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Juristutbildningen i
en föränderlig värld

Sektionsmöte

Referatskrivare: Tingsfiskalen Katarina Gren

Debattledaren, højesteretsdommen! Garðar Gíslason, Island, öppnade mötet
genom att hälsa alla välkomna, redogjorde för sektionsmötets ramar och
gav ordet till referenten.

Referenten, professorn Björn Þ. Gudmundsson, Island: Det tryckta inlägget
har jag med vilja skrivit i lite aggressiva vändningar då avsikten med ett
sådant inlägg framför allt är att skapa underlag för en dialog och debatt i
ämnet. Den bild som jag försökt att teckna av ett traditionellt universitet, en
juridisk fakultet och juridiska studier, utgår jag från att många anser är olik
den de är vana vid.

Några kommer säkert att säga, att jag förenklar saker för mycket och att
jag anser att etableringen av en självständig law school är en slags patent-
lösning. Till detta vill jag säga att grunden till att jag lägger så mycket vikt
vid detta moment, är att jag anser, att en självständig law school är en förut-
sättning för att man skall kunna bryta vanetänkandet. Det är nämligen min
uppfattning att man inte kan vänta sig några initiativ till de radikala änd-
ringar som jag anser vara nödvändiga, med mindre än att det skapas nytän-
kande. Det gäller inte bara den formella sidan av problemet utan även den
materiella, d.v.s. innehållet i de juridiska studierna, som självfallet är det
viktigaste.

I ett nötskal kan man väl formulera det så att i stället för att man anordnar
förelagt arbete för studenterna som de är vana vid i utbildningarna, och som
ger universitetsutbildningen, är tanken den att studenterna själva skall bära
huvudansvaret för sina studier. För att få reda på vilka studenter som är
ägnade och kan ta ett sådant ansvar, skall stränga antagningskrav ställas
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upp, ett strängt urval ske - och därmed vissa väljas bort. Genomförandet av
ett sådant urval anser jag inte är möjligt inom ramen för den juridiska fa-
kulteten på det traditionella universitetet.

Huvudsaken är att det inom en law school borde finnas män och kvinnor
- som jag vill kalla medarbetare - som på eget initiativ använder lärarnas
arbetskrafter och kunskaper att erhålla färdigheter i rättsvetenskapens ämne
efter deras egna förutsättningar.

Min gode vän, dåvarande presidenten för Reykjaviks Byret, där jag se-
nare blev byretsdommer, gav mig en gång ett råd i form av denna gyllene
regel: "Kom nu bara ihåg, käre Björn, att juridik primärt "ar common sense".

Jag menar att universitetslärarens roll kanske först och främst är att lära
studenterna att vårda deras common sense med omsorg. Det är grunden till
att jag lägger huvudvikten vid att man - inte minst vid juridiska studier -
betonar vikten av etik och rättvisa. Teorierna kan man enkelt tillägna sig
och man kan lära sig paragrafer - men det skall mera till för att forma män-
niskorna på ett sådant sätt att de kan komma ut i livet och arbeta i överens-
stämmelse med de etiska, professionella kraven.

I Island har man ett ordspråk vars innehåll kan återges som följer:
"Urbilden förblir" och "ån skall dämmas in vid källan". Därför kan jag
helhjärtat ansluta mig till den mening som nyligen framfördes av professor
Henrik Zahle i Juristen och som flera andra danska rättsvetenskapsmän
anslutit sig till - att det i den juridiska undervisningen och i de juridiska
studierna borde krävas att större vikt läggs vid vad som menas med rättvisa.
Lagen ger uttryck för samhällsmedborgarnas spelregler. Ju rättvisare lagen
är, desto mera sannolikt är det att medborgarna följer den. De som har till
uppgift att undervisa i dessa spelregler är universitetslärarna och därför
måste de varje dag ställa sig frågan: vad är rättvisa?

Korreferenten, biträdande professornAri-Matti Nuutila, Finland: Min fram-
ställning bygger på det utrednings- och reformarbete avseende jurist-
utbildningen i Åbo som jag varit ansvarig för. Reformen gick huvudsak-
ligen ut på det Björn Þ. Gudmundsson nämnde, nämligen att decentralisera
beslutsfattandet samt att markant öka studenternas möjligheter att välja
kurser och bedriva självständiga studier. Det har bl.a. inneburit att vissa
examina har ersatts med andra former av uppgifter, att två år av jurist-
utbildningen består av valbara kurser och att seminarier införts i större ut-
sträckning.

