational methods

• Carry out evaluations of courses and of complete programmes of
education and carefully monitor the progress of students during their
training.
• New teaching staff in particular should be given support and training
in questions of educational methodology.
Gender equality

• Continued efforts are needed to achieve a more evenly balanced gender
distribution among department and faculty management and in the
more senior teaching posts.
• Aspects of behavioural science should be introduced into the programmes in order to highlight such issues as the social circumstances
affecting the living conditions of women and men.
• A greater degree of gender perspective should be introduced into the
programmes.
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Beskrivning och bedömning av de
enskilda lärosätenas juristutbildningar

Inledningsvis tas de enskilda lärosätena upp var för sig. Först tas utbildningar som leder till en juris kandidatexamen upp (180 poäng). De finns
vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
Utbildningarna presenteras i bokstavsordning. Juris kandidatutbildningen
är en yrkesutbildning som regleras i examensordningen (se föregående
kapitel). Utöver de mål som är angivna i förordningen kan varje lärosäte
fastställa egna mål. De egna målen presenteras nedan under varje utbildning. Samma behörighetskrav gäller för antagning till juris kandidatutbildning oavsett utbildningsort.
Sedan följer övriga juristutbildningar: Affärsrättsliga programmet med
EU-inriktning vid Högskolan i Jönköping (160 poäng), Affärsjuridik med
Europainriktning vid Linköpings universitet (160 poäng),
rättsvetarprogrammet vid Luleå tekniska universitet (160/120 poäng) samt
rättsvetarprogrammet med internationell inriktning vid Örebro universitet
(120 poäng). Dessa utbildningar ger inte yrkesexamen, varför examensordningen inte är tillämplig. Även dessa presenteras i bokstavsordning.
För varje lärosäte ges först en allmän beskrivning av utbildningen med
rubrikerna: Mål för utbildningen, Utbildningens uppläggning, Studenterna, Lärarna samt Lokaler och utrustning. En enhetlig beskrivning har
eftersträvats. Uppgifterna i beskrivningen har stämts av med respektive
utbildningsort. Därefter följer expertgruppens bedömning under rubrikerna: Forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet, Internationalisering, Yrkesrelevans, Pedagogik samt Jämställdhet och genusperspektiv. I
förekommande fall avslutas varje genomgång med rekommendationer.

Göteborgs universitet, juris kandidatexamen,
180 poäng
Mål för utbildningen
Utöver högskolelagens och examensordningens målsättningar har institutionen fastställt följande mål:
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”Utbildningen på juristprogrammet skall ge den studerande kompetens för
juridiskt arbete inom främst företag, men även inom domstolsväsendet och annan
offentlig verksamhet. Inom utbildningsprogrammets ram har den studerande
möjlighet att ge sin utbildning en profil mot främst företagens verksamhet.
Särskilt viktigt är att den studerande skall ges en möjlighet att ge sin utbildning
en profil mot främst företagens verksamhet, något som stämmer väl överens med
de kurser som ges på institutionen och de möjligheter som finns att i juris
kandidatexamen tillgodoräkna sig kurser vid Handelshögskolans övriga institutioner.
Utbildningens mål är också att finna nya angreppssätt på juridiska problem, att
belysa relationen mellan juridiken och andra discipliner samt att förändra och
bredda grunden för juridisk tillämpning. En annan viktig målsättning är att
också öppna upp mot internationella perspektiv och relationer. Det är också av
yttersta vikt att anknyta till hur rättsutvecklingen och andra omvärldsfaktorer
påverkar hur näringslivet agerar och integrerar med rätten.”

Utbildningens uppläggning
Juris kandidatutbildningen vid Göteborgs universitet har sin bakgrund i
utbildningen i handelsrätt som bedrevs vid Handelshögskolan med en
anknuten forskning som främst var inriktad på sjö- och transporträtt,
associationsrätt och skatterätt. I slutet av 1970-talet inrättades den så
kallade företags- och förvaltningsrättsliga linjen som innehöll det mesta av
de traditionella ingredienserna i juris kandidatutbildningarna utom straffoch processrätt, internationell privaträtt och folkrätt. Den kom att bli mer
företags- än förvaltningsinriktad och företer likheter med de affärsrättsliga
utbildningar som nu utvecklats i t. ex. Linköping. År 1991 ersattes denna
linje av den 4,5-åriga juristlinjen, som ligger inom Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Denna bakgrund medför enligt institutionens självvärdering att det nuvarande juris kandidatprogrammet har fått en profil
som är mer inriktad mot juristen som rådgivare än som domare eller
advokat. Fokus ligger på företagsvärlden snarare än den statliga juridiska
sektorn.
Utbildningen innehåller 130 poäng obligatoriska kurser och 50 poäng
valfria kurser inklusive examensarbete och är upplagd på följande sätt:
Årskurs ett inleds med Juridisk introduktionskurs (10 poäng) som ger
en allmän överblick över det svenska rättssystemet. Därefter följer kursen
Offentlig rätt (10 poäng), i vilken rättsordningens plats och roll i samhället
belyses samt regleringen av samspelet mellan medborgarna och den offent-
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liga förvaltningen. Den tar också upp EG-rättens samspel med medlemsstaternas rättsordningar. Termin två ägnas helt åt Civilrätt, 20 poäng
(allmän och speciell avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt).
Andra årskursen inleds med Familjerätt (6 poäng) och fortsätter med
Rättsvetenskap (14 poäng), som belyser rättssystemets roll i samhället. Här
ges mycket träning i muntlig och skriftlig framställning. Den fjärde
terminen innehåller Nationalekonomi (5 poäng), Redovisning (5 poäng)
samt Skatterätt (10 poäng).
Termin fem i tredje årskursen inleds med Kredit- och exekutionsrätt (10
poäng), vilken följs av en grundläggande kurs i Arbetsrätt. Vårterminen
ägnas åt Process- och straffrätt (20 poäng).
Årskurs fyra inleds med den sista obligatoriska kursen Internationell rätt
(10 poäng). Under resten av utbildningen väljer studenten mellan ett utbud
av kurser vid Göteborgs universitet eller andra svenska eller utländska
universitet. Inom institutionen erbjuds för närvarande 13 fördjupningskurser om 10 poäng och 5 fördjupningskurser om 10 poäng. Ett examensarbete om 10, eller vanligen 20 poäng avslutar utbildningen.
Antalet undervisningstimmar per poäng varierar mellan åtta och tolv på
10-poängskurserna inom den obligatoriska delen av programmet. På
fördjupningskurserna är antalet något lägre (fem till nio per poäng),
beroende på att den dominerande arbetsformen för studenterna är egna
uppsatser, rättsfallsanalyser, dvs. mer självständiga uppgifter med handledning.
Studenterna

Antagning sker en gång per år, mellan 150 och 160 studenter antas varje
hösttermin. Cirka hälften av dem som antas är kvinnor. Enligt en studie
som gjordes 1996 kom drygt en fjärdedel direkt från gymnasiet, medan
övriga hade arbetslivserfarenhet eller andra studier bakom sig. Liksom för
övriga juris kandidatutbildningar är antagningspoängen hög. Följande har
gällt för de senaste två åren:
Ht 1998
Kvotgrupp
Folkhögskola
Betyg (gamla)
Betyg (nya)
Högskoleprov
Högsk.pr. + arb.erf.

Poäng
4,00
4,31
17,36
1,60
1,60

Ht 1999
Kvotgrupp
Folkhögskola
Betyg (gamla)
Betyg (nya)
Högskoleprov
Högsk.pr. + arb.erf.

Poäng
4,00
4,44
18,26
1,70
1,90
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Genomströmningen för tre år ser ut som följer:
Läsår

1991
1992
1993

Antal nya
registrerade
studenter
131
148
159

Procent som
tagit ut
examen i feb. 1998
49,6
39,2
37,2

Procent som tagit ut
examen + studenter
som har 160 – 180 p.
58,0
48,7
50,4

Enligt självvärderingen tar drygt en fjärdedel av studenterna ut sin examen
inom fyra och ett halvt år.
Den studie som genomfördes 1996 visade att ett relativt stort antal av
nybörjarna hoppade av under det första studieåret: 34 studenter (26%) av
dem som började 1991, 47 studenter (23%) av dem som började 1992 samt
47 (30%) av dem som började 1993. Detta bortfall under utbildningens
tidigare del har emellertid under senare år kommit att minska radikalt.
Under läsåret 1999/2000 är totalt 130 av de 150 studenter som började sina
studier ht 1998 registrerade för andra årets studier. Den genomsnittliga
andelen godkända är på de enskilda kurserna i Göteborg, liksom på de
övriga orterna, betydligt högre (84 procent i Göteborg). Den genomsnittliga studietiden för dem som tar ut sin examen är fem och ett halvt år.
Lärarna

Vid institutionen finns för närvarande tre professorer, vars tjänstgöring till
28 procent består av undervisning på grundutbildningen och därmed
relaterade arbetsuppgifter, tio universitetslektorer (varav fem docenter), tio
adjunkter samt sju heltidsfinansierade doktorander. Härutöver ges gästföreläsningar etc. motsvarande en och en halv tjänst. Vidare finns bl.a.
amanuenstjänster speciellt inriktade på datorundervisning och integration
av informatik i utbildningen.
Lokaler och utrustning

Handelshögskolans lokaler är byggda 1995 och har moderna föreläsningssalar med teknisk utrustning som möjliggör t. ex. videolänkade konferenser
och projicering av datorskärmbilder.
I byggnaden finns ett bibliotek med ett flertal läseplatser. Där finns även
tillgång till ett stort antal databaser med material omfattande både juridik,
företagsekonomi och nationalekonomi. Vidare finns grupprum för studenterna, utrustade med datorer samt ett antal arbetsdatorer. Juriststudenterna
har tillgång till en särskild datasal där det två gånger i veckan finns
datorkunnig personal till stöd för bl.a. sökning i databaser.
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Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

I jämförelse med Uppsala, Lunds och Stockholms universitet är den
juridiska institutionen i Göteborg relativt liten. Forskningserfarenhet och
ett forskningsinriktat förhållningssätt garanteras av att tre av lärarna är
professorer och att majoriteten av de undervisande lärarna är disputerade.
Till forskningsanknytningen bidrar också de sju heltidsanställda doktoranderna, som fullgör en del av sin tjänst i form av undervisning. I jämförelse med
de övriga juridiska utbildningarna fullgör professorerna en mindre del av
sin tjänstgöring i form av undervisning på grundutbildningsnivån och det
är främst specialkurserna som ger möjlighet till direkt kontakt med aktuell
forskning. En särskild möjlighet till detta har öppnats genom tillkomsten
av nya specialkurser, i huvudsak läskurser med handledning, om 5 poäng,
som lätt kan anpassas till nya forskningsproblem.
Undervisningen har en probleminriktad karaktär, där kritiskt tänkande
och diskussion om t. ex. lagstiftning och prejudicerande domar uppmuntras. Vi menar att den goda kritiska miljön som råder vid institutionen bör
värnas. Till skillnad från de andra utbildningsorterna ligger rättsvetenskap
(den teoretiska terminen) redan på termin två. Erfarenheterna av denna
lösning förefaller goda. Vi uppfattar att de stödjer utvecklingen av det
kritiska tänkandet tidigt hos studenter och främjar diskussioner om juridiken som vetenskap och juristens olika roller.
Tvärvetenskapliga inslag förekommer framför allt på fördjupningsnivån, som omfattar 50 poäng inklusive ett 10- eller 20-poängs examensarbete. En intressant utveckling sker genom samarbete med Chalmers i en
engelskspråkig kurs, Law Management and Corporate Governance, som
också är tänkt att locka utländska studenter. Ett 60-poängsblock håller på
att utvecklas, som skall bestå av 40 poäng integrerade kurser samt ett
uppsatsarbete om 20 poäng. En sådan modell kan skapa förutsättningar för
intressanta fördjupningar och specialiseringar i flera olika riktningar.
Rekommendation:
• Utveckla ytterligare möjligheter att läsa kurser vid andra fakulteter.
Bedömning av internationalisering

Cirka 20 studenter studerar varje år vid utländska universitet på SokratesErasmus stipendier, vilket vi anser vara lågt. Andelen inkommande studenter är ännu mindre och de tycks i dagsläget inte spela någon större roll för
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utvecklingen av utbildningen. Det är dock institutionens förhoppning att
utvecklingen av ovan nämnda 60-poängsblock inom fördjupningsdelen
skall vara ett konkurrensmedel för att locka utländska studenter, som skall
kunna bidra till den fortsatta utvecklingen på institutionen. Liksom vid
andra universitet ges några studenter möjlighet att genomföra s.k. Minor
Field Service-projekt med hjälp av stipendier från SIDA.
Ett begränsat lärarutbyte förekommer och ett utbytesprogram med
universitetet i Southampton avser att underlätta ett framtida lärar- och
studentutbyte.
Rekommendationer:
• Utveckla studentutbytet och lärarutbytet.
• Genomför utvecklingen av fördjupningsdelen, med sikte på att attrahera studenter från andra länder och tillgodogöra sig deras erfarenheter
för fortsatt utveckling.
Bedömning av yrkesrelevans

Utbildningen strävar efter en att utveckla en juristroll som kan utnyttjas i
många olika sammanhang framför allt inom företag. I grunden ligger här,
liksom när det gäller övriga juris kandidatutbildningar, moment som är
inriktade mot rättsväsendet, men affärsjuridik är av historiska och andra
skäl en specialisering som många studenter väljer. Flera av lärarna uttrycker
också att man inte primärt utbildar för rättsväsendets behov, utan att man
vill utveckla en juristroll som förebygger snarare än löser konflikter. Vi
noterade att hela lärarkåren inte står bakom denna profilering och vill
framhålla vikten av enighet i sådana frågor.
Vi anser också att det är mycket bra att studenterna på ett tidigt stadium
i utbildningen bibringas uppfattningen att den kan leda till bra arbeten även
utanför domstolar. Det tydliggörs bl.a. på de årliga arbetsmarknadsdagarna,
där flera alternativ till en traditionell juristkarriär presenteras. Inriktning
mot andra yrken än de traditionella är tydligast inom fördjupningsblocket,
där det faktum att den juridiska utbildningen är en del av Handelshögskolans verksamhet har en avgörande betydelse för utbudet av specialkurser.
Information till presumtiva arbetsgivare ges bl.a. genom att
examensarbeten och uppsatser läggs ut på institutionens hemsida. Detta har
givit upphov till att ett flertal arbetsgivare har tagit kontakt med institutionen och med enskilda studenter.
Praktiktjänstgöring är ett återkommande önskemål från juriststuderande
på alla orter. I Göteborg har ett lyckat studentadministrerat försök genom-
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förts under året och givit många goda erfarenheter; inte minst har det
bidragit till att skapa nyttiga kontakter för studenterna och till att arbetsgivare fått en uppfattning om kvaliteten på de studenter som genomgår
juristutbildningen. Praktiken omfattar dock bara en vecka och en studentgrupp får själv ordna med praktikplatser. Vi anser att utbildningsledningen
kan ta ett större ansvar när det gäller dessa frågor.
Institutionen har under sommaren genomfört en undersökning i syfte
att utröna vart studenterna tar vägen efter avslutad examen. Vi vill framhålla
att kontinuerliga framtida undersökningar blir särskilt viktiga som avstämning i förhållande till utbildningens strävan mot en starkare egen profil.
Rekommendationer:
• Se de olika yrkesrollerna i både offentlig och privat sektor som en helhet.
• Fortsätt att etablera praktikplatser och överväg ledningens ansvar för
anordnande av praktikplatser.
Bedömning av pedagogiska frågor

Liksom övriga juridiska utbildningar lider denna brist på resurser, vilket
bl.a. leder till att antalet undervisningstimmar per vecka är relativt få.
Undervisningsformerna är ganska traditionella med föreläsningar och
seminarier med gruppdiskussioner. Även på grundnivån förekommer dock
också andra pedagogiska grepp med inriktning på problemlösning. Undervisningen som helhet är i ökande grad inriktad mot problemlösning, även
om man inte strävar mot en enhetlig problembaserad inlärningsmodell.
Rättegångsspel och förhandlingsspel förekommer framför allt på
fördjupningsnivån, där gruppstorlekarna kan hållas begränsade. Generellt
går utvecklingen mot krav på mer studentaktivitet i samband med undervisningen, såsom muntliga föredragningar av egna PM, deltagande i
diskussioner etc. Enligt de studenter som vi intervjuade är det dock möjligt
att gå igenom utbildningen utan att göra mer än ett minimum av muntliga
uppgifter. Det framkom också att återkopplingen till studenterna beträffande muntliga och skriftliga prestationer kan förbättras.
Användningen av IT inom utbildningen är omfattande och det finns
goda möjligheter att utnyttja databaser av olika slag. Studenterna tycks
också få ett tillräckligt stöd i dessa frågor.
Den pedagogiska diskussionen bland lärarna förs på lärardagar och i
lärarlag och nya pedagogiska grepp prövas. Många av diskussionerna är
ägnade åt att fördjupa bilden av juristens olika roller och att tydliggöra dem
i undervisningen. Institutionen försöker också att stödja studenterna på
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olika sätt, genom att nu införa en tutormodell, enligt vilken varje lärare får
sig tilldelad cirka åtta studenter att handleda under hela studietiden.
Därmed hoppas man att bidra till föra in studenterna i institutionens arbete
redan på ett tidigt stadium och på så vis minska antalet avbrutna studier.
Examinationsformerna liknar dem vid övriga universitet. De består av
skriftliga tentamina, skriftliga PM och muntliga uppgifter. I vissa kurser
förekommer ingen skriftlig sluttentamen, utan betyg sätts på grundval av
skriftliga och muntliga uppgifter under kursens gång. Även i Göteborg
spelar betygshetsen en negativ roll, även om den enligt uppgift har minskat
under de senaste åren. Det sistnämnda uppges bero på att utbildningarna
har profilerats och att studenterna vunnit insikt om att det finns en annan
arbetsmarknad än den som förutsätter notarietjänst. Det framgår vidare av
en nyligen gjord enkät att en ganska hög procent av dem som tar ut examen
också får möjlighet till notarietjänstgöring. Dessutom framgick det vid
diskussionerna med både lärare och studenter att notarietjänstgöringen inte
längre spelar en avgörande roll för det kommande arbetslivet.
Genom kursvärderingssystemet följs varje kurs upp i diskussioner i
utbildningsnämnden. Där diskuteras vilka förändringar som skall genomföras till kommande termin på grundval av de åsikter som framkommit.
Även uppföljning av före detta studenter görs och den informationen
används också för den fortsatta planeringen av utbildningen.
Genomströmningen är måttlig i Göteborg, vilket framgår av tabellen
ovan under rubriken Studenterna. Framför allt har ett förhållandevis stort
antal av de studenter som påbörjade sina studier 1991–93 avbrutit sina
studier under det första året. Situationen förefaller emellertid ha förbättrats
under senare tid.
Rekommendation:
• Ge mer återkoppling till studenterna vad avser de muntliga och skriftliga övningarna.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

I Göteborg finns en högre andel kvinnliga lärare än annorstädes. Vi
uppfattade även ett öppnare jämställt klimat och högre medvetenhet om
jämställdhetsfrågor än vid flera andra utbildningsorter. Trots detta kan
dessa frågor i allmänhet fokuseras mer och göras mer synliga både vad gäller
institutionens eget arbete och riktat mot studenterna. Vi föreslår att
kurslitteratur och exempel gås igenom utifrån könsperspektiv och ett
jämställt synsätt. Framför allt kan medvetandegraden om jämställdhets-

52

frågor hos studenterna ökas.
Idag är det framför allt en grupp eldsjälar som diskuterar jämställdhet.
Man bör sträva efter att så långt som möjligt involvera all personal i
jämställdhetsarbetet. Det är vår uppfattning att utvecklingen av dessa frågor
skulle gå snabbare och få större genomslag på institutionen om både all
personal och studenterna deltar i utvecklingsarbetet av jämställdhetsfrågorna.
Vi vill också framhålla kursen Genus och rätt som ett gott föredöme.
I enlighet med examensordningens skrivning föreslår vi att beteendevetenskapliga moment införs i utbildningen, som belyser bland annat frågor
om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
Rekommendationer:
• Gå igenom litteratur och exempel och anpassa till vad som kan förväntas
i ett jämställt samhälle
• Tydliggör medvetandet om jämställdhetsfrågor framför allt hos studenterna
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
bland annat frågor om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
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Lunds universitet, juris kandidatutbildningen
180 poäng
Mål för utbildningen

Förutom de mål som anges i högskolelagen och examensordningen har
Lunds universitet fastställt följande mål:
”Juristutbildningen skall ge kunskaper och färdigheter som krävs för arbete med
frågor som rör rättsordningen och rättstillämpningen. Den skall ge en god
överblick över rättssystemet och sådana teoretiska kunskaper och färdigheter som
erfordras för yrken för vilka juris kandidatexamen är ett kompetenskrav samt
kunskaper om rättssystemet i ett internationellt perspektiv. I enlighet härmed
skall juristutbildningen utformas så att den
• både beträffande innehåll och utformning håller god europeisk standard
• ger studenterna en god skolning i juridisk teori och metod ur svensk och
internationell synvinkel
• främjar studenternas personliga utveckling, ger förståelse för den framtida
juristrollen och uppmuntrar till självständigt och kritiskt tänkande
• ger insikter i yrkesetiska problem”.
Utbildningens uppläggning
På samma sätt som skedde med de övriga juris kandidatutbildningarna
genomfördes större förändringar i utbildningens uppläggning i samband
med högskolereformen 1993. Liksom i Uppsala, Umeå och Göteborg
innebar dessa bl.a. att mindre ämneskurser fördes samman till terminsblock
omfattande 20 poäng.

De nio terminerna är upplagda på följande sätt:
Termin 1: Introduktionskurs, 5 poäng. Konstitutionell rätt, 15 poäng,
vilken behandlar grundlagar, förvaltningsrätt och EU:s institutionella
ordning.
Termin 2: Civilrätt, 20 poäng, vilken bl.a. innehåller den centrala
förmögenhetsrätten.
Termin 3: Mark- och miljörätt, 5 poäng. Familjerätt, boenderätt och
arbetsrätt samt till dessa ämnen komplementära socialrättsliga frågor, 15
poäng.
Termin 4: Skatterätt, bolagsrätt med tillhörande (företags)ekonomi, 20
poäng.
Termin 5: Straff- och processrätt, 20 poäng.
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Termin 6: Internationell rätt med folkrätt, internationell privaträtt samt
EG/EU-rättsliga frågor, komparativ rätt, 20 poäng.
Termin 7: Allmän rättslära, rättshistoria och rättsekonomi, 20 poäng.
Termin 8 och 9: Specialkurser och examensarbete, 40 poäng.
De obligatoriska kurserna omfattar 140 poäng. Det sista året ges tillfälle att
välja två specialkurser om 10 poäng. Examensarbetet omfattar 20 poäng.
De två specialkurserna och examensarbetet kan länkas samman till ett
studieblock, som kan utgöra specialisering inom ett område.
Som framhålls i självvärderingen är möjligheterna att låta studenterna
följa kurser vid andra institutioner vid universitetet och räkna in dessa i
examen begränsade, med undantag för kurser i rättssociologi, statsvetenskap, företags- och nationalekonomi samt språkkurser med juridisk inriktning. Det är dock möjligt att bedriva och tillgodoräkna studier vid juridisk
fakultet utomlands genom Erasmus/Nordplus-arrangemang samt genom
särskilda avtal mellan Lunds universitet och universitet i bl.a. Kanada,
Australien, Nya Zeeland och USA.
IT-anknutna kursmoment förekommer under flertalet av de sju
grundkursterminerna. Dessa omfattar allt från Wordanvändning till ITkurser om förarbeten och lag, praxis och doktrin, fastighetsdata samt olika
slag av databaser.
Undervisningsformerna är varierande, men har en successivt ökande
inriktning mot problemlösning och färdighetsträning. Stor- och gruppföreläsningar förekommer i de flesta kurser inom det obligatoriska blocket.
Dessa kompletteras med grupp- och seminarieövningar i gruppstorlekar
som varierar mellan 40–50 personer och 20–25. I flera kurser förekommer
rättegångsspel, som underlättas av en rättegångssal med videoteknik och
multimediafunktioner.
Viss praktik förekommer under utbildningen främst under den femte
terminens kurs i straff- och processrätt. Samtliga studenter vistas då under
en vecka vid domstol, advokatkontor eller åklagarmyndighet.
Examinationen utgörs huvudsakligen av skriftlig sluttentamen, ibland
kompletterad med PM, muntliga redovisningar m.m. Tentamina sker
successivt och inte enbart vid terminsslut.
Studenterna

Antagning sker varje termin och cirka 200 studenter antogs varje termin
mellan ht 1993 och ht 1997. År 1998 antogs 175 nya studenter men från
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och med vt 1999 endast 150. Cirka hälften av de antagna är kvinnor.
Institutionen vill förbättra undervisningen genom att minska antalet
studenter per lärare och komma till rätta med vissa studiesociala problem
med anknytning till betygssystemet.
Genom minskningen av antalet platser har andelen antagna minskat
från 20 procent av förstahandssökande till 13 procent (ht 1998). Betygskraven för antagning har under de senaste åren varit:
Ht 1997 (240 studenter)
Kvotgrupp
Poäng
Folkhögskola
4.0
Betyg (gamla)
4.36
Betyg (nya)
17.72
Högskoleprov
1.7
Högsk.pr. + arb.erf.
1.7

Ht 1998 (225 studenter)
Kvotgrupp
Poäng
Folkhögskola
4.0
Betyg (gamla)
4.31
Betyg (nya)
18,12
Högskoleprov
1.6
Högsk.pr. + arb.erf.
1.7

Samtliga siffror är hämtade från andra urvalet.

Den genomsnittliga studietiden för dem som avlägger juris kandidatexamen är mellan nio och elva terminer.
Studieresultaten visar ungefär samma siffror som vid övriga universitet
som erbjuder juristprogrammet. En uppföljning av dem som påbörjade sina
studier ht 1993, vt 1994 och ht 1994 visar följande:
Antal antagna ht 1993, vt 1994, ht 1994
205 + 200 + 205 = 610

Antal slutförda juris kand.examina
191 (31 procent)

Som framhålls i självvärderingen är andelen som genomfört sina
examensarbeten inom nio terminer 23 procent för dem som påbörjade
studierna ht 1993. Efter tolv terminer hade 53 procent av dem genomfört
sina examensarbeten och var fortfarande registrerade vid institutionen.
En undersökning av studieavbrott och studieuppehåll genomförs för
närvarande vid institutionen. Hittillsvarande resultat visar att studieavbrotten här, liksom vid flera andra universitet, är störst under första året.
Lärarna

37 akademiska lärare är engagerade i grundutbildningen varav 18 professorer och 19 universitetslektorer (17 disputerade). Vidare är tre
hovrättsassessorer knutna till utbildningen och 12 av de 17 anställda
doktoranderna genomför undervisning inom ramen för sin tjänst. Härutöver kommer gästföreläsningar, undervisning av s.k. studentlärare m.m. som
omfattar totalt knappt 6 000 timmar.
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Varje professor genomför cirka 116 timmars undervisning i grundutbildningen och har därutöver handledning av doktorander. Lektorerna
genomför cirka 400 undervisningstimmar var, assessorerna genomsnittligt
300 timmar undervisningstimmar och doktoranderna i genomsnitt cirka
75.
Utvecklingen går mot en större andel av undervisningstimmar som
utförs av den fast anställda lärarpersonalen. Andelen kvinnor bland kategorin universitetslektorer har ökat genom att flertalet av de nyanställda är
kvinnor. För närvarande är fördelningen män–kvinnor bland lärarna 77
procent respektive 23 procent.
Fakulteten satsar på olika former av pedagogisk förnyelse och bland
annat tillsattes en studierektor med särskilt ansvar för pedagogiska frågor
1996. Fortbildning för lärarna och särskilda kurser för juridiska fakultetens
yngre lärare har utarbetats och letts av Universitetspedagogiskt centrum i
samverkan med fakulteten.
Möjligheterna för universitetslektorerna att bedriva egen forskning har
minskat under de senaste åren genom en påtvingad minskning av den
rörliga resursen. Man har inte heller ansett sig kunna prioritera medel för
att inrätta en forskarassistenttjänst.
Lokaler och utrustning

Juridiska fakulteten är samlad under ett tak, byggnaden är specialinredd för
dess behov. Där finns moderna föreläsningssalar och gruppundervisningsrum, ofta med datorer och annan utrustning som möjliggör t. ex. användning av rättsdatabaser etc. i undervisningen. En särskilt inredd rättegångssal
med autentisk 1800-talsinredning, utrustad med bl.a. video, videoprojektor
och videobandspelare möjliggör rättegångsspel. Av tradition är den juridiska litteraturen placerad inom institutionens lokaler i ett eget bibliotek.
Det omfattar bl.a. ett EU-dokumentationscentrum och ett stort antal
volymer och tidskrifter, enligt uppgift Skandinaviens största samling av
juridisk litteratur.
Ett 80-tal datorarbetsplatser spridda i undervisningssalar, bibliotekets
källarvåning m. fl. platser stod t.o.m. vt 1999 till studenternas förfogande,
samtliga anslutna till nätverk. I samband med nedskärningar i institutionens budget har emellertid andra funktioner prioriterats och tillgängligheten
för studenterna har kraftigt begränsats. I dag får endast cirka 20 av datorerna
användas av studenterna. Fakulteten hyser dock god förhoppning om att
inom en snar framtid kunna återställa denna service genom externa medel.

