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Bolognaprocessen har lett till betydande olikheter i juristutbildningens struktur mel-
lan de nordiska länderna. Likväl står man inför gemensamma utmaningar relaterade 
till det senmoderna samhällets fragmentering och internationalisering. I den fram-
tida juristutbildningen borde man satsa mer på djup, på bekostnad av en jämntjock 
ämnesmässig bredd, för att motverka dragen av ytlighet och provinsialism. Kraven 
på vetenskaplig insikt och insats bör höjas, och de komparativa och internationella 
synvinklarna bör betonas mer än tidigare. Fakulteterna borde generellt sett satsa 
mer på en internationalisering på hemmaplan. I dessa strävanden kunde det vara en 
fördel om alla de nordiska länderna skulle omfatta Bolognastrukturen (3+2) också 
för juristutbildningens del.

En nordisk rättsutbildningsgemenskap?1. 

Tanken på den nordiska rättsgemenskapen är ett av de fundament på vilka samarbetet 
mellan jurister i Norden vilar. Efter ett sekel av mer informellt samarbete har de nord-
iska länderna sedermera också formellt, genom 1962 års Helsingforsfördrag, förbun-
dit sig att söka uppnå största möjliga överensstämmelse på privaträttens område, att 
eftersträva enhetliga bestämmelser på straffrättens område och att eftersträva inbör-
des samordning på andra områden, där det ter sig ändamålsenligt.1 Målet att upprätt-
hålla och utveckla en nordisk rättsgemenskap har traditionellt varit en stark drivkraft 
bakom de nordiska juristmötena, och detta ideal har inte förlorat sin aktualitet. 

De nordiska juristmötena har varit en aktiv aktör i utvecklingen av den nordiska 
rättsgemenskapen. Det är därför både välkommet och symptomatiskt att man fört 
upp den nordiska juristutbildningen på diskussionsprogrammet. Förändringar i om-
världen har ställt juristutbildningen inför betydande nya utmaningar, och man har 
reagerat på olika sätt på dessa utmaningar i de nordiska länderna. Även om juristut-
bildningarna i Norden sedan gammalt har skilt sig från varandra i många avseenden, 
förefaller man genom den senaste reformvågen ytterligare ha fördjupat skillnaderna. 
Ser man på juristutbildningens strukturer kan man utan tvivel påstå, att den nordiska 
rättsgemenskapen – eller det som finns kvar av den – i dag inte avspeglas i någon 
nordisk rättsutbildningsgemenskap. Redan av denna anledning är det angeläget att 
vid ett brett nordiskt juristforum diskutera, hurudan juristutbildning man vill ha.

De djupa skillnaderna mellan de nordiska juridiska curricula är nämligen inte i 
första hand en följd av att de akademiska utbildningsstrukturerna generellt sett inte 
1  Samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Finsk FördrS 
28/1962), art. 4-6.
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är likadana. Variationer som har sin grund i sådana allmänna faktorer förekommer 
naturligtvis. Jag vill ändå hävda, att skillnaderna mellan juristexamina i Norden i dag 
är större än motsvarande skillnader på många andra utbildningsområden.

Som en bakgrund till diskussionen är det därför skäl att i korthet beskriva hur 
juristutbildningen är upplagd i de nordiska länderna. Beskrivningen kan delvis ba-
seras på de insikter jag förvärvat genom att för ett knappt decennium sedan leda en 
utvärdering av den svenska juristutbildningen2 och genom att nyligen leda respektive 
delta i en liknande övning vad avser den norska3 och isländska4 juristutbildningen. 
Uppdaterad information om den svenska juristutbildningen liksom om den danska 
har jag kunnat inhämta från respektive universitets hemsidor.

Den akademiska världen i Europa har under de senaste åren varit engagerad i 
en implementering av vad som kallas Bolognaprocessen. Det formella startskottet 
för processen avfyrades genom EU-undervisningsministrarnas deklaration i Bologna 
den 19 juni 1999, i vilken man formulerade målet att skapa ett gemensamt europe-
iskt område för högre utbildning. I Bolognadeklarationen har man bl.a. förbundit sig 
att genomföra en gemensam struktur för högre utbildningar, bestående av en treårig 
utbildning på bachelornivå och efter denna en tvåårig mastersutbildning. Frågan, hu-
ruvida och på vilket sätt juristutbildningen skall integreras i denna struktur, har fört 
in de nordiska länderna på mycket olika linjer.

I två av de nordiska länderna, nämligen Sverige och Norge, har man ansett att 
Bolognastrukturen inte lämpar sig för juristutbildningen. Särskilt i Sverige förefaller 
man ha varit starkt negativt inställd till att omskapa juristutbildningen enligt denna 
modell. Exempelvis på Uppsalafakultetens hemsidor talar man om att ”[h]otet om att 
juristprogrammet skulle inlemmas i Bolognaprocessens uppläggning av högre stu-
dier i allmänhet och bli femårig ... är alltså avvärjt.”5 Man har därför gjort om exa-
men till en yrkesexamen, visserligen beskriven som ”en yrkesexamen på avancerad 
nivå”.6 Namnet på examen har också ändrats. Den traditionella juriskandidatexamen 
har gjorts om till juristexamen. Studietiden skall fortsättningsvis vara 4,5 år.

Medan man i Sverige syns ha hyst oro över att man skulle bli tvungen att för-
länga juridikstudierna p.g.a. Bolognaprocessen, har man i Norge med viss vånda – 
det norska rättssystemet måste uppenbarligen vara mer komplicerat än det svenska 
– förkortat studietiden till 5 år p.g.a. samma process. Man har emellertid inte velat 
spalta upp utbildningen i en lägre och en högre examen, utan kör med en intregrerad 
femårig mastersutbildning. Huvudskälet syns vara det att man inte ansett sig kunna 
2  Rätt juristutbildning? Utvärdering av juristutbildningar, Högskoleverkets rapportserie 2000: 1 R.
3  Universitetet i Bergen, Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap, NOKUTs rap-
porter, 2007; Universitetet i Oslo, Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap, NOKUTs 
rapporter, 2007; Universitetet i Tromsø, Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap, 
NOKUTs rapporter, 2007. Motsvarande rapporter har också gjorts om doktorgradsstudiet, som inte berörs 
här. 
4  External Peer Review Group: Final Report: Faculty of Law, University of Iceland, June 2004.
5  Kurswebben, se http://student.jur.uu.se/Default.aspx.
6  Ibid.
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komprimera den första genomgången av de olika rättsområdena till tre år. Den som 
absolverat studierna erhåller mastergrad i rettsvitenskap.

I motsats till Sverige och Norge har man i de tre övriga nordiska länderna genom-
fört Bolognastrukturen också för juristutbildningens del.7 Man inleder med treårig 
lägre examen, som byggs på med en tvåårig högre examen som ger full juristkom-
petens. Substansövervägandena bakom denna lösning förefaller ganska likartade i de 
tre länderna. För att inte göra det alltför enkelt för den som vill röra sig i Norden över 
det egna landets gränser, har man emellertid stannat för olika lösningar vad avser 
examensbeteckningarna.