En kritisk evaluering av juristutbildningen är mycket aktuell och jag är
nöjd med att ämnet tagits upp till diskussion bland de nordiska juristerna.
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För det första har juristutbildningen anknytning till EU. Inom EU sker
för närvarande en kartläggning av skillnader och likheter mellan de olika
europeiska examina och man strävar mot att harmonisera utbildningarna i
viss mån t.ex. såvitt avser utbildningens längd. Orsaken till projektet är att
redan nu viss utbildning måste godkännas mellan medlemsländerna såvitt
avser t.ex. utövande av advokatyrket. Det diskuteras även om erkännande
av utländska juristexamina som grundexamen för domare. För det andra
omfattar EU:s utbildningsprogram redan nu många studenter och möjlig-
heterna att studera utomlands kommer att öka. Studier utomlands ser jag i
framtiden som en normal del i juristutbildningen. För det tredje håller jurist-
utbildningen i många europeiska länder på att förändras.

De tre frågor som vi måste ställa oss när vi skall diskutera utbildning är
följande.

Vad utmärker en bra jurist?

Frågan aktualiserar det som Björn Þ. Guðmundsson tar upp i sin uppsats
nämligen hur kommer den tekniska utvecklingen att påverka jurist-
utbildningen och juristerna i stort. Spörsmålet borde enligt min mening
vara vad som är ändamålet med juristutbildningen; är det att få fram en
civiliserad eller en skicklig jurist? Det svar som i allmänhet ges på frågan är
att utbildningen går ut på att utbilda skickliga jurister med tekniska färdig-
heter. Så är fallet i England.

Utbildningsmodellerna i Frankrike och Tyskland representerar den mot-
satta, den civiliserade juristens modell och tycks vara den som ligger Björn
Þ. Gudmundssons förslag närmast även om han verkar mena att juridik
bara är common sense. Den mest centrala egenskapen hos den civiliserade
juristen är att han har en omfattande och mångsidig rättsvetenskaplig all-
mänbildning. Jag förespråkar denna modell.

Hur skall juristutbildningen organiseras?

Mot Björn Þ. Guðmundssons uppfattning att law schools borde inrättas kan
man göra flera invändningar. För det första finns det inga garantier för att
en privat högskola skulle vara mer självständig än ett statligt universitet,
tvärtom. Tack vare autonomin har universiteten sedan flera århundraden
representerat en oavhängig och fri resurs i samhället. I praktiken kan det nu
för tiden hända att den statliga byråkratin och dess ekonomiska bestäm-
manderätt över universiteten fördunklar idén om autonomin men tanken
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härom har inte förlorat i betydelse. För det andra måste erfarenheter samlas
från andra länder, inte minst den amerikanska kritiken mot law schools.

Korreferenten redogjorde för tabeller över de europeiska juristutbild-
ningarnas innehåll och skillnaderna därvid.

Behöver domare och advokater kompletterande utbildning?

Norden har enligt min mening alldeles för lite kompletterande utbildning
för advokater och domare. Utbildningen borde därvid bestå av seminarier
som organiseras av domstolsväsendet och universiteten.

Referenten, professorn Björn Þ. Gudmundsson, Island: För undvikande av
missförstånd vill jag förklara att en självständig law school inte är det-
samma som en privat. Jag räknar med att en självständig law school skulle
erhålla medel från staten men att den skulle vara oavhängig universitetet.
Hur medlen skall användas bör ankomma på respektive law school att be-
stämma.

Professorn emeritus Jacob W.F. Sundberg, Sverige: Jag vill hålla mig till ett
ganska begränsat område inom ämnet, nämligen en förändring i jurist-
utbildningen som går genom världen. Fråga är om s.k. Moot Court
Competitions, d.v.s. övningar i fingerad rättegång som låter de deltagande
studenterna utarbeta dokumentationen och sedan uppträda i roller som par-
ter eller ombud i en pläderingssituation inför en domarpanel av sakkunniga
domare som avslutningsvis utlåter sig om prestationerna.

