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Debatleder: professor Lena Sisula-Tulokas, Finland:
Bästa nordiska vänner, jag önskar er alla hjärtligt välkomna till den här sessionen och 
är mycket glad över att så många har ställt upp. Vi har ett ganska tajt program med en 
referent och fyra korreferenter men jag hoppas det inte lägger band på den allmänna 
diskussionen. Men min fromma önskan är att samtliga diskussionsdeltagare, och här 
kommer jag med dubbla budskap, dels är korta och dels talar långsamt och tydligt 
och det är ju en omöjlig ekvation. För övrigt, mitt namn är Lena Sisula-Tulokas och 
jag är professor i civilrätt vid Helsingfors universitet. Utan dess längre inledning vill 
jag ge ordet till referenten Thomas Wilhelmsson, professor i civilrätt vid Helsingfors 
universitetet, numera rektor för universitetet. Thomas Wilhelmsson har också varit 
med om att utvärdera juristutbildningen i Norge, Island och Sverige och har många 
synpunkter på den finska juristutbildningen. Thomas. 

Referent: universitetsrektor Thomas Wilhelmsson, Finland:
Det är trevligt att se så här många närvarande, det är en viktig problematik vi ska 
diskutera här idag. Juristerna är centrala aktörer i vårt samhälle och det är inte utan 
intresse med vilka kunskaper och färdigheter de åker ut i samhället. Rättsordningens 
sätt att fungera är ju långt beroende av vad vi har lärt dem, vi som undervisar dem på 
universiteten. 

Jag utgår från att ni enligt de direktiv som vi alla har fått när vi kom hit har läst re-
feraten noggrant på förhand så jag ska bara sammanfatta några centrala utgångspunk-
ter och teser. Det är intressant att se, när man studerar juristutbildningen i Norden, 
att vi har omfattat väldigt olika modeller i de nordiska länderna. Vi har en fullfjädrad 
Bologna-modell (3+2) i tre av  länderna. Vi har en 5-årig enhetsmaster i Norge och vi 
har en 4,5-årig juristexamen som är ett slags professionsinriktad akademisk examen i 
Sverige. Studietiderna varierar och titlarna varierar. I några länder blir man cand.jur. 
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när man har avlagt hela den femåriga utbildningen, i något annat land blir man juris 
magister, i ett talar man om juris master, eller master i juridik, och så har vi slutligen 
också den nyssnämnda möjligheten att man avlägger en juristexamen. Variationen är 
stor i Norden när det gäller uppbyggnaden av den juridiska examen, kanske till och 
med större än på många andra akademiska områden. 

Eftersom våra samhällen är rätt likadana till sin samhällsstruktur och sina värden, 
kan det knappast finnas någon annan förklaring till de stora olikheterna i uppbygg-
naden av juristexamen än den traditionella juridiska konservatismen: det som mina 
juridiska förfäder har gjort är det enda rätta och bästa sättet att göra utbildningen på i 
fortsättningen också. Då borde det ju finnas goda orsaker till en mera förutsättnings-
lös diskussion om hur vi verkligen vill ha juristutbildningen i Norden. Det är typiskt 
när man tittar på argumenteringen att man kan ha helt motsatta syner på vad en god 
jurist bör kunna. Exempelvis i Norge, där man tidigare hade en 6-årig examen och 
nu har pressat ner den till 5 med mycket vånda, hör man kritik mot att detta har lett 
till en försämring, medan man i Sverige har en 4,5 årig examen och säger att man vill 
inte hoppa in i Bologna-modellen därför att det är alldeles onödigt att utöka de här 
4,5 åren till 5, då jurister inte behöver en så lång utbildning. Mot den här bakgrunden 
kan man antingen tänka sig att de norska juristerna är 25 procent bättre än de svenska 
eller att de svenska juridiska fakulteterna är 25 procent effektivare än de norska. Nor-
rmännen och svenskarna kan säkert här välja olika förklaringar. 

Ser man till Europa är variationen t.o.m. ännu större. I vissa av de anglosaxiska 
länderna klarar man sig med en 3-årig utbildning för att bli fullfjädrad jurist och jag 
har aldrig hört någon klaga på att engelsmännen är dåliga jurister. När man tittar på 
de ämnesområden som en jurist måste läsa råder också stor variation. 

När vi diskuterar utvecklingen av juristutbildningen, är det skäl att också notera 
att det har skett ganska betydande förändringar i den omvärld i vilken jurister verkar. 
Dagens juristroll skiljer sig från den under tidigare årtionden när det gäller den tekno-
logiska omgivningen, hela det informationsförmedlingslandskap som vi i dag lever i, 
den tilltagande individualiseringen och den därmed sammanhängande förändringen 
av samhället samt förändringen av regleringsmodellerna mot en ökande föränder-
lighet och flexibilitet. Också juristernas yrkesroll har breddats åt många håll. 

Den kanske viktigaste förändringen eller i varje fall den som jag tänkte ta upp här 
är internationaliseringen av juristens roll.  En toppjurist är inte längre en person som 
nästan uteslutande använder nationell rätt i en nationell omgivning på ett nationellt 
språk. Internationaliseringen har flera olika aspekter. För det första har juristkarriä-
rerna särskilt på toppnivå blivit långt mer internationella, vi har mängder jurister 
med nordisk juristexamen på fickan som verkar ute i Europa och världen. För det 
andra kräver också nationella befattningar mer internationell växelverkan, det räcker 
att man sätter sig på morgonflyget från Helsingfors till Bryssel för att se hur stor del 
av den här populationen är jurister. Det är också ganska symptomatiskt att Finlands 
största advokatbyrå har gjort engelska till sitt interna kommunikationsspråk och ma-
joriteten av de stora byråernas kunder kommer från andra länder. För det tredje måste 
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också en jurist som jobbar med nationella frågor hela tiden kunna relatera dem till 
internationella regelverk. Ytterligare vill jag själv ännu betona att juristexamen är en 
akademisk examen. Jag vill hävda att en utbildning som huvudsakligen ger kunskap 
om nationella förhållanden på ett nationellt språk inte ger de färdigheter som man 
idag kan kräva av vilken som helst person som påstår sig ha en akademisk utbildning. 

De problem som vidlåder dagens nordiska juristexamina varierar. Jag målar alltså 
här med bred pensel. I mitt anförande tar jag upp två problemkomplex. Med yt-
lighetsproblemet avser jag att utbildningen ofta koncentrerar sig för mycket på infor-
mationsförmedling i stället för skapande av förståelse och inlärning av förmåga och 
kunskap i djupare mening. Man förefaller tänka att ju fler paragrafer man kan för-
medla under juristutbildningens gång, desto bättre. Detta står inte riktigt i samklang 
med moderna pedagogiska utgångspunkter. 

Det andra problemet är vad jag kallar provinsialism, man ser i huvudsak till den 
egna nationella rätten. Jag tänkte här säga lite mer om provinsialismproblematiken. 
När det gäller ytlighetsproblemen talar de tre första tre teserna i mitt föredrag ganska 
långt för sig själva. Jag går inte heller långt in på undervisningsmetoderna av den 
enkla anledningen att också de varierar mycket i de olika nordiska länderna, man har 
allt från problembaserad inlärning t.ex. i Uppsala till ganska traditionella utbildnings-
metoder med massföreläsningar på andra håll. Till denna del tror jag att vi alla kan 
vara eniga om att det behövs en utveckling som går mot modernare undervisnings-
metoder i mindre grupper, vilket förutsätter en bättre resursering.

När det gäller provinsialism betonar jag i mitt referat att man i dagens juristutbild-
ning måste ta som en självklar utgångspunkt att de komparativa och internationella 
synvinklarna bör betonas mer än tidigare i juristutbildningen. Det är klart att i det 
läromaterial vi har om den nationella rätten på nationellt språk kommer sådana här 
synvinklar automatiskt mer fram i dag på grund av den nationella rättens koppling 
till EU och det globala rättssamfundet. Men jag tror inte det är tillräckligt. I dag 
är andelen utländskt material och utländsk undervisning mycket låg i de nordiska 
juridiska fakulteterna, man påträffar enstaka böcker, enstaka artiklar, något enstaka 
internationellt seminarium. Det är därför inte överraskande att undersökningar visar 
att - trots att vi har toppstudenter med goda språkkunskaper när de kommer in på uni-
versitetet - juriststudenterna ofta har mycket sämre språkkunskaper när de kommer 
ut från universitetet än vad t.ex. statsvetare och naturvetare har. De senare är vana att 
tillgodogöra sig ett internationellt material, att fundera på många språk, medan juri-
sternas språkförmåga krymper under studietiden. Det är naturligtvis inte någonting 
vi bör stödja. 

För att inte missförstås vill jag betona att jag inte säger att vi bara ska ta in ut-
ländskt material i kursfordringarna, i hur stor omfattning som helst. Det finns dock 
klart utrymme för en ökning. Om vi idag har 95 procent av allt material som vi pre-
senterar på det inhemska språket i de flesta fakulteterna så kunde man bra komma ner 
till ett procenttal kring t.ex. 70 utan att ävetyra de nationella kraven. Då skulle man 
i jämförelse med dagens läge ha mycket mera material på internationella språk, som 



566 Thomas Wilhelmsson

skulle göra studenten van vid att också på ett annat språk tillgodogöra sig kunskap 
och diskutera med jurister från andra rättssamfund. 

