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1. Inledning 

 

Någonstans tar allt sin början. Någonstans tar allt sitt slut. Det intressanta är 

emellertid att där någonting tar slut kan också någonting ta sin början. Man kan 

då fråga sig om det finns en början och ett slut. ”Panta rei”, allt flyter, sa redan 

Herakleitos
1
 ca 500 f. Kr.”Jag slutar här, men hoppas kunna sparka igång en 

bredare diskussion om juristutbildningarna och vilka kvaliteter lärosätena 

skall främja hos blivande jurister.”
2
, så avslutar Jonas Ebbesson

3
 sin 

debattartikel om juristutbildningen 2013.  Kanske varken börjar eller slutar 

Ebbesson, debatten om juristutbildningen är lika aktuell idag som exempelvis 

1859 eller 1968. Tiderna förändras och så gör också juristrollen, 

juristutbildningen och rätten. År 1833 skrev Friedrich Julius Stahl
4
 följande om 

synsättet för att förstå rättsvetenskapen och rättsutvecklingen: ”Det förgångna 

är inte blott transitoriskt, det är den immanenta orsaken till samtiden, liksom 

det förflutna, det som varit, ännu är kvar i samtiden”.
5
 Detta synsätt delades 

även av Friedrich Carl von Savigny
6
 som kom att betona vikten av att se till 

historien för att förstå rättsvetenskapen och rättsutvecklingen. Må så vara att 

Stahl och Savigny åsyftade sättet att se på rätten, men deras synsätt går även att 

applicera på juristrollen och juristutbildningen. Den här uppsatsen kommer 

därför att behandla juristrollen och juristutbildningen i historisk och modern 

kontext för att utreda hur juristrollen har påverkat juristutbildningen och 

besvara frågan hur juristutbildningen med hänsyn till juristrollen bör vara 

utformad för att utbilda 2000-talets jurist. En uppsats kräver dock inte endast 

klar frågeställning, en avgränsning är också nödvändig. Vad som är en lämplig 

början och slut på en uppsats är emellertid inte alldeles självklart. För att 

återkoppla till Stahls och Savignys synsätt ger det inget direkt svar på frågan 

                                                   
1
Herakleitos var en grekisk filosof, f. ca 535 f. Kr d. ca 475 f.Kr. 

2
Ebbesson, Jonas, Hur kan juristutbildningarna möta kraven i ett alltmer förrättsligat 

samhälle?, Dagens Juridik, 2013-05-26. 

http://www.dagensjuridik.se/2013/04/hur-kan-juristutbildningarna-mota-kraven 
3
Jonas Ebbesson är dekanus och professor i Miljörätt vid Juridiska Fakulteten, Stockholms 

universitet. 
4
 Stahl var en tysk rättsfilosof och konservativ politiker, f. 1802 d. 1861.  

5
Citerat efter Wilhelm, Walter, Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, 1 u., 

Norstedts, Stockholm, 2009, s. 11. 
6
Savigny var professor och grundare av den rättsvetenskapliga inriktningen ”Historiska 

skolan”, f. 1779 d. 1861. 

http://www.dagensjuridik.se/2013/04/hur-kan-juristutbildningarna-mota-kraven
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var något tar sin början eller sitt slut, detta i enlighet med panta rei. Olika 

filosofer och rättsvetenskapsmän har genom tiderna försökt finna ett svar på 

frågan och många är svaren, allt ifrån ”första orörliga röraren” till Gud som 

enligt bibeln skapar jorden på sju dagar med utgångspunkt i repliken ”varde 

ljus”. Måhända är detta förenklingar för att finna en utgångspunkt. 

Förenklingar är kanske inte alltid de bästa förklaringarna, men ofta 

nödvändiga. Juristutbildningen skapades knappast på sju dagar, än mindre sa 

någon ”varde ljus”, men en uppsats måste avgränsas – ha en början och ett slut. 

Låt oss därför säga ”Varde Ius” vid 1813 och avsluta i hopp om en ”Ius 

framtid” 2013.  