I Danmark har man för den lägre examen övertagit den engelska examensbeteck-
ningen och man ger alltså de studenter som absolverat denna examen rätt att kalla 
sig bachelor i jura. För den tvååriga fördjupande utbildningen har man däremot bi-
behållit den traditionella cand.jur.-beteckningen. På engelska, för den internationella 
marknaden, ges dock graden LL.M. (Master of Laws). Den isländska nya titulaturen 
ligger i linje med den danska.

Den finska Bolognamodellen använder däremot för andra utbildningar beteck-
ningen kandidat för de lägre examina och magister för de högre. För att undvika 
alltför mycket titelkaos har dock juristerna fått utverkat att man för den lägre examen 
kan bibehålla den redan inarbetade graden rättsnotarie, medan den som avlagt högre 
examen kallas juris magister. Endast på engelska används master of laws.

Inte blott i fråga om strukturerna skiljer sig de nordiska juristutbildningarna från 
varandra. Också vad avser pedagogiken och studiekraven finns stora skillnader både 
mellan och inom länderna. Somliga utbildningar lämnar över huvuddelen av ansvaret 
för hur studierna byggs upp åt studenterna, medan andra har mer strukturerade curri-
cula. I vissa lärosäten – t.ex. flertalet norska fakulteter - mäter man studieprestationer 
genom en årlig tentamen, medan man i andra – t.ex. i Sverige, Finland och Bergen 
– tenterar mindre helheter. Kraven på masteravhandlingen varierar stort. Medan man 
i Finland redan på 1970-talet införde krav som kan jämställas med dem som ställs på 
pro gradu-avhandlingar i andra fakulteter, har man t.ex. i Norge först under de senaste 
åren infört ett allmänt krav på att alla studenter överhuvudtaget måste skriva avhand-
ling, och på vissa ställen är åtminstone de kvantitativa kraven relativt låga.

Detta är naturligtvis inte det rätta stället för att analysera dessa och andra mot-
svarande skillnader mellan de nordiska juristutbildningarna. Jag nämner dem bara 
för att ytterligare illustrera det faktum, att man inte kan tala om någon nordisk rätts-
utbildningsgemenskap. Detta bör man hålla i minnet vid läsningen av den följande 
diskussionen. För att hålla argumenteringen på en tillräckligt allmän nivå har jag 
varit tvungen att ty mig till relativt grova generaliseringar. Alla detaljer i min kritik 
träffar säkerligen inte alla varianter av nordisk juristutbildning.

7  I Danmark infördes 3+2-strukturen redan genom 1994 års jurabekendtgørelse, men dock mer formellt 
än reellt, se Betænkning om jurauddannelserna ved Københavns Universitet, Udgivet i februar 2005 af Det 
Juridiske Fakultet (http://www.jur.ku.dk/nyestudieordninger/betaenkning_dan.pdf), s. 15.
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Oberoende av alla olikheter möter den nordiska juristutbildningen – liksom också 
juristutbildningen i det övriga Europa – likartade utmaningar. Det är dessa gemen-
samma utmaningar, och konsekvenserna av dem, som utgör föremålet för min fram-
ställning.

Hittills har jag talat blott om den juridiska grundutbildningen. En nästan lika 
splittrad nordisk bild kan påträffas vad avser doktorsutbildningen. Bl.a. har man ock-
så här lyckats skapa variationer i gradbeteckningarna, som kan leda till missförstånd.8 
Analysen av de utmaningar man står inför till denna del får jag likväl lämna åt någon 
annan. 

Utmaningar2. 

Juristutbildningen har i många länder, trots strukturella reformer, till sitt innehåll 
varit relativt oförändrad ända sedan uppkomsten av det moderna rättssamhället. Den 
har haft en mycket stark fokus på förmedling av kunskap avseende gällande nationell 
rätt. 

Under samma tid har juristens yrkesroller likväl i betydande mån förändrats. I 
dag bör juristutbildningen ge färdigheter för ett betydligt bredare spektrum av verk-
samhet än för de traditionella domar-, advokat- och tjänstemannarollerna. Dessutom 
har också dessa roller i betydande mån förändrats. Även om en juridisk beslutsfattare 
aldrig kunnat fungera som någon ren subsumtionsautomat, finns det goda skäl att 
anta att rättsordningen i det komplexa senmoderna samhället, som präglas av splitt-
ring och ambivalens,9 i ännu lägre grad än förut ger möjlighet för juristen att gömma 
sig bakom ”den rena juridiken” när juridiska beslut av större samhällelig vikt fattas.

Jørgen Dalberg-Larsen har i en intressant analys av den “postmoderna juristrol-
len” noterat hur juristernas roll och uppgifter förändras under inverkan av bl.a. glo-
baliseringen, den snabba teknologiska förändringen, individualiseringen, reglering-
ens ökade flexibilitet och föränderlighet, samt femininiseringen av juristskrået. I ett 
samhälle där de sociala och juridiska värdena är pluralistiska är juristen på ett annat 
sätt än tidigare tvungen att träffa val avseende hans eller hennes värden och roll. 
Som bäst kan juristen då kombinera drag från olika roller: den klassiska juristrollens 
respekt för individen, den välfärdsstatliga juristrollens strävan att förverkliga sociala 
målsättningar och den postmoderna juristrollens önskan att basera juristens aktivitet 
på det verkliga livet av i dag och dess många aspekter.10 Det säger sig självt att de 
8  Ole Hasselbalch, Lic.jur. – PhD. – dr.jur.(is) – jur.dr., TfR 2007, s. 614-620. Jag håller dock inte med om 
författarens förslag till en dubblerad doktorsgradsstruktur enligt dansk modell, som blir ganska ohanterlig 
i den europeiska akademiska kontexten.
9  Min favoritbeskrivning av detta samhälle är Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Oxford & 
Cambridge: Polity Press, 1991.
10  Jørgen Dalberg-Larsen, The Legal Profession in a Changing World, i Thomas Wilhelmsson & Samuli 
Hurri (red.), From Dissonance to Sense. Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law, Alder-
shot: Ashgate, 1999, s. 99-114. 
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färdigheter som ett sådant juristideal förutsätter går utöver dem som ligger inbakade 
i strävan att ge juristen en gedigen och bred kunskap om alla delar av den nationella 
rätten.