Det är intressant att se att studenterna själva hos oss i Finland röstar med föt-
terna för en större internationalisering. Den juridiska fakulteten är den vad avser 
studentutbytet mest internationaliserade fakulteten vid  Helsingfors universitet i dag, 
50 procent av alla juris studenter åker på Bologna-utbyten i tre till sex månader till 
andra universitet. Det visar att de inser behovet av att få en mera internationell utb-
lick än man kan få hemma. Det är emellertid också viktigt att hemmamiljön blir mer 
internationaliserad. Man borde vara lite mera frisinnad när det gäller internationella 
lärarkrafter. Man borde också använda sig mer av den internationalisering de utländ-
ska studenterna för med sig. När jag har utvärderat ett antal juridiska fakulteter har 
jag regelmässigt funnit, att man inte utnyttjar sig av den potential som finns bland alla 
de utländska studenter som kommer in som utbytesstudenter i fakulteterna. De går på 
sina egna seminarier och de sysslar med sitt och de lokala studenterna sysslar med sitt 
och så kanske man har lite fester tillsammans, i stället för att man satsar på kompe-
rativa seminarier där de här grupperna verkligen kan komma i dialog med varandra. 

Till slut lägger jag här en röst för Bologna-strukturen (3+2). Jag ser att den har 
fördelar i två avseenden. Dels så att säga tvingar den en att göra någonting åt yt-
lighetsproblematiken, då den tvingar en att pressa ner  informationsinhämtningsdelen 
till ett par tre år under Bachelor-perioden. Dels är det viktigt att man öppnar möj-
ligheten för en bred horisontell rörlighet som är hela Bologna-modellens idé. Man 
ska kunna ta en kandidatexamen i Helsingfors och en magistersexamen i Holland, en 
kandidatexamen i Schweiz och en magistersexamen i Helsingfors. Det är sådana här 
jurister som Europa behöver, det är sådana jurister som verkligen klarar av att ta emot 
de utmaningar som en europeiserad rättsordning bjuder oss på.

Korreferent: advokat Per Magid, Danmark:
Mine bemærkninger er et korreferat til professor Thomas Wilhelmssons indlæg.

Der peges på, at sikring af kvalitet i uddannelsen er væsentligt. Kvalitet i uddan-
nelsen kan sikres ved, at det skriftlige grundlag for studiet er lødigt. Lærebøger af 
høj standard er et egnet middel til at sikre, at uddannelsen giver de studerende den 
nødvendige viden og de ønskede færdigheder. Evnen til at arbejde med juridiske pro-
blemstillinger forudsætter grundigt kendskab til positiv ret. Den interaktive undervis-
ningsform bør fremmes. Indsatsen for at fremme sproglige færdigheder bør styrkes. 
Juristuddannelsens indhold bør afspejle, at en række embeder kun kan besættes af 
jurister. Uddannelsen bør sikre grundlæggende kendskab til retsstatens funktion og 
forståelse for den enkelte persons centrale rettigheder.

Indledning
Det forventes, at korreferenten giver udtryk for uenighed med referenten eller 
i hvert fald en kritisk holdning til referentens teser. Referentens grundige og ind-
sigtsfulde indlæg og de fremsatte teser fremtræder velunderbyggede og umiddelbart  
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overbevisende. Der er i vurderingen af lærebøgernes betydning måske en divergens i 
synspunkterne. Jeg har fire teser – antiteser – som jeg vil slå til lyd for.

Min adkomst til synspunkter om indholdet af den juridiske uddannelse er ikke 
den, der er ansvarlig for uddannelsen. Ikke den, der skal gennemføre forslagene. Det 
giver en ydmyghed overfor opgaven, men også den frigjorthed som er karakteristisk 
for den ansvarsfri.

Baggrunden for at ytre mig er en mangeårig tilknytning til den juridiske ud-
dannelse: Som student, lærer, censor samt som forbruger af nyuddannede juridiske 
kandidater.

Den juridiske uddannelse i Danmark
a) Det retlige grundlag

I Danmark blev universiteterne for nogle år siden selvstændige retlige enheder 
med egen bestyrelse. Hånd i hånd med denne selvstændiggørelse blev den centrale 
styring af universiteternes liv og uddannelserne større. Det gav sig blandt andet ud-
slag i en ministeriel bekendtgørelse fra 2004 om bachelor- og kandidatuddannelserne 
ved universiteterne. Bekendtgørelsen følger Bologna-deklarationen. Den regulerer 
alle uddannelser ved universiteterne. Om bacheloruddannelsen er blandt andet be-
stemt, at den skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner, 
jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 3. Om den juridiske kandidatuddannelses formål er bredt 
anført, at den skal kvalificere den studerende til at arbejde med retlige spørgsmål 
i både den offentlige og private sektor. Den studerende skal efter endt uddannelse 
kunne afdække, analysere og løse både teoretiske og praktiske juridiske problemer, 
jf. § 32, stk. 1. Om uddannelsens indhold er bestemt, at den skal indeholde moduler, 
der er konstituerende for kendskabet til grundsætninger og regler inden for centrale 
dele af retssystemet og opøvelsen af færdighed i anvendelse af juridisk metode. Ud-
dannelsen skal endvidere indeholde moduler, der giver den studerende mulighed for 
valgfrit at sammensætte sin uddannelse, så den retter sig mod den ønskede juridiske 
erhvervsfunktion inden for retsvæsen, herunder domstole, advokatvirksomhed, an-
klagemyndighed og politi, og inden for offentlig og privat administration samt inter-
nationale organisationer, jf. § 32, stk. 2. Der er således af ministeriet sat faste rammer 
for den juridiske uddannelses formål og indhold. 

Som nævnt af referenten har den juridiske uddannelse i Danmark allerede siden 
1994 været opdelt i en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. 
Bacheloruddannelse var allerede dengang tænkt som en selvstændig erhvervsgivende 
uddannelse. Det er dog blevet ved tanken, idet der ikke har været efterspørgsel efter 
juridiske bachelorer. De fleste bachelorer har fortsat på kandidatuddannelsen.

b) Uddannelsessteder
Den, der i Danmark ønsker at uddanne sig til jurist, kan nu vælge mellem fire 

universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet i 
Odense og Aalborg Universitet.
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Den centrale styring af de juridiske uddannelser indebærer, at der set fra et over-
ordnet synspunkt ikke er væsentlige forskelle mellem den juridiske uddannelse på de 
fire universiteter, dog gælder for Aalborg Universitet, at første studieår starter som et 
samfundsvidenskabeligt basisår, der også omfatter studier i historie, politik, admini-
stration, samfundsfag og sociologi, og at kandidatuddannelsen omfatter obligatorisk 
uddannelse i statistik, driftsøkonomi og regnskab.

c) Bologna-strukturen
Som anført har Bologna-strukturen med en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig 
kandidatuddannelse været gældende siden midten af 1990’erne. Denne struktur og 
indførelsen af European Credit Transfer System (ECTS) har medført en standardise-
ring og mulighed for sammenlignelighed samt enklere meritoverførsel mellem uni-
versiteter. Disse forhold er ikke genstand for debat, og vi står ikke med de overvejel-
ser, som man kan gøre sig i Sverige og Norge, der endnu ikke har rettet ind i forhold 
til Bologna-processen. Om de bør gøre det eller lade være, vil jeg i modsætning til 
referenten lade stå som et åbent spørgsmål. Der kan givet være gode grunde til at 
fastholde en selvstændighed på dette område.

Synspunkter i den danske debat
Den juridiske uddannelses indhold og form har løbende interesseret en mindre kreds 
universitetsfolk og brugere. I større kredse har emnet ikke påkaldt sig interesse.

Jurister og deres uddannelse er dog undertiden genstand for kritiske bemærk-
ninger. Det anføres, at jurister mangler kreativitet, og at de ikke er løsningsoriente-
rede. De er for konservative og hænger fast i fortiden. De opleves som en bremse på 
udviklingen, fordi de er for forsigtige i fortolkningen af de gældende regler og for 
regelkonforme.

Højesteretsdommer Jon Stokholm har slået til lyd for en ændring af studiet. I en 
kritik af de gældende studieordninger anføres, at juristen i dag kun opdrages til ”at 
kunne fungere i sin snævre faglighed til en dødssyg tanke om, at med jura og juridisk 
viden kan man alt, og til en kultur af helt ufortjent åndelig selvtilstrækkelighed.” 
Stokholm peger på, at der ingen undervisning er i, hvad kandidaten skal stille op 
med den omfattende viden, som han er blevet bibragt, og anfører, at tilegnelsen af 
en omfattende viden er målet i sig selv. Som karakteristisk for den påståede faglige 
introverthed anføres, at de nye studieordninger ignorerer de tanker, der er nedfældet 
i en rapport til Videnskabsministeriet fra arbejdsgruppen vedr. fremtidens samfunds-
videnskabelige uddannelser afgivet i marts 2005.

En meget væsentlig del af de samfundsvidenskabelige kandidater er jurister. På 
den baggrund er det tankevækkende, at der ikke har været jurister blandt den mini-
sterielle arbejdsgruppes medlemmer. Arbejdsgruppens rapport er ikke let tilgængelig. 
Arbejdsgruppens konklusioner er ikke fri for et vist præg af slagord, der kan skabe en 
vis berøringsangst: ’større beskæftigelsesegnethed’, ’styrket innovativ læring’, ’flere 
partnerskaber’, ’bedre kernefaglighed og koblingskompetence’, ’produktudvikling 
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af uddannelsernes form og indhold’ samt ’større synergi mellem uddannelser og er-
hvervserfaring’ er et udpluk af fanfaren. Med juristens ’åndelige selvtilstrækkelig-
hed’ kan man tro, at juridisk deltagelse i udformningen af konklusionerne kunne 
have bidraget til et mindre ’management’-præget sprogbrug og en mere operationel 
tilgang.