57

Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

Liksom på de övriga juris kandidatutbildningarna är lärartätheten låg.
Antalet studenter per fast anställd lärare totalt är cirka 45. Förhållandet har
kunnat förbättras på grund av minskat intag av nybörjare. Den juridiska
institutionen strävar efter att öka antalet fast anställda lärare med lägst
doktorskompetens och så har också skett under de senaste åren. Den
vetenskapliga kompetensen är hög, andelen professorer är stor och liksom
vid landets övriga utbildningar upptas en stor del av deras tjänstgöring med
undervisning och handledning på grundutbildningen, framför allt på
specialkurserna under de sista åren av utbildningen. Liksom vid övriga
universitet undervisar de flesta doktorander med doktorandtjänst på grundutbildningen. En särskild kategori vid Lunds universitet är de s.k. studentlärarna. Studentlärare är studenter i högre årskurser som engageras för att
undervisa studenter i lägre årskurser. Deras undervisning, som kommenteras närmare under rubriken Pedagogiska frågor nedan, omfattar huvudsakligen tentamensgenomgångar och repetitionsövningar.
Självvärderingen framhåller att lektorernas möjligheter att bedriva
forskning inom ramen för sin anställning är starkt begränsade. Vi anser att
detta förhållande är ett allvarligt hinder för att aktuell forskning skall kunna
integreras i undervisningen.
Vi fick intrycket att undervisningen i mycket och särskilt under de första
tre åren, präglas av traditionalism med begränsat utrymme för eget kritiskt
tänkande och med inriktning huvudsakligen mot rättsväsendets behov.
Teori kommer liksom på de flesta andra orter in på ett relativt sent stadium
i utbildningen. Det framkom vid diskussioner med både lärare och studenter att examinationen och undervisningen i liten utsträckning tar upp
problem där lagstiftning och prejudicerande domar ifrågasätts. Det skall
dock konstateras att både studenter och lärare framhåller att god argumentation premieras i tentamina, även om den inte leder fram till etablerade
åsikter.
Tvärvetenskapliga perspektiv och samhällsanknytning förekommer i
begränsad omfattning. Möjligheterna att välja olika slag av kurser utanför
det juridiska ämnesområdet inom fördjupningsblocket är begränsade. Ett
samarbete med företagsekonomi och statsvetenskap har dock lett till att
dessa alternativ väljs oftare nu och till att sådana inslag förekommer även
under de obligatoriska terminerna. Vi noterade att beteendevetenskapliga
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perspektiv knappast alls förekommer, vilket bland annat innebär att frågor
om sociala förhållanden och familjeförhållanden och dessas anknytning till
juridiska problemställningar berörs i liten utsträckning. Vi uppfattade
också tecken på en viss rädsla för att juristutbildningen skulle kunna
utarmas om andra ämnen integrerades i utbildningen.
Rekommendationer:
• Försök utvidga lektorernas forskningsmöjligheter.
• Utvidga inslagen av kritiskt tänkande under den obligatoriska delen av
utbildningen.
• Överväg att införa ett bredare perspektiv i utbildningen bland annat
genom att utvidga omfattningen av de valfria momenten.
Bedömning av internationalisering

Cirka 20 procent av varje årskull väljer att studera utomlands under en eller
två terminer, huvudsakligen inom ramen för Erasmus eller Nordplus.
Under 1998 var således antalet utresande studenter 153. Olika avtal med
universitet kan bidra till att ytterligare utöka utbytet av studenter.
Antalet inresande studenter är betydligt mindre (knappt hälften av
antalet utresande), men är enligt självvärderingen ökande. Vi har dock inte
uppfattningen att dessa studenters erfarenheter och kunskaper kommer
den ordinarie juris kandidatutbildningen till godo. De utländska studenterna tycks huvudsakligen ägna sig åt engelskspråkiga specialkurser på
fördjupningsnivå och åt de särskilda Mastersprogrammen.
Ett visst lärarutbyte förekommer.
Samarbetet med danska universitet, i synnerhet Köpenhamns universitet, berördes vid vårt besök. Det framkom att den juridiska fakulteten i
Köpenhamn har visat ett måttligt intresse för samverkan, men att detta idag
är i ökande framför allt vad gäller forskning och forskarutbildning.
Rekommendationer:
• Ta till vara de utländska studenternas kunskap om juridiska förhållanden i hemlandet.
• Sträva efter att utveckla samarbetet med danska universitet.
Bedömning av yrkesrelevans

Liksom flera andra utbildningsorter saknar den juridiska fakulteten i Lund
kontinuerliga uppgifter om vilken sysselsättning eller anställning som
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studenterna får efter avlagd examen. Vi uppfattar utbildningen i Lund som
starkt inriktad på traditionella juristyrken som domare, advokat m. fl. Vi
föreslår återkommande undersökningar bland studenter som avlagt examen för att få information om hur arbetslivet ser ut för Lundajuristen.
Informationen kan användas för att mer anpassa utbildningen till arbetsmarknadens krav på jurister i olika roller samt som information till
studenterna om vilka andra alternativ än den traditionella juristrollen som
kan stå till buds. Tidig information om olika juristroller och yrken kan
motverka negativ betygshets bland studenter. Vi noterar att vissa initiativ i
dessa frågor tagits men anser att en mer samlad uppmärksamhet bör ägnas
dem. Att klart peka ut vilka som är ansvariga för information till studenterna i dessa frågor kan underlätta arbetet.
Under femte terminen ligger en obligatorisk praktikvecka i juridik. Den
är ett gott initiativ och ger en inblick i arbetsförhållanden och kan i vissa fall
leda till tillfälliga eller mer permanenta anställningar. Studenterna framhöll
att en vecka är i minsta laget för praktik; vi instämmer.
Flera av lärarna har erfarenhet från verksamhet i näringslivet och har
kunnat bidra med denna. Det gäller framför allt under den termin som
behandlar den ekonomiska dimensionen. Detta förtar dock inte intrycket
av att den dominerande synen på utbildningen är domstolsjuristens.
Rekommendationer:
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
• Öka ytterligare informationen till studenterna om arbetsmarknaden
utanför den traditionella juristrollen.
• Informera studenterna tidigt och tydligt om olika juristroller/yrken för
att motverka negativ betygshets.
Bedömning av pedagogiska frågor

Undervisningen kännetecknas, liksom vid flera andra juridiska institutioner, av en blandning av föreläsningar, seminarier, rättegångsspel och
fallstudieövningar. Vi uppfattar att utbildningen på så vis är relativt
traditionell. Undervisning och examination är inriktade på problemlösning; tentamina utgörs i stor utsträckning av exempel på autentiska eller
konstruerade rättsfall, som skall diskuteras med utgångspunkt i litteraturen. Grupparbete med problembaserade undervisningsinslag kommer in i
huvudsak under det sista året i samband med specialkurserna. Dock finns
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exempel på sådan uppläggning även i kurser i arbetsrätt, skatterätt och
straffrätt under terminerna 3 – 6.
En undersökning1 vid utvärderingsenheten i Lund bland tidigare studenter, som idag befinner sig i yrkeslivet, visar att många av dessa har
uppfattningen att muntlig och skriftlig färdighet, som efterfrågas i arbetslivet, inte övas i tillräcklig utsträckning i utbildningen. Denna kritik
kommer förvisso från personer som inte följer den nuvarande studieordningen, men även de studenter som vi intervjuade framförde synpunkten att träning av muntlig framställning och aktivering av studenterna i
undervisningen inte tillhör institutionens starkaste sidor. ”Det går”, som en
student uttryckte det, ”att komma igenom utan att prata så mycket”.
Fakultetsledningen hade dock en annan uppfattning i denna fråga. Likaså
framkom åsikten, inte bara från studenterna, att återkopplingen på de
muntliga prestationerna kan förbättras avsevärt. Detta är givetvis i viss
utsträckning en resursfråga men vi vill peka på vikten av träning i muntlig
framställning och återkoppling på prestationerna.
En god praxis är att examensarbetet som skrivs vid institutionen läggs
ut på nätet. Intresserade studenter och arbetsgivare kan här hämta intressant
information.
Institutionen har satsat mycket på IT i undervisning och som grund för
studenternas eget arbete genom sökning i databaser m.m. Det är därför
beklagligt att de nedskärningar som nu drabbat institutionen har lagts på
denna del av verksamheten. Studenternas tillgång till datorer i Juridicum
har minskat drastiskt genom beslut vt 1999, och det återstår att se vad
konsekvenserna blir.
När det gäller att åstadkomma en pedagogik som öppnar för studenternas medverkan är även i Lund betygskraven för antagning till notarietjänstgöring ett hinder. Diskussioner blir lätt tentamensrelaterade snarare
än sakrelaterade och genom betygshetsen finns risk för att utbildningen kan
stagnera. Den leder inte minst till en snedvriden bild av vad som är viktigt.
Studievägledarna både i Lund och annorstädes vittnar om att vissa studenter mår dåligt av betygshetsen och måste hänvisas till studenthälsan.
Antalet studenter per fast anställd lärare är även i Lund högt. Man har,
som nämnts ovan, försökt att öka stödet till studenterna genom att införa
s.k. studentlärare, huvudsakligen för tentamensgenomgångar och uppgiftslösningar. Detta försök förefaller ha slagit väl ut. Studenterna tycks över lag

1

Lunds universitet, Utvärderingsenheten. Karl-Axel Nilsson. Arbetslivets krav på
kommunikationsfärdigheter. Rapport nr 98:205.
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vara mycket nöjda med studentlärarna, som fungerar som ett ”filter” mellan
dem och de övriga lärarna. Studentlärarna har relativt nyligen läst de kurser
som de utgör ett stöd i och kan lätt sätta sig in i sina studentkamraters
svårigheter. I den mån de inte kan lösa problem, kan de lätt och snabbt gå
till de ordinarie lärarna och föra deras svar vidare.
Kurserna följs upp och utvärderas. Juridiska föreningen arrangerar
ämneskonferenser efter kursvärderingarna, där åtgärder och förändringar
till följd av olika problem diskuteras mellan lärare och studenter.
Liksom vid de flesta övriga juris kandidatutbildningarna är
genomströmningen måttlig och bortfallet är markant särskilt under det
första året. Det finns många förklaringar: en del kommer in på andra
utbildningar, en del finner att de kommit fel och söker sig bort (det hävdas
att detta inte minst gäller de studenter som kommit in vid reservantagningen). Betygssystemet är också förmodligen en bidragande orsak. Det är
viktigt att detta förhållande följs upp och att åtgärder sätts in där så är
möjligt.
Sedan något år finns ett förslag till omläggning av utbildningen. Detta
innebär att utbildningen delas upp i två block, det första omfattande de tre
första åren, dvs. en grundnivå på 120 poäng, i stort sett motsvarande de
nuvarande sju första terminerna. Det andra blocket på tre terminer utgör
en påbyggnadsnivå på 60 poäng. Det skulle medföra att juristutbildningen
närmar sig andra utbildningar med en kandidatnivå och en magisternivå.
Det skulle under det första blocket åstadkomma en koncentration av den
traditionellt juridiska materien och de studenter som så vill skulle kunna
avsluta sina studier där. Övriga kan fördjupa sig inom ett enligt förslaget
stort urval av områden. Uppdelningen skulle kunna vara ett sätt att
åstadkomma bättre möjligheter till specialisering.
Rekommendationer:
• Satsa mer på muntlig framställning och återkoppling till studenterna.
• Överväg om inte datasalarna kan öppnas igen för studenterna.
• Följ kontinuerligt upp de studenter som påbörjar utbildningen för att
skaffa information om var de största problemen ligger och för att kunna
vidta åtgärder.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Utifrån den information som getts kan vi konstatera att fakultetens eget
jämställdhetsarbete är ganska gott. Det arbete som jämställdhetsgruppen
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bedriver som pådrivande organ är bra. Den uppföljning av jämställdhetsplanen som gruppen kontinuerligt genomför kan tas som modell för andra
lärosäten.
Idag är det framför allt en grupp eldsjälar som diskuterar jämställdhet.
Man bör sträva efter att så långt som möjligt involvera all personal i
jämställdhetsarbetet. Det är vår uppfattning att utvecklingen av dessa frågor
skulle gå snabbare och få större genomslag på fakulteten om både all
personal och studenterna deltar i utvecklingsarbetet av jämställdhetsfrågorna.
I enlighet med examensordningens skrivning föreslår vi att beteendevetenskapliga moment införs i utbildningen, som belyser framför allt frågor
om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
Vi vill framhålla att ytterligare ansträngningar kan vidtas för att rekrytera fler studentlärare bland kvinnliga studerande. Vi vill också poängtera
att ansträngningar bör vidtas för att få fler kvinnliga hovrättsassessorer när
lärare rekryteras från hovrätten samt fler kvinnliga lärare över huvud taget.
I Lund har också kurslitteratur gåtts igenom utifrån ett genusperspektiv
vilket vi ser positivt på.
Rekommendation:
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
bland annat frågor om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
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Stockholms universitet, juris kandidatexamen
180 poäng
Mål för utbildning

Förutom de allmänna mål som stadgas i högskolelagen och examensordningen betonar man i Stockholms universitets utbildningsplan sådana
kunskaper:
”främst inom civilrätt, finansrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt och internationell rätt som ställs för anställning som domare, verksamhet som
advokat och annan kvalificerad juridisk verksamhet.”
Man trycker vidare på kunskaper:
”i andra ämnesområden, t. ex. ekonomi, som kan vara av särskild betydelse för
tillämpningen av de juridiska kunskaperna.”
Det talas vidare om praktiska färdigheter såsom ”grundläggande förmåga att
söka information, författa texter och utföra andra i juridisk verksamhet centrala
arbetsuppgifter.” Slutligen betonas ett internationellt perspektiv och sådana
kunskaper som behövs för fortsatt forskarutbildning.
Utbildningens uppläggning

Utbildningen består dels av obligatoriska kurser om 140 poäng, dels av
specialkurser om sammanlagt 40 poäng.
De obligatoriska kurserna omfattar:
Termin 1: Juridisk introduktionskurs, 10 poäng, Rättsteknik, 2 poäng.
Civilrätt 1, (familjerätt och arbetsrätt), 8 poäng.
Termin 2: Statsrätt, (omfattar även offentlig organisation), 8 poäng, Folkrätt, 4 poäng, Europarätt, 4 poäng, Rättsinformatik, 4 poäng.
Termin 3: Civilrätt 2, (avtalsrätt, obligationsrätt, sakrätt, beträffande lös
egendom, fordringsrätt och skadeståndsrätt) 15 poäng, Civilrätt 3, (immaterialrätt och marknadsrätt), 5 poäng.
Termin 4: Civilrätt 4, (fastighetsrätt, sakrätt beträffande fast egendom och
entreprenadrätt), 8 poäng, Straffrätt, 12 poäng.
Termin 5: Processrätt, 13 poäng, Företagsekonomi, 3 poäng, Associationsrätt, 4 poäng.
Termin 6: Skatterätt, 10 poäng, Förvaltningsrätt, 10 poäng.
Termin 7: Rättshistoria, 6 poäng, Nationalekonomi, 4 poäng, Internationell privaträtt, 3 poäng, Allmän rättslära, 7 poäng.
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I varje obligatorisk kurs ingår inslag av EG-rätt i den mån EG-rätten
påverkar inhemsk rätt.
Ett stort utbud av specialkurser (cirka 50) erbjuds, vilka spänner över
många områden, allt från skatterätt till skadeståndsrätt och internationell
rätt. Här kan även väljas kurser utanför det juridiska området, t. ex.
ekonomi och språk. Kurserna får inte understiga 5 poäng. I specialkurserna
ingår även en obligatorisk skriftlig uppgift om 10 eller 20 poäng (examensarbete). För att få tillträde till specialkurser måste studenten ha klarat av
minst 100 poäng. Ca 15-20 av specialkurserna erbjuds på engelska och har
internationell inriktning. Exempel är Competition Law, International
Environmental Law, Comparative Law och International Criminal Law.
Studenterna har goda möjligheter att studera utomlands. Ett hundratal
platser inom Erasmus- och Nordplusprogrammen erbjuds.
Examination består huvudsakligen av skriftliga tentamina, där frågorna
oftast är utformade som fall där det gäller att identifiera problem och föreslå
lösningar. Problemen blir svårare allt efter som utbildningen framskrider.
En del av examinationen genomförs också i form av examinatorier, PM och
andra inlämningsuppgifter. Vidare ingår i vissa fall obligatoriskt deltagande
i rättegångsspel. Som en följd härav förekommer att studenterna ibland
examineras i grupp.
År 1994 genomfördes en pedagogisk reform som enligt institutionen
bygger på följande principer:
• Presentation av rättsordningen under första året.
• Satsning på nya ämnen som profilämnen (EG-rätt, rättsinformatik).
• Konservatism vid presentationen av traditionella ämnen (ingen ”social
dimension” e.d.) men integration av de olika juridiska disciplinerna i
specialkurserna.
• Satsning på färdighetsträning (materialsökning, muntlig och skriftlig
framställning, rättegångsspel, förhandlingsspel); men av ekonomiska
skäl ingen satsning på ”lawyer’s skills”.
• Stark teoretisk termin.
• Juridisk metod som genomgående tema i alla kurser.
• Generöst utbud av specialkurser.
• Goda läromedel och fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete (anslag för
detta).
• Bred bas för pedagogisk utveckling - lärarna är skickliga på olika saker
(läromedel, seminarieundervisning, rättegångsspel m.m.).
• Fortsatt engagemang av professorer i grundkurserna.
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• Ingen satsning på basgrupper, men sammanhållna studiegrupper genom kurserna.
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete har skett sedan 1994 med inriktning på
mer studentaktiva inslag. Uppföljningar och förslag till nya undervisning
och utbildningsformer sker årligen på de s.k. utbildningsdagarna, då all
personal vid juridiska institutionen tillsammans med studentrepresentanter
och yrkeslivsföreträdare medverkar.
Studenterna

Cirka 600 studenter, varav cirka 60 procent är kvinnor, antas varje år.
Andelen kvinnor har ökat under de senare åren.
Sökandetrycket är stort. Följande lägsta antagningspoäng har gällt de
båda senaste åren:
Kvotgrupp
BF(folkhögskola)
BL(linjebetyg)
BP(programbetyg)
BU(utländska)
HA(högsk.prov+
arb.livs)
HP(högskoleprov)

Vt 97 Poäng
4,2
-

Ht 97 Poäng
4,0
4,2
17,1
4,5

Vt 98 Poäng
4,0
4,0
16,6
4,4

Ht 98 Poäng
4,0
4,1
16,9
-

1,7
1,8

1,7
1,8

1,7
1,6

1,7
1,7

Förhållandevis få studenter avlägger examina inom fyra och ett halvt år.
Följande statistik presenteras i Stockholms universitets självvärdering :
Examen år

Antal initialt

1994
1995
1996
1997
1998

283
295
314
304
284

Examen efter
10 terminer
29 (10 %)
20 (7 %)
20 (6 %)
29 (10 %)
50 (18 %)

Examen efter
11 terminer
55 (19 %)
74 (25 %)
69 (22 %)
80 (26 %)
55 (19 %)

Annan statistik visar en betydande nedgång av antalet studenter mellan
termin 2 och 3, mellan termin 4 och 5 samt mellan termin 6 och 7. Totalt
tappar man cirka 50 procent av studenterna.
Färska siffror visar följande:
Antal antagna
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Vt 1994
235

Kvar 1997
181

Kvar 1999
116

Antal uttagna examina
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Detta visar att 28 procent är klara efter fem år. Av dem som är registrerade
vt 1999 finns ett betydande antal (ytterligare 69 studenter eller ytterligare
29 procent av dem som påbörjade studierna 1994) som har en rimlig
möjlighet att inom kort avlägga examen.
Beroende på hur de statistiska uppgifterna bearbetas får man fram lite
olika resultat. Kvar står emellertid att bortfallet är betydande och studietiden för de flesta längre eller betydligt längre än den avsedda.
Vad gäller genomsnittlig andel godkännande på de enskilda kurserna
gäller att siffran ligger på cirka 90 % (exakt siffra saknas för dagen,
betygsstatistik håller på att tas fram). Antal fullgjorda helårsprestationer
1998 är 2 159 vilket motsvarar, för samma tid, 2 558 helårsstudenter på 40
poäng (den senare siffran motsvarar 5 558 individer), dvs. 84, 4 % av de
registrerade studenterna (omräknade till helårsstudenter) tog 40 poäng.
Lärarna

Institutionen har en stor personaluppsättning. Enligt självvärderingen
består den av 22 professorer, 29 lektorer, 8 adjunkter (5 undervisande), 334
timlärare, 1 forskarassistent, 3 forskare, 21 doktorander, 8 amanuenser, 12
forskningsassistenter. Fyra av professorerna, fem av lektorerna och tre av
adjunkterna är kvinnor. Av doktoranderna/forskningsassistenterna är dock
kvinnorna i majoritet (18 av 33). Uppgift om antal män/kvinnor i
timlärargruppen saknas för närvarande.
Det stora antalet timlärare utgörs i stor utsträckning av praktiker
(advokater, domare etc.). Dessa fullgör cirka 37 procent (uppgift från läsåret
1995/96; nya uppgifter under framtagande) av den totala undervisningen,
varav en stor del ligger inom specialkurserna. Professorerna fullgör 115
timmar av sin tjänstgöringsskyldighet i form av undervisning på grundutbildningen, lektorer och adjunkter 400 timmar.
Institutionen har två specialprofessurer som är de enda i sitt slag i
Sverige, nämligen rättsinformatik och europeisk integrationsrätt. Detta
förhållande påverkar givetvis undervisningsutbudet.
Lokaler

Lokaler för undervisningen finns på campusområdet. De är utrustade på
sedvanligt sätt. Institutionen har tillgång till egen rättegångssal (fullt
utrustad med video etc.) och två lexlab med totalt 32 datorer/arbetsplatser
och databaser, för närvarande Rättsbanken.
Biblioteket tillhandahåller litteratur, vissa datorer för studenterna,
databaser och sökinstrument för litteratur. Grupprum finns i biblioteket.
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Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

Andelen forskande lärare är stor. Av de 55 lärare som innehar hel- eller
deltidstjänst är 22 professorer, med en betydande andel av tjänsten förlagd
till grundutbildningen. Doktoranderna vidarebefordrar även de inom
ramen för sin undervisning forskningserfarenheter. Institutionen har också
många gästlärare. Institutionens ambition är att samtliga kurser skall ledas
av dem som ägnar sig åt forskning inom det område som kursen omfattar.
Inom flera områden, framför allt EG-rätt och rättsinformatik, finns en
gedigen kompetens som utnyttjas inte bara inom specialkurser. Stockholm
har också många läroboksförfattare, av båda könen, inom fakulteten.
Forskningsanknytningen är annars framför allt tydlig just i specialkurserna,
som ger möjlighet för studenterna att tränga in djupare i ett avgränsat
område under ledning av vetenskaplig expertis. Det stora flertalet (95
procent) av studenterna väljer att skriva sitt examensarbete som en 20poängsuppsats, vilket givetvis bidrar till en större grad av fördjupning.
Vi vill fästa uppmärksamheten på - trots den positiva forskningsanknytningen i övrigt - att undervisningen inte, enligt uppgifter från
studentgruppen, förefaller särskilt ägnad att bygga upp kritisk förmåga hos
studenterna. En förklaring kan vara den massiva betygshetsen vid juris
kandidatutbildningen i Stockholm samt de stora seminariegrupperna.
Detta tas upp ytterligare under rubriken Pedagogik nedan.
En tvärvetenskaplig approach möjliggörs genom att studenterna kan
välja kurser utanför fakulteten som specialkurs. Emellertid kan det hävdas
att friheten att välja kurser utanför det juridiska området egentligen är
relativt begränsad, eftersom 20 av de 40 valfria poängen normalt går åt till
examensarbetet. Dock pågår flera olika utvecklingsprojekt i samverkan med
andra institutioner och fakulteter.
Integrering av de olika ämnen som ingår i utbildningen betonas inte i
utbildningen, även om kontinuitet eftersträvas. Varje kurs tycks vara en
separat enhet med begränsade kontakter mellan kursledarna. Ett tydligt
undantag är EG-rätten som genomsyrar samtliga kurser där den är relevant
och där fakultetens expertis förefaller komma alla till godo. Dessutom finns
flera specialkurser som tar upp och integrerar olika moment som förekommit tidigare i utbildningen.
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Rekommendation:
• Underlätta kontakterna ytterligare mellan lärarna och mellan de olika
kurserna för att skapa en större förståelse för helheten.
Bedömning av internationalisering

Möjligheterna till internationella perspektiv är goda. Studentutbyte sker
mellan Stockholm och andra länder, huvudsakligen inom Sokrates-Erasmusprogrammet. Något omfattande lärarutbyte sker inte.
Liksom vid de flesta övriga juris kandidatutbildningarna utnyttjas de
utresande studenternas erfarenheter i begränsad utsträckning för att utveckla utbildningen. På samma sätt tycks utländska studenters kunskaper
knappast tas tillvara under de första 3,5 åren.
Vid institutionen ges ett antal specialkurser med internationella perspektiv varav ganska många ges på engelska.
Rekommendationer:
• Underlätta internationellt lärarutbyte.
• Undersök mer systematiskt erfarenheterna av studentutbytet och vilka
erfarenheter och kunskaper som kan vara relevanta för den egna
utbildningen.
Bedömning av yrkesrelevans