Förenta Staterna är sedan gammalt känt för denna slags övningar och
mönstret har spritt sig till andra delar av världen. Vad som inträffat under
efterkrigstiden är emellertid att denna övning i juristutbildningen brett
institutionaliserats på det internationella fältet.

Jacob W. F. Sundberg redogjorde härefter för tävlingar som tillkommit
genom amerikanska, holländska, franska och den Europeiska gemenskap-
ens initiativ.

På det Nordiska Juristmötet 1984 togs ett nordiskt initiativ, tävlingen
om det Sporrong Lönnrothska Priset. Tävlingen som är uppbyggd kring en
tematisering av Europakonventionen har som tillåtna språk allenast de skan-
dinaviska. Tvisterna är alltid förlagda till ettdera av de nordiska länderna
och den lagstiftning som avhandlas är lagstiftning i kraft i samma nordiska
land. Sporrong Lönnroth är ett nordiskt juristmöte i miniatyr, men ett jurist-
möte som är mera troget de ursprungliga idéerna med mötet. Tävlingen
innebär en dialog mellan nordiska jurister och är ägnad gemensamma prob-



Juristutbildningen i en föränderlig värld 129

lem och deras lösning - icke en samling Länderberichte som andas total
indifferens till hur förhållandena är i de andra länderna. Inom tävlingen
Sporrong Lönnroth har man kunnat praktisera på hypotetiska fall vad detta
europeiska lagprövningssystem innefattat. De nationella lagstiftningar som
tävlingen byggt på har varit av alla de slag. Bakom denna granskning av
lagstiftaren i fråga har vanligen stått ett antal av de prejudikat som avgjorts
av Europeiska Domstolen i Strasbourg och samtliga inblandade i tävlingen
har vunnit förtrogenhet med systemet. För att ställa alla de tävlande lagen
lika har man måst tillföra de tävlande studenterna material om de andra
nordiska länderna i sådan omfattning att de skall finna rätt i de juridiska
problemen, utan att ha andra förutsättningar därför än de juridiska studier
som de bedrivit hemmavid. Detta är ett inslag som understryker det nor-
diskt gemensamma och som bidrar till en förtrogenhet vida överstigande vad
den numera inom juristmötena tillämpade Länderberichtemetoden kan ge.

Den nordiska tävlingen äger rum i autentiska rättegångssalar och ambu-
lerar från land till land. Det betyder att de tävlande måste förskaffa sig
förtrogenhet med det andra landets processordning. Också på detta vis har
den nordiska rättsgemenskapen fått en underbyggnad och de deltagande
fått en insikt om hur det går till i de andra ländernas domstolar, som ofta
påfallande saknas bland deltagarna i de Nordiska Juristmötena.

Idag när tävlingen Sporrong Lönnroth gått för tolfte gången bildar alla
dessa som en gång deltagit i tävlingen ett nordiskt nätverk av jurister i det nya
Europa, som har en djup nordisk upplevelse gemensam från sin studenttid.
Det var en sådan gemenskap som de Nordiska Juristmötena ville skapa.

Korreferenten, biträdande professorn Ari-Matti Nuutila, Finland: Jag delar
Jacob W.F. Sundbergs inställning angående Moot Court Competitions och
vill tacka honom för hans insatser på det nordiska tävlingsområdet. Prob-
lemet med sådana tävlingar har i Finland varit att det är svårt att finna ut-
rymme för att belöna det arbete som studenterna lägger ned.

Professorn Nils Mattsson, Sverige: Få universitet har penetrerat den fråga
som jag anser vara den viktigaste när man talar om juristutbildningen, näm-
ligen vad målsättningen med utbildningen är. Jag anser att det är två målsätt-
ningar som är utomordentligt viktiga; att träna studenterna i juridisk analys
och juridisk argumentation. Tidigare har tyngdpunkten legat på faktakunskaper
som visserligen inte är att förringa eftersom det inte går att argumentera och
analysera juridiskt utan att känna till faktaunderlaget. Faktakunskaper får
emellertid inte bli ett självändamål. De juridiska fakulteterna måste i högre
grad lära ut det som studenterna idag far lära sig när de är färdiga.
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Det finns två saker som fullständigt förändrat juridiken under de senaste
åren. Den ena hänger samman med internationaliseringen. För studenterna
är det viktigt att förstå och kunna tillämpa rättssystem utanför det egna
landet. Vidare måste juristerna kunna utnyttja den erfarenhet som finns i
andra länder. Den andra saken som har skett är att ämnena mer och mer
flyter in i varandra. Ett exempel är den förändring av juristutbildningen
som skett vid Uppsala universitet där studenterna under en termin läser
flera ämnen som har samband med varandra. En sådan ordning bidrar till
bättre förståelse och betydande tidsvinster.