Bristen på sådana vinklingar i juristutbildningen som går utöver en relativt jämn-
tjock beskrivning av nationell rätt kunde, i ett negativt språkbruk, kallas för juristutbild-
ningens ytlighetsproblem. Man kan med fog fråga sig om juristen i dag i sin utbildning 
behöver mer fokus på färdigheter än kunskap om juridiska fakta. Undersökningar av 
vilken kompetens arbetsgivare och utexaminerade jurister säger sig värdesätta antyder 
i alla fall detta: man betonar vid sidan av den juridiska kunskapen ofta förmåga att till-
lämpa kunskapen, förmåga att göra analyser och synteser, förmåga att lösa problem 
och förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation.11 Vidare kan man ställa frågan, 
huruvida i dessa färdigheter också borde ingå mer allmän vetenskaplig (akademisk) 
kompetens. Jag diskuterar dessa frågor närmare nedan i avsnitt 3.

Den kanske mest dramatiska förändringen i juristens yrkesroll under de senaste 
decennierna ligger i dess snabba europeisering och internationalisering. Toppjuristen 
är inte längre en person som nästan uteslutande använder nationell rätt i en nationell 
omgivning på ett nationellt språk. Med detta vill jag naturligtvis inte säga att den 
nationella rätten inte fortsättningsvis skulle ha en dominerande position som refe-
rensram i de flesta juristyrken. Det är emellertid uppenbart att dess relativa betydelse 
har minskat i och med att transnationella element har fått en allt mer framträdande 
plats i juristens yrkesverksamhet.

Internationaliseringen har flera aspekter. För det första har juristkarriärerna, 
särskilt på toppnivå, blivit långt mer internationella. Antalet jurister som med en 
nordisk juristexamen i fickan verkar annorstädes i Europa eller längre bort i världen 
i juridiska yrken är stadigt ökande. För det andra kräver också nationella befatt-
ningar långt mer internationell växelverkan och förmåga att förstå främmande rätt 
och främmande språk än tidigare. Det räcker med att sätta sig på ett morgonflyg 
till Bryssel för att se var betydande delar av vår förvaltning tillbringar sina dagar. 
Och det är symptomatiskt att den största advokatbyrån i Finland gjort engelskan till 
språk för sin interna kommunikation – majoriteten av kunderna kommer redan från 
andra länder. För det tredje måste också den jurist som verkar med ’rent’ nationella 
frågor och nationell rätt inse att även sådana delar av rättsordningen kan vara starkt 
avhängiga av internationella regelverk, och särskilt av europarätten, varför inte ens 
denna jurist kan komma undan det transnationella perspektivet.

Jurister brukar uppfatta sin examen som en akademisk examen – och juridiken 
representerar ju en av de fyra fakulteter som bildade de ursprungliga medeltida uni-
versiteten. Vill man hålla fast vid detta, och det tycker jag att man bör, måste man 
också vara beredd att anpassa sig till den internationaliseringsvåg som svept som  
en stormvind över universiteten under de senaste decennierna. Den akademiska  
11  I det s.k. Tuning-projektet (Tuning Educational Structures in Europe, delprojektet Tuning Legal Edu-
cation in Europe) har man preliminärt nått dessa resultat i arbetsgivar- och juristenkäter, Anne Haarala-
Muhonen, presentation vid juridiska fakulteten i Helsingfors 17.10.2007.
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utbildningen uppfattas i dag av många ha som mål att skapa sakkunniga som kan 
tjäna mänskligheten snarare än fosterlandet12 och som därför kan arbeta och kom-
municera i en gränslös akademisk värld. En utbildning som huvudsakligen ger 
kunskap om nationella förhållanden på ett nationellt språk kanske inte ger de fär-
digheter som man i dag kan kräva av en person som påstår sig ha en akademisk 
utbildning.

Den kanske överdrivet nationella inriktningen av dagens juristutbildning kunde 
man, om man återigen vill tala om ett problem, kalla för juristutbildningens pro-
vinsialismproblem. Man kan under denna rubrik fråga sig, huruvida juristen i dag 
borde erhålla mer kunskap om främmande rätt, främmande kulturer och/eller främ-
mande språk än vad den nuvarande utbildningen kan erbjuda. Personligen ser jag 
detta som den kanske största utmaningen för den nordiska juristutbildningen och 
jag har därför särskilt betonat dessa frågor i det följande. Jag diskuterar provinsia-
lismproblemet närmare nedan i avsnitt 4.

Provinsialismproblemet sammanhänger med det drag hos juristutbildningen 
som också ligger bakom det som jag ovan kallat ytlighetsproblemet, nämligen det 
att huvuddelen av curriculum avdelats för en jämntjock beskrivning av den natio-
nella rätten på rättsområde efter rättsområde. Man kan åtminstone ställa frågan, 
huruvida och i vilken mån man i den nordiska juristutbildningen satsar för mycket 
på bredd och för litet på djup, med hänsyn till att det är fråga om en akademisk 
utbildning. Min huvudtes, på vilken de konkreta teserna bygger, är att man vid 
utvecklingen av utbildningen borde satsa mer på djup (i olika avseenden), på be-
kostnad av den ämnesmässiga bredden.

Ytlighet? 3. 

Typiskt för juristutbildningen i de flesta länder – åtminstone i Europa13 – är en 
starkare fokus på förmedling av detaljkunskaper än vad som är vanligt inom andra 
utbildningar. Största delen av de studieår som examen omfattar ägnas åt en be-
skrivning av rättens innehåll, rättsområde för rättsområde. Dessa delar är i regel 
obligatoriska och de valfria delarna av examen är oftast relativt begränsade. Sådana 
huvudämnesstudier som man finner i andra discipliner, i vilka man verkligen kan 
borra sig djupt ner i ett ämnesområde, finns det inte riktigt utrymme för. I denna  

12  Enligt 4 § i den finska universitetslagen (645/1997) skall universiteten ”fostra de studerande till att tjäna 
fosterlandet och mänskligheten.” Tillägget om mänskligheten tillfogades universitetslagstiftningen först 
på 1990-talet och uppfattades då av många som ganska radikalt.
13  Utbildningen i USA, uppbyggd på sokratisk dialog, förefaller åtminstone för en utomstående iakttagare 
mer inriktad på att bibringa färdigheter än mängder detaljkunskap.
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mening kan man hävda att juristutbildningen är ytlig och alltför bred och därför 
borde förses med mer djup. Detta erkänner också många fakulteter.14 

Det är emellertid lättare att framföra en sådan ytlighetskritik än att åtgärda den. 
I ett akademiskt beslutsfattande, där företrädare för varje ämne koncentrerar sig på 
att påvisa hur detaljkunskaper i det egna ämnet är oumbärliga för alla jurister, är det 
svårt att minska på den jämntjocka karaktären hos utbildningen. När man går till 
att diskutera dessa frågor är det därför skäl att påminna om de stora variationerna 
vad avser utbildningens uppläggning, omfattning och struktur i Norden och Europa. 
Vad som i ett land uppfattas som oundgängligt kan mycket väl undvaras i ett annat 
land, utan att man nödvändigtvis ser någon korrelation mellan sådana avgöranden 
och kompetensnivån hos jurister från olika länder.