Fakultetens egna mål för juristutbildningen vittnar om medvetenhet om
den ändrade roll juristyrket fått under senare år. Den egna preciseringen av
vilka olika inriktningar juristyrket kan anta, samt den avspegling detta fått
i uppläggningen av utbildningen i samband med den mångfald av inriktningar och valfria kurser som studenten kan välja, visar på medvetenhet om
arbetsmarknaden utanför den traditionella. Fakulteten lyfter i synnerhet
fram betydelsen av Sveriges medlemskap i EU samt den tilltagande internationaliseringen i allmänhet. Vi har tidigare konstaterat att det finns
möjligheter till tvärvetenskapliga inslag och kombinationsutbildningar
som återspeglar den moderna juristrollen.
Betygshetsen bland studenterna är dock mycket hög och vi föreslår att
fakulteten med emfas och så tidigt som möjligt informerar studenterna om
olika yrkesroller och hur arbetsmarknaden ser ut. Vi föreslår kontinuerligt
återkommande undersökningar bland studenter som avlagt examen för att
få information om hur arbetslivet ser ut för Stockholmsjuristen. Informationen kan dels användas för att anpassa utbildningen till arbetsmarknadens
krav på jurister i olika roller, dels användas som information till studenterna
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om vilka andra alternativ än den traditionella juristrollen som domare och
advokat m.m. som står till buds. Tidig information om olika juristroller och
yrken kan motverka negativ betygshets bland studenter. En förstärkning av
studievägledningen skulle kunna vara en del av ett sådant arbete. Institutionen antar också ett stort antal externa föreläsare. Dessa hämtas i omfattande
utsträckning från traditionella juridiska områden. De skulle kunna bidra
till utvidgad syn på arbetsmarknaden, om de också representerade en
bredare juridisk yrkeskår och om de dessutom var bättre integrerade i
institutionens verksamhet (se under Bedömning av pedagogiska frågor).
Vi vill uppmärksamma de tre juris magisterprogram som ersätter de
tidigare mastersprogrammen. Programmen erbjuds som en påbyggnad på
en juris kandidatexamen eller motsvarande utländsk utbildning om minst
120 poäng. Programmet Master in Comparative and International Law
(komparativ och internationell rätt) är enbart öppet för studenter med
grundexamen avlagd utanför Sverige, medan programmet Master in European Law och det nya programmet Master in Law and Information
Technology som startade under 1999 är öppna även för svenska juris
kandidater. Denna innovation vill vi särskilt framhålla som ett gott exempel
på anpassning till dagens samhälle.
Det mest nyskapande är inrättandet av en utbildning till ”juristlingvist”
som innehåller grundläggande juridik och språk. Tillskapandet av den är
samtidigt ett försök att styra in studenter som förefaller vara på väg bort från
utbildningen på en alternativ väg, som inte leder till en juris kandidatexamen. Den är ett bra initiativ, som säkert kan utvecklas vidare. Ett program
för juridik för naturvetare är under uppbyggnad.
Uppbyggnaden av praktiktjänsten är lovvärd.
Rekommendationer:
• Informera studenterna tidigt och tydligt om olika juristroller/yrken för
att motverka en negativ betygshets.
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
Bedömning av pedagogiska frågor

Undervisningen kännetecknas av variation, särskilt i de senare stadierna där
gruppstorlekarna kan hållas begränsade. Tonvikten ligger på seminarier
som främjar analys och problemlösning. Det förefaller som om grupperna
i seminarieundervisningen under den tidigare delen av utbildningen är
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stora. Det kan vara rimligt att ytterligare överväga avvägningen mellan
antalet undervisningstimmar och gruppernas storlekar. Vi är naturligtvis
medvetna om svårigheten i detta med de begränsade resurser som står till
förfogande. Vidare förekommer rättegångsspel, förhandlingsspel och fallstudier. Universitet har med stöd från bl.a. Stockholms tingsrätt inrett och
utrustat särskilda salar för rättegångsspel och fallstudieundervisning. Det
faller sig naturligt att dessa undervisningsformer ger tillfälle till träning av
både skriftliga och muntliga färdigheter genom PM, muntliga rapporter
och diskussionsinlägg etc. Studenterna framhöll dock att möjligheterna till
muntlig framställning är begränsade och att återkopplingen på deras
prestationer kan förbättras.
Den goda tillgången på yrkesexpertis av olika slag i Stockholm utnyttjas
mycket inom hela utbildningen. Gästföreläsningar av domare, advokater
och jurister från företag, departement och myndigheter utgör en stor del av
undervisningen. Samtalen med studenterna gav intrycket att dessa inslag
inte alltid är integrerade i utbildningen och att föreläsarna inte alltid är väl
insatta i sina egna insatsers roll i utbildningen. Det inträffar mycket sällan
att någon av institutionens egna lärare deltar i dessa gästföreläsningar.
Examinationen kännetecknas av anknytning till verkliga situationer
och består huvudsakligen av skriftliga tentamina med beskrivningar av
situationer och problem som studenterna får i uppgift att kommentera och
föreslå lösningar till. Detta kombineras ibland med muntliga och skriftliga
uppgifter, som räknas in i slutbetyget. Modellen, som tillämpas också vid
de andra fakulteterna, fungerar väl. Dock lider studenterna vid Stockholms
universitets juridiska institution minst lika mycket som övriga juris kandidatstudenter i Sverige av betygshetsen som hänger samman med antagningen
till notarietjänstgöring.
Pedagogiska diskussioner förs inom institutionen vid den årligen återkommande utbildningsdagen, då samtliga lärare samlas. Utbildningsledningen genomför också, med stöd av universitetets pedagogiska utvecklingsenhet, pedagogiska seminarier. Vidare sker en kontinuerlig utveckling
av undervisningsmaterial. Fakulteten avsätter också vissa av sina egna medel
för pedagogisk utveckling. Införandet av nya undervisningsmetoder har lett
till att lärare uppmuntras att genomgå fortbildning. Detta var fallet i
samband med introduktionen av casemetod för några år sedan, då ett antal
av de yngre lärarna följde utbildning och seminarier. Vidare följer några av
de yngre lärarna ibland de pedagogiska kurser som anordnas av universitetets pedagogiska utvecklingsenhet. Vi fick dock inte intrycket att det
förekommer en kontinuerlig gemensam pedagogisk debatt inom institutio-
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nen utan att, med ovan nämnda undantag, varje ämne utvecklar sin egen
pedagogik.
Som framgår under rubriken Studenterna ovan, är det en mycket liten
andel av en nybörjargrupp som fullföljer juris kandidatexamen inom
avsedd tid. Även efter ytterligare två eller tre terminer har i de flesta årgångar
endast mellan en tredjedel och hälften avlagt examen. Det finns många
orsaker till detta, men vi menar att det finns anledning för institutionen att
se över utbildningen med hänsyn till detta.
Egna utvärderingar av utbildningen sker i kursvärderingar, som administreras av studenterna (linjerådet). Resultatet av dessa diskuteras på
lärarmöten, men det har visat sig vara svårt att utveckla en modell för att
vidarebefordra vidtagna (eller ej vidtagna) åtgärder till studenterna. Ett sätt
att kommunicera med studenterna som grupp har skapats med tillkomsten
av ett nyhetsblad som sprids i stor upplaga.
En större utvärdering av utbildningen i form av en enkätundersökning
riktad till personer som just avslutat sin utbildning genomfördes 1994.
Resultaten av utvärderingen stämmer väl överens med de förändringar som
infördes genom den nya studieordningen 1994. Kontinuerliga uppföljningar
av studenterna och deras resultat sker och institutionen förefaller ha en god
uppfattning om de kvarvarande studenternas progression i studierna.
Rekommendationer:
• Integrera mer tydligt de externa föreläsningarna i utbildningen genom
mer information till dessa föreläsare om deras roll i den aktuella kursen
och generellt.
• Överväg att minska antalet gruppundervisningstimmar till förmån för
mindre undervisningsgrupper och förstärk de muntliga inslagens roll.
• Överväg att utöka den gemensamma pedagogiska diskussionen genom
att arrangera flera möten över kursgränserna.
• Förstärk återkopplingen till studenterna av resultat av kursvärderingar
och andra utvärderingar.
• Var uppmärksam på den dåliga genomströmningen och överväg att se
över utbildningen med hänsyn till den.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Vi noterar att jämställdhetsarbetet vid institutionen både kan stramas upp
och aktiveras mera dels inom institutionens interna arbete, dels vad gäller
genusperspektiv i stora delar av undervisningen.
I enlighet med examensordningens skrivning föreslår vi att beteendeve-
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tenskapliga moment införs i utbildningen, som belyser bland annat frågor
om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
Det påbörjade arbetet med att ha kvinnlig beredskap för lediga tjänster
till följd av förestående pensionsavgångar och generationsskifte bland
ledning och lärare är positivt och vi vill framhålla vikten av att den kvinnliga
personalen även fortsatt uppmuntras till vidare studier och utveckling.
Rekommendationer:
• Skapa ett positivt utrymme för jämställdhetsfrågor både på institutionen och i utbildningen i syfte att påskynda och aktivera jämställdhetsarbete.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
bland annat frågor om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
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Umeå universitet, juris kandidatexamen 180 poäng
Mål för utbildningen

Förutom de mål som anges i högskolelagen och examensordningen anges
särskilt att:
”programmets utbildning är också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning, organisationer, banker, försäkringsbolag
och inom privata företag.”
Umeå universitet har också ett särskilt uppdrag att förse norra Sverige med
juridisk kompetens.
Utbildningens uppläggning

Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet (fr. o. m. oktober
1999 Juridiska institutionen) bildades 1977 och har sitt ursprung i utbildningen i rättskunskap vid Socialhögskolan i Umeå och i handelsrätt och
beskattningsrätt inom företagsekonomi. En utbildning som motsvarade de
två första åren i juris kandidatexamen inrättades 1980, vilken kunde leda
vidare antingen till fortsatta studier vid annat lärosäte eller - från 1982 - till
en tvåårig företags- och förvaltningsjuridisk linje.
Den fullständiga juris kandidatutbildningen inrättades 1991 med det
särskilda uppdraget att tillse att ”norra Sverige får tillgång till kompetent
personal för den rättsvårdande verksamheten och till den juridiska kompetens som krävs i ett utvecklat internationellt affärsliv”. Ett viktigt skäl till att
juris kandidatutbildningen förlades till Umeå var bristen på jurister i vissa
sektorer i norra Sverige. Starka önskemål om en juris kandidatutbildning
vid Umeå universitet fördes fram från bland annat Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren. Studenterna rekryteras emellertid från
hela landet.
Det bör framhållas att juris kandidatprogrammet utgör mindre än 50
procent av Juridiska institutionens totala helårsstudieplatser. Detta möjliggör en bredd i lärarkåren och i utbildningsutbudet som annars inte skulle
ha kunnat förekomma.
Följande kurser ges inom ramen för programmet:

Termin 1: Introduktion till juridikstudier och juridisk metod, civilrätt,
processrätt, statsrätt och EU-rätt, 20 poäng. Kursen innehåller även avsnitt
om rättsteknik.
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Termin 2: Civilrätt, 20 poäng (avtalsrätt, fordringsrätt, associationsrätt,
marknadsrätt, immaterialrätt och arbetsrätt).
Termin 3: Civilrätt, 20 poäng (skadeståndsrätt, fastighets- och miljörätt,
sakrätt och familjerätt).
Termin 4: Straff- och processrätt, 20 poäng (svensk straffrätt, straffprocessrätt och civilprocessrätt samt orientering om konkurs- och utsökningsrätt).
Termin 5: Skatterätt, bolagsrätt och ekonomi, 20 poäng.
Termin 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt, 20 poäng
Termin 7 och 8: Allmän rättslära och rättshistoria samt valfria kurser, 40
poäng. Här ges också möjligheter till studier vid andra fakulteter och andra
universitet, svenska och utländska. Juridiska institutionen erbjuder valfria
specialkurser i bl.a. Arbetsrätt, Barnets rättsliga ställning, Beskattningsrätt,
Kredit- och exekutionsrätt, Kvinnorätt och Miljörätt, vardera omfattande
10 poäng.
Termin 9: Examensarbete, 20 poäng eller examensarbete med praktik, 20
poäng (det senare från ht 1999).
I utbildningen utgörs 150 poäng av obligatoriska moment och 30 poäng av
valfria.
Liksom i Uppsala har studierna en problemorienterad uppläggning.
Undervisningen består av seminarier, handledning, föreläsningar och praktiska övningar. Det totala antalet undervisningstimmar på programmet är
cirka 2 800, varav 78 procent genomförs av institutionens egna lärare, 14
procent av externa gästföreläsare och 8 procent av lärare från andra
institutioner inom Umeå universitet.
Den grundläggande arbetsformen är basgruppsarbetet, i vilket studenterna själva driver sitt arbete. Handledning ges dels vid i förväg bestämda
schemalagda tillfällen, dels när studenterna efterfrågar sådan. Pedagogiska
frågor diskuteras i lärarlaget som samtliga lärare har möjlighet att delta i.
Studenterna

Antagning till programmet sker varje hösttermin. Antalet sökande har ökat
från år till år under de senast åren. Antalet utbildningsplatser är 60 och
mellan 60 och 70 nybörjare har antagits de senaste fem åren.
Någon total uppföljning av studenter som påbörjade en viss årskurs har
inte gjorts. Sålunda går det inte att få fram exakt hur stor andel av dem som
började t. ex. 1991 som har tagit ut examen. Officiella siffror visar att
sammanlagt totalt 157 juris kandidatexamina tagits ut i augusti 1998. Per

75

den 1 juli 1999 uppgick antalet uttagna examina till 198. En uppfattning
om genomströmning i denna bemärkelse kan man få genom följande
siffror:
Antal reg. nybörjare
1991
43
1992
43
1993
44
1994
58

Antal uttagna examina
1995/96
29
1996/97
24
1997/98
34
1998/99
41

Detta visar på en frekvens mellan 77 och 58 procent, en hög andel.
Sannolikt har dock flera av dessa studenter påbörjat sina studier mer än fem
år tidigare.
Lärarna

Lärarstaben består av två professorer (en kvinna och en man) vilka är
nytillsatta, två forskarassistenter (en och kvinna och en man), fem
universitetslektorer (två kvinnor och tre män), 23 universitetsadjunkter (13
kvinnor och 10 män) samt ett antal forskarstuderande med doktorandtjänst
(varje doktorand med tjänst har en undervisningsskyldighet uppgående till
10 procent av lektor/adjunkt, dvs. 40 timmar). I stor utsträckning har
lärarna rekryterats från bl.a. domstolar, åklagarmyndigheter, socialtjänst
och bankväsende. Vidare förekommer ett antal gästföreläsare från andra
juridiska fakulteter, samt från domstolar, myndigheter och företag. Härutöver finns ett antal timarvoderade amanuenser, som biträder lärarna med
administrativa göromål, en systemadministratör, en studievägledare samt
tre sekreterare.
Lokaler och utrustning

Juridiska institutionens lokaler är moderna, väl utrustade och ändamålsenliga. Studenterna har i allmänhet utan problem tillgång till de lokaler som
behövs för att kunna bedriva det basgruppsarbete som utgör ryggraden i
pedagogiken. Vid institutionen finns också en rättegångssal uppbyggd.
Denna är utrustad med teknik för upptagning av ljud och bild.
Juridiska institutionen har ett gott samarbete med universitetsbiblioteket. Undervisningen i rättsteknik, som i stort sett löper över hela första
terminen, varvas med biblioteksundervisning.
I anslutning till biblioteket har ett särskilt rum, Juristrummet, inretts för
juristprogrammets studenter. Där finns offentligt tryck, olika domstolsavgöranden, kurslitteratur och annan viktigare doktrin samt ett relativt gott
urval av nordiska och europarättsliga tidskrifter.

76

Studenterna har tillgång till 120 datorer där de kan söka information via
databaser och Internet. Genom ”studentlabben” har juriststudenterna
kostnadsfritt tillgång till Rättsbanken, Infolex m. fl. databaser. Universitetsbiblioteket är också ett fullständigt European Documentation Center,
vilket innebär att man får material från alla EU:s institutioner, i förekommande fall på både svenska och engelska. Det innebär också att studenterna
har tillgång till EU-kommissionens databas Celex såväl on-line som via
CD-rom.
Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

Juridiska institutionen har två professorer, båda med specialitet inom EGrätt. Den överväldigande delen av lärarna är adjunkter, varav många har
erfarenhet från ett arbetsliv utanför universitetet (domstol, åklagarmyndighet, socialtjänst, bankväsende). Flera av dessa lärare genomför egen forskarutbildning, men de flesta tillför yrkesrelevans snarare än forskningserfarenhet. Antalet disputationer är enligt uppgift i ökande och ett tiotal doktorander
arbetar för närvarande aktivt med sina avhandlingar. Doktoranderna
medverkar också aktivt i undervisningen och de har tillgång till en bredare
diskussion genom den s.k. nätverksfakulteten, ett nätverk som också
omfattar medlemmar från andra fakulteter och som träffas vid seminarier
en till två gånger per termin för att diskutera egna artiklar och utkast med
egna och utifrån inbjudna experter. Nätverksfakulteten bidrar också med
handledning och undervisning.
Inom vissa discipliner, framför allt i de grundläggande ämnena rättshistoria och allmän rättslära, förefaller egen expertis saknas. Därför har lärare
som inte har fast anställning engagerats för undervisning, ibland via TVlänk. Vi anser att det är angeläget att Umeå bygger upp egen kunskap inom
dessa områden. Vi anser också att det utbud av fördjupningskurser som
finns är ganska tunt, vilket hänger ihop med att institutionen saknar en viss
forskningsbredd.
Det tvärvetenskapliga perspektivet framkommer i endast en liten andel
i undervisningen. Samverkan med andra områden förekommer dock, t. ex.
ett rättegångsspel gemensamt med socionomutbildningen. Även det faktum att flera av lärarna undervisar på andra program bidrar till att överföra
andra ämnesperspektiv. De genomgående inslagen av genusperspektiv
erbjuder också andra synvinklar på rätten än den rättsdogmatiska. Men det
finns ett behov av ytterligare tvärvetenskapliga inslag, vilket påpekas i
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självvärderingen och även framkom vid diskussionerna med studenterna.
Vi uppfattar att utbildningen ger utrymme för kritiskt tänkande inom
de flesta ämnen. Både lärare och studenter uppger att diskussionslystnaden
är stor och att ifrågasättande uppmuntras, dock mer i undervisningen än i
examinationen.
Rekommendationer:
• Bygg ut metodprofessionalismen.
• Utnyttja tvärvetenskapen inom fakulteten aktivt.
Bedömning av internationalisering

Andelen studenter som deltar i olika utbytesprogram överstiger målsättningen för Umeå universitet, som uppgår till 10 procent. Betydligt färre
utländska juridikstudenter studerar i Umeå. Många av de inkommande
studenterna läser samhällsvetenskapliga ämnen som huvudämne och inkluderar kurser i juridik på engelska för att bredda sig. Detta gör att de
utländska studenterna som deltar i juridikkurser inte är på samma nivå som
de svenska.
Till följd av utbytesavtalet ges för i huvudsak de svenska studenterna
några kurser på engelska av utländska, framför allt brittiska lärare. I dessa
kurser är såväl litteratur, arbetsuppgifter och tentamina på engelska. För
övrigt är kraven på att studenterna skall läsa kurslitteratur på engelska
måttliga och få inslag av komparativ rätt utöver EG-rätt ingår.
Rekommendationer:
• Satsa på utbyte med studenter som har ämnet juridik som huvudinriktning.
• Satsa på mer material om andra länders rätt.
Bedömning av yrkesrelevans

Utbildningen präglas av en tämligen klassisk inriktning med ett perspektiv
som domineras av rättsväsendets behov. Å andra sidan ser studenterna en
ganska bred arbetsmarknad. Institutionen ger redan under första terminen
studenterna information om att juridikutbildade personer behövs på många
ställen på arbetsmarknaden och att den klassiska domar-, advokat- eller
åklagarkarriären som fordrar notarietjänstgöring inte är den enda vägen att
gå. Emellertid noterade vi att ingen större medvetenhet föreligger om
behovet av olika inriktningar av utbildningen för olika yrkesroller.
Institutionen försöker också på flera andra sätt visa studenterna en
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bredare arbetsmarknad än den traditionella. Ett är examensarbete med
praktik i stället för enbart examensarbete som infördes i år. Gensvaret från
arbetsmarknaden har varit mycket gott och det finns fler platser än
studenter. Cirka hälften av dem som går i sista årskursen har valt detta
alternativ. Ett annat inslag, som är på planeringsstadiet, är att införa
mentorer från yrkeslivet. Sådan verksamhet beräknas kunna starta om ett år.
Studenterna känner ett starkt behov av alternativ till notarietjänstgöringen
och anger att praktik under utbildningen skulle vara positivt. Ledningen
menar att många små företag kan ha användning för en jurist som skulle
kunna sysselsättas också med allmänt utredningsarbete.
Institutionens kunskap om vart studenterna tar vägen är begränsad.
Bättre information till nuvarande studenter skulle kunna ges om kontinuerligt återkommande undersökningar genomfördes om var studenterna får
arbete efter avslutad utbildning. En alumniförening skulle kunna vara
ytterligare en förstärkning i ett sådant strävande.
Rekommendation:
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
• Fördjupa de lokala avnämarrelationerna.
Bedömning av pedagogik

Programmet omfattar relativt få studenter, cirka 60 antas varje år. Det
betyder att det finns en nära och naturlig kontakt mellan lärare och
studenter som är mycket uppskattad. Lärarna är oftast nåbara, det är ”bara
att gå in”.
Den problembaserade inlärningen som kännetecknar utbildningen i
Umeå är numera en modell som i stort sett samtliga, såväl studenter som
lärare, finner mycket tilltalande och ändamålsenlig. Samtidigt som det
framgår att många lärare finner den sammanlagda arbetsbördan ansträngande förefaller det inte finnas någon som vill återgå till en traditionell form
av undervisning. Basgrupperna fungerar väl, även om både lärare och
studenter är medvetna om att några studenter kan ”glida igenom” vissa
kursmoment. Men den allmänna uppfattningen är att eftersom examinationen är helt individuell kommer sådana ”glidare” inte att kunna
prestera acceptabla resultat.
Det framkom i både självvärderingen och vid intervjuerna att en del
studenter känner behov av mer stöd i form av förklarande föreläsningar över
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moment som upplevs som besvärliga.
PBI-metoden innebär att studenterna får mycket av både muntlig och
skriftlig träning. Även dessa moment fungerar väl, men flera studenter
önskar mer återkoppling på framför allt muntliga prestationer. Några
önskar också fler omfattande skriftliga uppgifter.
Studenterna uppfattar ibland terminstentamina som tunga. Deras
betydelse minskas dock av att moment som skriftliga PM och muntliga
föredragningar räknas in i bedömningsgrunden för betygsättningen. Betygshetsen upplevs, även om den tycks vara mest besvärande i början av
studierna, som ett mindre problem än på flera andra orter. Allteftersom
utbildningen fortgår och medvetenheten om alternativa yrkesvägar blir
större, förefaller betygens roll att minska.
Vi noterade också att tillgången till datorer för studenterna är god.
Resultaten på de enskilda terminskurserna är goda. Godkännandefrekvensen ligger på cirka 80 – 90 procent.
Rekommendation:
• Ge mer återkoppling på den muntliga framställningen
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Juridiska institutionen vid Umeå universitet är ett av de universitet som
erhöll anslag utifrån ett regeringsprojekt med syfte att arbeta fram genusperspektiv i utbildningen. Den samstämmiga uppfattningen är att ingen
lärare och sannolikt ingen student har kunnat undgå att delta i de diskussioner som förts inom projektet. Genusperspektiv berörs i ett antal kurser,
varierande över terminerna. En kurs i Kvinnorätt ges. Projektet har också
fått till följd att exempel, tentamensuppgifter och litteratur har gåtts
igenom för att säkerställa att aspekten beaktas. Vi anser att både jämställdhetsfrågor och genusperspektiv är väl tillvaratagna i Umeå.
Vi föreslår att beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som
belyser bland annat frågor om konsekvenserna av våld mot kvinnor och
män kontinuerligt säkerställs.
Rekommendation:
• Säkerställ kontinuitet vad gäller beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser bland annat frågor om konsekvenserna av våld
mot kvinnor och män.
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Uppsala universitet, juris kandidatexamen
180 poäng
Mål för utbildningen

Förutom de allmänna målen för juristutbildningen och målen för att erhålla
juris kandidatexamen har Uppsala universitet formulerat följande egna
mål. En målformulering trycker på rättsstatens behov av jurister med ett:
”självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot regelsystemet och ett historiskt, internationellt och rättsteoretiskt perspektiv”
Man betonar arbetsformerna och säger att
”den studerande skall … tränas i sådana färdigheter som är väsentliga i juridisk
yrkesutövning.”
Detta innebär att studenten skall kunna
”identifiera och analysera juridiska problem och … förstå rättssystemets roll
nationellt och internationellt,
självständigt söka juridiskt källmaterial,
muntligen och skriftligen redovisa källmaterial och egen argumentering i rättsliga och rättspolitiska frågor,
praktiskt tillämpa inhämtad kunskap,
arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra.”
Man fastslår att ”utbildningens arbetsformer skall vara problemorienterade.
Det innebär att studieprocesserna skall baseras på de studerandes egna aktiviteter. Utbildningen skall kräva initiativ och ansvar av varje studerande.” Enligt
självvärderingen grundas denna skrivning på ambitionen att studenterna
skall kunna anpassa sig till olika arbetsuppgifter och därigenom bli mer
användbara i arbetslivet än ”alltför fackinriktade jurister”.
Utbildningens uppläggning

Utbildningen är indelad i två block: nivå 1 med sex terminslånga kurser och
nivå 2 med tre terminer valfria fördjupningskurser, temakurser samt
examensarbete.
Termin 1 innehåller rättssystemets uppbyggnad, centrala juridiska
begrepp och grundläggande metodträning, inklusive rättsteknik, samt
grunder i processrätt. I kursen ingår också statsrätt och grundläggande EGrätt.
Den andra och tredje terminen bildar ett sammanhängande civilrättsår.
Termin två innehåller bl.a. avtalsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt och
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arbetsrätt. Termin tre ägnas åt sakrätt, materiell exekutionsrätt, immaterialrätt, associationsrätt och familjerätt. Parallellt förekommer inslag av
jämförande studium av andra länders rätt.
Termin 4 täcker straffrätt och processrätt, återigen i ett internationellt
perspektiv.
Termin 5 har tre huvudmoment. Den första delen ägnas åt finanspolitik
och personbeskattning. Den andra delen behandlar bolagsrätt, företagsekonomi och näringsbeskattning. Den tredje och avslutande delen innehåller
en integrering av terminens ämnen och internationell jämförelse.
Termin 6 ägnas åt förvaltningsrätt och internationell rätt, dvs. folkrätt,
EG-rätt och internationell privaträtt. Under en period studeras förvaltningsrätt och internationell rätt integrerat med uppdelning på miljörätt,
socialrätt och politirätt.
För tillträde till nivå 2 fordras i princip avklarad nivå 1. På nivå 2 ges stor
valfrihet i kursvalet. Där måste dock ingå 10 poäng rättshistoria och allmän
rättslära samt ett examensarbete på minst 10 poäng. Det finns möjlighet att
inkludera praktik med examensarbetet.
Det är också obligatoriskt att läsa en temakurs om 20 poäng, t.ex
Familjen, Progressiv process: Rättsskipningens gränser, The International Family: Private and Procedural Law. För övrigt kan studenterna välja bland ett
30-tal olika juridiska kurser, ofta ämnesöverskridande och även inkludera
andra ämnen, t. ex. statskunskap, företagsekonomi, språk.
En grundläggande tanke är att olika ämnen skall integreras. Därav följer
att tentamina ges på hela terminskurser och omfattar samtliga ämnen som
lästs under terminen.
Under nivå 2 finns också möjlighet att studera utomlands. Institutionen
förfogar över cirka 115 utbildningsplatser per läsår i Norden och övriga
Europa samt i USA (ett utbyte med Minnesota Law School ger möjlighet
för tio studenter per år att studera där). Praktik utomlands som underlag för
examensarbete är ett annat exempel på internationalisering av utbildningen. Det anges i självvärderingen att en tredjedel av studenterna studerar
minst 20 poäng utomlands.
År 1992 påbörjades en omläggning av utbildningen som syftade till att
införa problembaserad inlärning och därigenom öka studenternas aktivitet
och ansvar. Studenterna indelas från början i s.k. basgrupper om 4–6
personer. Varje basgrupp har lärarledd handledning i genomsnitt fem
timmar/termin på nivå 1. Undervisningen är från första början starkt
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problemorienterad och seminarier är den dominerande lärarledda
undervisningsformen. Föreläsningar och lektioner används huvudsakligen
som komplement.
I genomsnitt ägnas 3,3 timmar/vecka åt problemorienterade seminarier
i grupper om cirka 25 studenter. Seminarierna genomförs bl.a. som s.k.
tribunalspel, redovisningsseminarier och spelade processer. Fakultetens
kvalitetssäkringsprogram anger att seminarier och lektioner bör uppgå till
minst sex timmar/poäng. Detta mål uppnås inte på grund av bristande
ekonomiska resurser. I basgrupperna arbetar studenterna mellan fem och
nio timmar/vecka.
Studenterna