Vi måste fjärma oss från att se studenterna endast som mottagare av fakta.
Det är därför av betydelse att studenten som deltagare i seminarier och
annan problemorienterad undervisning aktivt deltar i utbildningen och att
sådan undervisning utgör en väsentlig del. Erfarenheten visar att det är
lättare för studenterna att diskutera frågeställningar med ett praktiskt prob-
lem för handen. Undervisningsformen ställer också krav på att studenterna
är inlästa på bakgrunden till problemställningen, något som lärarna har rätt
att förutsätta.

Professorn Peter Seipel, Sverige: Jag menar att informationstekniken inte
får ställas i kontradiktion med den gode juristen. En god jurist bör också ha
insikt i informationstekniken. Problemen med förändringar inom juristut-
bildningen som jag skisserar det har inte så mycket med teknik eller institu-
tionella frågor att göra utan har mer med mänskliga hinder att göra.

Med det menar jag att studenterna inte automatiskt är förtjusta i problemo-
rienterad undervisning. Ofta föredrar studenterna den traditionella utbildningen
där frågor ges i den ena kolumnen och svaren i den andra. Det kan förklaras
med att studenter ser stora och goda förutsättningar att lyckas enligt den tra-
ditionella modellen. En sådan inställning måste förstås och respekteras.

Ett annat mänskligt hinder är frågan vad det innebär att åstadkomma
goda jurister och hur det skall gå till. I ett pågående samarbete mellan the
Riga Graduate School of Law och Stockholms universitet har spörsmålet
aktualiserats. Att bygga upp en allmän juristutbildning från grunden ger
anledning att skärskåda följande tre moment som del av utbildningen. Först
handlar det om att lära ut de maskinkunskaper som är nödvändiga. Med det
avses såväl rena faktakunskaper som juristens verktygslåda i form av argu-
mentation och analys. Därutöver måste målet med utbildningen definieras
och där menar jag att målet måste breddas och inte bara orienteras till de
traditionella områdena. Det sista momentet har jag valt att kalla mänsklig-
het, ett begrepp som är svårt att definiera. Begreppet skulle kunna beskriva
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juristens djupa bildning. Även denna måste finna rum i utbildningen.
Sammantaget menar jag att svaret på hur juristutbildningen skall se ut i

framtiden inte står så mycket att finna i institutionella förändringar utan har
mer med experimenterande inom den givna ramen att göra.

Statsadvokaten Birgitte Vestberg, Danmark: Universiteten bör ställa sig frå-
gan vad man utbildar jurister till. Det är en för stor uppgift för de små
nordiska universiteten att utbilda både forskare, personal till ämbetsverk
och advokater på ett sådant sätt att de genast är beredda att ta itu med det
dagliga arbetet. Utbildningen måste syfta till att ett visst minimum skall
vara uppfyllt innan man kan kalla sig för jurist men det ska inte vara något
hinder att komma tillbaka till universitetet och komplettera den allmänna
utbildningen. Vid Köpenhamns universitet har juristutbildningen på senare
tid specialiserats på ett sätt som inte är till fördel för den nyss examinerade
juristen. I stället är det viktigt att studenterna lär sig juridisk analys och
juridisk argumentation. Med en sådan utbildning i grunden är det lättare att
komma ut i arbetslivet och ta sig an de nya arbetsuppgifterna.