Redan längdmässigt – jag talar här om den fastslagna ”ideallängden”, inte den tid 
under vilken den genomsnittliga studenten verkligen avlägger examen – skiljer ju sig 
både de tidigare och de nuvarande utbildningarna i Norden från varandra, som ovan 
framgått. I det europeiska perspektivet blir variationerna ännu större. 15 Medan man 
på kontinenten i något land antar att man inte kan bli en god jurist på kortare tid än 
sex år, kanske fyra år uppfattas som tillräckligt på annat håll. Tillägger man den brit-
tiska modellen, där en treårig bachelor-examen öppnar dörrarna till juristkarriären, 
blir bilden ännu mer brokig. Visserligen är ju som känt förhållandet mellan akade-
misk utbildning och ”lärlingsupplärning” i det juridiska yrkeslivet här traditionellt 
helt annat än på kontinenten. Jag vill likväl nämna också detta upplägg – naturligtvis 
utan att förespråka en sådan modell för vår del – därför att de engelska juristerna ju 
av många uppfattats som föredömligt yrkesskickliga. 

Inom den beräknade totala studietiden varierar dessutom andelen av obligatoriska 
ämnesstudier. Detta är fallet också inom Norden. Medan man t.ex. i Norge har behov 
av fyra år av gemensamma obligatoriska studier, har man i Finland i samband med 
Bologna-reformen pressat ner denna del till tre år, vilket här gjort största delen av 
magisterutbildningen valfri.

I Europa föreligger också betydande olikheter i synen på den palett ämnen som 
anses oundgängliga för alla. Allmän kontraktsrätt/obligationsrätt, straffrätt och pro-
cessrätt ingår väl i regel i examen, men beträffande mer ”specialiserade” ämnen rå-
der stor variation. Från mina egna områden har jag konstaterat att för många av oss 

14  Vid ett möte för europeiska juridiska fakulteter i Ljubljana 29.9.-1.10.2005 (Towards Creating the 
Bologna Curricula. How to Define the Core Legal Subjects and Reduce the Contact Hours?) gjorde man 
bl.a. följande uttalande i mötets Conclusions: “The curriculum should be constructed in such a manner as 
to promote intellectual development by building upon prior understanding. This can be done in various 
ways, such as specialisation in various fields or an emphasis upon comparative, European and international 
approaches” (http://www.pf.uni-lj.si/bologna%20prcess/index.php). 
15  Ewoud Hondius, Die Errungenschaften der deutschen Zivilrechtswissenschaft: ein Blick aus dem Aus-
land, i Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band I, München: Verlag C.H. Beck, 
2007, s. 1135-1160, på s. 1151 noterar den tyska grundligheten i utbildningen och dess pris: medan en 
engelsk student i genomsnitt är 21 år gammal när han börjar som barrister eller solicitor, är studentens 
holländska kollega 23 år, och de tyska jurisstuderandena får ofta vänta tills de är 25-26 år gamla.
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självklara ämnen som bolagsrätt, immaterialrätt och konsumenträtt ingalunda på alla 
ställen utgör en obligatorisk del av curriculum (nu talar jag inte om eventuella all-
männa inledande översiktskurser över hela rättsordningen eller hela privaträtten, där 
man förhoppningsvis åtminstone i korthet nämner grundtankarna bakom dessa rätts-
områden, utan om ämneskurser med mer detaljerat innehåll). Likaså kan man påträffa 
examina, som inte upptar något mer ingående studium t.ex. av skatterätten i den del 
av utbildningen som är obligatorisk för alla.16 Jag nämner inte dessa exempel här för 
att antyda hur man borde dra gränsen mellan de obligatoriska ämnesstudierna och 
de fördjupande studierna i fortsättningen, utan blott för att visa att det i ett interna-
tionellt perspektiv förmodligen är relativt få ämnen som ”självklart” hör hemma på 
den obligatoriska agendan. En diskussion av förhållandet mellan bredd och djup i 
den nordiska juristutbildningen borde därför kunna föras mer förutsättningslöst än 
vad som är fallet om man anknyter den för nära till ämnesområdena för de lärosto-
lar som traditionen begåvat våra fakulteter med.

De långvariga jämntjocka ämnesstudierna är problematiska i pedagogiskt hän-
seende. En god akademisk utbildning borde innehålla en fortgående pedagogisk 
fördjupning. Detta är åtminstone ytligt sett inte möjligt i en modell där man be-
skriver rätten ämne för ämne, och varje gång börjar på nytt från en basnivå. Som 
man i analysen av behoven att reformera juristutbildningen vid Köpenhamns uni-
versitet framhållit, blir det i en utbildning där man fokuserar på kompetens snarare 
än kvalifikation ”i højere grad nødvendigt at se uddannelse som et sammenhæng-
ende hele, hvor fag, undervisning og prøveformer kun er delelementer i en samlet 
læringsproces.”17

Om man vill ge en rättvis bild av nuläget måste man dock medge, att karaktäris-
tiken av juristutbildningen som jämntjock kan framstå som alltför ensidig. Bakom 
de områdesvisa beskrivningarna av rätten ligger ju en dold läroplan som syftar till 
att utveckla det juridiska tänkandet hos studenten. Det är givet att man i ämnen som 
ligger senare i studiet kan förutsätta mer förmåga till sådant tänkande och därige-
nom låta studiet djupna. I vilken mån man verkligen utnyttjar detta är dock svårt att 
bedöma. Variationerna mellan olika länder och lärosäten är säkert stora.

Den jämntjocka beskrivningen av rättens innehåll lämnar också litet utrymme 
för andra färdigheter som man kan förutsätta av juristen i det senmoderna sam-
hället. En djupare förståelse av det juridiska beslutsfattandets natur och dess re-
lationer till annat samhälleligt beslutsfattande blir snarare en biprodukt av än en 
huvudmålsättning för utbildningen. Den förmåga att tillgodogöra sig resultat av 
samhällsvetenskaplig forskning, mångkulturell diskurs och etisk analys, som borde 
vara självklar hos en akademiskt utbildad beslutsfattare, garanteras heller inte i en 
utbildning som domineras av en bred beskrivning av gällande rätt. 