Antalet helårsstudenter uppgår till 1 365. Cirka 305 studenter antas varje
läsår och antagning sker varje hösttermin. Över 50 procent av nybörjarna
är kvinnor. Utbildningen är mycket eftersökt och ett betygsgenomsnitt på
cirka 4,5 enligt tidigare betygssystem och cirka 16, 7 enligt nu gällande
system krävdes ht 1998. Vid antagningen ht 1999 krävdes 4,06 respektive
17,20.
Få studenter avlägger examen inom den nominella studietiden:
Antagningsår
1992
1993
1994

Antal antagna
304
309
305

4,5 år
23 (7,5%)
20 (6,4 %)
25 (8,1)

5 år
5,5 år
6 år
91 (29,9 %) 126 (41,4 %) 169 (55,5 %)
92 (29,7 %) 123 (39,8 %)

Varje läsår tar 200–220 studenter juris kandidatexamen. Av dessa har en del
kommit in på programmet på annat sätt än genom antagning direkt till det.
De sistnämnda finns inte redovisade i tabellen ovan. Före utbildningsreformen 1992 tog cirka 30 % av studenterna examen inom sex år.
Enligt självvärderingen förekommer cirka 60–70 studieuppehåll varje
termin. De flesta studieavbrotten sker under första delen av termin 1.
Skälen till studieavbrott är enligt en undersökning som genomförts vid
institutionen dels att studenten tycker att han /hon valt fel utbildning, dels
byte till annan studieort.
På nivå 1 godkänns i genomsnitt 90 % av de registrerade och 94 % av
de tenterade studenterna. I genomsnitt godkänns 85 % av de registrerade
och 91 % av de tenterade studenterna på nivå 2.
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Lärarna

Fakulteten har 16 professurer, varav tre för närvarande är obesatta. Vidare
finns 21 fast anställda lektorer och tre adjunkter samt därutöver 26 lektorer
med ettårsförordnanden som extra lektorer. Av lektorerna är 32 disputerade. Härtill kommer 31 personer med doktorandtjänst. Två av professorerna och 18 av de 47 lektorerna är kvinnor. Bland doktoranderna på
doktorandtjänst är 17 kvinnor.
Enligt självvärderingen har antalet timlärare minskat drastiskt. I dag
genomför de fast anställda lärarna 90 procent av undervisningen. Varje
obligatorisk kurs har ett lärarlag som diskuterar kursens uppläggning och
utveckling före, under och efter kursen samt går igenom varje seminariums
problem och lösningen av dem.
Hälften av professorernas tjänstgöring utgörs av undervisning på
grundutbildningsnivån. Lektorerna och adjunkterna har 400 timmars
undervisningsskyldighet per läsår exklusive examination och doktorandtjänstinnehavarna har 30 timmars undervisningsskyldighet per läsår.
Lokaler och utrustning

Undervisningslokalerna är spridda på i huvudsak tre olika ställen i centrala
Uppsala. Ett arbete pågår för att samla alla undervisningslokaler och
tjänsterum på en plats. Institutionen förfogar över ett särskilt juridiskt
bibliotek som är en filial till universitetsbiblioteket. Det finns vidare
tillgång till Rättsdata, Rixlex, universitetsbibliotekets databas och LIBRIS.
Därutöver har studenterna tillgång till cirka 20 datorer som är universitetsgemensamma. I februari 2000 tas ett datarum för juriststudenter med cirka
15 studentdatorer i bruk. Det finns cirka 20 grupparbetsutrymmen i
institutionens lokaler.
Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

Andelen aktivt forskande lärare är stor i Uppsala. Av de cirka 65 lärarna med
minst ettårsförordnande är 16 professorer (tre professurer är dock obesatta)
och ytterligare 32 disputerade. Även för de icke disputerade lektorerna ingår
i tjänsten forskning och att följa den vetenskapliga utvecklingen. 1,5
miljoner kronor avsätts från fakultetens forskningsmedel för att möjliggöra
forskning för lektorer och adjunkter. Härtill kommer externa medel. En
betydande del av undervisningen och handledningen (motsvarande cirka
sex heltidstjänster) utförs av doktorander med doktorandtjänst. Det är vår

84

uppfattning att lärarnas forskningskompetens tas väl till vara i undervisningen och att utbildningsmodellen bidrar till att så sker. Se vidare under
rubriken Pedagogiska frågor nedan. Det framhölls av de lärare som intervjuades att forskningsintressen bidragit till att skapa nya specialkurser på
nivå 2 och att det fanns exempel på att undervisningen också genererat
forskningsproblem.
Utbildningsmodellen bidrar till att studenterna blir kritiskt medvetna
och inriktade på problemlösning snarare än på att huvudsakligen återge
innehållet i föreskriven kurslitteratur. Dock påpekar institutionen i sin
självvärdering att studenternas forskningsintresse behöver stimuleras ytterligare. Hur detta skall gå till är ännu på planeringstadiet, men en idé är att
olika forskare informerar studenterna om sin forskning i mer organiserad
form. Många av lärarna i Uppsala är också läroboksförfattare.
Det kan också konstateras att det förekommer en viss integration med
ämnesområden utanför den juridiska fakulteten, men vi anser att denna
samverkan kan utvecklas ytterligare. Framför allt gäller detta de tre sista
terminernas studier, där det skulle vara möjligt att utveckla kurser som
integrerar juridik med t. ex. samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig metodik.
Rekommendationer:
• Utveckla ytterligare samarbetet med andra ämnen. Följ upp studenternas val av kurser under de sista tre terminerna, särskilt när det gäller
studenter som väljer kurser vid andra fakulteter.
• Utveckla tvärvetenskapliga inslag och se juridiken i dess samhälleliga
sammanhang.
Bedömning av internationalisering

Cirka en tredjedel av alla studenter i Uppsala tillbringar en termin vid något
universitet utomlands. Även utbytet av lärare och forskare är omfattande.
Detta stora internationella utbyte bidrar dels till att ge ett jämförande
perspektiv på den egna utbildningen, dels till att införa idéer om nya
kursmoment.
Medan utbyte sker med ett flertal icke engelskspråkiga länder, ges enbart
kurser på engelska vid institutionen och uteslutande på nivå 2. Även på
andra kurser förekommer dock engelskspråkig kurslitteratur. För Uppsalas
del är det idag sannolikt orealistiskt att undervisning skulle kunna genomföras på andra språk.
Vi vill dock framhålla att det är väsentligt att rättsliga förhållanden i även
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andra än engelskspråkiga länder behandlas i undervisningen, liksom det nu
sker framför allt beträffande EU-området.
Vi konstaterar att internationaliseringen fungerar väl i Uppsala.
Bedömning av yrkesrelevans

Trots Uppsalas stora ambitioner, särskilt när det gäller utbildningsmodellen,
konstaterar bedömarna att där råder en tämligen traditionell syn på både
vad juristutbildningen skall innehålla och vad den skall syfta till. Ambitionen finns dock hos ledningen och övrig personal att inte enbart utbilda
studenter för den traditionella juristbanan. Utbildningsledningen menade
att examensordningens regler om inriktningen av juris kandidatutbildningen
är alltför snäv.
Vi föreslår kontinuerligt återkommande undersökningar bland studenter som tagit examen vid Uppsala universitets juridiska fakultet i syfte att
utröna vilka arbeten de erhållit. Sådana undersökningar kan ge värdefull
information som kan användas för olika syften. Beroende på resultaten kan
Uppsalas eget utbildningsmål att den studerande skall ”tränas i sådana
färdigheter som är väsentliga för juridisk yrkesutövning” preciseras vad gäller
vad som menas med juridisk yrkesutövning. Ett annat användningsområde
för undersökningarna kan vara anpassning av utbildningen till samhällets
och marknadens krav på kunskap hos personer som skall ägna sig åt juridisk
yrkesutövning. Ett tredje användningsområde är information till studenter
om den arbetsmarknad som väntar dem, särskilt med tanke på att en så
begränsad andel kan få notarietjänst. Detta i sin tur kan leda till mindre
betygshets.
I Uppsala har studenterna möjlighet att skriva sitt examensarbete med
ett praktikinslag. Detta innebär att studenten själv skaffar, eller genom
institutionens försorg får en praktikplats kopplad till examensarbetet.
Praktiken är på två månader och på praktikplatsen skall studenten ha
handledare, eget arbetsrum/egen plats och få utföra relevanta arbetsuppgifter. Vi ser positivt på denna praktik då den möjliggör naturliga kontakter
med arbetsgivare för studenterna samt ger värdefull arbetslivserfarenhet.
Rekommendationer:
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
• Informera studenterna mera om olika juristroller och yrken.
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Bedömning av pedagogiska frågor

Det är vår uppfattning att den pedagogiska modellen med inriktning på
problembaserad inlärning har stor acceptans bland både lärare och studenter och att den leder till positiv samverkan mellan lärare, mellan studenter
samt mellan lärare och studenter. Denna samverkan gör att en kontinuerlig
uppföljning och utvärdering under utbildningens gång blir naturlig, liksom
förändringar på grund av de synpunkter som kommer fram. Detta tycks
också ha skett. PBI-reformen har följts upp och en utvärdering av den nya
utbildningsformen genomfördes 1995. Kursföreståndare avger efter varje
terminskurs omfattande, resonerande rapporter om den genomförda kursen, inklusive studieresultat och resultat av kursvärderingar, samt förslag till
förbättringar. Dessa rapporter granskas av fakultetens utbildningsutskott i
vilket representanter för studenterna ingår. Förbättringar görs fortlöpande,
även om institutionen själv påpekar i sin självvärdering att uppföljningen
ibland lämnar en del övrigt att önska.
En enkät gjordes i februari 1999 bland dem som tagit examen efter den
1 juli 1997, vilken ger vissa möjligheter att jämföra åsikterna bland dem
som studerat enligt PBI-modellen och dem som studerat enligt tidigare
studieordning. Studien visar bland annat att fler av de ”nya” studenterna
anser att de fått god träning i förmågan att samarbeta, liksom i
problemlösningsförmåga och förmåga till skriftlig och i viss mån muntlig
framställning. Vidare anser betydligt fler av de som studerat enligt den nya
ordningen att de haft stor nytta av juristutbildningen som helhet. Vi anser
att dessa olika former av uppföljning och utvärdering är utmärkta. Det kan
emellertid vara dags att nu, när ett par omgångar examinerats enligt den nya
ordningen genomföra en ny utvärdering liknande den som gjordes 1995
(något som också ingår i fakultetens kvalitetsprogram).
Det bör framhållas att det inte är frågan om en ortodox och helt
genomförd PBI-modell, utan om en anpassning av den till de specifika
förhållanden som råder inom juristutbildningen vid Uppsala universitet.
Genom att man ser varje termin som ett helt block finns det stora
möjligheter att undvika snuttifiering och att integrera olika moment. Ett
problem ligger dock kanske i att examinationen sker på hela terminens
pensum, vilket uppfattas av många studenter som en stor press. Detta har
uppmärksammats och lett till att tentamens betydelse minskat genom att
studenternas aktivitet under kurserna (PM, muntliga redovisningar etc.)
räknas in i betyget.
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Liksom vid de övriga juris kandidatutbildningarna spelar examinationen
och betygsättningen en utomordentligt stark roll på grund av betygens
betydelse för att få notarietjänst.
Det förefaller sammanfattningsvis tydligt att modellen stimulerar studenternas kritiska tänkande och kreativitet samt samarbetsförmåga. Samtidigt ställer den stora krav på anpassning både för studenter och lärare och
det kan innebära problem för den som har svårt att acceptera de givna
förutsättningarna. Samma invändning kan dock gälla vilken utbildningsmodell som än tillämpas. Det skall tilläggas att betygshetsen kan äventyra
modellens fördelar då den skapar en konkurrens mellan studenterna.
Andelen av en nybörjargrupp som fullföljer till en juris kandidatexamen
är förhållandevis låg. Sedan den nya utbildningsmodellen införts har en viss
förbättring emellertid skett. Den låga genomströmningen är ett fenomen
som kännetecknar samtliga juridiska program.
Bristen på sammanhållna lokaler för institutionen beskrivs i självvärderingen som ett problem. Vår uppfattning är att det krävs en god
tillgång på lokaler för arbete i mindre grupp och att gruppundervisningsoch grupparbetslokaler bör ligga i anslutning till varandra och till större
salar för att möjliggöra uppföljande och sammanfattande föreläsningar. Det
är önskvärt att universitetet ser över denna fråga.
Likaså förefaller tillgången till datorer för studenterna att vara mycket
begränsad, vilket är ett problem i en utbildningsmodell som kräver möjligheter både att söka i olika slags databaser och att skriva egna rapporter och
PM.
Rekommendation:
• Universitetet bör se över lokalsituationen för den juridiska utbildningen
samt avsätta medel för inköp av ytterligare datorer.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Vi konstaterar att jämställdhetsfrågorna finns på agendan i Uppsala och att
man arbetar aktivt med frågorna. För studenternas vidkommande har
mycket arbete lagts ner på att anpassa problem och uppgifter till ett jämställt
synsätt. Trots detta kan fler initiativ tas och förväntningar på ytterligare
utveckling finns hos både personal och studenter. En sådan förväntan torde
gälla besättningen av utbildningsledningen, som idag är helt maskulin,
jämte professorskåren som är manlig till 87 procent.
Idag är det framför allt en grupp eldsjälar som diskuterar jämställdhet.
Man bör sträva efter att så långt som möjligt involvera all personal i
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jämställdhetsarbetet. Det är vår uppfattning att utvecklingen av dessa frågor
skulle gå snabbare och få större genomslag på fakulteten om både all
personal och studenterna deltar i utvecklingsarbetet av jämställdhetsfrågorna.
De ”våga-tala-kurser” som erbjuds samtliga studenter och som mest
utnyttjas av kvinnor är ett positivt inslag vid fakulteten.
Det är positivt att Uppsala universitet ger kursen Rätt och genus, men
vi anser att genusperspektivet för övrigt inte är särskilt framträdande.
Förhoppningsvis kommer de projektpengar som universitetet erhållit för
att utveckla genusfrågor att ge en positiv skjuts åt detta arbete.
I enlighet med examensordningens skrivning föreslår vi att beteendevetenskapliga moment införs i utbildningen, som belyser bland annat frågor
om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
Rekommendationer:
• Överväg att involvera jämställdhetsfrågor i utbildningens målformulering och vilka konsekvenser detta skulle medföra.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
bland annat frågor om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
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Högskolan i Jönköping, Affärsrättsligt program
med internationell inriktning 160 poäng
Mål för utbildningen

Högskolan i Jönköping är inte en statlig högskola och regleras av Lag om
tillstånd att utfärda vissa examina (SFS 1993:792) samt förordningen om
tillstånd att utfärda vissa examina (SFS 1993:956).Enligt den förra stadgas
i 2§ att: ”Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och bedrivas så att den
i övrigt uppfyller de krav som uppställs på grundläggande högskoleutbildning i
1 kap. högskolelagen”. Detta innebär att högskolelagens första kapitel är
tillämpligt på utbildningen i Jönköping. Utbildningsledningen uppger
också att även förordningen fungerar som styrdokument för verksamheten.
De egna målen anges på följande sätt:
”… programmet skall förbereda studenterna för arbete som affärsjurister –
särskilt i internationell miljö – med hjälp av integration mellan juridik, ekonomi
och språk, mellan teori och praktik samt mellan svensk rätt, EG-rätt och genom
att stödja framväxten av ett självständigt och kritiskt förhållande till rättssystemet
och genom att tillhandahålla vissa historiska, filosofiska och internationella
perspektiv på rätt och ekonomi.”
Vidare framhålls ett pedagogiskt perspektiv, nämligen att
”utbildningen skall stimulera och ta till vara initiativ från studenternas sida.
Genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan
personal skall högsta möjliga kvalitet i utbildningen uppnås.”
Utbildningens uppläggning
Programmet, som påbörjades 1994, ges inom ramen för rättsvetenskapliga
avdelningen påden Internationella Handelshögskolan, som är ett av tre
undervisande och forskande bolag inom Högskolan i Jönköping.
Programmet är uppdelat i två block om 80 poäng. De båda första åren
innehåller totalt 60 poäng i juridik/affärsrätt och 20 poäng i företagsekonomi. Följande kurser, som alla är obligatoriska, ingår i det första blocket.
Termin 1: Konstitutionell rätt, samhälle och ekonomi, 5 poäng, nivå A.
Avtals- och köprätt, 10 poäng, nivå A. Internationell och jämförande avtalsoch köprätt, 5 poäng, nivå B.
Termin 2: EG-rätt, 5 poäng, nivå A. Arbetsrätt, 5 poäng, nivå B. Ersättningsrätt med produktansvar, 5 poäng, nivå B. Affärsredovisning, 5 poäng, nivå A.
Termin 3: Ekonomisk familjerätt, 5 poäng, nivå B. Finansiell planering, 5
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poäng, nivå B. Externredovisning och företagsvärdering, 5 poäng, nivå C.
Redovisningens normer och revision, 5 poäng, nivå C. Kurserna i ekonomi
läses parallellt.
Termin 4: Associationsrätt, 10 poäng, nivå C. Skatterätt I, 10 poäng, nivå C.
Det andra blocket innehåller 50 poäng i juridik, varav 20 poäng på D-nivå,
10 poäng i engelska eller tyska eller franska med dels allmän, dels fackspråklig inriktning, samt 20 poäng valfria kurser. Vidare är författande av två
uppsatser i juridik om vardera 10 poäng (en på C- och en på D-nivå)
obligatoriskt.
Termin 5: Språk, 10 poäng, nivå A. Internationell skatterätt, 5 poäng, nivå
C. Civilprocessrätt och skiljemannarätt, 5 poäng, nivå C.
Termin 6: Kredit-, säkerhets- och obeståndsrätt med fastighetsrätt (inkl
miljörätt), 10 poäng, nivå C. Kandidatuppsats, 10 poäng, nivå C. Samtliga
dessa kurser är obligatoriska.
Termin 7: Juridik, 10 poäng, nivå D (alt. utlandsstudier). Valfria kurser, 10
- 20 poäng.
Termin 8: Valfria kurser 10 poäng (alt. juridik, 10 poäng, nivå D).
Magisteruppsats, 10 poäng, nivå D.
De valfria kurserna får väljas bland internationell skatterätt, internationell
civilrätt, företagsekonomi, nationalekonomi och språk. Som exempel på
juridiska magisterkurser kan nämnas: International Tax Law 5poäng,
European Community Tax Law 5 poäng, European Community Value
Added Tax Law 5 poäng, Omstrukturereing med koncernrätt och koncernbeskattning 5 poäng, Börs- och kapitalmarknadsrätt 5 poäng, Internationell etableringsrätt 5 poäng, Konkurrensrätt med marknadsrätt 5 poäng,
Immaterialrätt 5 poäng, Generationsskifte 5 poäng, Advanced European
Community Law 5 poäng, IT-rätt 5 poäng.
Enligt självvärderingen skall programmet kännetecknas av integration
mellan teori och praktik; mellan juridik, språk och ekonomi samt mellan
svensk rätt och EG-rätt. Vidare betonar man samverkan mellan universitetet och dess omvärld bl. a. i form av fadderföretagsverksamhet samt samspel
mellan rätt, ekonomi och samhälle.
Studierna kännetecknas av studenternas aktiva och självständiga arbete,
såsom muntlig och skriftlig framställning.
Samtliga studenter genomgår obligatoriska workshops under hela studietiden, varvid särskilt bör nämnas bildningsworkshopen ”core curriculum”.
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Internationaliseringen är väl utvecklad, vilket bl. a tar sig uttryck i en
termins utlandsstudier för ett stort antal studenter och ett stort utbud av
internationellt inriktade juridikkurser.
Studenterna

För behörighet till antagning krävs svenska, kurs B, engelska, kurs B,
matematik, kurs C samt samhällskunskap, kurs A. Antagningspoängen är
höga. Under de senaste terminerna har antagningspoängen varit:

Ant –97
Ant –98

BP
17,22
17,41

BL
4,28
4,24

BF
4,0
3,0

HP
1,6
1,5

HA
1,6
1,5

Mellan 40 och 50 studenter antas varje hösttermin. Antalet registrerade
nybörjare under de fem år utbildningen pågått är:
1994
53

1995
52

1996
43

1997
48

1998
43

Av de studenter som antogs 1994 och 1995 har 16 resp. 10 tagit ut sin
magisterexamen. Ytterligare 15 bedriver fortfarande studier inom programmet, flera av dem har valt att studera utomlands ett år innan de tar ut
examen. Ett flertal har börjat arbeta utan att examen är uttagen.
Fördelningen mellan män och kvinnor bland dem som påbörjade sina
studier 1998 är jämn (cirka 44 procent män) och knappt 20 procent
kommer från Jönköping.
Lärarna

Vid avdelningen finns en professor, som arbetar deltid (20 procent) och en
adjungerad professor (25 procent) samt en docent. Vidare bedrivs undervisningen av två universitetslektorer, varav en är disputerad, en adjunkt, fyra
doktorander samt sex extralärare med begränsad undervisning. Härutöver
inbjuds ett antal nationella och internationella gästföreläsare.
Docenten och den disputerade lektorn har 50 procent forskning inom
ramen för sin anställning. Adjunkten har huvudsakligen administrativa
sysslor som utbildningsledare och programansvarig.
Lokaler och utrustning

Juristutbildningen bedrivs i Internationella Handelshögskolans nybyggda
lokaler i Högskoleområdet i centrala Jönköping. Det likaledes nybyggda
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biblioteket är inrymt i en angränsande kulturbyggnad. Studenterna har god
tillgång till grupparbetsrum samt till datorer med databaser och möjligheter
att skriva och göra utskrifter.
Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

Under de förhållandevis få år som utbildningen pågått har inriktningen mot
bolagsrätt och framför allt skatterätt blivit mer och mer tydlig. Alla fyra
doktoranderna bedriver forskning inom detta område. Detta förhållande
aktualiserar en av de svårigheter (och samtidigt starka sidor) som finns inom
det affärsrättsliga programmet, nämligen den lilla organisationen och
miljön. Det finns få lärare och de måste undervisa över stora områden.
Detta gör att det är svårt att bredda verksamheten och gör den sårbar. De
verksamma inom programmet är dock väl medvetna om detta.
Goda kontakter finns med de juridiska fakulteterna i Stockholm och,
framför allt, Lund där doktoranderna deltar i högre seminarier och får
tillgång till handledning av den professor som på deltid är knuten till
högskolan.
Redan tidigt i utbildningen betonas enligt avdelningens lärare juridisk
metod och aktuell forskning och forskningsmetod förs in genom lektorer,
forskarstuderande och gästföreläsare. Lektorernas tjänst innehåller 50 procent forskning.
Studenterna avkrävs papers i de allra flesta kurser och får återkoppling
beträffande såväl innehåll som språk.
Programmet bygger på en integration av juridik, ekonomi och språk.
Språkutbildningen är väl integrerad. Ekonomi (företagsekonomi) studeras
separat under termin 3. Kurserna beställs av programmet som på så vis får
inflytande över innehåll och uppläggning. Vi anser dock att integrationen
kan fördjupas.
Vi anser också att den bildningsworkshop som bedrivs i Jönköping är
bra för att öka studenternas kritiska tänkande. Bildningsworkshopen tas
även upp under Pedagogiska frågor nedan.
Biblioteksresurserna är begränsade men under uppbyggnad och det
finns stora resurser för bokinköp. Tills vidare är studenter och lärare relativt
beroende av fjärrlån.
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Rekommendation:
• Stärk integrationen mellan de olika ämnena.
Bedömning av internationalisering

Programmet är på flera sätt internationellt inriktat. Liksom på flera andra
lärosäten ges ett antal kurser på engelska. Detta förekommer i Jönköping
redan på nivå 1, dvs. under de sex första terminerna. Engelskspråkig
kurslitteratur förekommer därtill på de kurser som inte ges på engelska.
Även tyskspråkig och i viss mån, franskspråkig litteratur kan förekomma i
enskilda fall.
Internationella handelshögskolan har ett omfattande utbyte med ett
antal universitet världen över. Målet för programmet är att 90 procent av
studenterna skall tillbringa en termin på ett utländskt universitet och enligt
utbildningsledningen är andelen utresande idag hela 85 procent. Många
studenter väljer tyskspråkiga och även franskspråkiga länder.
Utländska studenter förekommer ofta på de engelskspråkiga kurserna,
men liksom på de övriga orterna förefaller deras kunskaper och erfarenheter
utnyttjas i begränsad utsträckning för utveckling av utbildningen.
Rekommendation:
• Utnyttja det väl fungerade utbytet så att utländska studenters erfarenheter och kunskaper kan komma högskolan till godo.
Bedömning av yrkesrelevans

Vi konstaterar att de juridiska delarna av utbildningen förefaller fokusera på
den traditionella juristrollen. Dagens uppläggning riskerar därför genom
att vara alltför lik en traditionell juris kandidatutbildning, om man bortser
från avsaknaden av process- och straffrätt, att inte få det genomslag som
utbildare av affärsjurister och skattejurister som eftersträvas. Vi vill också
framhålla att det kan vara bra att fundera över om denna slags utbildning
kräver en annan uppläggning än den traditionella uppläggningen av juris
kandidatutbildning. I det sammanhanget kan det också vara bra att fundera
över om det föreligger en konflikt mellan utbildningens inriktning på
affärsjurister till små och medelstora företag och inriktningen på skattejurister till framför allt stora företag. Vi anser också att utbildningen är
alltför traditionellt svenskt inriktad med hänsyn tagen till programmets
internationella inriktning.
När det gäller fadderverksamheten vill vi peka på att den kan anpassas
bättre till den affärsjuridiska utbildningen. De arbetsuppgifter som fadder-
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företagen tillhandahåller på praktiken verkar ha tonvikten på ekonomi
varvid juriststudenterna riskerar att få praktikuppgifter som ligger utanför
det juridiska området. En förklaring kan vara att flera av de små och
medelstora fadderföretagen inte har några juridiska avdelningar eller uppgifter. Vi anser att ledningen bör försöka påverka fadderföretagen att
tillhandahålla juridiska uppgifter till juriststudenterna.
En intensifierad marknadsföring av utbildningen gentemot arbetsgivare
även utanför Jönköpings närområde kan få positiva effekter, inte bara för
fadderverksamheten utan även för studenternas framtida arbetsmarknad.
Vi föreslår kontinuerligt återkommande undersökningar bland studenter som tagit examen på det affärsrättsliga programmet i Jönköping i syfte
att utröna vilka arbeten de erhållit. Undersökningarna skulle kunna ge
värdefull information om hur arbetsmarknaden ser ut för de studenter som
utbildas i Jönköping och vilken slags arbeten de får. Informationen kan
vidare användas för att få information om arbetsmarknadens behov och att
anpassa utbildningen till dessa krav. Ett annat användningsområde är
information till studenter om den arbetsmarknad som väntar dem.
Rekommendationer:
• Anpassa fadderverksamheten mer till den juridiska utbildningen.
• Marknadsför utbildningen nationellt.
• Satsa på en profilerad utbildning med eget perspektiv på rätten.
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
Bedömning av pedagogiska frågor