Docenten David Thor Björgvinsson, Island: Vid en kongress i Island förra
året om juristutbildningen diskuterades två problem. För det första lever vi
i en mer och mer komplicerad värld och det medför krav på större speciali-
sering inom juristutbildningen. För det andra kräver internationaliseringen
nya ämnen. En sådan liten fakultet som Islandsuniversitet kan inte uppfylla
kraven på specialisering. Slutsatsen vid kongressen blev att i stället lägga
tyngdpunkten på de grundläggande ämnena som allmän rättslära, lagtolk-
ning och rättskällelära, en lösning som i och för sig kan uppfattas som
kontradiktorisk.

Direktören Anja-Riitta Ketokoski, Finland: Min erfarenhet av norsk jurist-
utbildning är att den är uppbyggd på ett annat sätt än de andra nordiska
ländernas utbildning. Jag vill därför fråga de norska deltagarna vari skill-
naden består.

Professorn emeritus Jacob W. F. Sundberg, Sverige: En av skillnaderna mel-
lan norsk juridisk utbildning och den som förekommer i Sverige och Fin-
land är att Norge har stora gemensamma tentamina. En sådan tentamen för
med sig att man måste behärska hela faltet, vilket gör att studenterna auto-
matiskt gör jämförelser och på så sätt får en allmän rättslära gratis. Norr-
männen har därför lättare att sätta sig in i okända problem och är snabbare
med att formulera drivande resonemang i dessa.
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Lagdommern Wilhelm Omsted, Norge: I vart fall tidigare förelåg mellan
svenska och norska studenter en betydande skillnad i sättet att närma sig ett
juridiskt problem. De svenska studenterna närmade sig problemet på ett
mer konkret sätt medan de norska studenterna använde sig av en mer gene-
rell infallsvinkel. Det förklaras nog med att norska studenter tenterade först
efter två års studier och i flera ämnen samtidigt. Denna studieordning har
beklagligtvis ändrats och tentamina delats upp i fem avdelningar där exa-
men avläggs efter varje avdelning. Erfarenheten visar att studenterna vid
en sådan uppdelning lägger de tidigare ämnena åt sidan och att de fördelar
som ett större studium ger går förlorade.

En annan förklaring till skillnaderna är att det i Norge finns ett ganska
brett utbud av utbildning efter den allmänna juristutbildningen. I den ut-
bildningen brukas också nya undervisningsmetoder i större utsträckning än
på universitetet. Omvälvningarna i samhället kommer att påverka jurist-
utbildningen men vi får inte glömma att vissa delar av vårt yrkesutövande
är konkret och beständigt såsom utövandet av domar-, advokat- och åklagar-
yrket. Dessa yrken fordrar viss vidareutbildning som enligt min uppfatt-
ning bör förläggas efter grundutbildningen.

Professorn Nils Nygaard, Norge (Nils Nygaard redogör inledningsvis för
den norska juristutbildningens historiska utveckling): I den modell som
används i Bergen har, trots att uppdelning skett i avdelningar, ett block
innefattande den offentliga rätten bibehållits. Därigenom har man bevarat
en del av de fördelar ett studium över ämnesgränserna ger. Emellertid är
nya reformer på väg i Norge där det föreslås att det skall finnas en grundut-
bildning som även de studenter som inte tänkt sig att bli jurister kan ge-
nomgå. Den som vill bli jurist får därefter genomgå ett yrkesinriktat stu-
dium.

Problemet med nya undervisningsformer är hur studenterna skall belö-
nas för sina insatser.

Korreferenten, biträdande professorn Ari-Matti Nuutila, Finland, samman-
fattar vad som sagts under diskussionen.

Referenten, professorn Björn Þ. Gudmundsson, Island: Det är lite för sent
att påminna om att temat här idag var juristutbildningen i en föränderlig
värld. Jag kan inte säja att jag är nöjd med debatten. Antingen har ni inte
läst mitt arbete eller så tycker ni att det inte är värt någon diskussion. En
annan tolkning jag gör är att alla är helt eniga med vad jag fört fram. Kan-
ske är det också riktigt vad jag skrev i arbetet; att professorerna är alltför
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självupptagna och inte kan tala om problemet på ett öppet möte. Jag har
idag inte hört något om att de radikala förändringar som jag förespråkar, är
något man diskuterar i de nordiska länderna.

Debattledaren, højesteretsdommen! Garðar Gíslason, Island, avslutade med
att tacka referenten, korreferenten och mötesdeltagarna för intressanta in-
lägg i diskussionen.