Rapporten har endnu ikke sat sig spor. Videnskabsministeriet burde overveje at 
inddrage repræsentanter for de juridiske uddannelser i et fremtidigt udvalgsarbejde. 
De universitetsansvarlige for de juridiske uddannelser kunne også overveje at søge 
større indflydelse i et eventuelt fremtidigt udredningsarbejde.

 Øvrige kommentarer til referentens teser – ’antiteser’
I Uddannelsens kvalitet – fokus på det skriftlige grundlag for uddannelsen
II Undervisningsmetode – øget brug af interaktiv undervisning
III Styrket indsats for at fremme sproglige færdigheder
IV Sikre, at kandidaterne kan yde den nødvendige indsats til retsstatens trivsel

ad I Uddannelsens kvalitet – fokus på det skriftlige grundlag for uddannelsen
I Danmark har der været en bevægelse fra lærebøger som grundlag for undervisnin-
gen til sammenstykkede materialesamlinger. Jeg vil slå et slag for en øget anvendelse 
af de gode lærebøger.

Lærebøger skrevet af Poul Andersen, Stephan Hurwitz, Alf Ross, og Henry Us-
sing har haft væsentlig indflydelse på den juridiske uddannelse fra midten af det 
20. århundrede og de følgende 20-25 år. Der er også i dag lærebøger af høj værdi, 
men fra 1980’erne har blandt andet pensumændring i en række centrale fag betydet, 
at lærebogsmaterialet har skiftet karakter fra videnskabelige velsystematiserede og 
originale værker til korte fremstillinger, der i visse tilfælde har ledet tankerne hen på 
bøger til brug for undervisning på gymnasieskole niveau. 

En medvirkende årsag til manglen på lødige lærebøger er de juridiske uddannel-
sessteders ønske om at kunne tilfredsstille en meget bred efterspørgsel i kursusfag. 
For en stor del af disse fag gælder, at der ikke eksisterer lærebøger. Grundlaget for 
undervisningen er materiale tilvejebragt af den enkelte lærer – ofte en ekstern lærer. 
Kvalitetskontrollen med kursusfag er formentlig mindre intens end kontrollen med 
de obligatoriske fag. På Københavns Universitet blev i 2005 på kandidatuddannelsen 
udbudt 150 fag.

En begrænsning af udbuddet af kursusfag vil, hvis det kædes sammen med en 
skærpelse af kravene til lærebogsmaterialet og øget kvalitetskontrol med de enkelte 
kursusfag, formentlig tjene til at give uddannelsen et kvalitetsløft.

Universiteterne ville formentlig også med udbytte kunne overveje incitamenter, 
der opmuntrer og støtter de fastansatte lærere, der har det tilstrækkeligt intellektuel 
potentiale, til at bruge de nødvendige ressourcer på at udarbejde lærebøger af pas-
sende kvalitet. I den forbindelse kunne det overvejes, på hvilket niveau i fakultet en 
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sådan indsats skulle forankres. Er det et anliggende for studienævnet eller bør der fra 
et mere centralt hold fokuseres på denne opgave?

ad II  Undervisningsmetode – øget brug af interaktiv undervisning
Enhver pædagog ved, at evnen til at aktivere eleven er afgørende for virkningen af 
den pædagogiske indsats. Det er de færreste beskåret at kunne fastholde tilhørernes 
opmærksomhed i 45 minutter. Formidling af viden skal til, og forelæsningsformen kan 
være velegnet. Den fremherskende undervisningsform er fortsat formidlingen i form af 
forelæsning for hold på op til flere hundrede tilhørere eller gennemgang af pensum på 
mindre hold, hvor det også i væsentlig grad er lærerens enetale, der er dominerende.

Undervisningsformer, der i højere grad aktiverer den enkelte elev, vil utvivlsomt 
øge den studerendes udbytte og være med til at forbedre kvaliteten af undervisningen.

De, der er vokset op med den angelsaksiske undervisningstradition for den sokra-
tiske undervisningsform, hvor læreren gennem spørgsmål og samtale formår at enga-
gere og fastholde opmærksomheden, har formentlig større nemme ved at undervise 
på denne måde end de, der er opvokset i dansk undervisningstradition.

En målrettet indsats for, at alle studerende får en case-baseret undervisning 
eller deltager i processpil, vil kunne sikre opfyldelsen af ønsket om en forbedret 
undervisningsform.

ad III Styrket indsats for at fremme sproglige færdigheder
En stadig tilbagevendende beklagelse fra aftagere af juridiske kandidater er deres 
utilstrækkelige formuleringsevne. Navnlig er der misnøje over den skriftlige formu-
leringsevne. Det er formentlig en beklagelse, der er lige så gammel som uddannelsen.

Det kan her være på sin plads at minde om Tegners ord: Det dunkelt sagte er det 
dunkelt tænkte.

Det er de få beskåret at kunne skrive et klart og levende sprog med en indholdsrig 
tekst. Det er disse få, der hidtil har fået de bedste eksamener. Interessen knytter sig til 
at lære en større kreds at kunne ytre sig klart skriftligt og mundtligt. 

Universitetet kan desværre ikke forlade sig på, at de studerende, der bliver opta-
get på universitet, allerede har lært det. En målrettet indsat til fremme af den skriftlige 
og mundtlige formuleringsevne vil være et fremskridt. Nogle af de studerende, der 
deltager i processpil, nyder godt af kyndig vejledning fra retorikere, der giver dem 
en ballast i den mundtlige fremstilling, og af intensiv vejledning i udformning af 
processkrifter.

ad IV Sikre, at kandidaterne kan yde den nødvendige indsats til retsstatens trivsel
Jurister har som profession fået øget konkurrence fra akademikere uddannet i øko-
nomi, politologi, sociologi og andre samfundsrelaterede fag. Denne konkurrence har 
givet anledning til forståelige ønsker om, at jurister også skulle erhverve tilsvarende 
kompetencer. Navnlig en øget økonomisk og regnskabsmæssig indsigt er efterlyst. 
Meget kan tale for at øge juristernes kendskab til økonomi og regnskabsvæsen. Det 
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er der formentlig også mulighed for, hvis de valgfri kursusfag begrænses. Afgørende 
er imidlertid at fastholde, at uddannelsen er en uddannelse, der kvalificerer til hverv, 
der kun kan besættes af jurister.

Uden at skulle svinge sig op i de retoriske højder kan der i stilfærdighed erindres 
om betydningen af ’the rule of law’. En betydning, der sættes i relief af de samfund, 
der ikke har den gode skæbne at leve under dette system, eller af vore egne i samfund 
i de perioder, hvor det ikke var tilfældet, eller i de situationer, hvor domstolene er det 
sidste værn mod overgreb.

Det er væsentligt, at den juridiske uddannelse fastholder de fag, der sikrer, at de 
studerende får kendskab til de elementer i retsordenen, der sikrer respekten for ret og 
retfærdighed.

Korreferant: höjesteretsdommer, dr.jur. Páll Hreinsson, Island: 
Udviklingen af Juristuddanelsen i Norden
- et islandsk perspektiv -

Mine bemærkninger bygger på de teser som fremkommer i referatet og hvor der 
peges på at når juristuddannelsen er bygget op i overensstemmelse med Bologna-
ordningen giver det muligheder for at gøre juristuddannelsen dybere på bekostning 
af dens bredde. Det anbefales at styrke magisteruddannelsens forskningsrelaterede 
del. Til sidst fremsættes en ny tese hvor der advares imod at de juridiske fakulteter i 
for høj grad bliver underlagt virksomhedernes vilkår, hvis præstation kun måles ud 
fra en teknisk målestok om effektivitet, rationalitet og konkurrencedygtighed. De 
juridiske fakulteters hovedformål er at erhverve, bevare og formidle viden og i den 
forbindelse mindes der om at viden og forståelse i deres natur er umålelige værdier 
som kærligheden, sandheden og retfærdigheden

1. Indledning
Referenten har i sin artikel været inde på de fleste af de vigtigste ting angående ud-
viklingen af juristuddannelsen i Norden. I mit korte indlæg vil jeg drøfte to teser, der 
efter min opfattelse støtter at juristuddannelsen er i overensstemmelse med Bologna-
ordningen. I forlængelse af dette vil jeg komme ind på tre synspunkter, som refe-
renten ikke har været inde på, men som jeg mener allerede har haft indflydelese på 
juristuddannelsen i Norden og vil i fremtiden have større indflydelse. I mit indlæg vil 
jeg derfor drøfte følgende punkter: 

At der er vigtigt at gøre juristuddannelsen dybere på bekostning af bredden
At der bør lægges større vægt end hidtil på at magisterstudiet i jura er en forsk-

ningsrelateret uddannelse 
Synspunkterne om ‘virksomheden’, ‘institutionen’ og ‘samfundet’ genspejler på 

mange måder hvor konflikterne i juridiske fakulteters arbejdsmiljø ligger.
Inden jeg blev udnævnt til højesteretsdommer var jeg professor og senere dekan 

på Islands Universitets juridiske fakultet og var med til at indføre en ny studieordning 
for at kunne opfylde Bologna-ordningens krav.
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2. At gøre juristuddannelsen dybere på bekostning af bredden
For	syv	år	siden	blev	 juristuddannelsen	ved	Islands	Universitets	 juridiske	 fakultet	
ændret	 i	overensstemmelse	med	 indholdet	 i	Bologna-ordningen	om	den	såkaldte	3	
–	2	–	3	 form.	Det	vil	 sige	som	en	 treårig	bacheloruddannelse,	 toårig	magisterud-
dannelse	og	treårig	ph.d.-uddannelse.	I	den	treårige	bacheloruddannelse	lægges	der	
vægt	på	at	fordybelse	i	juraens	klassiske	fag	og	dens	metodik.	I	den	toårige	magister-
uddannelse	har	studenterne	derimod	en	valgfrihed	om	de	fag	som	de	studerer.	Denne	
ordning	giver	de	studerende	en	mulighed	 for	at	specialisere	sig	 indenfor	bestemte	
retslige	områder.	Den	slags	specialisering	udgør	mindst	60	ECH	og	magistergraden	
udstedet	med	navnet	på	vedkommende	felt.