Undervisningen bygger på att studenterna tar ett stort mått av ansvar för sin
utbildning. Således är inslaget av eget arbete och skriftlig redovisning i form
av uppsatser stort. Dessa papers redovisas muntligt vid seminarier och krav
ställs på både god framställning och aktivt deltagande i diskussion. Renodlad problembaserad metod används normalt inte, men de flesta kurserna är
probleminriktade.
En del av kurserna inleds med en översiktlig föreläsning då essäuppgifter
fördelas. Studenterna får därefter en inläsningsperiod med viss handledning
och samtidigt översiktliga föreläsningar över svårare litteraturavsnitt. PM
lämnas därefter in och kommenteras såväl innehållsmässigt som språkligt.
Studenternas åsikt var att denna modell fungerar väl, men att de vill ha en
mer omfattande återkoppling på sina insatser.
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Ett unikt inslag i utbildningen är den s.k. bildningsworkshopen. Införandet av den grundar sig på att lärarna erfarit att många av nybörjarna
lämnar en del övrigt att önska i fråga om allmänbildning och förmåga att
uttrycka sig. Som en följd skapades ett obligatoriskt moment, som innebär
att varje student åläggs att läsa cirka 15 romaner och non-fictionlitteratur,
anknutna till ett tema med juridisk inriktning (t. ex. rättsäkerhet) per
termin. Litteraturen diskuteras i särskilda seminarier och en skriftlig
tentamen ges varje termin. Detta moment uppfattas som jobbigt men
stimulerande av de studenter vi mötte. Enligt lärarna har det lett till en
avsevärd förbättring av diskussionsnivån och muntlig och skriftlig förmåga
inom juridikundervisningen.
Den lilla miljön gör att kontakterna mellan lärare och studenter blir
otvungna och naturliga. Förslag till förbättringar av kurser kan därför föras
fram direkt till undervisande lärare och få omedelbart genomslag. Mer
formella kursvärderingar förekommer också och följs upp i samtal mellan
kursombud och kursansvariga lärare. Regelbundna möten mellan kursombud och programansvarig förekommer, där också övergripande frågor
rörande programmet tas upp.
Någon regelrätt pedagogisk fortbildning för lärarna förekommer inte.
De nyanställda doktoranderna har fått möjlighet till stöd genom pedagogiska diskussionsseminarier med lärare från pedagogiska institutionen på
Linköpings universitet. Dessa auskulterar också på doktorandernas undervisning och bidrar med kommentarer och råd. Någon regelrätt mentorsverksamhet där äldre lärare utses att stödja nytillkomna lärare finns inte.
Rekommendationer:
• Satsa mer på pedagogisk utbildning av lärarna.
• Ge studenterna mer återkoppling på papers.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Jämställdhetsfrågorna förefaller inte ha en framskjuten ställning inom
programmets ramar. Vi föreslår att ett handlingsprogram utarbetas samt att
studiematerial och exempel gås igenom utifrån ett jämställt synsätt.
Framför allt kan medvetandegraden om jämställdhetsfrågor ökas hos
studenterna. Eventuellt kan jämställdhetsfrågor och genusperspektiv rymmas inom ramen för Bildningsworkshopen.
Antalet kvinnliga lärare är litet och vi föreslår att ett aktivt arbete för att
få fler kvinnliga lärare till utbildningen.
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Även om inte examensordningen för juris kandidatexamen är tillämpbar på utbildningen i Jönköping föreslår vi att beteendevetenskapliga
moment införs i utbildningen framför allt frågor om samhällsförhållanden
som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.
Rekommendation:
• Arbeta för att fler kvinnliga lärare skall undervisa.
• Gå igenom kurslitteratur och exempel utifrån ett jämställt synsätt.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors och
mäns livsbetingelser.
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Linköpings universitet, Affärsjuridiska programmet
med Europainriktning 160 poäng
Mål för utbildningen

Utöver de allmänna mål och regler som anges i högskolelagen uppställer
utbildningsplanen i Linköping följande kompletterande och preciserande
mål för det affärsjuridiska programmet:
”Utbildningen skall förbereda studenterna för arbete som affärsjurister – särskilt
för arbete i internationell miljö – med hjälp av integration mellan juridik,
ekonomi och språk, mellan teori och praktik samt mellan svensk rätt EG/EU-rätt
och viss utländsk nationell rätt.
Utbildningen skall främja studenternas personliga utveckling, bl.a. genom att
stödja framväxten av ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till rättssystemet och genom att tillhandahålla vissa historiska, filosofiska och internationella perspektiv på rätt och ekonomi.
Den affärsjuridiska utbildningen har vidare som mål att ge studenterna en god
överblick över relevanta delar av svensk och viss europeisk rätt och de teoretiska
kunskaper i juridik och ekonomi som fordras för kvalificerat och praktiskt
inriktat affärsjuridiskt arbete i internationell miljö. Studenterna skall genom
hela utbildningen tränas i färdigheter som är väsentliga i praktisk juridisk
yrkesutövning.
I enlighet härmed skall den affärsjuridiska utbildningen utformas på ett sådant
sätt, att det hos den enskilde studenten utvecklar förmåga
• att identifiera och analysera juridiska problem och förstå rättssystemets
roll nationellt och internationellt
• att förstå, analysera och jämföra alternativa juridiska problemlösningars
ekonomiska effekter
• att självständigt söka juridiskt källmaterial
• att muntligen och skriftligen, på svenska och ett främmande språk, redovisa
juridiskt källmaterial samt att föra en egen argumentation i rättsliga och
ekonomiska frågor
• att arbeta individuellt och tillsammans med andra.
Utbildningen skall stimulera och ta till vara initiativ från studenternas sida.
Genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan
personal skall högsta möjliga kvalitet i utbildningen uppnås.”
Inom programmet förs nu en diskussion med syfte att genom målformuleringen ytterligare förtydliga innebörden av att utbildningen skall
främja studenternas personliga utveckling med avseende på deras förmåga
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att på ett reflekterat och medvetet sätt arbeta med rätten som ett normativt
system.
Utbildningens uppläggning

Det affärsjuridiska programmet inrättades 1994, då med EG-inriktning. År
1997 ändrades beteckningen till Affärsrätt med Europainriktning. Programmet omfattar 160 poäng och avslutas med en affärsjuridisk magisterexamen. Det finns också möjlighet till etappavgång efter 120 poäng med
affärsjuridisk kandidatexamen (de sex första terminerna på programmet)
eller med filosofie kandidatexamen med affärsrätt som huvudämne (de tre
första åren på programmet med undantag för det främmande språket men
med 20 andra valfria poäng) eller efter 80 poäng och då med en högskoleexamen med inriktning på affärsrätt. Programmet är inrättat för att utgöra
en lämplig bakgrund för anställning i olika slag av företag, i affärsdrivande
verk och närings- eller finanspolitiskt aktiva myndigheter, internationella
organisationer m.m.
Programmet består dels av ett tvåårigt basblock på 80 poäng, i vilket alla
kurser är obligatoriska, dels ett tvåårigt fördjupningsblock om 80 poäng,
varav kurser motsvarande 35-55 poäng är särskilt inriktade på affärsrätt. I
fördjupningsblocket ingår också 5 poäng i företagsekonomi, 5 poäng i
nationalekonomi, 5 poäng i kommunikation och 10 poäng i språk. Härtill
kommer 20 poäng som är helt valfria med avseende på såväl ämne som nivå
och som antingen kan hämtas inom ramen för programmets valfria kurser
i affärsrätt (inkl. affärsetik) eller i form av kurser inom andra program,
fristående kurser eller studier vid utländskt universitet. Undervisningen i
kommunikation – teori och praktik – ingår som en integrerad del av övrig
utbildning under terminerna 2 – 8. Kurserna fördelar sig på följande sätt:
Termin 1: Rättsteori och rättsteknik, 8 poäng, som skall ge kunskaper om
bl.a. lagstiftningsprocessens uppbyggnad. Affärsjuridisk introduktionskurs, 7 poäng, vilken ger en överblick över civilrätten med koncentration
på avtalsrätt och associationsrätt. Ekonomisk familjerätt, 5 poäng. De båda
första kurserna läses parallellt.
Termin 2: Offentlig rätt med EG/EU-rätt, 8 poäng, tar upp svensk statsrätt
och svenskt styrelseskick, inom ramen för EG-fördraget samt huvuddragen
i svensk kommunal- och förvaltningsrätt. Avtalsrätt med skadestånds- och
försäkringsrätt, 12 poäng.
Termin 3: Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt, 5 poäng (patent,
upphovsrätt m.m.). Äganderätt och nyttjanderätt till fast egendom, 5
poäng. Tyska alt. franska som fackspråk, affärsjuridisk inriktning, 10
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poäng. Språkkursen läses parallellt med de båda andra kurserna.
Termin 4: Redovisning (företagsekonomi), 10 poäng. Associationsrätt I, 5
poäng. Organisationsteori (företagsekonomi) 5 poäng. Associationsrätt
läses parallellt och samordnat med delar av Redovisning och Organisationsteori.
Termin 5: Finansiell planering (företagsekonomi), 5 poäng. Organisationens finansiella omgivningar (nationalekonomi), 5 poäng. Kredit- och
exekutionsrätt, 10 poäng.
Termin 6: Tyska alt. franska som fackspråk, affärsjuridisk inriktning, 10
poäng. Uppsats i affärsrätt, 10 poäng (C-uppsats).
Termin 7: Valfria kurser i affärsrätt: Associationsrätt II, 5 poäng, Internationell affärsrätt, 5 poäng, Internationellt projektarbete, 5 poäng,
Konkurrensrätt, 5 poäng, Praktikarbete, 5 poäng, Skatterätt I, 5 poäng,
Upphandlingsrätt, 5 poäng, inalles 15–20 poäng (nivå C-D). Valfri kurs i
affärsetik.
Termin 8: Valfria kurser i affärsrätt: EG/EU-rätt: Den gemensamma
marknaden, 5 poäng, Europeiskt rättstänkande, 5 poäng, Skatterätt II, 5
poäng. Tvistelösningar i kommersiella förhållanden, 10 poäng, inalles 5 –
10 poäng. Valfri kurs i kommunikation (teori), 5 poäng. Uppsats i affärsrätt, 10 poäng (D-uppsats).
Enligt självvärderingen syftar utbildningen till att bidra till att utveckla en
ny juristroll. I stället för att i efterhand avgöra vilken av två tvistande parter
som visat sig ”ha rätt” (domarrollen) skall man på förhand identifiera och
välja mellan olika handlingsalternativ och därvid avgöra inte bara vad som
är legalt möjligt utan också bedöma vad som är mest ändamålsenligt för ett
företag från inte bara juridisk utan också ekonomisk och teknisk synpunkt.
Utbildningen bygger på integration mellan de ingående ämnena, med
en strimma i kommunikation som löper genom hela programmet. Kurserna
i främmande språk är inriktade på språkets (i vid mening) användning i
professionella och sociala situationer och har utvecklats i samverkan med
det internationella ekonomprogrammet och programmet för industriell
ekonomi (civilingenjörsprogram). Samverkan sker i övrigt främst med
ekonomprogrammet och det internationella ekonomprogrammet, men
kursen i affärsetik är öppen för studenter från också ett antal andra program
inom filosofisk resp. teknisk fakultet.
Utbildningen avser vidare att bygga på integration mellan undervisning
i svensk rätt och EG/EU-rätt. Det finns således ingen särskild kurs som
ägnas uteslutande åt den senare.
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Självvärderingen beskriver programmets samspel med omvärlden, som
bl.a. tar sig uttryck i skapandet av marknadsråd och fadderföretag. Fadderföretagen ger en möjlighet att få en direkt verklighetsanknytning i undervisningen och bidrar t. ex. med problemställningar som behandlas inom
ramen för C-uppsatserna.
Den pedagogiska modellen för programmet bygger på att studenternas
lärande skall stå i centrum för den pedagogiska verksamheten och att
relationen mellan lärare och studenter skall utgå från att alla är vuxna,
ansvarstagande och aktiva. Läraren skall som den mer erfarne främst ha
rollen som regissör av lärandesituationer och dialogpartner till studenterna
och endast i begränsad utsträckning tillhandahålla ämnesmässiga
expertkunskaper i den traditionella undervisningens monologform. Eftersom studenterna inte utgör en homogen grupp präglas den pedagogiska
modellen av pluralism i form av många olika typer av lärsituationer.
Detsamma gäller examinationen som inte bara syftar till kunskapskontroll
utan också till att spegla uppnådda färdigheter och personlig mognad. Detta
innebär att den försiggår i en rad olika former, såsom skriftliga tentamina,
individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter, seminarier, kommunikationsövningar, förhandlingsspel etc., vartill kommer de båda större uppsatsarbetena.
Studenterna

För behörighet till antagning krävs, utöver reglerna om allmän behörighet
i 8 kap. 4-5 §§ examensordningen, följande regler om särskild behörighet
Ma C + Sh A + Sv B/Sv2 B samt aktuella språk lägst C-språk kurs B. Betyget
i vart och ett av ämnena skall vara lägst godkänt eller 3, enligt det gamla
betygssystemet.
Antagningspoängen är höga. Följande siffror gäller för de sista antagna
vid VHS urval 2
Ht. 1994
Ht. 1995
Ht.1996
Ht. 1997
Ht.1998
Ht 1999

Fransk inriktning
Gy.prog. Gy linje
4,6

18,46
18,11
18,79

4,7
4,43
4,41
4,0

HP
1,6

HA
1,6

1,6
1,6
1,5
1,5

1,6
1,6
1,6
1,5

Tysk inriktning
Gy.prog. Gy.linje
4,6

18,58
18,58
19,17

4,5
4,77
4,53
4,40

HP
1,7

HA
1,7

1,6
1,6
1,5
1,5

1,6
1,6
1,6
1,6

Antalet studieplatser per år är 30, men antalet antagna uppgår med
överintag till 40–45 studenter. För närvarande genomgår totalt cirka 150
studenter utbildningen inom programmet. Lärarinsatserna omfattar mel-
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lan sex och 15 timmar per vecka, undervisningstätheten är störst i den första
årskursen.
Det finns en stor övervikt av kvinnliga studerande, i synnerhet på den
franska inriktningen. Sammanlagt2 var det 23 (28) män och 71 (85)
kvinnor på den franska inriktningen och 54 (65) män och 60 (73) kvinnor
på den tyska bland de studenter som antogs åren 1994–1998 (1999).
Utbildningen har pågått sedan 1994 och det har hittills bara funnits
möjlighet för två antagningsomgångar att avsluta sina studier med magisterexamen. Följande statistik lämnas i självvärderingen:
Antagna ht

Mag.exam.
Kand.esam.
Åk 4
Åk 3
Åk 2
Åk 1
Studerar
utomlands
Anmält
studieuppehåll
Slutat
Övrigt

1994:
39pers

12
10
1

1995:
41 pers
(varav 1 ant
Vt96
1
2
24
4

3

4

3
3
7

2
4

1996:
45 pers

33

1997:
42 pers

1998:
42 pers

Summa
209 pers

40

13
2
34
39
30
40

1
30

7
9
3

6
4
1

1
1

21
15
8

De sju som anges under övrigt har omregistrerat sig ht 1998, men förefaller
inte bedriva aktiva studier på programmet för närvarande. Fyra av dem är
färdiga med sin kandidatuppsats och en med sin magisteruppsats.
Lärarna

I affärsrätt, som är huvudämnet, finns en professor (kvinna), en adjungerad
professor (man) med 80 procents tjänstgöring, en lektor (man) med
docentkompetens, en adjunkt (man, nära disputation, enligt självvärderingen), ytterligare en adjunkt (man, jur.kand.) och fyra doktorander,
av vilka tre innehar doktorandtjänst (1 kvinna och 2 män) och en är adjunkt
(kvinna) med hälften av sin tid avsatt för grundutbildning. Inom institutionen finns ytterligare en lektor (man utan doktorsexamen) och två adjunkter
(1 kvinna och 1 man) vilka har sin huvudsakliga tjänstgöring utanför

2

Siffrorna inom parentes avser 1999.
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programmet. Vidare finns tre amanuenser (2 kvinnor och 1 man) med
uppgifter inom grundutbildning och administration samt ett antal timlärare med vetenskaplig kompetens eller yrkeskompetens. Enligt självvärderingen är ambitionen att ”genomföra så mycket som möjligt av
utbildningen med lärare som är anställda vid institutionen” eller med en
nära koppling till den. För närvarande utförs cirka 90 procent av undervisningen av fast anställda lärare (inkl. doktorander) och cirka 10 procent av
timlärare. Av de angivna lärarna ägnar i dagsläget en av lektorerna och två
av adjunkterna halvtid åt forskning inkl. forskarutbildning. Innehavarna av
doktorandtjänst ägnar 75 % av sin tid åt forskarutbildning och 25 % åt
undervisningsuppgifter i grundutbildningen. Övriga lärare ägnar sig på
heltid åt grundutbildning och administrativa uppgifter, vartill kommer att
de båda professorerna är verksamma som handledare i forskarutbildningen.
Forskningen befinner sig i övrigt i en planerings- och resursanskaffningsfas.
Lokaler och utrustning

Studenterna har genom de licenser som universitetsbiblioteket löst tillgång
till alla relevanta databaser och genomgår redan under sin första kurs på
hösten i termin 1 (rättsteori och rättsteknik) en allmän användarutbildning, som universitetsbiblioteket anordnar och som gör dem förtrogna
med svenska databaser. Under termin 2 (kursen i offentlig rätt med EG/EUrätt) kommer en ny användarutbildning som täcker utländska databaser,
varefter användarutbildningen från bibliotekets sida avslutas i samband
med att kandidatuppsatsen påbörjas under termin 6 och då är inriktad mot
träning i effektiv sökteknik och mot bedömning av trovärdigheten i
information som erhålls över Internet.
Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

En av utbildningens grundläggande pedagogiska idéer är att studenterna på
ett tidigt stadium skall utveckla ett kritiskt tänkande och att mogna som
människor. En basal kurs i rättsteori och rättsfilosofi har därför lagts in som
ett av de första momenten. Den innehåller även vissa delar på tyska eller
franska och är avsedd att vidga studenternas perspektiv. Studenterna anser
den vara svår men givande och uppfattar att den bidrar till ett reflekterande
förhållningssätt senare i utbildningen. Utbildningen är upplagd så att den
kräver mycken självständig aktivitet i form av ett antal skriftliga rapporter,
PM och muntliga föredragningar.
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Både professorn och den adjungerade professorn har nästan hela sin
tjänstgöring på grundutbildningsnivån, företrädesvis inom del 2 av programmet. Detta är både en fördel och en nackdel. Studenterna får å ena
sidan möjligheter att komma i kontakt med vetenskapligt förfarna personer.
Å andra sidan medför en stor undervisningsskyldighet för professorerna
svårigheter att utveckla forskningen och kunna bidra med nya metodfrågor
och forskningsrön. Möjligheten för de disputerade lärarna, inklusive professorerna, att ägna sig åt forskning är begränsad på grund av resursbrist. De
tre doktoranderna som har doktorandtjänst befinner sig i början av sin
forskarutbildning. Vi menar att en omdisponering av resurserna så att
professorer och övriga disputerade lärare kan ägna en större andel av
tjänsterna än nu åt forskning därför skulle kunna bidra till att utveckla
programmet.
Integration är ett honnörsord inom utbildningen och förekommer
framför allt mellan juridik och språk och juridik och ekonomi. Flera
studenter förefaller ha valt Linköpingsprogrammet på grund av denna
kombination. Integrationen mellan juridik och ekonomi sker bl.a. i skatterätt, där studenter i ekonomi och i affärsrätt har gemensam undervisning.
Kursen verkar dock inte ha fått det genomslag som förväntades. Undervisningen i de särskilda kurserna i ekonomi under termin 5 leds av en lärare i
ekonomi, men är särskilt avpassad för programmet i affärsrätt.
Rekommendationer:
• Satsa mer på egen forskning utifrån de egna perspektiven.
• Trygga det vetenskapliga djupet i kurser som ges gemensamt med t. ex.
ekonomi.
Bedömning av internationalisering

Det affärsrättsliga programmet i Linköping har underrubriken ”med europainriktning”. I programmet ingår obligatoriska kurser i antingen tyska eller
franska. Dessa kurser innehåller såväl språkträning som jämförande inslag
om allmän kultur, affärskultur (interkulturell kommunikation) samt rättskultur. Vi fick intrycket att dessa är både uppskattade och väl integrerade
i utbildningen. Vi anser dock att EG-rätten får för lite utrymme med hänsyn
till programmets särskilda inriktning; det samma gäller komparativ rätt.
Möjlighet att studera en termin utomlands ges under det fjärde året och
utnyttjas av uppemot en fjärdedel av studenterna. Det rör sig mest om
studier vid de tyska och franska universitet med vilka programmet har avtal.
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Studenter från dessa universitet kan enligt avtalen studera motsvarande tid
i Linköping och förväntas då följa programmets kurser, vilket kräver att de
behärskar svenska. De universitet med vilka avtal finns har utbildning i
svenska och de studenter som kommer har tillräckliga kunskaper. Några
kurser i affärsrätt ges inte på något utländskt språk, vilket åstadkommer en
begränsning för det internationella studentutbytet. Anledningen uppges
vara att terminologi och system är så kulturspecifika att det är svårt att
resonera kring svensk juridik på annat språk än svenska. Av samma skäl
förekommer engelskspråkig kurslitteratur i mycket begränsad utsträckning. Vi ifrågasätter om inte, såsom vid andra lärosäten, vissa kurser skulle
kunna ges på t. ex. engelska för att Erasmusstudenter skulle kunna få
tillgång till dem.
Rekommendationer:
• Skapa förutsättningar för mer omfattande studentutbyte med andra
länder, t. ex. genom kurser på främmande språk.
• Satsa mer på EG-rätt och komparativ rätt.
Bedömning av yrkesrelevans

Vi vill framhålla den fadderverksamhet som bedrivs i Linköping som ett bra
initiativ, särskilt som fadderföretagen bidrar med problemställningar som
kan behandlas inom ramen för C-uppsatserna. Även den så kallade
kommunikationsstrimman, som ger färdigheter i form av att tala, skriva och
tränad samarbetsförmåga bör framhållas som gott initiativ (se under
Bedömningar pedagogiska frågor).
Marknadsföringen av utbildningen sker mest gentemot fadderföretagen.
Vi vill föreslå att marknadsföringen sprids i större utsträckning mot företag
utanför närregionen. Den genomtänkta utbildningsfilosofin borde kunna
utnyttjas mer i marknadsföringen.
Vi föreslår kontinuerligt återkommande undersökningar bland studenter som tagit examen vid det affärsjuridiska programmet i Linköping i syfte
att utröna vilka arbeten de erhållit. Undersökningarna skulle kunna ge
värdefull information om hur arbetsmarknaden ser ut för de studenter som
utbildas i Linköping och vilken slags arbeten de får. Informationen kan
vidare användas för att få information om arbetsmarknadens behov och till
att anpassa utbildningen till dessa krav. Ett annat användningsområde är
information till studenter om den arbetsmarknad som väntar dem.
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Rekommendationer:
• Marknadsför utbildningen nationellt.
• Undersök vilka kunskapskrav arbetsgivare har på de jurister som kan
komma ifråga för anställning.
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
Bedömning av pedagogiska frågor

Programmet tycks vara präglat av en hög pedagogisk medvetenhet. En
bärande tanke i undervisningen är inriktningen på studenternas lärande
och utbildningen bygger, som framgår ovan, på mycket studentaktivitet i
form av muntliga föredragningar och skriftliga redovisningar, som bl.a.
skall leda fram till förmåga att skriva vetenskaplig text och kunna argumentera för ställningstaganden. En nära kontakt finns mellan lärare och
studenter på grund av att grupperna kan hållas så små. Man satsar tidigt på
att skapa en god social atmosfär genom att i början av den första terminen
samla nybörjare och lärare under en hel dag.
Liksom på övriga lärosäten kräver lärarna från början både hög arbetstakt och hög kvalitet i arbetet, eftersom antagningskraven till utbildningen
är höga.
En hel del av studenternas arbete försiggår i grupp och baseras på
problemlösande arbetsuppgifter. Någon regelrätt problembaserad inlärning strävar programmet dock inte efter. IT ingår som ett naturligt
hjälpmedel och studenterna har tillgång till olika rättsdatabaser.
Förutom att muntlig och skriftlig framställning är väsentliga inslag
under hela utbildningen går en särskild kommunikationsstrimma genom
hela utbildningen. Den omfattar huvudsakligen presentationsteknik och
skriftlig framställning och såväl teori som praktik. Den är inte poänggivande för närvarande och tycks under de första åren inte ha funnit sin form.
Uppläggningen av arbetet med C- och D-uppsatser förefaller vara
välfungerande och ger studenterna ett stöd genom hela processen samtidigt
som den tvingar dem till egna initiativ och egna ställningstaganden.
Utvärdering sker i slutet av varje kurs, i huvudsak muntligt genom att
en annan lärare än den som svarat för kursen möter gruppen för en
diskussion om uppläggning och genomförande. Tidigare förekom skriftliga
kursvärderingar. Från läsåret 1999/2000 har ett system införts med kursvärdar (två studenter i varje grupp) som har till uppgift att kontinuerligt
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under kursen vara studenternas ombud och föra fram åsikter om hur kursen
fungerar. Studenterna anser att ledningen i allmänhet är lyhörd för åsikter
som de för fram. Vi är dock av åsikten att anonyma skriftliga utvärderingar
bör förekomma vid sidan av muntliga.
Anonyma tentamina förekommer inte utan studenterna måste skriva
sitt namn på tentamen. Vi anser att en modell med anonyma tentamina är
att föredra för att få tillstånd en objektiv rättning. Anonymiteten blir
särskilt viktig när klasserna är små vilket brukar bidra till en nära kontakt
mellan lärare och elever. För att bibehålla och värna denna kontakt bör
tentamensrättning ske anonymt.
Många av dem som påbörjar programmet slutför inte utbildningen. De
flesta slutar på ett tidigt stadium, flera på grund av att de kommer in på
andra utbildningar, enligt uppgift dock sällan på juris kandidatutbildningar.
De som slutfört första året tycks fullfölja sin utbildning ibland med viss
fördröjning på grund av utlandsstudier eller praktik utomlands.
En kontinuerlig pedagogisk diskussion förs bland lärarna. Nyanställda
lärare skall genomgå en enveckas kurs i högskolepedagogik anordnad
centralt av universitetet och en fempoängskurs i pedagogik ingår obligatoriskt i doktorandstudierna.
Rekommendationer:
• Återinför obligatorisk skriftlig kursvärdering.
• Överväg att införa anonyma tentamina med nummer istället för namn
på studenterna.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Även om vissa initiativ tas inom jämställdhetsområdet riktade både mot
personal och studenter anser vi att en förstärkning på området skulle vara
av godo. Vi föreslår att kurslitteratur och exempel gås igenom utifrån
könsperspektiv och ett jämställt synsätt. Framför allt kan medvetandegraden om jämställdhetsfrågor hos studenterna ökas.
Även om inte utbildningen Linköping har examensrätt för juris kandidatexamen föreslår vi att beteendevetenskapliga moment införs i utbildningen, framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors
och mäns livsbetingelser. Visserligen tas t. ex. temat lärande och kön upp i
den pedagogiska serie som ges på institutionen, men vi föreslår både ett
intensifierat och utvidgat arbete även med genusfrågorna.
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Rekommendation:
• Gå igenom studiematerial utifrån ett könsperspektiv.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors och
mäns livsbetingelser.
• Tydliggör medvetandet om jämställdhetsfrågor hos studenterna.
• Tydliggör medvetandet om genusfrågor hos studenterna.
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Luleå tekniska universitet, Rättsvetarprogrammet,
120–160 poäng
Mål för utbildningen