16  Exempelvis i Norge föreligger betydande skillnader mellan fakulteterna vad avser omfattningen av 
studierna i skatterätt.
17  Betænkning om jurauddannelserna ved Københavns Universitet, 2005, s. 7.
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Personligen tycker jag att den finska lösningen att pressa ner de obligatoriska 
ämnesstudierna så att de kan absolveras under det treåriga studiet för den lägre 
examen är ett steg i rätt riktning. (Över)tron på utbildningens informationsförmed-
lingsuppgift håller allt sämre i dagens snabbt föränderliga juridiska omgivning. 
Argument av typen ”man kan inte bli en god jurist om man inte i detalj stude-
rat den-och-den lagstiftningen” blir allt mindre övertygande i ett samhälle där en 
betydande del av det normmaterial som studerats utbyts redan under det första 
decenniet efter examen. Också när det gäller mer stabila rättsområden är det mer 
sällan detaljkunskapen om ett särskilt rättsområde som avgör kompetensen, när 
man anställer jurister. En framstående advokat som kanske i trettio år har ägnat sig 
endast åt affärsjuridik och vars straffrättsliga minneskunskaper är nära nollpunkten 
kan mycket väl utnämnas till högsta domstolen i något land, med uppgift att bidra 
i högsta instans till rättsutvecklingen bl.a. på straffrättens område. Detta är natur-
ligtvis en bra sak: en god jurist kännetecknas inte primärt av hans breda kunskaper 
om hela rättsordningen, utan av hans metodologiska färdigheter, hans insikter i de 
grundläggande utgångspunkterna och principerna för rättsordningen och de olika 
rättsområdena samt hans judicium, som innefattar en förståelse av samhälle, kultur 
och etik.

En förkortning av den obligatoriska delen av utbildningen gör det möjligt att 
satsa mer direkt på sådana färdigheter i stället för att bara hoppas på att de kanske 
bibringas studenten som en biprodukt av den breda kunskapsförmedlingen. Detta 
hopp kan nämligen visa sig vara förfelat. De breda beskrivningarna av rättens inne-
håll i den obligatoriska delen är ju i regel i hög grad läroboksbaserade, vilket lätt 
ger studenten en blek bild både av hur man resonerar juridiskt i mer komplicerade 
fall och av hur man i vetenskapligt syfte nalkas rättens värld. En förkortning av 
den obligatoriska rättsområdesbeskrivningen ger mer möjlighet att gå på djupet i 
de övriga, oftast mer valbara delarna av utbildningen. Dessutom tvingar den i sig 
fram en koncentration på de grundläggande utgångspunkterna och principerna för 
de rättsområden som behandlas under de obligatoriska studierna. 

Jag vill på dessa grunder förfäkta tesen att de obligatoriska ämnesstudiernas 
andel av utbildningen borde minskas, helst så att den beräknade studietiden för 
deras del understiger tre år. Jag är övertygad om att detta kan göras, av de skäl som 
anförts ovan, utan att man äventyrar utgångspunkten att juristexamen skall vara 
generellt kompetensgivande för alla juristkarriärer.

Vad borde man då göra med återstoden av utbildningen? Om man då t.ex. i en 
femårig struktur har minst två år avdelade för valbara studier kan man se ome-
delbara fördelar med avseende å möjligheter till motivationsökande specialisering 
relaterad till studenternas förväntade yrkeskarriärer. Utrymmet för nydanande pe-
dagogik som utnyttjar problembaserad inlärning ökar också.18 Jag skall emellertid 
18  Härmed påstås inte att man inte kunde ha sådana metoder också i de obligatoriska delarna; så har t.ex. 
fakulteten i Uppsala framgångsrikt övergått till ett sådant pedagogiskt koncept, se Rätt juristutbildning?, s. 
87 f.
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inte här analysera de pedagogiska frågorna närmare, utan jag tar bara upp ett antal 
åtgärder som relaterar till vad som stundom uppfattats som bristande vetenskap-
lighet hos den traditionella juristutbildningen. Jag tror nämligen att de färdigheter 
som den senmoderna juristen behöver vid beslutsfattande i samhälleligt, kulturellt 
och etiskt svåra frågor medför ett behov av att höja de akademiska målsättningarna 
för utbildningen.

Jag ser här åtminstone tre slag av behov som kunde tillgodoses genom den för-
djupning som de valbara studierna ger möjlighet till. För det första kan studenter-
nas möjligheter att stifta bekantskap med den juridiska forskningens metoder och 
resultat ökas i de valbara avsnitten. Man är inte i så hög grad avhängig av läroböcker 
som läromedel, utan kan i större utsträckning utnyttja vetenskapliga monografier 
och artiklar som kurslitteratur eller studieunderlag. För det andra kan man bereda 
utrymme för en djupare bekantskap med metoder och resultat av andra samhällsve-
tenskapliga och humanistiska discipliner. Nivån och inriktningen på det som erbjuds 
måste naturligtvis variera. Studenter som så önskar bör kunna ta in i sina examina 
biämnen från andra fakulteter. För det tredje bör man ställa höga vetenskapliga krav 
på studentens eget arbete. Det finns ingen rimlig anledning till att kraven på avhand-
lingsarbetet i de juridiska fakulteterna skall vara lägre än i andra fakulteter, vilket i 
dag är fallet vid många (men ingalunda alla) universitet. Då juristyrket är fokuserat 
just på självständig problemanalys och skriftlig framställning borde man väl i en 
utbildning för detta yrke ställa minst lika höga krav på den egna forskningsinsatsen 
som i många andra akademiska utbildningar. 

Detta står inte i någon motsättning till att juristutbildningen syftar till att ge för-
måga att verka inom en bestämd form av samhällelig praxis. Det att medicinare, 
teologer eller pedagoger också har en sådan praxisrelation har inte lett till avkall på 
vetenskapligheten i vad de gör. Man kan tvärtom säga att god praxis i regel är baserad 
på god teori. Jag vill därför förfäkta tesen att kraven på vetenskaplig insikt och insats 
i den juridiska utbildningen bör höjas.

Kravet på en höjning av (tvär)vetenskapligheten hos juristutbildningen är alltså 
anknutet till de behov jag tror följer av den förändrade profilen hos många prak-
tiska juristyrken i det senmoderna samhället. Det har inte direkt att göra med den 
akademiska världens behov. Den ökade valfriheten kan emellertid utnyttjas också 
i sistnämnda syfte. Den juridiska fakulteten i Helsingfors har t.ex. erfarenhet av en 
”forskarlinje”, där man mer konsekvent introducerar studenterna i vetenskapens 
värld redan under magisterstudierna.. ”Linjen” har avkastat flera framstående unga 
forskare för fakulteten.

Provinsialism? 4. 

Ovan, i avsnitt 2, beskrev jag de nya krav som juristyrkets internationalisering stäl-
ler på juristutbildningen. I flera avseenden har den juridiska verksamheten blivit mer 
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europeiserad och internationell, vilket ställer nya krav på utbildningen. En nästan 
uteslutande fokus på nationell rätt framstår som föråldrad. Den fördjupning av utbild-
ningen som efterlystes ovan, bör därför också innefatta en fördjupning av förmågan 
att förstå rätten i en kulturell och komparativ kontext. Man kan ta som en självklar 
utgångspunkt att de komparativa och internationella synvinklarna bör betonas mer 
än tidigare i juristutbildningen. I ett läge där det pågår en djupgående europeisering 
av rättsvetenskapen kan man helt enkelt inte hålla fast vid en starkt nationell inrikt-
ning av juridikstudierna.19

Detta förutsätter språkkunskap. Det är allmänt omvittnat att nyutexaminerade 
juristers förmåga att utnyttja ett världsspråk ofta är sämre än andra samhällsveta-
res. Detta förklaras av att den juridiska studielitteraturen ofta är nästan uteslutande 
skriven på ett inhemskt språk, medan samhällsvetarna använder sig av internationell 
litteratur inom sina studier. Man kan fråga sig, hur hållbart detta är. Det att studentor-
ganisationerna stundom aktivt motsatt sig utökningen av andelen utländsk litteratur i 
pensum utgör i varje fall inget övertygande argument mot en större öppning gentemot 
det internationella.