Den diskussion der har været i Norge og Sverige om Bologna-ordningen er noget 
fremmedartet for os i Island. Grunden til at det ikke var svært at indføre Bolgona ord-
ningen i Island er, at diskssionen kom op på samme tid som man diskuterede behovet 
for øget specialisering af jurister og det system som Bologna-ordningen bygger på 
giver muligheder for en øget specialisering på magisternievauet. For det andet er det 
klart at for et så lille land som Island er det meget vigtigt at studenterne får mulighed 
for at tage en del af deres magisteruddannelse ved et udenlandsk universitet, for at 
kunne tage kurser og deltage i forskning på det felt som de ønsker at specialisere 
sig i. Jeg mener at den standardisering som Bologna-ordningen medfører kan gøre 
udvekslingen af studenter nemmere. Den er endvidere medvirkende til en gensidig 
anerkendelse af juristeksamener i EØS-området.

3. Der bør lægges vægt på juristuddannelsen på magisterniveauet er forskningsrela-
teret
Referenten	er	talsmand	for	at	give	studenterne	flere	valgmuligheder,	b.a.	magister-
studiet.	Jeg	tilslutter	mig	disse	synspunkter.	Som	jeg	allerede	har	været	inde	på	blev	
jurauddannelsen	på	magisterniveauet	på	Islands	universitet	ændret	for	syv	år	siden	
netop	i	denne	retning.	På	den	tid	hørte	man	skeptiske	røster	om	at	det	var	farligt	at	
spolere	den	klassiske	 juraeksamen,	men	bredden	af	 viden	var	dens	kardinalpunkt.	
Krav	fra	virksomheder,	administration	og	samfund	om	øget	specialisering	af	jurister	
modsiger	disse	argumenter.	

Det er på den anden side vigtigt at understrege at samtidig med at valgfriheden 
blev indført blev der lagt øget vægt på at studenterne indgik i juridisk forskning og fik 
i de fleste kurser en øvelse i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres resultater. 
Sidst men ikke mindst blev der lagt øget vægt på at styrke en juridisk medtodik på 
bestemte felter.

4. Synspunkterne om ‘virksomheden’, ‘institutionen’  og ‘samfundet’ genspejler på 
mange måder hvor konflikterne i juridiskejuridiske fakulteters arbejdsmiljø ligger

De fleste ser ud til at være enige om at universiteterne spiller en stadig større rolle 
for nationernes erhvervsliv og økonomi, og at det af den grund er vigtigt at styrke dem 
og støtte så meget som muligt. På samme tid taler man i Europa om universiteternes 
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krise og deres vanskeligheder ved at imødekomme det store antal studenter som vil 
få sig en universitetsuddannelse. Jeg vil kort komme ind på denne problemstilling 
set i lyset af de juridiske fakulteters virksomhed på grundlag af synspunkter som fhv. 
rektor for Islands Universitet, Páll Skúlason, har fremsat.

For at kunne forstå og forklare de juridiske fakulteters virksomhed kan være af 
gavn at se på dem fra tre forskellige synsvinkler. Disse tre synsvinkler angår hen-
holdsvis virksomheden, institutionen og samfundet, som igen skaber tre slags logik, 
som det er nødvendigt at anvende og kunne kombinere hvis man vil forstå og forklare 
konflikterne indenfor de juridiske fakulteters arbejdsmiljø.

Lad os først se på virksomheden. Hvert eneste juridiske fakultet er en kompleks 
helhed der bygger på at forskellige parter koordinerer deres aktioner og sikrer at ar-
bejdet fungerer under gode forhold. Her drejer det sig om en stor virksomhed, hvor 
hovedproduktionen er på juristernes eksamensbeviser på den ene side og de værker 
der opstår ved formidling, granskning og opbevaring af juridisk viden på den anden 
side. Det juridiske fakultets præstation måles der ud fra en teknisk målestok, d.v.s. 
effektivitet, rationalitet og konkurrencedygtighed.

Lad os dernæst se på institutionen eftersom det er meget almindeligt at se på uni-
versiteter og deres juridiske fakulteter ud fra den synsvinkel. Universitetet er en of-
fentlig institution der arbejder i hele nationens interesse og har som opgave at udføre 
det som dens pligter pålægger den. Disse pligter er først og fremmest undervisning og 
forskning i hele samfundets interesse. Ud fra denne synsvinkel vurderes det juridiske 
fakultets arbejde ud fra en målestok der kun går ud fra almenhedens vel, d.v.s. går ud 
fra behov som en gruppe specialister og embedsmænd, der arbejder og administrerer 
i nationens interesse, har.

Lad os til sidst se på samfundet, hvor man ser på et juridisk fakultet som mere eller 
mindre formel sammenslutning af lærere og studenter der skal have en personlig og 
social kontakt for at opnå deres mål. I virkeligheden kan man betragte dette samfund 
og tegne det op på mange forskellige måde. Et juridisk fakultet kan således være et 
samfund, hvor individet oplever sig selv som frit og kreativt i juridisk forskning eller 
modsat som en isoleret og ulykkelig modtager af oplysninger. De analyseredskaber 
som er forudsætningen for at kunne vurdere et juridisk fakultet som et samfund er af 
disse grunde meget forskellige fra de redskaber som bruges ved at vurdere et juridisk 
fakultet som en virksomhed eller en institution. Her indgår bl.a. moralske aspekter, 
hvor man spørger om retfærdighed, lighed, venskab, respekt og, kort sagt, alt det som 
behøves for at sikre samarbejde og tillid.

Mange af de problemer som de euopæiske juridiske fakulteter slås med for tiden 
anser jeg at er opstået fordi deres samfundsmæssige natur er blevet forsømt.  På 
samme måde er samfundssynsvinklen, der har været dominerende fra 1800-tallet, 
på tilbagetog. Virksomhedssynsvinklen er derimod blevet udbredt og universiteterne 
ligger under for mangeartet pres om at indordne sig virksomhedernes logik, hvad 
enten det drejer sig om produktion eller salg, og det antydes at deres pligter bl.a. in-
debærer at give avance. Vi ved at nogle steder tales der om indførelse af skolepenge 
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ved de juridiske fakulteter, hvor sådanne afgifter ikke tidligere er blevet opkrævet, 
og således sættes der i virkeligheden en prisseddel på universitetsgrader. Juridisk 
forskning finansieres endvidere i stadig højere grad af virksomheder. Det har de føl-
ger at de anliggender som der forskes i indenfor juraen bestemmes i stigende grad af 
virksomhedernes interesse for at støtte eller købe forskningsresultaterne.

Denne udvikling kan i fremtiden være en trussel for de juridiske fakulteters funk-
tion af den grund at den er underordnet andre principper end dem der gælder for 
produktion og fordeling af materielle goder, hvor jagten efter profit sidder i højsædet. 
Et er at tænke på viden, noget andet er at tænke på penge. Når man tænker på penge 
er det vigtigste at tekniske målestokke har første prioritet, fordi man på forhånd ved 
hvilket resultatet skal være og problemet er bare at finde den mest praktiske og effek-
tive vej til dette mål. Når man på den anden side tænker på viden er det ikke åbenlyst 
at tekniske målestokke har første prioritet eftersom viden ikke bliver målt på samme 
måde som penge elle økonomiske ressourcer af enhver art. Viden og forståelse er i 
deres natur umålelige værdier som kærligheden, sandheden og retfærdighen.
Til slut vil jeg nævne at man ikke må forstå mig på den måde at jeg modsætter mig i det 
hele de interesser der er knyttet til virksomhedssynsvinklen. Vi må derimod sætte os ind 
i den udvikling der sker i de juridiske fakulteters arbejdsmiljø for tiden og en forståelse 
af disse synspunkter er en forudsætning når der udformes en ny universitetslov. Så må 
dem der styrer de juridiske fakulteter i deres planer for fremtiden også være sikre på 
hvad de anser for den rette balance mellem de forskellige interesser som førnævnte 
synspunkter genspejler og sidst men ikke mindst hvordan de vil bevare fakulteternes 
upartiskhed og selvstændighed i undervising og forskning i lyset af deres finansiering. 