Utöver högskolelagens mål och regler gäller följande egna mål för utbildningen:
• ”vara orienterad mot att identifiera, strukturera och analysera juridiska och
samhälleliga problem
• möjliggöra för den studerande att se samband mellan olika ansatser och
tillvägagångssätt i kvalificerat utredningsarbete
• vara forskningsförberedande inom vald fördjupning inom huvudämnet.
Inom huvudämnet rättsvetenskap skall utbildningen ge
• sådana teoretiska kunskaper och färdigheter som behövs för att studenten skall,
inom vald inriktning, kunna utföra kvalificerat juridiskt arbete i såväl
offentlig som privat anställning
• insikter inom t. ex. allmän rättslära, rättshistoria och rättsfilosofi som kan vara
av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska kunskaperna
• förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder på juridiska problemställningar
samt färmåga att självständigt granska och bedöma vetenskapliga arbeten
• förmåga till helhetssyn på rättsordning och samhällsutveckling
• förmåga att följa den vetenskapliga debatten och förstå informationsutbyte på
vetenskaplig nivå
• fördjupade insikter i aktuell miljö- och naturresursrättslig forskningsverksamhet
• förmåga att på vetenskaplig nivå lösa ostrukturerade rättsvetenskapliga problem av icke dogmatisk natur samt att presentera forskningsresultat skriftligt
och muntligt”.
Vidare skall i examen ingå 20 poäng i antingen företagsekonomi, nationalekonomi eller statskunskap samt 10 poäng i förmögenhetsrättsliga tillämpningar.
Det framkommer också att avdelningen har som mål att specialisera
programmet på miljö- och naturresursrätt.
Utbildningens uppläggning

Rättsvetarprogrammet drivs som en del av verksamheten inom Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap (IES). Det har utvecklats från kurser inom ekonomutbildningen i handelsrätt och därefter
beskattningsrätt, marknadsrätt och arbetsrätt. En utvidgning skedde så
småningom på grundval av behov inom civilingenjörsutbildningarna av
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kurser inom bl.a. miljörätt, entreprenadrätt och affärsjuridik. Rättsvetenskapen blev en egen avdelning 1993 och programmet, som till en
början omfattade 120 poäng och ledde till kandidatexamen, påbörjades
1994 och leder nu fram till magisterexamen.
Utbildningen består av 60/80 poäng i rättsvetenskap, en vetenskaplig
bastermin och två, alternativt tre, terminer inom vissa gränser fritt valda
kurser, t. ex. statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, språk.
Kursen Rättsvetenskap A ger grundläggande kunskaper i juridik med
tyngdpunkt på förmögenhetsrätten. Den vetenskapliga basterminen innehåller en kurs på 5 poäng i svenska för rättsvetare, 10 poäng i
förmögenhetsrättsliga tillämpningar samt 5 poäng i vetenskapsteori och
vetenskapliga metoder.
Rättsvetenskap B (20 poäng) har ett gemensamt block om 10 poäng,
varav 5 poäng utgörs av EG-rätt och 5 av en B-uppsats inom valfritt område.
För de resterande 10 poängen kan studenterna välja en av fyra olika
inriktningar: offentlig rätt, skatterätt, fastighetsrätt eller miljörätt.
Rättsvetenskap C (20 poäng) innehåller dels en uppsats som 10 poäng,
dels 10 poäng som omfattar bl.a. rättshistoria och rättsfilosofi.
Rättsvetenskap D (20 poäng) har en tvärvetenskaplig inriktning med
betoning på naturresursrätt, vilket också är ämnet för de forskarstudier som
bedrivs på avdelningen. En uppsats om 10 poäng krävs också.
Vid vårt besök i Luleå presenterades ett ganska utförligt förslag till
utveckling av det rättsvetenskapliga programmet. Detta förslag är numera
i huvudsak stadfäst efter beslut i fakultetsnämnden. Innebörden är i korthet
att man fr.o.m. ht 2000 ger utbildningen två inriktningar, en miljö- och
naturresursrättslig och en civilrättslig. I princip rör det sig om två från
varandra helt fristående program där i stort sett endast den första 10poängskursen är gemensam. Studenter med inriktning på Miljörätt läser
sedan offentlig rätt 10 p, miljörätt 10 p, miljökunskap 5 p, vetenskapsteori,
5 p, följt av en valtermin; sedan läser de internationell miljörätt, 10p,
internationell rätt, 5 p, B-uppsats, 5 p. Därefter följer en valtermin och
sedan en C-kurs, 20 p som utöver gemensamma avsnitt i rättshistoria,
rättsfilosofi och allmän rättslära särskilt behandlar metodfrågor inom
miljörätten. Här ingår också en C-uppsats, 10 p. Sista året innefattar
förutom en valtermin en D-kurs, 20 p med D-uppsats som behandlar
miljöfrågan ur lagstiftarperspektiv.
Den nya civilrättsliga inriktningen har följande upplägg. Efter juridisk
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översiktkurs 10 p, följer två 10 poängskurser i central civilrätt samt
vetenskapsteori 5 p och praktisk civilrätt, 5 p. Efter en valtermin läser man
kursen särskilda avtalstyper 10 p, samt internationell rätt och B-uppsats (i
civilrätt).Efter en valtermin följer så C-kursen, 20 p, som utöver rättshistoria, rättsfilosofi och allmän rättslära särskilt inriktas på metodfrågor inom
civilrätten. Här ingår också en C-uppsats, 20 p. Det avslutande året utgörs
av en valtermin samt D-kurs, 20 p med D-uppsats. Den nuvarande
inriktningen med fokus på rättssociologi, rättsekonomi och institutionell
analys behålls.
I den sista valterminen erbjuder den rättsvetenskapliga avdelningen två
s.k. tematerminer. Den ena heter IT-rätt och immaterialrätt, 20 p och den
andra alternativ konfliktlösningsteknik, 20 p. Dessa båda tematerminer
vänder sig också till andra kategorier av programstudenter och studerande
på civilingenjörsprogram.
Vad som särskilt bör nämnas är att de båda inriktningarna i avsevärt
större utsträckning än tidigare utbildningsplan innefattar specialisering
inom avgränsade rättsområden.
Studenterna

Drygt 30 studenter antas varje hösttermin. Antagningspoängen varierar
mellan 3,78 och 3,0 för elever från treårigt gymnasium enligt det tidigare
betygssystemet och (från 1997) 15,07 och 13,21 för elever enligt det nya
betygssystemet. Av de antagna är en majoritet kvinnor. Nedanstående tabell
visar studentantalet vid början av studierna och fram till åttonde och sista
terminen.
Nybörjare 1994
Nybörjare 1995
Nybörjare 1996
Nybörjare 1997
Nybörjare 1998
Källa: Självvärderingen

Termin 1 Termin 3
33
34
39
32
22
32

Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8
25
14
32
15
21

Tabellen visar antalet studenter som fortsätter från en termin till nästa.
Antalet studenter som fullföljer utbildningen är relativt lågt. Det förefaller
som om de studenter som påbörjade studierna 1995 fullföljt studierna i
mycket hög utsträckning fram till C-nivån, medan däremot avhoppen är
många bland de studenter som påbörjade sina studier 1996 och 1997.
1997/98 studerade en student utomlands och 1998/99 fyra.
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Lärarna

Avdelningen har tio fast anställda lärare, varav en professor och en adjungerad professor. Övriga är universitetsadjunkter och de flesta av dem bedriver
doktorandstudier. Tre av lärarna är kvinnor. Ett ganska stort antal gästlärare
förekommer vid avdelningen, dels professorer från andra universitet, dels
praktiker från yrkeslivet. Vidare har avdelningen en amanuens. Avdelningens första doktorand i miljörätt antogs under ht 1999.
Lokaler och utrustning

Undervisningslokalerna är till stor del nybyggda liksom biblioteket. De
ligger väl samlade på campus. Litteraturen på den juridiska sidan anses vara
begränsad, men möjligheterna till fjärrlån utnyttjas givetvis. På institutionen finns sammanlagt 135 datorer i ett antal datorlaboratorier, vilket
motsvarar cirka 15 studenter per dator. Utrustningen i datorlaboratorierna
är nyinköpt under 1998/99. I alla studentbostadsområden finns direktuppkoppling till Internet och till högskolans lokala nät.
Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

Programmet har inte ambitionen att konkurrera med de traditionella juris
kandidatutbildningarna. Det är dock mer tydligt juridiskt inriktat än t. ex.
utbildningen i Örebro som har en mer öppen struktur. Den vetenskapliga
basterminen med dess inslag av vetenskapsteori och svenska för rättsvetare
är ett intressant försök att från början vänja studenterna vid ett vetenskapligt förhållningssätt. I den egna utvärdering av programmet som genomfördes våren 1998 ansågs dock dessa kurser, i synnerhet den i svenska, vara
förhållandevis lätta och föga arbetskrävande. Om så inte redan skett kan det
därför finnas skäl att se över dem.
Programmet ger möjlighet till specialisering inom flera områden. I
synnerhet satsar avdelningen på naturresursrätt/miljörätt, vilket också är ett
forskningsområde som universitetet som helhet månar om och som nu lett
till att en särskild inriktning på miljö- och naturresursrätt startar fr.o.m. ht
2000. Den nyinrättade professuren har inriktning mot dessa områden.
Detta kan vara klokt och det ges förvisso många goda argument för att
fortsätta att utveckla denna specialitet. Vid intervjuerna framkom att
många studenter är intresserade av en specialisering inom affärsjuridik. Här
är dock konkurrensen inom Sverige så stor att vi anser att det sannolikt är
bättre att bygga på den sakkunskap som finns inom universitetet.
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Vi ifrågasätter om forskningsanknytningen i utbildningen är tillräcklig.
Vid intervjuerna framkom ett visst missnöje med undervisningen på C- och
D-nivån. Inrättandet och tillsättandet av professuren i rättsvetenskap med
inriktning mot miljö- och naturresursrätt är ett betydelsefullt steg, men det
är viktigt att ytterligare förstärka den vetenskapliga kompetensen bland
lärarna, dels genom nyrekrytering, dels genom kompetensutveckling av de
nuvarande. Här skall framhållas att det finns ett relativt gott samarbete med
andra juridiska utbildningar inom landet, bl.a. genom insatser av den
adjungerade professorn och ett program för gästföreläsningar av både
nationellt och internationellt erkända forskare. Ett antal av de yngre lärarna
är inskrivna i forskarutbildning, men samtidigt tycks undervisningsbördan
vara synnerligen stor och varierande. Det stora utbudet av kurser gör att de
relativt få lärarna är tvungna att undervisa över stora fält och att de
därigenom inte får mycket tid över för egen forskning/forskarutbildning.
När det gäller anknytning till andra ämnesområden förefaller det som
om det finns goda kopplingar till både statskunskap och ekonomi och ett
av dessa ämnen skall också obligatoriskt ingå i nuvarande examen. Detta
samarbete bör kunna ge en positiv input till utvecklingen av utbildningen.
Rekommendation:
• Rekrytera fler vetenskapligt kompetenta lärare och ge ytterligare möjligheter till kompetensutveckling för de nuvarande lärarna.
Bedömning av internationalisering

Internationalisering i form av studentutbyte är begränsat (en student 1997/
98, fyra 1998/99). Det internationella inslaget för närvarande utgörs
huvudsakligen av gästföreläsningar. Vi förutsätter att den nytillsatta professuren kommer att leda till fler internationella inslag i verksamheten.
Rekommendationer:
• Utveckla de internationella kontakterna.
• Sträva efter ett ökat studentutbyte.
• Öka de internationella inslagen i utbildningen.
Bedömning av yrkesrelevans

I självvärderingen beskrivs rättsvetarprogrammet i Luleå med både en
affärsjuridisk inriktning och en inriktning på miljö- och naturresursrätt. Vi
har tidigare ifrågasatt satsningen på affärsjuridik. Institutionen har nu som
tidigare beskrevs beslutat att satsa på civilrätt förutom miljö- och naturresurs-
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rätt. Vi vill trots den nya inriktningen peka på ytterligare en alternativ
inriktning mot ämnen inom det tekniska området såsom t. ex. immaterialrätt och frågor kring patent. En sådan inriktning skulle vara unik och ge
en tydlig koppling till universitetets särskilda koncentration kring teknik.
Eventuellt kan en utvidgning också avse en teknisk översiktskurs som är
specialanpassad till studenterna på juristutbildningen.
Vi föreslår också en analys av yrkesrelateringen och kontinuerliga
utredningar av vart studenterna tar vägen efter avslutad utbildning och
vilken nytta de haft av sin utbildning. En sådan utredning ger värdefull
information som kan användas för att förbättra utbildningen och
yrkesrelevansen.
När det gäller marknadsföringen av utbildningen föreslår vi en intensifiering från utbildningsledningens sida både till arbetsgivare och studenter,
riktad särskilt mot inriktningen mot miljö- och naturresursrätt.
I en liten utbildning som denna kunde man också överväga att införa
praktikmoment av den typ som förekommer i utbildningarna i Jönköping
och Linköping.
Rekommendationer:
• Satsa på den mera profilerade utbildningen.
• Utnyttja kompetensen i tekniska ämnen på universitetet.
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.
• Marknadsför utbildningen både gentemot arbetsgivare och studenter.
• Genomför en arbetsmarknadsundersökning som ett led i marknadsföringen av utbildningen.
Bedömning av pedagogiska frågor

Institutionen som avdelningen tillhör har antagit ett gemensamt pedagogiskt program, som bl.a. innebär en gemensam och ömsesidig aktiv medverkan i utbildning och pedagogisk utveckling för studenter och personal.
Beträffande rättsvetenskap har de arbetsuppgifter identifierats som en
juridiskt skolad person har inom arbetslivet. Inom avdelningen satsar man
på att utveckla sådana färdigheter som behövs för att de blivande juristerna
skall kunna klara av dem väl. Det innebär att undervisningen innehåller
moment av utrednings- och presentationsteknik, stilistisk förmåga, grupparbete, argumentationsteknik och förhandlingsteknik. Lärarna skall fungera mer som stödjande handledare än som föreläsare. Undervisningen sker
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för det mesta i små grupper. Examinationen är av varierande typ och
omfattar dels sedvanliga skriftliga tentamina, dels aktivt deltagande i
seminarier, fallstudier, författande av promemorior m.m.
Förverkligandet av dessa ambitioner underlättas av de små
undervisningsgrupperna. Lärarna och studenterna kommer varandra nära
och lärarna är ofta tillgängliga, inte bara på officiella mottagningstider. Det
finns en entusiasm och en levande pedagogisk diskussion bland lärarna,
vilken emellertid kan riskera att gå förlorad genom den stora arbetsbördan
med mycket undervisning inom flera olika områden. Vi befarar att en risk
för ”utbrändhet” föreligger.
Lärarna förefaller stödja varandra och det finns ett fungerande mentorssystem i vilket nytillkommande lärare ges stöd av äldre. Det förefaller dock
som om nyanställda ibland handleds av andra lärare med relativt begränsad
erfarenhet.
En enkätundersökning har genomförts som riktade sig till samtliga
studenter som var registrerade höstterminen 1997 och en uppföljning av
tidigare studenter genomfördes hösten 1998. Den senare hade en låg
svarsfrekvens, men de svar som inkom visade en varierande inställning till
programmet och huruvida det motsvarade förväntningarna. Vi anser att
dessa initiativ är bra och det är önskvärt att man kontinuerligt och
regelbundet fortsätter med dessa insatser för att förbättra utbildningen. I
självvärderingen nämns också att det finns en ambition att genomföra
kursvärderingar på ett mer systematiskt sätt. Vi stöder en sådan utveckling.
Bortfallet av studenter under programmets gång är ganska stort, dock
inte mycket större än i andra juristutbildningar. Av 33 registrerade studenter ht 1994 kvarstod enligt statistik presenterad i självvärderingen 11
studenter vid den åttonde terminens slut. Av dessa hade dock endast två
tagit ut magisterexamen och det är sannolikt att övriga vid denna tidpunkt
ej uppfyllt alla fordringar för denna examen. Vi vill framhålla att det är
viktigt att man mer systematiskt undersöker studiegången och avhoppen i
regelbundna uppföljningar.
Rekommendationer:
• Sträva efter att ge lärarna en rimlig arbetsbörda inom ett begränsat antal
områden.
• Mentorssystemet är utmärkt, men det är önskvärt att handledarna har
stor erfarenhet av universitetet och utbildningen.
• Utveckla ytterligare utvärderingar av program och kurser samt uppföljning av nuvarande och tidigare studenter som grund för fortsatta
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förbättringar av utbildningen. Detta är väsentligt inte minst för att få en
uppfattning om orsaker till avhopp och låg examensfrekvens och för att
kunna vidta nödvändiga åtgärder.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Vi anser att jämställdhetsfrågorna vid avdelningen och på rättsvetarprogrammet har kommit igång men kan utvecklas mer och få en tydligare
plats på agendan. Vi föreslår att utbildningen tar fram en egen jämställdhetsplan parallellt med universitetets samt tar fram en intern prioritetsordning.
Jämställdhetsfrågor kan också uppmärksammas mer i undervisningen,
läroböcker och exempel som används bör gås igenom ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vi konstaterar vidare att genusperspektiv inte har någon framträdande
plats i Luleå och föreslår därför att sådana uppmärksammas inom ramen för
utbildningen.
Även om inte examensordningen för juris kandidatexamen är giltig för
utbildningen i Luleå föreslår vi ändock att beteendevetenskapliga moment
införs i utbildningen, som belyser framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.
Rekommendationer:
• Utveckla arbetet med jämställdhetsfrågorna vid institutionen både för
det interna arbetet och gentemot studenterna.
• Gå igenom litteratur och exempel och anpassa till vad som kan förväntas
i ett jämställt samhälle.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors och
mäns livsbetingelser.
• Uppmärksamma genusperspektiv i utbildningen.
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Örebro universitet, programmet Rättsvetenskap
med internationell inriktning 120 poäng
Mål för utbildningen

Enligt utbildningsplanen är programmets syfte:
”att erbjuda studenterna ett studieprogram till en internationellt inriktad
akademisk examen med tyngdpunkt på ämnet rättsvetenskap”.
Utbildningen siktar in sig på en arbetsmarknad där traditionellt juristutbildade personer inte arbetar, såväl statliga myndigheter som privata
företag. Den internationella inriktningen ses som viktig och kunskap om
rättsregler både i Sverige, inom EU och andra länder är därför grundläggande.
Programmet skall utgöra en alternativ juristutbildning som skall ge en
bred juridisk ämneskompetens jämte möjligheter till kombination med
andra ämnesområden och särskilt språk. Fokus inom ämnet rättsvetenskap
ligger på teori och metod.
Utbildningens uppläggning

Programmet Rättsvetenskap med internationell inriktning omfattar 120
poäng och leder fram till en kandidatexamen, med benämningen Rättsvetenskap med internationell inriktning. Det ges inom ramen för verksamheten inom Institutionen för samhällsvetenskap, som förutom rättsvetenskap
erbjuder följande program: Socionomprogrammet, Politik och ekonomi,
Personal- och arbetslivsfrågor, Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet samt Samordnade hälso- och välfärdssystem.
Programmet är upplagt så att samtliga studenter läser en Rättsvetenskaplig
grundkurs om 20 poäng och därefter läser valfria kurser inom huvudämnet
om sammanlagt minst 40 poäng på B- och C-nivå. Vidare ingår 20 poäng
inom ett modernt språk, samt ytterligare kurser om 40 poäng inom valfritt
område. Många studenter väljer här kurser inom rättsvetenskap, vilket
innebär att de sammanlagt kan komma upp till 100 poäng inom ämnet.
Sedan 1998 finns också en D-kurs. Dock har man ännu inte inrättat
någon magisterexamen i ämnet. Studenter som väljer att inte läsa 20 poäng
i ett modernt språk erhåller en kandidatexamen med benämningen fil.kand.
med huvudämnet Rättsvetenskap.
Kurserna som ingår i programmet är öppna också för andra studenter
under förutsättning att de uppfyller förkunskaperna. Programstudenterna
har dock platsgaranti om kurserna blir övertecknade.
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Programmet har sitt ursprung i de juridiska moment som ingick i
utbildningen inom den tidigare Socialhögskolan i Örebro, vilket innebär
att det bland lärarna finns expertis i bl.a. områdena socialrätt, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Successivt har emellertid kunskapsbasen breddats
och idag ges följande kurser :
A-nivå:
Rättsvetenskaplig grundkurs, 20 poäng
Kommersiell rätt, 20 poäng
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 20 poäng
B-nivå:
Foundation and Concept of Law, 20 poäng
Handelsrätt med internationell inriktning, 20 poäng
Marknadsrätt med internationell inriktning, 20 poäng
Europeisk integrationsrätt, 20 poäng, erbjuds också på engelska
Främmande och komparativ rätt, 20 poäng
Rättsvetenskap, fortsättningskurs, 20 poäng
Beskattningsrätt I
Beskattningsrätt II
C-nivå
Rättsvetenskap, tillämpade studier 20 poäng, inklusive specialarbete på 10
poäng
D-nivå
Rättsvetenskap, 20 poäng
Studenterna har möjlighet att läsa vid utländskt universitet under en eller
två terminer inom ramen för Erasmus, Nordplus eller särskilda avtal mellan
institutionen och universitet i 14 olika länder, huvudsakligen i Europa.
Denna möjlighet utnyttjas varje år av 15 studenter.
Studenterna

Behörighetskrav för antagning är förutom grundläggande behörighet för
högskolestudier Svenska B + historia A + samhällskunskap A + engelska B
+ Tyska eller franska lägst B-språk kurs B. Lägst betyget 3/Godkänd fordras
i vart och ett av dessa ämnen. Härutöver kan ytterligare behörighetskrav
tillkomma beroende på vilka alternativa kurser som väljs inom programmet.
Den statistik som finns redovisad avser hur många studenter som
fortsätter studierna i rättsvetenskap från en termin till nästa. Den återges
nedan (antalet kvinnor redovisas efter /).
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År
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Termin 1
51/40
48/35
45/33
32/27
44/32
58/43

Termin 2
33/30
41/31
34/23
24/19
34/23
46/34

Termin 3
27/23
33/24
30/21
15/11
33/23

Termin 4
26/21
31/24
27/19
12/8
25/17

Termin 5
16/12
19/14
20/13
7/6

Termin 6
20/18
13/10
18/12
4/3

Tabellen visar att andelen studenter som fullföljer utbildningen är relativt
låg. Statistiken visar också att andelen kvinnor inom utbildningen är hög.
De utbildningsansvariga framhåller att en orsak till detta kan vara inslaget
av språk och goda möjligheter till utlandsstudier (se vidare under avsnittet
Bedömningar av jämställdhet och genusperspektiv).
Lärarna

Ämnet rättsvetenskap har sammanlagt tolv fast anställda lärare, varav två är
disputerade och två har motsvarande doktorskompetens och två är
doktorander. De övriga är juris kandidater med lång undervisningserfarenhet. Fem av de tolv är kvinnor, varav en är disputerad. Utöver dessa finns
ett antal externa lärare som dels är gästlärare från de juridiska fakulteterna
i landet (främst Uppsala och Stockholm), dels utländska gästlärare, dels
också praktiker inom juridik från Örebroområdet. För närvarande finns
ingen professorskompetent lärare vid programmet, men för hösten 1999
har särskilda medel ställts till förfogande av universitetet för inrättande av
en professur.
Lokaler och utrustning

Biblioteket har cirka 150 hyllmeter juridisk litteratur och därutöver ett 40tal juridiska och rättsvetenskapliga tidskrifter, varav hälften utländska.
Tillgången till arbetsplatser för datasökning är förhållandevis god med
hänsyn till studentantalet enligt självvärderingen. Sex platser finns med
möjlighet att nå Rättsbanken. Det finns en särskild ämnesbibliotekarie till
stöd för studenternas informationssökning.
Bedömning
Bedömning av forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet

Lärarkompetensen är varierande. Av de tolv heltidsanställda lärarna har fyra
doktorsexamen eller motsvarande. I sin självvärdering framhåller universitetet att det är önskvärt med större forskningskompetens. Det är också
utvärderingsgruppens mening att man bör sträva efter att ytterligare stärka
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denna kompetens dels genom nyrekrytering, dels genom möjligheter till
vidareutbildning för de redan verksamma. De relativt få lärarna tvingas röra
sig över stora rättsområden med åtföljande risk för utbrändhet och/eller
uttunning av kunskaperna. Det bör samtidigt framhållas att den breda
erfarenhet som flera av de nuvarande lärarna har, bl.a. genom sin specialkompetens inom socialrätt, förefaller utnyttjas med gott resultat.
Programmet leder till kandidatexamen. Diskussioner har förts om att
inrätta magisterexamen, men ledningen för utbildningen vill gå försiktigt
fram, även om ett antal studenter härigenom kan känna sig besvikna.
Sannolikt är det dock klokt att skynda långsamt och bl.a. utöka
lärarkompetensen med fler disputerade lärare, att ytterligare utveckla den
kurs på D-nivå som erbjuds samt att konsolidera hela programmet. I det
sammanhanget är det kanske rimligt att utöka samverkan med andra
institutioner med juridisk/rättsvetenskaplig inriktning för att bl.a. jämföra
standarden på uppsatser och specialarbeten och uppläggningen av utbildning.
Möjligheterna till tvärvetenskapliga perspektiv är stora, dels genom att
studenterna på programmet läser kurser i många ämnen utanför rättsvetenskapen, dels genom att studenter från andra utbildningar kan följa
kurser i rättsvetenskap och tillföra ett bredare perspektiv än det strikt
ämnesteoretiska. Detta har dock konsekvensen att studenternas insikter
inom aktuellt ämnesområde kan variera betydligt, i vissa fall över gränsen
för vad som kan vara rimligt. Därigenom uppstår pedagogiska problem (se
nedan) och även problem med att bidra till en fördjupning och utveckling
av studenternas teoretiska insikter.
Vad gäller biblioteksresurser uppger några av studenterna att det finns
vissa problem med tillgången till relevant litteratur. Möjligheterna till
fjärrlån utnyttjas dock och biblioteket förefaller fungera väl i detta avseende.
Tillgången till datorer för ordbehandling och datasökning för övrigt
förefaller tillräcklig.
Rekommendationer:
• Fortsätt rekryteringen av vetenskapligt kvalificerade lärare.
• Uppmuntra och stöd lärare utan doktorskompetens till vidareutbildning i form av forskarutbildning.
• Se till att disputerade lärare får möjlighet till egen forskning.
• Klargör för presumtiva och nuvarande studenter tidsplanen och förutsättningarna för inrättande av magisterexamen.