I dag är andelen utländskt material och undervisning mycket låg i de nordiska 
fakulteterna. I hur hög grad detta är fallet varierar dock. Vid utvärderingen av den 
norska utbildningen år 2007 erhöll jag bilden av en extremt nationell utbildning, med 
nästan inget alls utländskt material i de obligatoriska studierna.20 I Finland har man 
i något högre grad använt sig av utländsk litteratur i den obligatoriska delen av pen-
sum. Det oaktat kritiserade den internationella panel som utvärderade utbildningen 
vid fakulteten i Helsingfors år 2003 den begränsade användningen av internationellt 
material i den obligatoriska delen av utbildningen och rekommenderade en utökning 
av sådant material.21

I många fakulteter är läget det att man kan erhålla en juridisk slutexamen utan att 
egentligen vara tvungen att läsa något material eller delta i någon undervisning på an-
nat språk än det egna. En sådan provinsialism förefaller inte vara i takt med tiden. Det 
är inte svårt att försvara också den mer konkreta tesen att andelen utländskt material 
bör ökas, också i de obligatoriska delarna av studierna.

Någon kunde invända, att detta kan göra utrymmet för den nationella rätten alltför 
begränsat. För att undvika missförstånd vill jag betona att jag ingalunda föreslår att 
tyngdpunkten i utbildningen skulle läggas vid internationellt material. Om man antar, 
vilket jag tror ger en ganska korrekt bild, att 95 % av materialet i dagens nordiska 
juristutbildning är inhemskt, tror jag att man kunde låta denna procent sjunka till låt 

19  Bénédicte Fauvarque-Cosson, The Rise of Comparative Law: a Challenge for Legal Education in Eu-
rope, Groningen: Europa Law Publishing, 2007.
20  Detta kritiserades av utvärderingspanelerna, se t.ex. NOKUT Tromsø 2007 s. 16 (en artikel på engelska 
i hela det obligatoriska pensumet!), NOKUT Oslo 2007 s. 15 och NOKUT Bergen 2007 s. 15.
21  Sari Lindblom-Ylänne (red.), Final Report on the Evaluation of the Faculty of Law, Evaluation Projects 
of the University of Helsinki 13/2003, s. 18. Panelen bestod av professorerna Maarit Jänterä-Jareborg, 
Madeleine Leijonhufvud och Aleksander Peczenik från Sverige och dr. Peter A.J. Bouhuijs från Holland.
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säga 75-80 %, utan att riskera att förlora vare sig tillräcklig kunskap i den egna rät-
ten eller utvecklingen av och kunskapen om en egen nationell juridisk terminologi. 
En del av den internationella insatsen kunde väl göras i den valfria delen av utbild-
ningen, så att de som strävar efter en mer internationell karriär kunde arbeta mer på 
denna linje, men det är viktigt att något också görs i de obligatoriska delarna, så att 
ingen kan helt undvika ett sådant språk- och (rätts)kulturbad.

En annan möjlig invändning är den att en internationalisering av utbildningen 
oundvikligen resulterar i ett slags anglo-amerikansk (rätts)kulturimperialism. Av 
skäl relaterade till studenternas och lärarnas språkkunskaper innebär mer frekventa 
blickar utöver de egna gränserna lätt en tillväxt av material relaterat till common 
law. Också denna invändning är värd att ta på allvar. Är man uppmärksam på den 
kan man emellertid åtminstone delvis undvika problemet. Tillgången till olika slag 
av komparativa analyser, sameuropeiska casebooks och principsamlingar på eng-
elska har ju ökat mycket kraftigt under senare år. Härigenom undviker man dock 
inte den terminologiska snedvridning som följer med material på engelska språket. 
Idealtillståndet skulle vara att man kunde studera material också på andra världs-
språk.

Det är intressant att notera, att studenterna själva ”röstar med fötterna”. Insikten 
att man måste kunna något utöver den nationella rätten har gjort jurisstuderandena 
till mycket aktiva utnyttjare av de möjligheter till studentutbyte som dagens akade-
miska värld erbjuder. T.ex. vid Helsingfors universitet toppar juridiska fakulteten 
klart tabellen över andelen studenter som avlägger en del av sina studier, minst tre 
månader, vid ett utländskt lärosäte. Ca 50 % av jurisstuderandena vid universitetet 
använder sig av denna möjlighet. Det säger sig självt att utbildningens uppläggning 
bör innehålla tillräckligt utrymme för sådana studier. En omfattande valfri del ger 
naturligtvis denna möjlighet, men personligen har jag varit beredd att godkänna att 
delar av också de obligatoriska studierna kan avläggas utomlands. Inte blott folk-
rätt och europarätt är här självklara kandidater. Min uppfattning är att grunderna 
i t.ex. bolagsrätt, marknadsrätt eller immaterialrätt kan inläras i tillräcklig grad 
också utanför det nationella rättssystemet.

En speciell fråga är i detta sammanhang den, huruvida och i vilken mån man i 
undervisningen bör inkludera ett ”sameuropeiskt” perspektiv, utöver det som följer 
av den självklara integreringen av EU-rätten. I vilken mån borde man studera t.ex. 
kontraktsrätten i skenet av de europeiska kontraktsrättsprinciperna22 och den på 
dem baserade Gemensamma referensram för kontraktsrätten (Common Frame of 
Reference) som nyligen publicerats? Borde man i högre grad diskutera existensen 
av ”europeiska rättsprinciper” på basen av komparativt material?23 Vissa fakulteter 

22  Ole Lando & Hugh Beale (red), Principles of European Contract Law, Parts I and II, The Hague: 
Kluwer Law International, 2000 och Ole Lando, Eric Clive, André Prüm & Reinhard Zimmermann (red), 
Principles of European Contract Law, Part III, The Hague: Kluwer Law International, 2003.
23  Se t.ex. beträffande skadeståndsrätten Christian von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, Band I, 
München: C.H.Beck, 1996 och Band II, München: C.H.Beck, 1999. 
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i Europa har satsat mer på ett sådant perspektiv, medan andra mer eller mindre 
ignorerar det. Frågan sammanhänger med innehållsliga attityder till önskvärdheten 
att befrämja eller motarbeta en mer djupgående konvergens av rätten i EU, och jag 
skall inte gå närmare in på den här.24 Den internationalisering av utbildningen som 
jag här talar för kan ske med fokus på komparativt nationellt material lika väl som 
på europeiska principer.