Korreferent: professor Jon T. Johnsen, Norge:

Er Bolognaprosessen svaret på juristutdanningens utfordringer?

Jeg skal nøye meg med å kommentere fire av referentenes seks teser. 

Tese 1 - ”Djup och bredd”
Jeg er enig med referenten i at studiene i Norge fortsatt er for ”jämntjocka”. Men stor 
faglig bredde i antall fag i studiet står ikke nødvendigvis i motsetning til faglig dybde. 
Også innenfor det enkelte fag må det gjøres utvalg av stoff og emner.  Det er det oftest 
fullt mulig å prioritere noen emner og gå dypt i dem, fremfor å forsøke på en gjen-
nomgang av alle sentrale problemstillinger i faget som fort vil få preg av oversikt. I 
Norge har vi vært opptatt av ideen om ”eksemplarisk” undervisning i motsetning til 
heldekkende. Man velger ut emner som har stor overføringsverdi til resten av faget 
og går dypt i disse. 

Denne tankegangen har også vært vektlagt i utvalget av fag i studiereformene 
våre. Det er ikke nok at et fag i inneholder regler som er mye brukt i av profesjonen i 
praksis, faget bør også ha overføringsverdi – ved at det kan bedre forståelsen av andre 
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fag. Metafag som alminnelig kontraktsrett, alminnelig forvaltningsrett og alminnelig 
strafferett bør f eks vektlegges sterkere enn spesielle disipliner, somogså bør velges 
ut med hovedvekt på overføringsverdien. 

Vi har også vektlagt metode. I tillegg til substansielle kunnskaper, skal studentene 
også lære seg tilstrekkelige metodiske ferdigheter til å kunne håndtere juridiske pro-
blemer forsvarlig også	på rettsområder som de ikke har særlig substansielle kunns-
kaper om.  Hensynet til metodisk skolering har vært ivaretatt på forskjellige måter 
– gjennom vekt på generell metode, filosofisk og rettsfilosofisk skolering, metode-
orientering i materielle og prosessuelle fag, masteroppgave med krav om selvstendig 
rettskildeanalyse samt praksisordinger og undervisning i yrkesteknikk. 

Jeg er enig med referenten i at profesjonen bør trekkes med når man diskuterer 
den fremtidige juristrollen og hvilke krav den stiller til utdanningen. Men profesjo-
nen kan også fungere konservativt, og mangle perspektiver på hva det i dag er mulig 
å lære jurister. Internasjonalt finnes det eksempelvis nå mye akademisk kunnskap om 
klientkommunikasjon, forhandlingsteknikk, alternativ konfliktløsning og sakførsel 
som har blitt brukt til å bygge opp gode undervisningstilbud med særlig relevans for 
advokatene, hvor vi også ser den sterkeste veksten i profesjonen. Etter mitt syn er 
disse tilbudene også gode instrumenter for å bedre metodeforståelsen, fordi de viser 
hvordan teoretisk juridisk metode faktisk anvendes og samvirker med praktiske yr-
kesteknikker i juridisk problemløsning. 

Tese 2 – Økt valgfrihet
Jeg er også enig i at valgfrihet er viktig og kan bidra til å øke dybden i studiet. Men 
ikke nødvendigvis. Jeg har sett valgfag bli lagt opp på samme måte som obligatoriske 
fag, og først og fremst utvidet studiet i bredden. 

Valgfrihet er viktig også av andre grunner enn de referenten tar opp: 
Den er viktig for det faglige	nivået i profesjonen. Både kompleksiteten i de retts-

lige reguleringene og utskiftingstakten for rettstoffet er økende. En juristutdanning 
basert utelukkende på et sett obligatoriske fag som alle må ta, vil derfor dekke en 
stadig mindre del av den kunnskapsmengde som samfunnet har behov for at jurist-
profesjonene samlet behersker. Med valgfrihet og spesialisering vil juristprofesjonen 
som helhet kunne få dyptgående kunnskaper i et langt større spekter av fag enn ved 
en enhetsutdanning. 

Valgfrihet et også et viktig pedagogisk	instrument. Studenter lærer gjennomgå-
ende vesentlig bedre når de selv får bestemme hva de skal studere. I Norge gjør de det 
langt bedre i valgfagene enn i de obligatoriske fagene. Har man lært hva som skal til 
for å levere gode juridiske analyser på ett rettsområde, vil atskillig av denne kunns-
kapen kunne overføres til studiet av andre rettsområder.  Dette taler for valgfrihet og 
mulighet for spesialisering også tidlig i studiet. 
Tese 4 – Økt internasjonalisering
Internasjonalisering er den utfordringen som referenten legger størst vekt på. Jeg er 
enig i at den reiser store utfordringer – enten det er tale om rettens europeisering eller 
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dens globalisering. Referenten tar til orde for et vesentlig større innslag av kompa-
rativ analyse og litteratur om internasjonal rett i studiene, og studentene bør i større 
grad få undervisning og benytte læremidler på verdensspråkene. 

Som referenten påpeker, er internasjonaliseringen en sterk og dynamisk prosess 
som har dyptgripende virkninger for den nasjonale retten. Men i dette ligger det også 
at prosessen går sin gang og påvirker innholdet av jusstudiene nokså uavhengig av 
om disse primært har et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv. Studiene vil bli in-
ternasjonalisert nokså uavhengig av universitetenes ”policy” fordi de nasjonale re-
guleringene – eller selve	rettstoffet – blir det på nær sagt alle rettsområder. Men det 
skader naturligvis ikke å ha et bevisst forhold til utviklingen.

Det er også problematiske sider ved å bruke lærestoff skrevet av internasjonale 
eksperter. Ekspertene i internasjonal rett har sjelden dyptgående kjennskap til nasjo-
nal rett annet enn i den jurisdiksjon de selv kommer fra. Internasjonale eksperter på 
eksempelvis den europeiske menneskerettskonvensjon, vil åpenbart kunne analysere 
de internasjonale kildene på en utmerket måte. Derimot vil de vanskelig kunne over-
skue de komplikasjonene som tilpasningen av nasjonal rett skaper i de 48 jurisdiksjo-
nene som er med i konvensjonen. 

Dette er spesielt utfordrende for små jurisdiksjoner som de nordiske. Kompetan-
sen på de nordiske lands rett finnes stort sett bare i de nordiske land. Jeg tror derfor 
at det er viktig at vi utdanner jurister som er gode på vekselvirkningen mellom inter-
nasjonal og nasjonal rett. Den kombinerte forståelsen av nasjonal- og internasjonal 
rett kommer til å være etterspurt i lang tid fremover, og vil etter min vurdering også 
måtte være et hovedelement i internasjonaliseringen av juridisk utdanning.

Vi kan etter mitt syn heller ikke måle graden av internasjonalisering ut fra meng-
den av lærestoff på andre språk enn de nordiske. Nordiske lærere kan ofte vel så godt 
formilde internasjonal rett til studenter fra eget land som internasjonale eksperter. Det 
avgjørende er hvor mye av undervisningen som handler om internasjonale spørsmål, 
ikke så mye om hvilket språk den foregår på eller hvem som underviser eller har 
skrevet læremidlene. 

Vi bør være nøkterne i våre ambisjoner om et felles europeisk arbeidsmarked for 
juristutdanningene. Vi har jo ikke engang noe universitet som utdanner med sikte 
på et nordisk juristmarked, på tross av det betydelige fellesskapet som finnes både i 
regelverk og i rettslige institusjoner. Kanskje burde vi starte her? I de intense formelle 
og uformelle rettsskapingsprosessene som foregår i Europa, spør en etter de nordiske 
rettsmodellene, ikke etter ordingene i det enkelte nordiske land.  

Tese 6 – Er  Bolognamodellen løsningen? 
Er så Bolognamodellen svaret på juristutdanningens utfordringer? I 2003 ble alle 
jusstudiene i Norge vedtatt tilpasset Bolognamodellen. Alle ble organisert som rene 
masterstudier uten noen egen bachelorgrad. Vi innførte altså en ”fem pluss null” mo-
dell i stedet for ”tre pluss to.” Den viktigste endringen var at rammen ble redusert 
fra seks til fem år. Nedkortingen i Oslos ble dels gjort ved å stramme inn på en rekke 
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obligatoriske fag, dels ved å redusere valgfriheten med et halvt år, noe som bla redu-
serte muligheten for lengre utenlandsopphold. Etter mitt syn ble utviklingen skrudd 
tilbake sammenliknet med reformene vi gjennomførte på nittitallet.

Vi har altså ikke innført bachelor som en egen juridisk grad i Norge, selv om re-
gelverket tillater oss å gjøre dette. Hele studiet er lagt på masternivå. 

Bakgrunnen har vært frykt for å svekke masterutdanningen. Det er ingen opplagt 
sak at opplegget for et godt treårig bachelorstudium i juss nødvendigvis er det be-
ste opplegget for de første tre årene av en femårig juridisk mastergrad. I en knapp 
ressurssituasjon er det ikke rom for ulike opplegg for studenter som bare vil ha en 
bachelorgrad og de som vil ha en full mastergrad i rettsvitenskap. En havner fort i 
kompromisser hvor fagenes rekkefølge og utforming ikke blir ideell, verken for ba-
chelorstudiet eller masterstudiet. 