120

• Trygga det vetenskapliga djupet i kurser som ges gemensamt med t. ex.
ekonomi.
• Anpassa tvärvetenskapliga ämnen från andra områden än juridik till
programmet.
Bedömning av internationalisering

Internationalisering är en av de aspekter som särskilt utmärker programmet. Den genomförs på flera sätt. Det ingår 20 poäng i ett modernt
främmande språk obligatoriskt för dem som vill ha examen i Rättsvetenskap
med internationell inriktning. Det är dock notabelt att de språkkurser som
studenterna erbjuds sällan eller aldrig är specialanpassade. Det ges ett flertal
kurser inom ämnesområdet Rättsvetenskap på engelska och ett antal
utländska studenter deltar i dessa kurser. En särskild kurs i komparativ rätt
erbjuds sporadiskt, dock inte varje termin och enligt uppgift inte alls under
de båda senaste åren. Slutligen ges goda möjligheter till studier utomlands.
Ambitionen att ge ett internationellt perspektiv är alltså stor. Man kan
diskutera huruvida språkkurser med särskild rättsvetenskaplig inriktning
bör erbjudas eller om det är tillräckligt att studenterna får en allmän inblick
i ett främmande lands språk, litteratur och övriga kultur. Den särskilda
terminologi som behövs för arbete inom rättsvetenskapliga områden kan
tillfredsställas genom specialkurser på främmande språk. Det kan vara värt
att notera att en viss förmåga att beskriva det svenska rättsväsendet på ett
främmande språk också är en förmåga som kan behöva utvecklas inom
rimliga gränser.
Rekommendation:
• Erbjud kursen i komparativ rätt mer regelbundet.
• Anpassa språkkurserna till programmet.
Bedömning av yrkesrelevans

Namnet till trots rymmer utbildningen en mångfald kurser och studenterna
har stor valfrihet. Detta faktum är på många sätt centralt för utbildningen
och påverkar även frågan om yrkesrelevans. Både bedömare och självvärdering konstaterar att valfrihet har både fördelar och nackdelar. Utan att
i detalj gå in på dessa frågor vill vi dock särskilt framhålla problematiken
med brist på profilering och identitet. Vi vill framhålla att om detta valfria
system skall behållas bör åtgärder vidtagas i syfte att marknadsföra utbildningen och förbättra information om den. Trots valfriheten kan olika
profiler betonas i marknadsföringen. Exempelvis skulle de internationella
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inslagen i utbildningen kunna utgöra en uttalad profil och bli ett ”eget
program” inom det rättsvetenskapliga programmet. Att avstå från att
marknadsföra en eller flera specialinriktningar riskerar att leda till en
negativ otydlighet.
En tydligare profil och marknadsföring till blivande studenter skulle
kunna minska antalet avhopp samt öka antalet förstahandssökande till
utbildningen. Enligt studievägledare får de flesta studenter som utexamineras
från programmet arbete inom olika slags myndigheter, medan de flesta av
studenterna såg framför sig ett arbete på ett företag. En tydligare marknadsföring skulle kunna råda bot även på denna diskrepans.
Även om utbildningen inte är tänkt att konkurrera med vare sig de
traditionella juris kandidatprogrammen eller de affärsjuridiska utbildningarna i Linköping och Jönköping, är studenter examinerade från dessa
program ändå konkurrenter med Örebrostudenterna på arbetsmarknaden
utanför domstolarna. I den konkurrensen är det viktigt att studenterna kan
peka på en tydlig profil i utbildningen samt att utbildningen blir känd och
uppskattad bland presumtiva arbetsgivare.
Vi konstaterar att flera försök pågår att marknadsföra utbildningen i
omvärlden och bland arbetsgivare. I självvärderingen fastslås att kunskaperna om relationen mellan arbetsmarknaden och utbildningen kan förbättras. Det är också vår uppfattning att en undersökning om sådana
förhållanden är önskvärd och kan vara användbar i utbildningens strävanden efter identitet och en tydlig profil.
Ytterligare en grupp som eventuellt skulle gagnas av en tydligare profil
är den undervisande personalen. Genom en tydligare identitet skulle denna
grupp också kunna få positiva incitament för både ämnes- och forskningsfördjupning och specialisering.
Rekommendationer:
• Utred utbildningens identitet och profil visavi mångfalden och valfriheten.
• Informera presumtiva studenter om utbildningen.
• Marknadsför utbildningen mer gentemot arbetsgivare.
• Genomför undersökningar om arbetsmarknaden och relationen mellan
utbildningen och arbetsmarknadens krav.
Bedömning av pedagogiska frågor

I Örebro finns, liksom vid de andra mindre utbildningarna, den lilla
gruppens fördelar; de nära kontakterna mellan studenterna och mellan
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studenterna och lärarna. Samverkan förefaller god och studenterna tycks ha
goda möjligheter att göra sig hörda och få inflytande över utbildningens och
undervisningens uppläggning och genomförande.
De relativt små undervisningsgrupperna, åtminstone på nivån ovanför
20-poängsnivån ger goda möjligheter att utnyttja pedagogiska metoder
som utvecklar studenternas kreativa och kritiska förmåga. Man har inte valt
att koncentrera sig på en metod utan har utvecklat olika modeller inom olika
kurser: arbeten med PM, rättegångsspel av olika slag och omfattning,
fallstudiemetodik, inslag av problembaserad inlärning. Ambitionen är att
aktivera studenterna till kritiskt tänkande både skriftligen och muntligen.
Ett gott samarbete förefaller finnas mellan lärarna för att ytterligare utveckla
de pedagogiska modellerna. Större möjligheter till pedagogisk fortbildning
för lärarna enskilt och som grupp skulle dock vara önskvärt enligt utbildningsledningen. Utvärderingsgruppen instämmer i denna bedömning.
Programmet har inte ambitionen att konkurrera med de traditionella
juris kandidatutbildningarna. Det visar sig bland annat i att friheten att
välja kurser utöver de obligatoriska 60 poängen i rättsvetenskap är stor. Den
som inte vill ha den internationella inriktningen kan läsa i stort sett vilka
ämnen som helst för de resterande poängen. I praktiken är det dock få
studenter som inte specialiserar sig på de juridiska kurserna och många läser
upp till 100 poäng rättsvetenskap och därutöver ytterligare kurser, bl.a. 20
poäng språk. Denna valfrihet är en styrka för de studenter som därigenom
får möjlighet att helt skapa sin egen profil, men kan vara förvirrande för dem
som har en mindre klar uppfattning om vart de vill nå. Exempelvis föreföll
ett antal studenter som vi träffade vilja inrikta sig på affärsjuridik, vilken
egentligen inte förekommer som specialitet vid Örebro universitet.
I undervisningsgrupperna deltar ofta studenter vars huvudinriktning är
Rättsvetenskap och studenter från andra program. Detta kan bidra till
fruktbara diskussioner med olika utgångspunkter, men kan också leda till
att diskussionerna blir ytliga beroende på att studenterna har varierande
kunskapsnivå. Detta är ett problem som bör uppmärksammas.
Det kan slutligen noteras att förhållandevis få studenter fullföljer
programmet. Cirka 30 procent av dem som påbörjade sina studier 1993 var
kvar sex terminer senare och för dem som började 1994 är siffrorna ännu
lägre. Det är, som påpekas i självvärderingen, svårt att veta vad dessa siffror
står för. En nyligen genomförd undersökning visar att 18 av nybörjarna
1993/94 har sökt sig till juris kandidatutbildningar (hälften till Lund).
Andra kan ha lockats av andra ämnen som de först läst inom ramen för
programmet, andra åter kan ha nöjt sig med grundkursen. Information om
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dessa frågor är väsentlig och det är vår uppfattning (liksom utbildningsledningens) att en kontinuerlig uppföljning av studenterna är utomordentligt viktig. En sådan skulle ge väsentlig information inte bara om var de
studenter som påbörjar utbildningen hamnar utan också om hur utbildningens innehåll och uppläggning svarar mot de krav som ställs i arbetslivet
och vid fortsatta studier. Det är naturligtvis också nödvändigt att man från
programmets sida anstränger sig att ge adekvat information till presumtiva
studenter.
Rekommendationer:
• Överväg alternativa lösningar till blandade studentgrupper.
• Överväg möjligheten att kräva mer omfattande förkunskaper för att få
delta i de kurser där ojämnhet i förkunskaper är ett problem.
• En någorlunda enhetlig studiegång skulle kunna utgöra grunden för
programmet, samtidigt som valfriheten kan vara en styrka som bör
behållas för dem som vill utnyttja sig av den.
• Det är synnerligen väsentligt att adekvat information ges till presumtiva
studenter och därefter till studenterna kontinuerligt under programmets gång.
• Genomför kontinuerliga uppföljningar av studenter som lämnat programmet, både med och utan examen.
• Ge större möjligheter till pedagogisk fortbildning för lärarna.
Bedömning av jämställdhet och genusperspektiv

Andelen kvinnor på programmet har i medeltal under registreringsåren
1993–1998 legat på 76 %. En tänkbar förklaring till den höga andelen
kvinnor kan vara att möjligheten till språkstudier i kombination med
rättsvetenskap och det särskilda behörighetskravet på franska och tyska
gynnar kvinnor. Vi föreslår att insatser görs för att attrahera även manliga
sökande.
Vi konstaterar att i utbildningen finns tillgång till rättsfall som tar upp
både genusaspekter och etniska frågor. Trots detta saknas genusperspektiv
på ett mer genomgripande plan i utbildningen. I självvärderingen påpekas
att det tidigare givits en kurs i Kvinnorätt, 5 p. Vi vill framhålla vikten av
en sådan kurs.
Även om inte examensordningen för juris kandidatexamen är giltig för
utbildningen i Örebro föreslår vi att beteendevetenskapliga moment införs
i utbildningen, som belyser framför allt frågor om samhällsförhållanden
som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.
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Rekommendation:
• Vidta åtgärder för att attrahera studenter av båda könen.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors och
mäns livsbetingelser.
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Särskilda frågor

Under denna rubrik behandlas notarietjänstgöringen och målsättningen
för juris kandidatutbildning samt den roll konkurrensen om notarietjänster
spelar för undervisning och examination. Även detta avsnitt avslutas med
förslag och rekommendationer.

Notarietjänstgöring och målsättning för juris
kandidatutbildning
Det konstateras i denna rapport att den traditionella juristutbildningen vid
universiteten i stor utsträckning inriktas på en traditionell karriär inom
rättsväsendet. Många studenter har också uppfattningen före och i början
av sina studier att detta är den framtid de vill gå till mötes. Examensordningen föreskriver också att detta är huvudmålet för juris kandidatexamen.
Många arbetsgivare, både inom offentlig verksamhet och inom den
privata sektorn, söker personal som genomgått notarietjänstgöring. Enligt
tidigare undersökningar ställs detta krav därför att de då får tillgång till
personer som genomgått ytterligare utbildning utöver de fyra och ett halvt
år som juristutbildningen nominellt skall ta. Att de också får en enklare
urvalsprocess är naturligtvis inte en nackdel.
Det kan konstateras att cirka 30 procent av dem som tar ut en juris
kandidatexamen antas till notarietjänstgöring. Urvalet sker uteslutande på
grundval av genomsnittsbetyg i utbildningen och tycks grunda sig på
antagandet att den som har ett genomsnittbetyg på t. ex. 112 poäng i sitt
juris kandidatbetyg är bättre lämpad att ”sitta ting” än den som har 111
poäng. Betygskalan som tillämpas inom juristutbildningen är avpassad för
detta ändamål genom att ha fler steg än alla andra högre utbildningar med
undantag av civilingenjörsutbildningarna, som också har fyra steg. Faktorer
som rimligen borde spela roll även inom rättsväsendet, såsom social
kompetens, gott omdöme, samarbetsförmåga och allmänbildning, spelar
alltså en synnerligen underordnad roll för antagningen.
Inom utbildningarna är det omvittnat att betygssystemet, vilket är en
förutsättning för urvalet, leder till betygshets, tentamensångest, konkurrens
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och en instrumentell inställning till studierna, där det blir viktigare att veta
”vad som kommer på tentan” än att kunna se kursens innehåll i ett större
perspektiv. Det leder vidare till förlängning av studierna för många studenter som väntar med att avlägga tentamina för att få högre betyg, som läser
ytterligare kurser inom eller utom juristutbildningen utöver de 180 poängen för att ligga bättre till i konkurrensen.
De juridiska utbildningar som leder till juris kandidatexamen har länge
brottats med dessa frågor. De har försökt att lindra de negativa effekterna
med pedagogiska uppläggningar som motverkar konkurrens och uppmuntrar samverkan. De har också infört tentamensformer som är mindre
stressande, t. ex. genom att räkna in PM, muntliga prestationer och
prestationer i rättegångsspel och förhandlingsspel i betyget på olika kurser.
Den mest effektiva metoden att minska tentamensångest och betygshets i
det nuvarande systemet tycks emellertid vara information till studenter om
att arbetsmarknaden efterlyser också juris kandidater utan notarietjänstgöring
och till arbetsmarknaden utanför rättsväsendet om att juris kandidater med
en bred 4,5-årig utbildning även utan sådan tjänstgöring har utmärkt goda
kvalifikationer. Fortfarande kvarstår emellertid problemet.
Under vårterminen 1999 har de juridiska institutioner som utbildar
juris kandidater tagit upp saken med Domstolsverket och en grupp har
tillsatts inom verket för att föra diskussionerna vidare tillsammans med
representanter för utbildningarna. Något resultat av detta föreligger ännu
inte.
Det är vår mening att detta förhållande som länge på ett negativt sätt
präglat den svenska juristutbildningen skyndsamt bör ses över. Gruppen
rekommenderar att följande åtgärder övervägs.
Rekommendationer:
• Domstolsverket bör överväga att ändra antagningsprocessen och införa
andra antagningskriterier än genomsnittsbetyg. Intervjuer skulle här
kunna vara en möjlighet, som skulle kunna ge en bättre uppfattning om
de sökandes lämplighet.
• Domstolsverket bör överväga att ta initiativ till sådana ändringar i
notarieförordningen att tiden för notariemeriteringen avkortas. Detta
skulle medföra att fler juris kandidater kan erbjudas tjänstgöring och på
så sätt minska konkurrensen om platser. Det kan här nämnas att
notarietjänstgöring i Finland omfattar ett år och att de finska domstolarna inte uppfattar detta som en nackdel.
• Regeringen bör införa en bredare målsättning för juris kandidatexamen
i examensordningen än den snävt domstolsinriktade som nu föreligger.
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Sammanfattande bedömning av juris
kandidatutbildningarna

Juris kandidatutbildningarna har sedan högskolereformen 1993 utvecklats
åt delvis olika håll, i viss mån vad beträffar inriktning, men framför allt
beträffande den pedagogiska uppläggningen. Samtliga har genomfört större
eller mindre förändringar av utbildningens och/eller undervisningens uppläggning och några har utifrån olika utgångspunkter ytterligare utvecklat
egna profiler. Nedan följer en samlad genomgång av de aspekter som denna
utvärdering behandlar.

Forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet
Enligt högskolelagen 2 och 9 §§ skall utbildningen vila på vetenskaplig
grund och ge ”studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen …” Detta kräver bl.a. dels att lärarna är vetenskapligt skolade
och har möjlighet att ägna sig åt egen forskning, dels att utbildningen har
en inriktning som erbjuder problemlösningsmetoder och stimulerar till
självständigt tänkande.
Utbildningarna uppmuntrar kritiskt tänkande och självständighet i
varierande omfattning. De senare åren i utbildningen har ofta fler inslag av
problemlösning än de tidigare. Några lärosäten verkar stödja studenterna i
utvecklingen av deras kritiska tänkande mer än andra och att t. ex. diskutera
och även ifrågasätta gällande lagstiftning och HD-domar utifrån historiska,
samhälleliga eller andra perspektiv. Det finns dock ett glapp mellan de
ambitioner som institutionerna har och förverkligandet av dem i dessa
hänseenden. Den inriktning mot problembaserad inlärning som utvecklats
mest markant vid Uppsala och Umeå universitet kan vara ett sätt att närma
sig detta mål.
Professorer vid de juridiska fakulteterna och institutionerna genomför
traditionellt en betydligt större del av sin tjänstgöring inom grundutbildningen än kolleger vid de flesta andra, något som är föredömligt.
Denna tjänstgöring omfattar framför allt undervisning och handledning på
specialkurserna under den senare delen av programmet, men undervisning
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och examination på kurser under de första tre åren förekommer också.
Möjligheterna för lektorer och adjunkter att forska varierar. Disputerade lektorer på några av universiteten har i stort sett hela sin tjänstgöring
knuten till grundutbildningen med mycket begränsad tid för forskning.
Med hänsyn till högskolelagens tredje paragraf, som föreskriver att ”verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och
undervisning”, är det givetvis önskvärt att dessa möjligheter kan utökas för
att aktuell forskning skall kunna föras in i undervisningen också på ett
relativt tidigt stadium. Forskarassistenterna, som medverkar i grundutbildningen med 10–20 procent av sin tjänstgöringsskyldighet, bidrar till
att föra in forskningsproblem, vanligtvis i specialkurserna under det sista
året.
Vi har inte fått uppfattningen att den direkta anknytningen till aktuell
forskning i undervisningen är särskilt omfattande generellt. Vissa föreläsningar om pågående forskning förekommer och vissa specialkurser på de
olika orterna anknyter nära till aktuella forskningsprojekt som bedrivs av
forskarassistenter, forskarstuderande och professorer. Denna punkt kan
emellertid utvecklas ytterligare.
Antalet studenter per professor, disputerad lärare och övriga lärare
varierar mycket mellan institutionerna, men är generellt jämförbart med de
flesta stora ämnen inom samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet.
Den låga lärartätheten beträffande alla kategorier av lärare diskuteras
närmare under rubriken Pedagogiska frågor nedan.
Möjligheterna att tillägna sig tvärvetenskapliga perspektiv varierar
mellan de olika orterna. Inslag av ekonomi och statsvetenskap förekommer
på samtliga orter, mest tydligt på de institutioner som är organisatoriskt
knutna till ekonomiutbildningar (Göteborg och Umeå) och när det gäller
Göteborg finns samverkan med dessa inskriven i målformuleringarna. Vid
flera utbildningsorter betonas möjligheterna till gränsöverskridande val i de
valfria kurserna och examensarbetet. Det rör sig här om 20–30 poäng (eller
40–50 om man räknar in examensarbetet) som är öppna för andra ämnen.
Att göra examensarbete utanför juridiska institutionens område är dock
inte särskilt vanligt och de juridiska specialkurserna är populärare än icke
juridiska kurser. Flera väljer emellertid att läsa språk och specialinriktade
språkkurser förekommer. Stockholms universitet utvecklar t. ex. tillsammans med språkvetenskapliga fakulteten ett ”juristlingvistprogram” som
alternativ till juris kandidatutbildningen och diskuterar ett liknande samarbete med naturvetenskaplig fakultet.
Bedömningsgruppen har konstaterat, att inslag av beteendevetenskap
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förekommer ytterst sparsamt inom de juridiska utbildningarna. Arbetsgruppen för kompetensutveckling av ordinarie domare har i en promemoria (1998-09-30) anfört att även rön inom andra vetenskapliga områden än
juridiken kan ha betydelse för domarnas arbete och således generera behov
av utbildning. Som exempel nämner gruppen den beteendevetenskapliga
forskningen om hur människan reagerar vid våld och hot samt relationspsykologin (aa sid 52).
Bedömningsgruppen finner ingen anledning till att inte ta med beteendevetenskapliga inslag under juristutbildningen, gärna kopplade till undervisningen om rättsområden som naturligen genererar problem som kan
belysas beteendevetenskapligt.
Sammanfattningsvis konstaterar vi att det med vissa undantag finns en
låg grad av tvärvetenskaplighet inom juris kandidatutbildningarna och att
rättens roll i samhället inte belyses i någon större omfattning.
Rekommendationer:
• Öka inslagen av problemlösning samt kritiskt och självständigt tänkande i utbildningen.
• Förbättra kontakterna med övriga fakulteter och underlätta ytterligare
för studenterna att välja kurser utanför juridicum, för att bredda
utbildningarna och ge andra perspektiv på juridiska frågeställningar.

Internationalisering
Samtliga juris kandidatutbildningarna gör ansträngningar att bereda studenterna möjlighet att tillbringa en viss del av sin utbildning i annat land.
Detta görs dels inom Nordplus och Sokrates-Erasmus, dels genom ett stort
antal särskilda avtal med universitet inom och utom Europa. Antalet
utresande studenter varierar, men är i allmänhet stort och överstiger i flera
fall de tio procent som EU har satt upp som ambition för utbytet. När det
gäller inresande studenter från europeiska och utomeuropeiska länder är
antalet mindre, i vissa fall betydligt mindre. I några fall beror detta på att
antalet kurser som ges på engelska eller andra språk är förhållandevis
begränsat.
Det förefaller som om man inom utbildningarna dåligt tillvaratar både
de svenska utresande och utländska inresande studenternas erfarenheter för
t. ex. mer systematiska jämförelser av utbildningars inriktning, uppläggning och kvalitet. I Uppsala används de svenska studenternas reserapporter
för uppföljning av den utländska utbildningens innehåll och kvalitet för
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information till de egna lärarna och studenterna, men det verkar inte som
om detta givit något större genomslag i den egna utbildningen. Utnyttjandet av de utländska studenternas kunskaper i ämnet vid gemensamma
seminarier med svenska studerande förekommer också blott i blygsam
omfattning.
Lärarutbyte förekommer i begränsad utsträckning. Det finns klara
svårigheter att utveckla ett mer omfattande och längre utbyte av undervisande lärare mellan olika länder. Detta beror både på språksvårigheter,
skillnader i utbildningsuppläggning och innehåll. På ett universitet har
man skapat möjligheter till kortare utbyten (en à två veckor), vilket kanske
är en god utgångspunkt för vidareutveckling av denna verksamhet.
Kurser om EG-rätt förekommer vid samtliga lärosäten, medan jämförande inslag om andra länders rättsförhållanden inte är allmänt förekommande, framför allt inte på grundnivån (de första tre åren). Vi anser att
sådana komparativa moment kan ägnas större uppmärksamhet.
Rekommendationer:
• Utnyttja de egna studenternas erfarenheter av utlandsstudier för att
utveckla den egna utbildningen och för mer systematiska jämförelser
mellan kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska
utbildningar.
• Utnyttja gäststudenters kunskaper och erfarenheter för att utveckla den
egna utbildningen och för mer systematiska jämförelser mellan kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska utbildningar.
Utveckla fler gemensamma seminarier och annan undervisning för
utländska och svenska studenter.
• Utveckla fler kurser med komparativa inslag om andra rättssystem.

Yrkesrelevans
Examensordningen föreskriver att utbildningen till juris kandidatexamen
skall ge sådana kunskaper som behövs ”för att komma i fråga för anställning
som domare och verksamhet som advokat.” Någon annan möjlig yrkesverksamhet nämns inte. För att kunna söka sådana anställningar krävs normalt
genomgången notarietjänstgöring. Som framhålls under rubriken Särskilda
frågor ovan antas endast drygt 30 procent av dem som fullföljer en juris
kandidatutbildning till norarietjänstgöring. Övriga måste därför söka sig
till andra arbeten inom offentlig och privat sektor. Exempel på områden där
jurister har arbete är försäkringsbolag, banker, försäkringskassa, statliga
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verk, kommuner, landsting etc. Några av institutionerna har egna målformuleringar, som anger yrkesverksamhet utanför rättsväsendet (Göteborg har t. ex. formuleringen ”främst företag”) och t. ex. Stockholm
utvecklar utbildningar (som inte leder till juris kandidatexamen) i samverkan med de språkvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna. Vi har
dock uppfattningen att utbildningarna generellt har slagsida mot traditionella juristyrken och endast långsamt vidgar sig. Gruppen anser att det är
viktigt att utbildningarnas innehåll breddas ytterligare, för att ge bättre
möjligheter för studenterna att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vi föreslår
också att examensordningen kompletteras på denna punkt (se under
rubriken Särskilda frågor ovan).
Några uppföljningar av var tidigare studenter befinner sig i yrkeslivet
har gjorts; detta sker dock inte systematiskt och regelbundet. Inte heller sker
systematiska kartläggningar av arbetsmarknaden, för att kunna informera
studenter om möjligheten att söka sig utanför rättsväsendet. På flera orter
erbjuds dock praktiktjänstgöring, som även kan förenas med examensarbetet.
Denna praktik kan fullföljas inom olika områden, såväl inom företag som
offentlig verksamhet. Studenterna uppskattar detta inslag mycket, bl.a.
därför att det ger kännedom om arbetsmarknaden och även kontakter som
kan leda till framtida anställning.
Praktiktjänstgöringen leder på ett naturligt sätt till kontakter med olika
arbetsplatser och till att arbetsgivare informeras om juridikstudenters
kompetens. Information av utbildningarnas innehåll och karaktär till
arbetsgivare är viktig och kan utökas. Lika viktig är information till
studenter om arbetsmarknaden. Vi har sett exempel på att den under
Pedagogiska frågor berörda betygshetsen minskar om studenterna får bättre
kännedom om att det finns ett liv utanför domstolarna.
Rekommendationer:
• Regeringen bör se över examensordningen med syfte att införa en
bredare målsättning än den nuvarande.
• Utred möjligheterna till att bredda juris kandidatutbildningen och öka
möjligheterna för studenterna att välja lämpliga kurser från andra
fakulteter.
• Inför praktiktjänstgöring, där den inte finns och utvidga den där den
omfattar endast en vecka.
• Mer och bättre information om arbetsmarknaden utanför rättsväsendet
bör utarbetas av institutionerna och delges studenterna regelbundet
både inför och under utbildningen. Information om utbildningen bör
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också utarbetas och spridas till presumtiva arbetsgivare inom offentlig
och privat sektor.
• Genomför kontinuerligt återkommande undersökningar om var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och utnyttja dessa för
fortsatt utveckling.