En ökning av det internationella materialet i pensum och en växande användning 
av möjligheterna till studentutbyte är självklara sätt att internationalisera juristut-
bildningen. Vill man skapa en modern attraktiv juristutbildning tror jag emellertid 
att man bör gå längre än blott utnyttja material och undervisning utifrån. Man bör 
också söka bryta upp hemmamiljöns ofta starkt nationella prägel. I universitetsvärl-
dens strategidebatter under senare år har man ofta lyft fram vikten av vad man brukat 
kalla ”internationalisation at home”, internationalisering på hemmaplan.25 Detta har 
man sett som en viktig del av arbetet på att skapa sådana kreativa miljöer som kan 
föra såväl universiteten som samhället framåt.26 Jag ser inte tillräckliga skäl till varför 
de juridiska fakulteterna skulle helt ställa sig utanför denna utveckling, även om man 
naturligtvis här också måste ta hänsyn till behovet av ett studium av den nationella 
rättsordningen på ett nationellt språk.

Internationalisering på hemmaplan förutsätter en mer fördomsfri inställning 
till en aktiv rekrytering av forskare och lärare från andra länder. På många håll i 
Norden är andelen utländsk personal så låg att man tydligt kunde öka dess andel 
utan att äventyra undervisningen i och kunskapen om den ”rent” nationella rätten. 
Visserligen har man på många håll rekryterat i andra nordiska länder – två av deka-
nerna vid de ledande svenska fakulteterna kommer från Finland, och t.ex. vid juri-
diska fakulteten i Tromsø har man en relativt hög andel lärare från andra nordiska 
länder27 – men detta är blott ett halvt steg i rätt riktning. En mer genomgripande 
internationalisering på hemmaplan, som skulle kunna införa kreativa externa syn-
punkter i den nationella utbildningen och debatten, förutsätter att blickarna i högre 
grad än tidigare riktas också utanför Nordens gränser. Det är knappast förvånande 
att redan en snabb blick på hemsidorna för de juridiska fakulteterna vid ledande 
forskningsuniversitet som Oxford och Cambridge visar att dessa – även om också 
de primärt har nationell inriktning – har en högre beredskap att locka lärare också 
utanför det egna rättsområdet.28

24  Som exempel på en av många goda volymer, se Stefan Grundmann & Jules Stuyck (red), An Academic 
Green Paper on European Contract Law, The Hague: Kluwer Law International, 2002.
25  Se t.ex. Åtgärdsprogram för Helsingfors universitets internationella verksamhet 2004-2006, Godkänt 
av konsistoriet 4.6.2003, Helsinki 2004 (http://www.helsinki.fi/kehittamisosasto/intlactionplan0406.pdf). 
26  Med inspiration från kultboken Richard Florida, The Rise of the Creative Class, New York: Basic 
Books, 2002.
27  10 % av lärarstaben kommer från utlandet (Finland, Sverige och Nederländerna), NOKUT Tromsø 
2007 s. 31.
28  Se hemsidorna http://denning.law.ox.ac.uk/members/members.shtml, http://www.law.cam.ac.uk/staff/ 
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Personalpolitik kan ge resultat på lång sikt. I ett kortare perspektiv finns det emel-
lertid annat som fakulteterna kan göra för att öka internationaliseringen på hemma-
plan. Som tidigare nämnts, har många fakulteter ökat det internationella studentutby-
tet mycket kraftigt, och de som inte gjort det bör naturligtvis följa efter. Detta innebär, 
att fakulteterna besöks av ett betydande antal utländska utbytesstuderanden, vilka i 
regel deltar i kurser som fakulteten arrangerar på engelska. Detta är emellertid en in-
ternationaliseringsresurs som många fakulteter utnyttjat i förbluffande ringa mån. De 
utländska studenterna går på egna kurser i vilka få eller inga lokala studenter deltar. 
Detta kritiserades vid den utvärdering av de svenska juristutbildningarna som jag 
deltog i för åtta år sedan29 och man kan ju hoppas att kritiken noterats. I varje fall är 
det klart att motsvarande kritik i dag kan riktas mot de norska fakulteterna.30 Även 
om man i Helsingfors gjort ansatser att skapa blandade seminarier – som jag själv 
har upplevt som mycket inspirerande undervisningstillfällen både för studenterna 
och för lärarna – har man inte heller här fört integreringen så långt som vore önsk-
värt. I stället för att isolera de utländska studenterna borde man sträva till att skapa 
gemensamma undervisningstillfällen, där den juridiska multikulturalismen skulle 
komma alla fakultetens studenter till godo. 

Deltagande i sådana multikulturella seminarier borde inte heller förbehållas de 
frivilliga konnässörerna, utan göras obligatoriskt för alla dem som inte genom att 
delta i studentutbyte fått motsvarande upplevelser. Som en mycket konkret tes vill 
jag formulera kravet att det borde göras obligatoriskt för alla studenter som inte 
deltar i studentutbytet att åtminstone medverka aktivt i seminarier eller motsva-
rande undervisningstillfällen med ett starkt inslag av utländska studenter.

En röst för Bologna 5. 

Utbildningens innehåll är alltid viktigare än dess struktur. På grundval av det som ovan 
sagts om utvecklingen av innehållet vill jag likväl avrunda med några ord om struktu-
rerna. Jag upplever det nämligen som olyckligt att juristutbildningen i Norden i dag är 
strukturellt så splittrad som framgår av det inledande avsnittet ovan. Av såväl praktiska 
som ideologiska (nordism) skäl vore en större strukturell samordning önskvärd.

I en sådan samordningsprocess vore det naturligtvis lätt att falla tillbaka på 
majoritetsprincipen. Då tre av de fem nordiska länderna redan förverkligat Bolog-
nastrukturen, med en treårig lägre examen och en tvåårig högre examen, som ger 
full juristkompetens, borde motsvarande struktur genomföras i hela Norden. Jag 
vill gärna förfäkta också denna tes. Då emellertid majoritetsprincipen knappast är 
ett övertygande argument i denna fråga, särskilt inte i Norge och Sverige, vill jag 
hävda att det också finns goda substantiella skäl för en sådan lösning. Jag skall i 
korthet skissera upp dem i det följande.
29  Rätt juristutbildning?, s. 35.
30  Se NOKUT Oslo 2007 s. 32 f., NOKUT Bergen 2007 s.34 f., NOKUT Tromsø 2007 s. 32 f.
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Bolognastrukturen ligger väl i linje med det jag ovan sagt om behoven att ut-
veckla juristutbildningen i innehållsligt avseende. Den tvååriga utbildningen i andra 
skedet – jag kallar den här i korthet för utbildningen på mastersnivå, medveten om 
de variationer i titelstruktur som föreligger i de nordiska länderna – är avsedd att 
vara en fördjupande utbildning. Den byggs på den grundläggande treåriga utbild-
ningen, som kan ha avlagts vid en annan fakultet. Utbildningen på mastersnivå bör 
därför inte innehålla element av den breda introducerande beskrivning av rättsom-
rådena som präglar ämnesstudierna. En Bolognastruktur, rätt genomförd,31 medver-
kar därför i sig till att minska den tid som kan avdelas för den jämntjocka genom-
gången av de olika rättsområdena. Den satsning på djup på bekostnad av bredden 
som efterlysts ovan kan därför gynnas av att man anammar Bolognastrukturen.32