 

1.1Syfte 

 

Den här uppsatsen bygger på frågan om juristutbildningens utformning. En 

dagsaktuell fråga som bl.a. aktualiserats i och med den reform av 

juristutbildningen vid Stockholms universitet som vidtogs hösten 2012.  Syftet 

är att utreda juristrollens påverkan på juristutbildningens utformning, vilket 

innebär att utreda om juristrollen har ändrats och i så fall hur det har påverkat 

utbildningen, om det inom juristkåren och på arbetsmarknaden finns olika 

åsikter om juristrollen och hur det i så fall har påverkat utbildningen och om 

det i dagsläget är möjligt att nå konsensus i frågan om hur juristutbildningen 

skall vara utformad och hur det i så fall påverkar utbildningen. Utifrån 

resultatet av utredningen ska sedan uppsatsens frågeställning besvaras. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Frågeställningen i denna uppsats är: hur bör juristutbildningen med hänsyn till 

juristrollen vara utformad för att utbilda 2000-talets jurist? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Uppsatsen begränsas till att avse synen på juristrollen i Sverige och den 

svenska juristutbildningen under åren 1813-2013 utifrån Historiska skolan. Det 

kan tilläggas att uppsatsen i det moderna sammanhanget fokuserar på 
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juristutbildningen i form av juristprogrammet om 270 högskolepoäng, och inte 

de sammansättningar av kurser som också är en typ av juristutbildning. 

Framställningen kommer i huvudsak att redogöra för juristutbildningen vid 

Uppsala och Stockholms universitet, då utbildningen vid dessa två universitet 

framträder tydligt i debatten om juristutbildningen, både historiskt sett och i 

modern tid. Avsikten med uppsatsen är således varken att göra en komparativ 

studie mellan lärosäten som tillhandahåller juristutbildningen eller att göra en 

komparativ studie mellan länder.  

 

1.4 Metod och material 

 

Metoden som använts till uppsatsen är rättsgenetisk metod, d.v.s. granskning 

mot bakgrund av historisk utveckling. Tillvägagångssättet för att författa denna 

uppsats har varit att granska juristrollen och juristprogrammet i historisk och 

modern kontext. Det innebär att det som studerats är hur dagens syn på rätten 

och juridisk metod har vuxit fram och utvecklats samt hur det påverkat 

juristrollen och juristutbildningen.   

 

Materialet som använts är i huvudsak juridisk litteratur: doktrin, vetenskapliga 

artiklar samt juridisk webbaserad dagspress. Författningstext, offentligt tryck 

och övrigt material har också i viss mån använts. 
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2. Juristutbildningen 1813-1907  – ”varde Ius” 

  

Denna del behandlar juristutbildningens äldre historia och behandlar främst de 

händelser och åsikter som varit centrala för utvecklingen av juristutbildningen 

under 1800-talet.  Framförallt kommer redogöras för hur synen på 

rättsvetenskapen - historiska skolan, lagt grunden för synen på juristrollen, 

rättskälleläran och den svenska juridiska metoden och därmed påverkat 

juristutbildningen.  

 

2.1 Startskottet för debatten om juristrollen och juristutbildningen 

 

År 1813 fick den endast 17 år gamla Johan Gabriel Richert kunglig fullmakt på 

häradshövdingstitel och befordringsrätt. Hade inte detta skett hade det kanske 

aldrig blivit en debatt om juristutbildningen. Richert var nytänkande, för att 

inte säga revolutionär, vad gällde sättet att se på samhället. Han kom med sin 

titel och skickliga argumentationsförmåga att bli en ”maktens man”. Bl.a. kom 

Richert att kritisera de svenska korporationerna och det svenska 

ståndsamhället. Vidare underkände han också de privilegier som stånden, 

skråna, kyrkan och universiteten hade åtnjutit genom tiderna. Dessa hade enligt 

Richert under medeltiden utvecklats till stater inom staten med egna lagar och 

egen lagskipning. Richert trodde dock inte att den akademiska jurisdiktionen, 

universitetens dömande verksamhet, skulle avveckla sig själv, så han inledde 

en debatt. I debatten framförde han bl.a. att det redan är illa att lagarna stiftas i 

skråna och att det är ännu värre att även låta rättskipning ske i skråna. Det 

grundläggande problemet var enligt Richert att universitet – en privilegierad 

stat i staten – hade fått dominera småstäderna då universiteten drabbats av 

hybris. Richert föreslog som lösning att ett universitet borde förläggas i 

huvudstaden. På så sätt skulle universitetet, likt alla andra allmänna 

inrättningar, bli en del i statsorganisationen. Stockholm utgjorde inte bara en 

lämplig plats för högre utbildning, utan även ett ideologiskt alternativ; en mer 
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folklig vetenskap: ” /…/ en friare luft att lefva uti för vettenskaperna, än 

bokskåpens”.
7
  

 

Richert var emellertid inte den enda som kritiserade universitetens privilegier 

och den utbildning som bedrevs. Vid den här tiden fanns endast två juridiska 

fakulteter i Sverige, den vid Lunds universitet och den vid Uppsala universitet. 