De jusstudiene i Norden som har innført en egen bachelorgrad, ser ut til å plassere 
valgfriheten i masterdelen, mens bachelordelen blir viet obligatoriske fag, og gjerne 
i en mindre dyptpløyende versjon enn i de foregående studieoppleggene. Den kom-
petansen som studiet av de valgfrie fagene og skrivingen av oppgaven utvikler hos 
studentene, får dermed ikke muligheten til å komme tilegnelsen av de obligatoriske 
fagene til gode. Et stort innslag av obligatoriske fag på et oversiktspreget nivå i første 
del av studiet innebærer derfor også en dårlig utnytelse av studentenes læringskapasi-
tet.  En ”tre pluss to” modell kan derfor gi en svakere juristutdanning enn et integrert 
femårig studieløp. 

Korreferant: professor Lena Marcusson, Sverige:
Tack så mycket. Jag noterade att Thomas Vilhelmsson hänförde sig till Uppsala uni-
versitets juristutbildning på två ställen i sitt referat som ni säkert har sett och det är 
ena är mindre smickrande och det andra är mycket smickrande och han har naturligt-
vis rätt på båda punkterna. Och detta vill jag säga att det innebär att jag själv är en 
stark anhängare av Bologna-strävarna och jag är ledsen att inte de juridiska fakulte-
terna i Sverige har tyckt att det har varit en möjlighet att ta fasta på, att införa Bolog-
na-processen fullt ut eller Bologna-modellen fullt ut på jurist utbildningarna. Och 
även om jag alltså inte vore anhängare av Bologna-modellen så skulle jag ändå föror-
da att även de svenska juristutbildningarna anpassades och det av två skäl, dels därför 
att göra det möjligt för studenterna att delta i den europeiska juristkultur som blir 
starkare i och med Bologna och även på nordiskt plan då naturligtvis, men dels så är 
det också så att de saker som jag ser som kan behöva förbättras i den svenska juristut-
bildningen tror jag skulle kunna åstadkommas på ett, det skulle underlätta att Bolog-
na-modellen fanns för att åstadkomma de förändringarna. Och de krav som jag menar 
att man måste ställa på juristutbildningarna framförallt då när det gäller förändringar 
idag, det är som ni har talat om mycket om här, internationaliseringskraven och de 
nya kraven som EU-medlemsskapet ställer, där jag inte tycker att vi har ännu fullt ut 
levt upp till de förväntningarna. Den andra punkten är forskningsanknytningen och 
problemorientering av studierna. Den tredje gäller att vi behöver göra studenterna 
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mera uppmärksamma på var det är för värden som rättsstaten står för och också vad 
värderingarna i samhället och vad våra egna värderingar betyder för rättsordningen 
och för vår egen rättstillämpning. Den fjäder punkten gäller då det som också Tho-
mas Vilhelmsson betonar mycket starkt, behovet av att studenterna får en ordentlig 
träning i muntlig och skriftlig framställning och att de också får vana vid att hantera 
åtminstone ytterligare ett språk än det nationella. Och jag kommer nu att tala lite om 
den svenska situationen eftersom Sverige förfaller ju vara lite avvikande nu i det här 
nordiska sammanhanget och därför tycker jag det kan vara befogat. Jag kommer då 
att berätta om hur den svenska situationen ser ut i korthet och hur jag menar att det 
borde förändras. Den svenska anpassningen till Bologna-processen generellt har varit 
relativt halvhjärtad och senfärdig. 1 januari 2007 har vi fått regelverket på plats och 
det har trätt i kraft. Det generellt då att vi har ett system med en treårig kandidatexa-
men och därefter en ettårig eller en tvåårig master och slutligen fyra års forskarutbild-
ning. Och den här fyra års forskarsutbildningen har varit så viktig att behålla så att 
man har inte ens kunnat tänka sig att man ska kunna tillgodoräkna sig någonting av 
den här, en tvåårig master. Riksdagens utbildningsutskott har sagt ifrån att detta får 
inte vara en någonting som kan tillgodoräknas. Man får alltså inte räkna en faktiskt 
merit, vilket ju förefaller ganska märkligt. När det gäller juristutbildningen då så är 
det ju då en yrkesutbildning och det gäller särskild bestämmelser. Den nya ordningen 
innebär som tidigare då att det är fråga om 4,5 års studier, ett självständigt arbete på 
trettio Bologna-poäng ingår i detta, alltså ett halvårs uppsats. Och det är en samman-
hängande utbildning utan nivåindelning då. Det som är bra med det nya det är det, 
man har formulerat i den nationella utbildningsplanen där man betonar att det ska 
finnas olika mål och de är indelas efter kunskap och förståelse, färdighet och förmåga 
samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Och man, för första gången när det gäl-
ler juristutbildningen så talar man om vikten av internationella perspektiv. Det krävs 
kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt och att man ska visa 
förmåga att i så väl nationella som internationella sammanhang kunna delta i en juri-
disk diskussion. Och man betonar också det vetenskapliga förhållningssättet och den 
förmåga som krävs för yrkesverksamhet med juridisk anknytning. Däremot så näm-
ner man inte nu längre uttryckligen vissa ämnen som måste ingå utan man anger 
istället centrala juridiska ämnen och andra ämnen av särskild betydelse för tillämp-
ningen av de juridiska kunskaperna. Och på grund av utbildningens längd så räknas 
juristexamen till den avancerade nivån, det finns då också särskilda krav på progrup-
ption i utbildningen och självständiga moment i studierna och allt det här är väldigt 
bra. Men det innebär också en viss frihet för de olika lokala utbildningarna, men dä-
remot så underlättar det ju inte för studenter som till exempel vill röra sig inom nor-
den då efter en kandidatexamen, någon sån får man alltså inte i den svenska systemet. 
Och jag är då kritisk mot att man har gjort den här begränsade omläggningen av ju-
ristprogrammen och jag menar att en övergång till Bologna-strukturen skulle ge stör-
re möjlighet att skapa en juristutbildning som skulle motsvara nationella behov och 
de behoven kan jag ju idag inte se som snävt nationella. Och det skulle dessutom ge 
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studenter och forskare en betydligt bättre utgångspunkt för en nationsöverskridande 
utveckling av utbildning och rättsvetenskap. Studenterna ska kunna bli mer rörliga 
och få en examen som inte bara är nationellt inriktad. Och det som de flesta håller väl 
med mig om detta säkert men det som har varit bekymmersamt i Sverige har då varit 
att man har tyckt att det är ett stort steg att öka utbildningens längd från 4,5 till 5 år. 
Mot bakgrund av de krav som jag har radat upp här för juristutbildning så har jag 
absolut inga svårigheter att tycka att  5 år är absolut nödvändigt för en kvalificerad 
juristutbildning i dagens samhälle och jag tycker att ett land som Sverige borde kun-
na ha råd med detta. Hur är det då med den treårig kandidatutbildningen, den är ju 
ifrågasatt på det sättet att ingen ser riktigt något behov av att ta en treårig kandidat, 
jag har hört att i Danmark går alla vidare till masternivån, men jag tycker ändå inte 
att man kan utesluta att det skulle kunna framöver vänjer sig vid systemet finnas ut-
rymme för en student som efter tre år känner att det här vill jag inte fortsätta med, att 
kanske skaffa sig ett jobb som kräver juridiska kunskaper som kräver utredningsför-
måga och självständigt tänkande och arbeta som handläggande på ett företag eller i 
en statlig myndighet till exempel och kanske senare få komma tillbaka och få skaffa 
sig då en master som ger domarkompetens till exempel. Möjlighet att bli domare till 
exempel. Vad som är en fördel är ändå oavsett vad studenten gör senare så ser jag en 
fördel för juristutbildningen att man får den här betoningen av en etapp på tre år och 
där det då ingår ett självständigt arbete. Det innebär att vi kommer att kunna ställa 
högre krav under de sista två åren och få en högre nivå på studenternas kunskaper 
under den tiden. Och jag har absolut ingenting emot att man som Vilhelmsson också 
säger kan begränsa stoffet vad gäller de olika ämnen som ska ingå. Men självklart är 
det så att det här är bara början, det är ett väldigt svårt arbete som det naturligtvis 
kvarstår om man ska genomföra de här förändringarna och det skulle man väl nästan 
behöva starta ett grupparbete här i salen möjligen med olika grupper som kunde se 
hur ska vi nu kunna få in en lämpligt omfång på en treårig juristutbildning till att 
börja med, med det olika obligatoriska ämnena. Ska man åstadkomma det här så 
krävs det ju för det första att fakulteterna är eniga och alltså där finns inte i dag vad 
jag förstår den enigheten i Sverige. Men man skulle alltså då framställa ett gemensamt 
önskemål till departementet om förändringar i examensordningen och varför jag tagit 
det här tillfället att tala om detta det är ju också för att det finns representanter här i dag 
för jurister i samhället, domare och advokater skulle kunna påverka i den här frågan 
genom att uttrycka önskemål om förändring i den här riktningen så att vi fick en fem-
årig kvalificerad juristutbildning med en möjlig etapp av avgång efter tre år. Tack.

Juris kandidat Moritz Oker-Blom, Finland:
Mitt namn är Moritz Oker-Blom och jag är från Helsingfors såsom referenten, och ar-
betar som biträdande jurist på Advokatbyrå Waselius & Wist sedan några år tillbaka. 