Ett av de viktigaste allmänna skälen för introduktionen av Bolognamodellen var 
strävan att öka studenternas horisontella rörlighet i Europa. Studenter med en bac-
helorgrad från ett land och en mastergrad från ett annat kan ha nyttiga kunskaper 
för att fungera väl på en framväxande europeisk arbetsmarknad. Detta gäller också 
jurister. I dagens EU finns det en beställning också på jurister som har en kombine-
rad utbildning av detta slag. De nordiska juridiska fakulteterna bör ha beredskap att 
svara på denna beställning. De bör kunna utbilda studenter på bachelornivå, som 
vill åka ut för att ta sin mastergrad annorstädes, och på motsvarande sätt erbjuda 
mastersutbildning för studenter med bachelorgrad från ett annat land, under för-
utsättning att den första utbildningen fyller rimliga kvalitetskrav. Man kan också 
väl tänka sig de goda nordiska fakulteterna som producenter av eftersökta tvååriga 
masterprogram på engelska för utländska studenter.33

Möjligheterna till en sådan horisontell rörlighet kan bli betydelsefulla blott om 
många andra länder också genomfört Bolognamodellen. Detta verkar vara fallet 
också vad beträffar juristutbildningen. Inte blott i tre av Nordens länder utan också 
annorstädes inom det europeiska utbildningsområdet – som t.ex. i Frankrike, Ita-
lien, Nederländerna och Belgien34 –- har man bedömt det som möjligt att tillämpa 

31  Det alternativ som fakulteten i Bergen anfört som en möjlighet, nämligen att en del av grundstudierna 
(processrätt, straffrätt och allmän förmögenhetsrätt) förläggs till masterdelen av studierna, utgör inte nå-
gon äkta Bolognamodell, då den inte skulle ge möjlighet till den horisontella rörlighet som Bolognamodel-
len strävar efter, se NOKUT Bergen 2007 s. 9.
32  Som John Bell, Legal Education and Bologna: A British Perspective, European Journal of Legal Educa-
tion 2005, s. 95-104, konstaterar redan i sammandraget: “As countries adjust to the Bologna process, they 
will need to reduce the content learnt in the first three years, but need to ensure that the concept map and 
skills are firmly grasped.”
33  Den juridiska fakulteten i Helsingfors har beslutat inleda ett sådant program år 2009. Programmet skall 
alltså leda till en magistergrad som ger juristkompetens, till skillnad från det ettåriga LL.M.-program som 
man hittills erbjudit, vilket enbart är en kompletterande utbildning för redan färdiga jurister.
34  Se Heribert Hirte und Sebastian Mock, Ausgestaltung der Juristenausbilding vor dem Hintergrund 
des Bologna-Prozesses (http://www.elfa-afde.org/Pdf/papers/Bologna%20JuS.pdf). Se också t.ex. Evy de 
Batselier, Legal Education in Flanders: Introducing the Bachelor/Master structure, European Journal of 
Legal Education 2004 s. 45-51.
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3+2-strukturen i de juridiska fakulteterna.35 Även om det finns viktiga undantag, 
såsom Tyskland,36 förefaller alltså de europeiska erfarenheterna tala för modellen. 

Någon kunde kanske invända att sådana europeiserade hybridjurister inte vore 
användbara nationellt. Ett sådant påstående – i generell form – är lätt att ifrågasätta. 
Det är ju ett faktum att EU-reglerna redan i dag ger jurister som har hela sin utbild-
ning i ett medlemsland rätt att under vissa förutsättningar verka som jurister i andra 
medlemsländer.37 Man möter på de nationella nordiska arbetsmarknaderna också ett 
växande antal sådana jurister. Om detta är möjligt, borde väl jurister som tagit en av 
sina examina i det egna landet vara ännu bättre kvalificerade att arbeta som jurister 
i detta land?

Teserna 6. 

I referatet har jag analyserat den nordiska juristutbildningens utmaningar i belysning 
av de förändringar i juristernas yrkesroller som ägt rum i det globaliserade senmo-
derna samhället. Dessa förändringar tenderar att framhäva drag av ytlighet och pro-
vinsialism som ofta vidlåder utbildningen. Mot denna bakgrund har jag ovan moti-
verat följande teser, av vilka den första utgör en utgångspunkt, som konkretiseras i 
de följande teserna.

Tes 1: Vid utvecklingen av den nordiska juristutbildningen borde man satsa mer 
på djup, på bekostnad av den ämnesmässiga bredden.

Tes 2: De obligatoriska ämnesstudiernas andel av utbildningen borde minskas, 
helst så att den beräknade studietiden för deras del understiger tre år.

Tes 3: Man bör höja kraven på (tvär)vetenskaplig insikt och egen forskningsinsats 
i juristutbildningen.

Tes 4: De komparativa och internationella synvinklarna bör betonas mer än tidi-
gare. Detta innebär bl.a. att andelen utländskt material bör ökas, också i de obligato-
riska delarna av studierna.

35  European Law Faculties Association har också förhållit sig positiv till en Bolognastruktur av något slag, 
se Statement by the ELFA Board 31 May 2002: For a European Space of Legal Education (http://www.
elfa-afde.org/html/frameset.html).
36  Se om den tyska diskussionen t.ex. Laurel S. Terry, Living with the Bologna Process: Recommenda-
tions to the German Legal Education Community from a U.S. Perspective, German Law Journal 2006 s. 
873-879, och rapporten Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf die Juristenausbildung – Überlegungen 
aus Deutscher Sicht, European Journal of Legal Education 2005 s. 141-147. Polen och Ungern förefaller 
också ha en integrerad modell, se Gyula Bándi, Legal Education in Europe, paper presented at 6th Con-
gress of the European Women Lawyers Association, May 19-20, 2006, Budapest.
37  Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yr-
keskvalifikationer, samt Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater 
att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan 
medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls.
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Tes 5: Det borde göras obligatoriskt för alla studenter som inte deltar i studentut-
byte att medverka aktivt i seminarier med ett starkt inslag av utländska studenter.

Tes 6: Den tudelade Bolognastrukturen, med en treårig lägre examen och en två-
årig högre examen, som ger full juristkompetens, borde genomföras i alla nordiska 
länder.




