
 
 
 
 
Nyheter i juristutbildningen från 1 juli 2007 (Bologna) 
 
Under år 2006 beslutade riksdagen om en ny utbildnings- och examensstruktur för 
den högre utbildningen i Sverige. Reformen bygger på den s.k. Bolognaprocessen - ett 
europeiskt samarbete för att öka jämförbarheten mellan utbildningar på olika 
studieorter i Europa och som därmed ska underlätta studenternas rörlighet och 
anställbarhet. Beslutet följdes upp med att regeringen omarbetade delar av 
högskoleförordningen och formulerade nya examensbeskrivningar. De nya reglerna 
trädde i kraft den 1 januari 2007 och börjar tillämpas den 1 juli 2007. 
Juristutbildningen är en yrkesutbildning och undantagen från vissa bestämmelser 
men inte alla. Här beskrivs de viktigaste förändringarna.  
 
Reformbeslutet från 2006 bygger på den s.k. Bolognaprocessen, som är ett europeiskt 
samarbete med syfte att öka möjligheterna att jämföra utbildningar mellan olika 
studieorter inom Europa för att därmed underlätta studenternas rörlighet och 
anställbarhet. Bland annat delas utbildningen upp i tre nivåer: grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. Normalt omfattar utbildningen på grundnivå tre år 
(kandidatexamen), utbildningen på avancerad nivå två år (masterexamen) och 
utbildningen på forskarnivå fyra år (doktorsexamen). Ett omfattande arbete har pågått 
inom universitetet för att anpassa kurser och utbildningsprogram till 
Bolognaprocessen. Mer information om reformen finns på SU:s hemsida: 
www.su.se/utbildning/bologna.  
 
Juristutbildningen är en yrkesutbildning och är undantagen från den nya 
examensstruktur som införts för de generella examina. Juristutbildningen kommer inte 
att delas upp i olika etapper utan skall fortfarande vara en sammanhållen utbildning på 
fyra och ett halvt år. Flera andra av de ändringar som genomförts berör dock även 
juristutbildningen. I det följande anges de viktigaste nyheterna.  
 
Examensbenämning  
Juris kandidatexamen byter enligt högskoleförordningen namn till Juristexamen. Det 
är en examen på avancerad nivå. Ett av skälen till namnbytet är att examen inte skall 
förväxlas med en treårig generell examen på grundnivå, som fortsättningsvis kommer 
att benämnas kandidatexamen.  
Utbildningsprogrammet kommer inte längre att kallas Juristlinjen utan 
Juristprogrammet.  
De som före den 1 juli 2007 har påbörjat sina studier på juristlinjen har dock rätt att 
slutföra utbildningen för att avlägga en juris kandidatexamen ända fram till och med 
utgången av juni 2015. Dessa studenter kommer att kunna välja mellan att ta ut en 
juris kandidatexamen eller en juristexamen.  
 
 



Grundläggande rättsutbildning och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap  
Möjligheten att avlägga en tvåårig högskoleexamen i juridik (Grundläggande 
rättsutbildning) tas bort för den som antas till juristprogrammet efter den 1 juli 2007.  
Däremot behålls den treåriga filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap. För att 
avlägga denna examen fordras på samma sätt som tidigare att studenten har läst tre 
terminer på juristprogrammet. Därefter är det möjligt välja kurser som leder till en 
filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap.  
 
Magisterutbildningarna  
De ettåriga magisterutbildningarna, som ges på engelska, kommer att finnas kvar. 
Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för den har en juristexamen eller 
motsvarande utländsk examen. Vid juridiska institutionen erbjuds 
magisterutbildningar i immaterialrätt med europeisk inriktning, europeisk rätt, 
rättsinformatik, europeisk rättsekonomi och internationell kommersiell 
skiljemannarätt.  
 
Nytt poängsystem  
I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 
högskolepoäng (hp). Det betyder att en ”gammal” poäng motsvarar 1,5 hp. 
Juristexamen omfattar alltså 270 hp i stället för 180 p.  
 
Betygssystemet  
Vid Stockholms universitet införs en sjugradig målrelaterad betygsskala från och med 
1 juli 2008. Juridiska fakulteten har dock av rektor beviljats dispens från att använda 
den målrelaterade sjugradiga betygsskalan för kurser som ingår i juristprogrammet. 
Dispensen gäller till och med 30 juni 2011. På juristprogrammet kommer därför 
samma betygssystem som tidigare att gälla (AB, Ba, B, U). Alla lärosäten i Sverige 
där man kan läsa till en juristexamen använder samma fyrgradiga betygssystem.  
 
Enligt rektors dispensbeslut har student vid varje examinationstillfälle som anordnas 
efter den 1 juli 2008 rätt att få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygskalan. 
Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället. Formerna för en 
sådan begäran kommer att fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den 
sjugradiga skalan ges i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. En student kan inte 
efter examinationstillfället få betyget enligt den fyrgradiga betygsskalan omvandlat till 
ett betyg enligt den sjugradiga skalan. Inte heller kan den student som begärt att få 
betyg enligt den sjugradiga skalan i efterhand få betyget omvandlat till den fyrgradiga 
skalan.  
 
Examensarbete  
Ett examensarbete på juristprogrammet skall omfatta 30 hp (20 ”gamla” p). Det 
betyder att det inte längre är möjligt att kombinera en uppsats på 15 hp (10 ”gamla” p) 
med att läsa en extra specialkurs. Däremot är det som tidigare möjligt att utföra ett 
examensarbete med praktik, eftersom praktikinslaget är en integrerad del i 
examensarbetet. Det är också möjligt att tillgodoräkna sig vissa kurser genomgångna 
på andra fakulteter som specialkurs på juristlinjen.  
 
 
 
 



Nivåindelning av kurser på juristprogrammet  
Alla kurser har nivåindelats. Kurserna under de tre första åren på juristprogrammet är 
placerade på grundnivå. Kurserna på termin sju (den teoretiska terminen), 
specialkurserna och examensarbetet är placerade på avancerad nivå.  
 
Lärandemål och betygskriterier  
Lärandemål eller förväntade studieresultat är beskrivningar av vad en student 
förväntas kunna, förstå, förhålla sig till och kunna utföra vid utbildningsprogrammets 
eller kursens slut. Lärandemål för juristexamen finns i utbildningsplanen för 
juristprogrammet vid Stockholms universitet. För de enskilda kurserna skall 
lärandemål tas in i kursplanerna. Lärandemål kommer att införas i två steg. Från och 
med höstterminen 2007 skall lärandemål finnas på kurserna på första och andra 
terminerna på juristprogrammet. Från och med höstterminen 2008 skall de finnas på 
samtliga kurser.  
 
Med utgångspunkt i lärandemålen skall betygskriterier utformas. Betygskriterier är de 
krav som studenterna skall uppfylla för att uppnå de olika betygsgraderna vid 
examinationen. Man kan säga att betygskriterierna är generellt formulerade 
motiveringar till ett visst betyg. Betygskriterierna skall vara skriftliga och meddelas 
studenterna vid kursstart. Betygskriterier kommer att introduceras första gången under 
höstterminen 