Det är lätt att hålla med om det mesta i referatet. Det är klart att världen ser helt 
annorlunda ut idag än vad den såg ut för 30 år sedan, och den har därtill blivit väldigt 
internationell. På grund av detta borde man absolut få en starkare betoning på det 
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internationella i studierna och det är bra att det här är den viktigaste tesen i referatet. 
Det viktiga kanske trots allt är att man kan se det nationella i det internationella, 
med andra ord att man lär sig om sitt eget juridiska system i förhållande till de andra 
juridiska systemen. 

Jag håller även med om att Bologna-strukturen är en innehållsmässig möjlighet 
att utveckla juristutbildningen och jag tror att den varken begränsar eller nödvändigt-
vis ändrar så mycket, men den ger en klarare struktur åt studierna. Jag tror likväl att 
det fortsättningsvis finns tre saker som är mycket viktiga i juristutbildningen, dvs. 1) 
att man får en tillräcklig baskunskap i materiell rätt, 2) att man lär sig vilka de cen-
trala rättskällorna är och 3) att man får vägledande regler om etik och juridisk analys. 

Jag hade igår möjlighet att med en dansk advokat diskutera de här frågorna, och 
jag kan konstatera att åtminstone när det gäller den nationella lagstiftningen så ansåg 
också han att det är mycket viktigt att man som jurist har tillräckliga basfärdigheter 
när man går ut i arbetslivet. 

Med anledning av ovan skulle jag vilja ställa två frågor till referenten. För det för-
sta: Hur kan man försäkra sig om att man även i fortsättningen får en tillräcklig juri-
disk allmänbildning, så att man kan klarar sig bra som nyutbildad jurist i arbetslivet? 
och för det andra: Hur försäkrar man sig om att man får en tillräcklig etisk vägledning 
och förmåga till juridisk analys? Tack!

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge:
Når jeg leser professor Wilhelmssons kloke ord om hva en god jurisstuderende bør 
fordøye, vil jeg gjerne vise at han er på trygg historisk grunn. Da man i 1736 fikk 
juridisk embetseksamen ved Københavns Universitet, var studieplanen satt opp av 
professor Andreas Højer. Det var tre hovedemner:

Hva der til den danske og norske lovkyndighets store nytte forut må læres,
Om den alminnelige guddommelige lov, så vel den naturlige som den åpenbare,
Om den nåværende danske og norske jurisprudens.
Til første del, altså de forberedende emner
”nevner Højer en rekke kunnskaper som en jurist bør ha før han tar til med det 

egentlige studium, og her tar han med av språk foruten dansk, tysk, latin og fransk, 
også islandsk, svensk, engelsk, gresk og hebraisk. Foruten disse språkkunnskaper 
bør den studerende ha lagt seg etter skjønnskrift, diplomatikk (tydning av eldre do-
kumenter), geografi, historie – verdenshistorie, fedrelandets historie og kirkehistorie 
– genealogi, heraldikk, filosofi – logikk, metafysikk, den naturlige religion, moral, 
psykologi og filosofiens historie – litteraturhistorie, matematikk, karttegning, arki-
tektur, mekanikk, hydraulikk, fysikk, medisin, økonomi og teologi”. 

(Sitert fra Erik Solem ”Holberg som jurist” 1947, side 74)

Det hele, altså både disse forberedende studier og selve fagstudiet, burde en flittig 
student kunne få unna på to år, mente professor Højer.

Ja, man kan jo spørre om verden virkelig går framover?
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Højesteretsdommer Jon Stokholm, Danmark:
Jeg kommer frem provokeret af Per Magid med nogle synspunkter, som afviger lidt 
fra hans. I referatet fremhæves det, at internationaliseringen måske er den mest dra-
matiske udfordring. Det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Det er i og for sig 
ikke, fordi jeg er uenig; men jeg tror, at internationaliseringen er et symptom på en 
mere grundlæggende forandring, som vi skal tage højde for. Nej, den udvikling, som 
er mere fundamental, er, at de unge kandidater er konkurrenceudsat på arbejdsmarke-
det i langt højere grad end tidligere. Det, som yderligere er et fundamentalt aspekt, er, 
at den konkurrence kommer fra andre fag – Per Magid nævnte dem – som er i stand til 
at kombinere deres grundige faglighed med andre egenskaber. Det er altså ikke nok 
i det postmoderne samfund at konkurrere på sin faglighed. Der skal mere til. Det er 
her, at vi har det grundlæggende problem for de juridiske uddannelser: nemlig at de 
kun uddanner til en faglighed, til en isoleret faglighed. 

Det er rigtigt, som det er sagt – det er det andet led i det – at den juridiske er en 
embedsuddannelse. Når Per Magid siger, at vi kun skal uddanne til de jobs, hvor der 
er behov for en juridisk uddannelse, og siger, at vi uddanner folk til en 30-årig til-
værelse i arbejdsmarkedet, så bliver det meget små fakulteter i fremtiden; for der vil 
ikke i fremtiden være ret mange jobs, der kun kan bestrides af en jurist, og de vil blive 
færre og færre. Om 30 år er der intet job, der kun kan bestrides af en jurist-måske lige 
bortset fra dommerens. 

 Danske jurastuderende opdrages i dag med den kultur, at med jura kan man alt. 
Hvad værre er, de afviser at arbejde med andre problemer og andre faggrupper; de 
har en decideret negativ holdning til det. Det skal jo gå galt for juristerne, når andre 
uddannelsesgrupper har evne, vilje og kultur til at kunne kombinere deres egen fag-
lighed med andre fag. Det er det, som er udfordringen for juristuddannelserne i det 
postmoderne samfund. Jeg ser det i og for sig ikke som noget nyt: Tag forskellen 
mellem malermester Rasmussen i Roskilde og maleren Per Kirkeby. De er begge to 
habile malere. Hvad er det så, der gør forskellen? Det er jo i al sin enkelhed, at Per 
Kirkeby kan kombinere sin gode håndværksmæssige faglighed med alt muligt andet, 
herunder også begavelse og talent. Lad mig give et andet eksempel: Jeg bistod i min 
advokatvirksomhed Finansministeriet i forbindelse med reformerne af elsektoren. I 
det samarbejde viste det sig, at de unge økonomer og embedsmænd i Finansministeri-
et med det samme forstod de juridiske problemstillinger og kunne håndtere dem, når 
man havde forklaret dem det én eneste gang. Så havde vi møde med Justitsministeri-
ets dygtige folk og forklarede dem de økonomiske sammenhænge, som var grundla-
get for de juridiske overvejelser. De forstod det ikke; og de havde ingen interesse i at 
forstå det; de viste det fra sig. Derfor blev deres rådgivning om den komplekse pro-
blemstilling, som det drejede sig om, irrelevant. Behovet for at kunne kombinere sin 
egen faglighed med andres vil vokse mere end nogensinde i det samfund, vi går ind i. 

 Problemet er, at andre konkurrerende samfundsuddannelser forstår denne pointe 
og anlægger den uddannelsesfilosofi ikke kun at meddele	kundskab, men at bibringe 
færdigheder. De juridiske fakulteter må tage stilling til, om denne analyse er rigtig; 
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hvis den er det, får den fundamentale konsekvenser for den måde, som vi uddanner 
på. 

Den anden pointe er, at den juridiske uddannelse, vi giver, er en dommeruddan-
nelse: altså bagudrettet (subsumption). Men langt de fleste situationer i livet, hvor 
man får brug for – hvis man ikke lige er dommer – jura, er et fremadrettet perspektiv. 
Fremover vil det for de fleste af fagets udøvere nok så meget handle om også at kunne 
bruge kompleks jura som et planlægningsværktøj. Det er en helt anden måde at bruge 
juraen på. Så tilfører man det værdi. Tag eksemplet skatteretten: Hvorfor er reviso-
rerne løbet med skatteretten? Det er lige præcis, fordi de kan kombinere en grundig 
beherskelse af skatteretten med økonomi og med en tankegang, hvor juraen bruges i 
et fremadrettet perspektiv, et planlægningsperspektiv, over for en indviklet fremtidig 
problemstilling. Det kan juristerne ikke; og de har ikke lært det, og de har slet ikke 
vænnet sig til at tænke den tanke.

 Det er klart, at fakulteterne må spørge, hvilke jobs er det, vi ser vores kandidater 
indtage, og hvor vil vi gerne sende dem hen. Den jurauddannelse, vi har i dag, kvali-
ficerer – groft sagt – kun til rutinemæssig sagsbehandling. Er det det vi vil?