Pedagogiska frågor
Det kan först konstateras att lärartätheten generellt är låg och att arbetsbördan
för de relativt sett fåtaliga lärarna är hög. Detta skapar en risk för ”utbrändhet” som kan påverka utbildningens kvalitet menligt.
Antalet tillsvidareanställda lärare per student varierar och fakulteterna
har på olika sätt försökt att tillgodose studenternas behov av stöd t. ex.
genom att utnyttja studenter som lärare i vissa moment eller genom att på
olika sätt organisera grupparbete.
Pedagogiken bygger oftast på föreläsningar, övningsuppgifter och seminarier och i två fall (Uppsala och Umeå) på en problembaserad metod. Vidare
förekommer rättegångsspel (i flera fall med särskilt inredda rättegångssalar),
förhandlingsspel samt fallstudiemetodik. Enligt vår uppfattning är den
verklighetsanknytning som dessa spel och fallstudier ger utmärkt, men
intervjuerna har visat att en stor del av dem är huvudsakligen domstolsinriktade. Det kan generellt finnas anledning att se över uppgifterna från olika
utgångspunkter och överväga om t. ex. inte fler förhandlingsspel skall
införas vid sidan av rättegångsspel.
Undervisningstätheten är för det mesta låg (mellan sex eller ibland färre
undervisningstimmar per vecka och tolv under kortare perioder), vilket inte
alltid är en nackdel, förutsatt att det ges tillräckligt med incitament för
självstudier och stimulans för eget självständigt och kritiskt tänkande. Över
huvud taget går undervisningen mot mer studentaktiva former. Studenterna på flera orter uppfattar emellertid att det är möjligt att gå igenom
utbildningen utan att behöva göra mer än ett minimum av muntliga
presentationer. Återkopplingen på dessa lämnar också en del övrigt att
önska. Detta har sannolikt delvis men inte helt med den låga lärartätheten
att göra, men är också en pedagogisk fråga.
Ansträngningar görs för att ge mer stöd till studenterna. Ovannämnda
studentlärare är ett exempel. Den problembaserade inlärningsmodellen
(PBI) är ett annat, som kan främja både egenaktivitet, samarbetsförmåga
och kritiskt ställningstagande. I PBI kommer också muntlig och skriftlig
färdighet in på ett naturligt sätt, liksom återkoppling på de egna prestatio-

133

nerna, vilken sker både från lärare och medstudenter inom basgrupperna.
Samtidigt skall det inte förnekas att modellen kräver en stor arbetsinsats av
lärarna både initialt för att ta fram lämpligt arbetsmaterial och planera och
när utbildningen kommit igång för att ge kontinuerlig handledning och
följa studentgruppernas utveckling. För de studenter som helst vill arbeta
på egen hand passar modellen också mindre bra, men det skall samtidigt
sägas att på de orter där metoden tillämpas har nästan enbart positiva
erfarenheter redovisats.
Examinationen på juris kandidatutbildningarna är ett särskilt problemområde, eftersom betygsgenomsnittet spelar en avgörande roll för om den
nyblivna juris kandidaten antas till notarietjänstgöring. I sämsta fall leder
detta förhållande till tentamensångest och till ett konkurrenstänkande
bland studenterna som rimmar illa med utbildningsmål som t.ex. samarbetsförmåga. Problemet går inte att lösa annat än i ett större sammanhang,
som diskuteras ovan under rubriken Särskilda frågor. Här kan dock
framhållas att vid de lärosäten där en mer omfattande information om
arbetsmarknaden utanför domstolsväsendet förekommer tycks tentamensångesten vara mindre.
Den skriftliga examinationen inom juris kandidatutbildningen bygger
ofta på exempel på autentiska eller fiktiva rättsfall som skall kommenteras.
I bästa fall ger detta både en verklighetsanknytning och en möjlighet att föra
resonemang om olika lösningar utifrån lagstiftning och prejudikat. I allra
bästa fall ger det också en möjlighet att diskutera lagstiftningens och
prejudikatens rimlighet från samhälleliga, etiska och andra utgångspunkter.
Det senare sker ibland, enligt vad vi erfarit vid intervjuerna, men dock
ganska sällan.
Sammanfattande skriftlig examination på en hel termins stoff förekommer i Lund, Umeå och Uppsala. Det innebär att den omfattar flera kurser
och kan integrera olika frågeställningar. Detta upplevs av studenterna som
ansträngande men i och med att andra uppgifter, såsom skriftliga PM,
muntliga presentationer, prestationer i seminarier och olika spel, också
räknas in i det slutliga betyget för kurserna uppges stressen vara måttlig. Det
är dock viktigt att hålla ett vakande öga på den arbetsbelastning som detta
system kan innebära för enskilda studenter.
Utvärdering av kurser genomförs för det mesta regelmässigt. I vissa fall
sker det genom institutionens försorg, ibland genom studenternas. Det är
vår uppfattning att institutionen har ett övergripande ansvar för att sådana
utvärderingar görs, att de följs upp med åtgärder där så är påkallat samt att
studenterna informeras om resultat och eventuella åtgärder. På några
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institutioner genomförs kursvärderingar enbart muntligt. Det är väsentligt
att dessa kompletteras med anonyma skriftliga kursvärderingar för att ge
samtliga studenter möjlighet att framföra sina åsikter och få gehör för dessa.
På flera orter, framför allt de som infört nya pedagogiska modeller, har
större utvärderingar av undervisningen inom hela programmet genomförts.
Vidare har några institutioner gjort uppföljning och utvärdering baserade
på före detta studenters uppfattning om utbildningens kvalitet och relevans. Vi anser att det är väsentligt att sådana undersökningar genomförs
med en viss regelbundenhet, kanske vart femte år och att resultaten av dem
får genomslag i utbildningens planering. I det sammanhanget kan bl.a.
orsaker till studieavbrott och låg genomströmningstakt analyseras och
utgöra underlag för åtgärder.
Den låga genomströmningen på juris kandidatutbildningen är ett
problem. Den genomsnittliga studietiden för dem som avlägger examen är
cirka elva terminer. Av dem som påbörjade studier i Uppsala 1992 hade 55
procent avlagt examen efter sex år. 31 procent av dem som började i Lund
ht 1993–ht 1994 hade avlagt examen vt 1999, dvs. även här fem till sex år
senare. Liknande siffror återfinns på de övriga orterna. Detta bortfall har
givetvis ett flertal orsaker. Många studenter slutar redan under det första året
av orsaker som inte analyserats av institutionerna. Andra läser kurser utöver
examens 180 poäng eller studerar parallellt andra ämnen under juridikstudierna och blir därför fördröjda. I flera fall beror detta på konkurrensen om
notarieplatser (se under Särskilda frågor ovan). Andra åter bedriver studier
utomlands och tar därför inte ut sin examen. Vissa väntar med att tentera för
att kunna få högre betyg och på så vis stå sig bättre i konkurrensen om
notarieplatser. Det är önskvärt att institutionerna kontinuerligt följer upp
sina studenter för att kunna vidta åtgärder där så behövs.
Lärarnas pedagogiska intresse tycks generellt vara stort. På de orter som
tillämpar problembaserad inlärning förefaller samverkan mellan olika
lärare och olika juridiska ämnen vara mycket god. Enligt vår uppfattning
skapar sådan samverkan förutsättningar för en god allmänkunskap om
juridiska problemställningar och förmåga att värdera och bearbeta juridiska
frågeställningar. Flera institutioner uppmuntrar lärare att följa pedagogisk
fortbildning som arrangeras av respektive universitet. På flera institutioner
får nya lärare ett stöd genom mentorer eller på annat sätt. Sådana åtgärder
bör rimligen bidra till att skapa en nyanserad syn på den akademiska
undervisningen och det kan övervägas huruvida en viss pedagogisk utbildning för akademiska lärare bör vara obligatorisk.
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Rekommendationer:
• Öka inslagen av studentaktiverande inlärningsformer i utbildningarna.
• Följ upp studenternas muntliga och skriftliga prestationer och ge
regelbunden individuell återkoppling.
• Överväg att införa fler förhandlingsspel och andra icke domstolsinriktade inslag.
• Genomför skriftliga kursvärderingar och regelbundet återkommande
utvärderingar av hela programmet. Inhämta synpunkter från arbetsgivare och tidigare studenter.
• Genomför regelbundna undersökningar av avhopp och genomströmning och vidta åtgärder då så erfordras.
• Ge i synnerhet nya lärare stöd och utbildning i pedagogiska frågor.

Jämställdhet och genusperpektiv
Det finns skäl att här påminna om utgångspunkterna i högskolelagens
femte paragraf att ”jämställdhet mellan kvinnor och män alltid /skall/ iakttas
och främjas” samt examensordningens föreskrifter att studenterna skall ha
”förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, samt ha förvärvat kunskaper om
hur fysiskt och psykiskt våld påverkar män och kvinnor”.
Medvetenheten om jämställdhets- och genusfrågor i utbildningen varierar. Fördelningen mellan kvinnor och män bland studenterna är generellt
jämn, med viss övervikt för kvinnor. Det kan konstateras att utbildningsledningarna är manligt dominerade och att professorskåren till över 80
procent består av män. Att förändra en sådan situation är ett långsiktigt
projekt, men institutionerna är medvetna om omständigheterna och arbetar för att förbättra situationen i lärarkårens sammansättning. Bland yngre
lärare och forskarstuderande är fördelningen också betydligt jämnare och
långsamt sker en förbättring.
Vid flera institutioner bedrivs ett intensivt arbete för att föra in genusoch jämställdhetsfrågorna med stöd av särskilda medel från Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Något slutgiltigt resultat av detta
arbete föreligger ännu inte, men det kan konstateras att dessa frågor
synliggjorts ordentligt på de aktuella orterna. Genusperspektiv i utbildningen förekommer för övrigt i varierande grad, från knappast alls, via
enstaka kursmoment, till att ingå som ett perspektiv i flertalet kurser och
återspeglas i litteraturval, arbetsuppgifter och examination.
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När det gäller examensordningens föreskrift tycks situationen vara
sämre. Endast i begränsad utsträckning tycks utbildningarna ta upp frågeställningar om juridiken och samhälls- och familjeförhållanden samt t. ex.
brottsoffers erfarenheter liksom konsekvenserna av våld mot kvinnor och
män.
Rekommendationer:
• Fortsätt ansträngningarna att få till stånd en jämnare könsfördelning
bland institutions- och fakultetsledningar samt på de högre lärartjänsterna.
• För in beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
bland annat frågor om konsekvenserna av våld mot kvinnor och män.
• Fortsätt utvecklingsarbetet med att föra in genusperspektiv i utbildningen.
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Sammanfattande bedömning
av affärsrättsliga och
rättsvetenskapliga program

Under denna rubrik tas synpunkter upp som är specifika för de utbildningar
som inte leder till juris kandidatexamen. Det gäller utbildningar med
rättsvetenskaplig inriktning vid Luleå tekniska universitet och Örebro
universitet samt utbildningar med affärsrättslig inriktning vid Högskolan
i Jönköping och Linköpings universitet. Dessa program har utvecklats som
alternativ till de traditionella juris kandidatutbildningarna, utifrån lokala
behov och utifrån den kompetens som finns på det enskilda lärosätet. I flera
fall har de tillskapats av eldsjälar utifrån egna forsknings- och utbildningsintressen. Detta kan utgöra grunden för en intensiv positiv utveckling, men
det är viktigt att se till att det också finns samstämmighet i lärarkåren om
de grundläggande idéerna, så att dessa kan föras vidare. Det skall framhållas
att för dessa utbildningar gäller både högskolelag och examensordningens
föreskrifter för generella examina.

Forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet
Det finns totalt sett få professorer och lärare med doktorskompetens vid de
rättsvetenskapliga utbildningarna. På en ort finns än så länge ingen professor anställd. Det sammanlagda antalet studenter per lärare är dock generellt
inte större än inom juris kandidatutbildningarna. Det är viktigt att institutionerna överväger hur fler disputerade lärare skall kunna föras in i
utbildningen för att ett vetenskapligt förhållningssätt skall kunna utvecklas
och för att högskolelagens påbud om kritiskt och självständigt tänkande
samt det nära sambandet mellan undervisning och forskning skall kunna
upprätthållas. Den lilla miljön inom dessa utbildningar gör att de förhållandevis få lärarna måste undervisa över stora områden, vilket kan göra det
svårt att tränga in djupt i olika problemställningar.
Liksom när det gäller juris kandidatutbildningarna är möjligheterna
begränsade för de lärare som inte är professorer (eller forskarstuderande) att
ägna sig åt forskning. Dock skall här påpekas att det i tjänstgöringen för
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samtliga disputerade lärare i Jönköping ingår 50 procent forskning. Motsvarande förhållande finns inte vid något annat lärosäte.
Möjligheterna för studenterna att få inblick i andra ämnesområden än
de strikt juridiska verkar vara stora vid dessa utbildningar och friheten att
läsa kurser utanför det juridiska området tillsammans med studenter från
andra ämnen är på något ställe så stora att man kan ifrågasätta hur
djupgående studierna kan bli. Det är önskvärt att man ser över hur de valfria
kurserna passar in i de rättsvetenskapliga programmen. Inslag av beteendevetenskap förekommer, liksom i juris kandidatprogrammen, i ytterst begränsad utsträckning.
Rekommendationer:
• Förstärk forskningsanknytningen genom att knyta fler disputerade
lärare till utbildningarna och genom att skapa större möjligheter för
nuvarande lärare att forska.
• Jämför examensarbeten mellan utbildningarna och överväg att bland
annat införa externa examinatorer.

Internationalisering
Utbildningarna ger goda möjligheter för studenterna att tillbringa viss del
av sin utbildning i annat land genom egna samarbetsarrangemang eller
genom Sokrates-Erasmus eller Nordplus. Andelen utresande studenter är i
ett fall (Jönköping) extremt hög, men även hos de flesta andra fullt
tillfredsställande. Kurser på engelska i juridiska ämnen ges vid samtliga
institutioner utom en och bidrar till att studenter från andra länder kan
genomföra studier där. Erfarenheter utnyttjas dock inte i utbildningen på
något systematiskt sätt. Lärarutbyte förekommer i ungefär samma begränsade utsträckning som inom juris kandidatprogrammen. Kurser i EG-rätt
förekommer vid samtliga lärosäten, medan komparativa inslag är sparsamt
förekommande.
Rekommendationer:
• Utnyttja de egna studenternas erfarenheter av utlandsstudier för att
utveckla den egna utbildningen och för mer systematiska jämförelser
mellan kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska
utbildningar.
• Utnyttja utländska gäststudenters kunskaper och erfarenheter för att
utveckla den egna utbildningen och för mer systematiska jämförelser
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mellan kvaliteten i den egna utbildningen och kvaliteten i utländska
utbildningar. Utveckla fler gemensamma seminarier och mer annan
undervisning för utländska och svenska studenter.
• Utveckla fler kurser med komparativa inslag om andra rättssystem.

Yrkesrelevans
De juridiska utbildningarna som inte leder fram till juris kandidatexamen
har enligt deras egna mål tillkommit för att fylla ett behov på arbetsmarknaden. De lyder inte under examensordningen för juris kandidatutbildningen
och har alltså alla möjligheter att utveckla alternativ som riktar sig mot
andra sektorer än rättsväsendet. Sett i detta perspektiv är det anmärkningsvärt att så få undersökningar gjorts av vilka behov som finns och vad före
detta studenter gör samt hur de uppfattar sin utbildning i förhållande till sin
nuvarande yrkesverksamhet. Det senare kan förklaras med att utbildningarna är relativt nya och att i flera fall relativt få studenter hunnit ta ut examen,
men båda formerna av undersökningar bör genomföras snarast för att ge ett
bättre underlag för den framtida utvecklingen.
Det är vidare utomordentligt viktigt med marknadsföring av utbildningarna till presumtiva arbetsgivare. Detta förefaller ske inom närområdet men
i mycket liten utsträckning utanför det egna länet. Lika väsentligt är att
blivande och nya studenter får information om vilken arbetsmarknad som
väntar dem. I vissa fall tycks inte studenternas förväntningar stämma
överens med vad utbildningen faktiskt erbjuder.
Inom närområdet ges, som sägs ovan, i de flesta fall information till
företag om utbildningarnas existens. Det har också etablerats samverkan
med företag som tar hand om studenter, stöder dem och sätter dem in i de
arbetsuppgifter som kan vänta dem (s.k. fadderföretag). Detta är en
utmärkt idé, som dock inte alltid från företagens sida genomförs enligt
intentionerna. I några fall fungerar personal inom olika företag som
mentorer för studenter. Praktiktjänstgöring, i vissa fall i samband med
examensarbete, förekommer också på alla orter. Detta är goda initiativ, som
på ett naturligt sätt kan leda studenterna in på arbetsmarknaden.
De rättsvetenskapliga utbildningarna förefaller inte medvetet konkurrera med varandra. Inte heller tycks någon samverkan förekomma. Vi anser
att många vinster skulle kunna göras, särskilt beträffande marknadsföring
av de ”nya” utbildningarna, genom gemensamma aktioner, kanske informationsmaterial och utvecklingsarbete.
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Rekommendationer:
• Undersök var studenterna tar vägen efter examen och hur utbildningen
stämmer överens med deras arbete.
• Samverka med varandra bl.a. beträffande marknadsföring och utvecklingsarbete.
• Förbättra information till studenter och marknadsföring till företag och
andra presumtiva arbetsgivare.

Pedagogiska frågor
Varierande metoder tillämpas i utbildningarna. Någon genomförd problembaserad inlärningsmodell har inte införts, men inslag av sådant tänkande
finns vid flera av institutionerna. Olika slag av rättegångs- och förhandlingsspel förekommer även här och tonvikten ligger oftare på inslag som inte är
domstolsinriktade. Ett unikt försök att införa ett bredare perspektiv i
utbildningen förekommer vid Högskolan i Jönköping, där litteraturkraven
omfattar även en försvarlig del skönlitteratur som belyser bl.a. etiska frågor
och rättens roll i samhället.
Examinationen liknar till sin uppläggning den som förekommer inom
juris kandidatutbildningarna, men tycks inte föranleda samma prestationsångest. Strävan efter att antas som notarie finns naturligtvis inte här och
konkurrensen om betygen spelar alltså en betydligt mindre roll. Betygen
som ges följer den vanligen förekommande trestegsmodellen, underkänd,
godkänd och väl godkänd.
Kursutvärderingar förekommer för det mesta regelbundet. Dock är
större utvärderingar av hela programmen ovanliga och uppföljningar av
studenterna från år till år saknas ofta, liksom uppföljning av före detta
studenter. Vi vill här framhålla att det för de icke-traditionella utbildningarna är synnerligen viktigt att följa upp studenterna noggrant och se dels var
de befinner sig i utbildningen (bl.a. eftersom de kan välja att tidvis studera
andra ämnen vid lärosätet), dels vart de tar vägen efter examen.
Lärarnas pedagogiska intresse är för det mesta stort. Den lilla miljön gör
att det finns nära och otvungna kontakter mellan lärare och studenter.
Pedagogisk utbildning för lärarna förefaller inte vara särskilt vanligt förekommande, men organiserade och spontana pedagogiska diskussioner
mellan lärarna tycks ske. Ett mentorssystem för nya lärare har införts på en
ort. Vi har dock uppfattningen att den pedagogiska fortbildningen för
lärarna skulle kunna utökas.
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Rekommendationer:
• Genomför utvärderingar av kurser och hela program samt följ studenterna noga under utbildningen.
• Ge i synnerhet nya lärare stöd och utbildning i pedagogiska frågor

Jämställdhet och genusperpektiv
De äldre och etablerade lärarna är i stor utsträckning män, medan det bland
yngre lärare och forskarstuderande finns allt fler kvinnor. På några av
orterna förekommer en relativt kraftig dominans av kvinnliga studenter,
möjligen beroende på kombinationen av juridik och språk.
Genusfrågor och jämställdhetsfrågor förekommer inte i någon större
utsträckning i kurslitteraturen. Dock skall även i detta sammanhang
nämnas det betydande inslag av skönlitteratur som ingår i utbildningen i
Jönköping vilket ger goda möjligheter att belysa också genusperspektiv. En
viss medvetenhet finns om behovet av att övningsexempel och examination
bör vara könsneutrala.
Inslagen av beteendevetenskap är även här mycket begränsade och
medvetenheten om behovet av sådana i utbildningen är låg. Det skall här
påminnas om att examensordningen för juris kandidatexamen inte gäller
för de rättsvetenskapliga utbildningarna, men vi anser ändå att det även i
dessa är viktigt att belysa frågor om samhälls- och familjeförhållande som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.
Rekommendationer:
• Fortsätt ansträngningarna att få tillstånd en jämnare könsfördelning
bland institutions- och fakultetsledningar samt i de högre lärartjänsterna.
• För in även beteendevetenskapliga moment i utbildningen, som belyser
framför allt frågor om samhällsförhållanden som påverkar kvinnors och
mäns livsbetingelser.
• Inför mer genusperspektiv i utbildningen.

142

Bilaga 1: Mall för självvärdering av
juridisk grundutbildning

Inledning

I den nationella utvärderingen av juristutbildningar (program och kandidat-magisterutbildning) är självvärderingar ett av flera underlagsmaterial.
Mallen för självvärderingar är tänkt att användas som gemensamma principer och utgångspunkter. Utöver mallen kan lärosätena själva välja att lägga
till egna frågor av särskilt intresse.
Syftet med självvärderingarna är

• att på det egna lärosätet stimulera fakulteternas/institutionernas arbete
med kvalitetsutveckling och förbättringar av utbildningen,
• att de även skall utgöra underlag för den externa bedömningen,
• att bidra med material till en nationell utvärdering.
Principiell uppläggning

Mallen bygger på en beprövad planeringsmodell4 för utvärdering och
kvalitetsprövning. Huvudkomponenterna är struktur (förutsättningar),
process och resultat. Modellen ger en helhetssyn på det utvärderade
programmet/ämnet vilket medför att man bl. a. studerar mål, pedagogiska
och organisatoriska ramar, undervisningsprocesser, både individrelaterade
och kursrelaterade resultat samt kunskapsanvändning. Att studera både
struktur/förutsättningar och processen är av stor vikt för förståelsen av
resultatet.
Vi föreslår att SWOT-analys (Strength, Weakness, Opportunities och
Threaths), en värdering av de egna starka sidorna, svagheterna och möjligheter till utveckling, samt hot används för att analysera varje huvudområde

4

Se t. ex. Donabedian. A. 1973. Aspects of Medical Care Adminstration. Cambridge
Massachusetts: Harvard University Press eller
Lundmark, A. 1985: Utvärdering av personalutbildning. Stockholm: Arbetslivscentrum eller
Forsberg, B. m. fl. 1984: Att planera utbildning. Studentlitteratur Lund.
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i självvärderingen. Att lärosätena själva genom SWOT-analys värderar sina
egna förutsättningar, strukturer och resultat medför bättre förutsättningar
att genomföra framtida eventuella förbättringar.
Självvärderingarnas genomförande

Någon slags projektorganisation på lärosätena för genomförande av självvärderingen är önskvärd. Arbetet bör ledas av en projektledare/ansvarig som
också är kontaktperson gentemot Högskoleverket. För att självvärderingarna
bl. a. skall kunna utgöra underlag för utveckling av den egna utbildningen
är det önskvärt att arbetet genomförs brett på respektive lärosäte. De olika
grupper av personal och studenter som är involverade i utbildningen bör ges
möjlighet att delta i eller framföra sina synpunkter på självvärderingen.
Den färdiga rapporten kan behandlas i det organ som beslutar om
utbildningen.
Självvärderingen jämte en beskrivning av projektorganisationen för
arbetet med densamma inlämnas både digitalt och i papperskopia till
Högskoleverket (Staffan Wahlén/Anette Gröjer) som vidarebefordrar dessa
till experterna.
Tidsplan

Självvärderingarna skall vara avslutade i så god tid (dvs. mitten av mars) att
experterna ges rimlig tid för inläsning innan platsbesöken och den externa
bedömningen vidtar.
Struktur/förutsättningar

Med struktur/förutsättningar menas enkelt uttryckt vad man har. En viktig
del av detta är målen för verksamheten. Målen för all högskoleutbildningen
regleras i högskolelagens första kapitel, 9§, där målen för grundläggande
högskoleutbildning anges. Juris kandidatexamen är en yrkesexamen och
omfattas också av examensordningens bilaga 3, punkt 19 där omfattning
och mål för yrkesexamina anges. Övriga juridiska utbildningar som leder
till kandidat- och magisterexamen regleras i samma förordning under
punkten 1 och 2. Därutöver gäller de mål som varje enskild högskola ställt
upp för respektive utbildning.
Andra delar av strukturen är administrativa ramar med vilket menas bl.
a. kursorganisation och arbetsformer. Ytterligare ramar utgörs av lokaler,
utrustning, gruppstorlek samt ekonomiska resurser. Studenternas förutsättningar är också en viktig del av strukturen. Hit räknas bl. a. förkunskaper, motivation, arbetslivserfarenhet, förväntningar på utbildningen o.s.v.
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Ledningens organisation, personalens sammansättning och kompetens
samt lärarnas pedagogiska grundsyn är också delar av strukturen.
Frågor:

1. Ge en kort beskrivning av lärosätet och den juridiska utbildningen.
2. Hur många studenter har antagits per termin/läsår under de tre-fem
senaste åren?
3. Hur stor andel studenter har under de tre-fem senaste åren tagit examen
efter den studietid som utbildningen beräknas ta?
4. Ge en kort beskrivning av beslutsstrukturen inom lärosätet samt inom
fakulteten/institutionen (Hur är ledningen organiserad? Hur förankras
beslut? Hur förmedlas fattade beslut vidare? Finns möjlighet för personer utanför de beslutande organen att påverka beslutsfattandet?)
5. Vilka ekonomiska resurser har utbildningen till sitt förfogande. (Hur
fördelas och används utbildningens disponibla medel? Redogör för
beslutsprocessen vad avser ekonomiska frågor.)
6. Vilka egna mål har fakulteten/institutionen med utbildningen, dvs.
mål utöver högskolelagen och examensordningen?
7. Hur relateras de egna målen till övergripande mål enligt högskolelagen
och examensordningen?
8. Behövs ändringar i de övergripande målen enligt högskolelagen och
examensordningen? Vilka?
9. Finns det ”dolda” mål med utbildningen som inte är nedskrivna? Vilka?
10. Vilka möjligheter finns för studenterna att specialisera sig inom olika
områden?
11. Hur stor del av utbildningen består av obligatoriska respektive valfria
kurser?
12. Vilka integrationsinslag finns mellan olika ämnen i juristutbildningen
och mellan juristutbildningen och ämnen som ligger inom andra
områden än det juridiska? (Kan juristutbildningen kombineras med
andra program?)
13. Vilken relation har utbildningen till omvärlden och den s.k. tredje
uppgiften? (Finns praktikplatser, annat samarbete med framtida arbetsgivare, m.m.?)
14. Vilken pedagogisk grundsyn finns i utbildningen?
15. Hur främjas studentaktivitet i undervisningen?
16. I vilken omfattning förekommer muntlig och skriftlig färdighetsträning?
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17. Vilka lokaler och vilken utrustning har utbildningen till sitt förfogande
(är de ändamålsenliga?)
18. Hur ser studentgruppen ut? (Vilka förkunskaper har de? Hur ser
antagningsförfarandet ut? Hur påverkar studenternas förkunskaper
utbildningens uppläggning? Vilken är den genomsnittliga studietiden?)
19. Finns problem med studieuppehåll/studieavbrott?
20. Beskriv tillgången på lärare och annan personal. (Antal professorer,
lektorer, adjunkter, extra lärare på lösa timmar, annan personal. Är
sammansättningen optimal?)
21. Hur stor del av undervisningen fullgörs av anställda lärare respektive av
lärare på lösa timmar?
22. Vilka möjligheter finns till kompetensutveckling för lärare?
23. Vilka möjligheter har lektorer och adjunkter till forskning?
24. Hur stor andel av professorernas tjänstgöring utgörs av undervisning på
grundutbildningen?
Sammanfatta strukturen/förutsättningarna i starka respektive svaga sidor.
Vilka möjligheter finns till framtida utveckling av utbildningen? Vilka hot
finns mot en gynnsam utveckling?
Process

Processen kan beskrivas som det man gör av de förutsättningar som finns.
Flera faktorer är viktiga för en bra process, såsom verksamhetsplanering,
ledning och fördelning av arbete, ekonomihantering, information och
kommunikation. Undervisningens innehåll, omfång och svårighetsgrad,
läromedlens funktion samt lärarnas roll är andra exempel på faktorer som
har stor betydelse för processen.
Uppföljning och utvärdering, resultatåterföring och verksamhetsutveckling är värdefulla inslag för att processen skall kvalitetssäkras och
utvecklas.
Frågor:

25. Hur relateras utbildningen till målen? Finns planer på förändringar av
utbildningens mål?
26. Hur anknyts utbildningen till arbetsmarknadens behov dels i fråga om
vad som krävs för traditionella juristkarriärer, dels i fråga om nya typer
av arbetsplatser?
27. Vilka möjligheter har studenterna att påverka utbildningen? (Hur
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28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

används resultaten av kursvärderingar? Är studenterna representerade
i nämnder, etc.)
Vilka undervisningsformer finns? (Har förändringar skett under senare
år? Varför? Om inte, varför? Vilken undervisningsform dominerar
utbildningen? Ändras undervisningsformen under studietiden?)
Hur står sig utbildningen internationellt?
Vilka internationella inslag finns i utbildningen?
Vilka möjligheter till internationella kontakter finns för studenter och
de olika personalgrupperna, t. ex. studerandeutbyte, lärar-/personalutbyte, deltagande i konferenser m.m. Hur många studenter från andra
länder studerar vid institutionen?
Vilka examinationsformer förekommer under utbildningen?
Vilken överensstämmelse har examinationen med utbildningens mål?
Vilken hjälp får studenter som behöver stöd utanför den ordinarie
undervisningen? (Hur är studievägledningen organiserad? Finns andra
organ som arbetar med enskilda studentfrågor?)
Hur värnas den vetenskapliga grunden i undervisningen?
Hur ges studenterna möjlighet att utveckla sin kritiska förmåga?
Hur stimuleras studenternas forskningsintresse i utbildningen?
Hur arbetar fakulteten/institutionen med jämställdhetsfrågor?
Beskriv fakultetens/institutionens kvalitetsarbete och därmed eventuellt sammanhängande administration och stödfunktioner. (Vilken
betydelse har institutionens eget kvalitetsarbete haft under de tre
senaste åren?)
Vilka andra utvärderingar och uppföljningar har genomförs? (Hur har
dessa följts upp?)

Sammanfatta processen i starka respektive svaga sidor. Vilka möjligheter
finns till framtida utveckling av utbildningen? Vilka hot finns mot en
gynnsam utveckling?
Resultat

Resultatet kan beskrivas som det man får till följd av strukturen/förutsättningarna och processen. Resultaten är en följd av vad man lärt under en
utbildning.
I bedömningen av resultatet ställs också kostnaden i relation till resultatet. Det är också viktigt att i sammanhanget relatera resultaten till målen
för utbildningen och även till den förväntade yrkesrelevansen.
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Frågor:

41. I vilken utsträckning uppnår fakulteten sina mål? (Hur ser
måluppfyllelsen ut i relation till de nationella målen, de egna (lokala)
målen samt kursplanerna?)
42. Vart tar studenterna vägen efter examen? (Har någon uppföljning
genomförts? Hur många går vidare till forskarutbildning?)
43. Hur relaterar kvaliteten på utbildningen till kostnaden för densamma?
(Är utbildningen optimal i relation till vad den kostar?)
Sammanfatta resultatet i starka respektive svaga sidor. Vilka möjligheter
finns till framtida utveckling av utbildningen? Vilka hot finns mot en
gynnsam utveckling?
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