Dekan ved Det Juridiske Fakultet i Bergen, Hans Nordtveit, Norge: 
Takk. Jeg heter Hans Nordtveit og jeg er dekan ved Det Juridiske Fakultet i Bergen. 
Vi har gjennomført etter det vi trodde for 4-5 år siden var en ganske radikal studie-
omlegging fra det gamle avdelingssystemet til innføring av moduler, korte kurser der 
studentene tar eksamen etter 2 måneder og 3 måneder med de forskjellige fag. Det ble 
mange, vi hadde studenter som flyttet til Oslo, fordi de ville ikke være med på denne 
ødeleggende nyvinning, men jeg tror at det vi gjorde var i og for seg veldig positivt, 
men det er veldig utilstrekkelig. Problemet er at når vi nå skal lage studier så er det 
ikke for å forberede studentene for arbeidsmarkedet i dag, derfor forbereder vi for 
arbeidsmarkedet om 10 og 15 år. Og jeg er vel enig med siste taler at det juristene står 
overfor er et veldig behov for å kunne utvide sin kompetanse, fra det rent juridiske 
til kombinasjonsutdanninger. Og vi følte det samme som Oslo og innførte en 5-årig 
gjennomgående grad i stedet for 3 + 2. Det var et kompromiss mellom de konserva-
tive og de mindre konservative. Jeg tror tiden er kommet til å se på det på nytt, slik 
også [  ]komiteen har påpekt for oss og vi er i gang med å vurdere det på nytt. Jeg 
tror at en kan oppnå mer dybdestudier og et studium mer i retning av forskerbasert 
studium ved å utvide valgfriheten i slutten i mer enn en 2-årig master. Og så må en 
da prøve å redusere det obligatoriske og basiskunnskapen til de tre foregående år og 
det tror jeg er mulig å gjøre. Først et poeng til. Dette er bare en del av reformen. Den 
viktigste reformen er hvordan vi underviser. Overgang til interaktive studier hvilket 
om en deler opp i 3 + 2 eller 4 + 1 det spiller egentlig relativt liten rolle. Det avgjø-
rende poenget er at en får til interaktiv undervisning. Våre studenter får hver uke en 
oppgave på tirsdagen som de skal levere og besvare på fredag og det gir en trening 
som vi ikke fikk da vi studerte. Vi leste i 2 år og så skulle vi ta eksamen og når vi 
var ferdige var vi nokså ubrukelige til å gjøre vanlig arbeid. Våre studenter får en  
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opplæring i å bruke kildene aktivt og ta stilling til rettsspørsmålet forløpende gjen-
nom hele studiet som er en medlæringseffekt som er en del av studiet som er veldig 
nyttig og som arbeidslivet nå gir uttrykk for at de setter stor pris på. Det gjør at kan-
didatene kan brukes aktivt fra å levere fra dag en. Det er en side av det. Det andre 
er at ved å innføre bachelor-studium så gir vi en mulighet for at studenter som ikke 
ønsker å få en full juridisk utdannelse kan kombinere det med en økonomisk utdan-
ning eller en annen utdanning i tillegg og det trengs fort mye juridisk kompetanse i 
veldig mange yrker. Vi jurister har en tendens til å tro at enten er du full jurist eller så 
kan du ingenting. Altså det er en fordel at økonomer også kunne hatt forståelse av de 
juridiske spørsmål som alle disse nye finansielle instrumentene som de selger og som 
gjør at norske kommuner går konkurs og slikt, det hadde vært en fordel om de forsto 
litt mer av juridiken i det. Jeg skal snart slutte nå. Det siste poenget er at juridisk 
utdanning alltid har vært oppfattet som en billig utdanning. Jeg tror problemet er at 
det har vært styrt av toppjurister, de 10% beste juristene som sier at, ja men vi gikk 
jo aldri på forelesninger. Vi leste noen bøker og tok eksamen. Harvard University de 
begynner nå å forstå og en del andre universiteter i USA at det en gjør ved at det er så 
veldig strenge opptakskrav er å samle de beste studentene på de beste universitetene 
og der har man også de beste lærerne som underviser studenter som egentlig ikke 
trenger å lære. Noen universitet begynner å se at det er bedre å senke, altså den store 
utdanningsoppgaven der du virkelig kan ha valuated tillegg i verdi for studentene, det 
er å undervise de som ikke er så, de som ligger et segment under. Som gjennom god 
utdanning kan løftes veldig, men som i det gamle systemet ofte har blitt neglisjert. 
Der ligger utdanningsoppgaven og det er nødvendig for å få mange nok, i all fall i 
Norge der vi har mangel på arbeidskraft, og sikkert i de andre landene også, men altså 
gjennom en mer interaktiv utdanning, mer forskningsnær aktiv tilnærmet til stoffet 
og muligheten for fagkombinasjoner som gjør at juristene kan fungere i et arbeids-
marked som ikke bare er innenfor domstoler og rettsvesen, men i stor grad i forhold 
til innenfor næringslivet. Takk.

Referent: universitetsrektor Thomas Wilhelmsson, Finland:
Här var ju många kommentarer som mer eller mindre höll med mig och om dem kan 
jag inte säga annat än att det glädjer mig och jag håller med er också. Men jag kom-
menterar gärna kort några inlägg. Det betonades här av flera att vi i utbildningen bör 
framhäva inte bara internationaliseringen, utan också växelverkan mellan nationell, 
europeisk och global nivå. Jag kan inte annat än hålla med, det är naturligtvis just 
så som man måste lära sig internationaliseringen, lära sig att se de juridiska sam-
manhangen. Men jag tror som sagt inte att det är tillräckligt att bibehålla enbart na-
tionella läroböcker som berättar att det också finns lite EG-rätt och att den påverkar 
finsk, svensk, norsk eller dansk rätt. Jag tror det är viktigt att de som utbildas lär sig 
att använda material från andra jurisdiktioner på ett sådant sätt att de inte blir rädda 
när de ska ta del av en engelsk lärobok eller handbok i kontraktsrätt eller ett tyskt 
rättsfall. Det är viktigt att de får en naturlig tillgång till material från många olika  
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jurisdiktioner och på det sättet får en insikt i hur man använder sådant material. 
Om vi ser på arbetsmarknaden ett antal år framåt tror jag inte att vi kan nöja oss 

med att bara tänka oss att vi producerar jurister för den nationella marknaden. Även 
om den största delen av våra jurister hamnar där till slut, drömmer många av våra stu-
denter om en karriär ute i världen och Europa. En allt större del av dem förverkligar 
också drömmen. Vi måste ge dem tillräckliga redskap på vägen. 

Här sades vidare att Bologna-modellen i Norge har betytt att man har reducerat 
valfriheten och att man nu har 4,5 års obligatoriska studier och det frågades hur man 
kan försäkra sig om att studenterna har en tillräcklig juridisk allmänbildning när man 
pressar ihop utbildningen. Nu ska jag genast säga att jag tycker att det har varit ett 
steg i rätt riktning att man i Finland med Bologna-modellen har fått de obligatoriska 
delarna pressade ner till tre år, men jag tycker likväl inte att man hos oss hittills har 
vågat ta steget tillräcklig långt ut. Man har pressat ner ganska många ämnen att läsas 
i korthet. Jag skulle personligen föredra att man skulle välja ut några centrala ämnen, 
kontraktsrätt, central straffrätt, central processrätt och läsa dem djupare. I praktiken 
är det lätt att inse att när man i de juridiska fakulteterna ska diskutera ett sådant urval 
så är loppet kört. Det här är därför bara en idealistisk modell. 

Det är ju en ren chimär att tro att allt det som står i läroböckerna finns kvar i hu-
vudena på studenterna när de utexamineras från fakulteten. Även om man vill skapa 
generalister skulle det räcka med en översiktskurs där man får alla rättsområden på 
plats, varefter man kunde ta några centrala områden som man går i djupet på under 
bachelorstudierna, med fokus på inlärning av metod och färdigheter. Under senare 
delar av juristkarriären så tror vi att juristerna kan göra så här: man kan vara professor 
i civilrätt i trettio år och glömma bort allt vad man kan om straffrätt och bli utnämnd 
till domare i högsta domstolen och förutsättas vara del av den högsta sakkunskapen 
på straffrätt i fortsättningen. Jag tycker att detta är helt korrekt, men då borde våra 
studenter också kunna fungera på det här sättet. 

Jag håller också med om vad Jon Stokholm sa om de postmoderna juristernas 
behov att kunna kombinera olika kunskapsmodeller, bland vilka ingår också förmåga 
att kunna vara lyhörd för olika kulturer och utnyttja kunskap från olika områden. 
Jag tror att Bologna-modellen öppnar för nya möjligheter också härvidlag. Om man 
erhåller den basala juristkunskapen på bachelornivån kan man acceptera ett mycket 
större inslag av biämnen från andra fakulteter och andra vetenskapsområden på 
magisternivån.  

Debatleder: professor Lena Sisula-Tulokas, Finland:
Ett stort tack till er alla. Det hör till ordförandens uppgift att komma med ett samman-
drag, men Thomas, du gjorde det jobbet för mig, tack. Personligen är jag mycket glad 
att vi vid det här juristmötet tillsammans har kunnat diskutera det aktuella och viktiga 
spörsmålet om framtidens krav på en god juristutbildning. Vi har öppet och kritiskt 
synat våra respektive utbildningar och ställt frågan hur vi skulle kunna göra dem ännu 
bättre. Det som kanske förvånar mig är att vi trots allt har hållit oss inom ganska in-
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vanda diskussionsmönster: vi har talat om bredd, djup, yrkesexamen, akademisk exa-
men, internationalitet, nationalitet. Ingen har efterlyst samnordiska fördjupade kurser 
i juristutbildningen. Inom vissa ämnen, såsom exempelvis internationell köprätt och 
eventuellt allmän avtalsrätt, kunde man experimentera med gemensamma nordiska 
kurser med gemensam  kurslitteratur och kanske rentav ambulerande föreläsare. 
Varje universitet kunde ju sen själv ta hand om den praktiska examineringen. Alltså, 
det är mycket som vi ännu kan göra på det nordiska och på det europeiska planet för 
att, såsom någon sa, utbilda de bästa juristerna men inte bara de bästa utan också de 
medelgoda juristerna och de dåliga juristerna. De skall alla ännu efter tjugo, trettio 
och fyrtio år vara aktiva och fulla av relevant kunskap. Tack för den här diskussionen. 