Det faktum att dåtidens universitet inte var vetenskapliga institutioner i nutida 

bemärkelse, gav upphov till debatt och kritik. Universitetens uppgift vid den 

här tiden, var att uppfostra generationer i de fäderneärvda tankesätten som en 

förutsättning för samhällets och kulturens bestånd.
8
  

 

Richert hade väckt frågan om hur utbildning skulle bedrivas och vilken makt 

universiteten skulle ha. Det i sin tur kom att aktualisera en debatt om 

juristrollen och juristutbildningen. Om Richert kunde förutse detta eller inte må 

vara osagt, men det finns anledning att återkomma till debatten i avsnitt 2.3. 

Först redogörs dock lämpligen för synen på juristrollen och juristutbildningen 

under 1800-talet. 

 

2.2 Dåtidens jurist – ”en statens tjänare” 

 

För att bäst ge en översikt över synen på juristutbildningen och juristrollen 

under 1800-talet bör ses till hur man såg på juristrollen och juristutbildningen 

både före och efter debatten. Det först nämnda bör också ses i sammanhang av 

vad som hände i Tyskland i början av 1800-talet, där både ett nytt synsätt på 

universitetsundervisning och rättsvetenskap tog sin början. Wilhelm von 

Humboldt
9
 kom med nya idéer till universitetsundervisning och Friedrich Carl 

                                                   
7
Citerat efter Peterson, Claes & Sandström, Marie, Kloster eller bordell? – om tillkomsten av 

Stockholms juridiska fakultet, ur Peterson, Claes, Juridiska fakulteten 1907-2007, Juridiska 

fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2007, s. 23.  

För Richert, se även specifikt s. 15 ff. 
8
Sundell, Jan-Olof, Från lagfarenhet till rättsvetenskap – några aspekter som bakgrund till 

debatten om de juridiska studierna 1859 (manuskript), ur Rättshistoria seminariematerial VT 

2012 – svensk rättshistoria – diskussion om juristutbildningen under 1800-talet (manuskript), 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2012, s. 1.  
9
Humboldt var en tysk språkvetenskapsman, diplomat och särskild förespråkare av fri 

utbildning, f. 1767 d. 1835. Se även Sundell i not 8 a.a. s. 8 ff. 
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von Savigny
10

 gav bl.a. ordet rättsvetenskap en specifik innebörd och ett nytt 

synsätt på rätten etablerades.  

 

2.2.1 Juristutbildningen i Sverige 

 

Som ovan nämnt i avsnitt 2.1 fanns det under 1800-talet endast två juridiska 

fakulteter i Sverige, den vid Lunds universitet och den vid Uppsala universitet. 

I enlighet med vad som nämnts i avsnitt 2.1 hade universitetens uppgift länge 

varit att uppfostra nya generationer i de fäderneärvda tankesätten för att 

samhällets och kulturens bestånd skulle bestå.  Av detta följde även att 

juristernas uppgift i samhället under lång tid kom att vara statens tjänare.
11

  

Även Ernst Victor Nordling
12

 bekräftar detta då man bl.a. i dennes 

föreläsningsanteckningar återfinner att andra kapitlet ägnas åt staten och dess 

roll.
13

 Juridiken uppfattades som något som var nyttigt för samhället och såsom 

en speciell yrkeskunskap, inte helt olik det kunnande som fanns hos t.ex. 

läkare. Man talade om juridiken som lagfarenhet, d.v.s. kunskap om hur man 

handskades med lagregler. Det kom att dröja länge innan man i Sverige talade 

om vetenskap och än längre innan man upptog ordet rättsvetenskap i den 

akademiska vokabulären.
14

 Avgörande för den svenska synen på juridiken och 

även juristutbildningen var det som hände i Tyskland i början av 1800-talet, 

där Humboldt
15

 kom att förespråka en utbildning som hjälpte människorna till 

                                                   
10

Se not 6. Se även Wilhelm, i not 5 a.a. s. 11 ff. 
11

Se Sundell, i not 8 a.a., särsk. s.1 och s. 6. Sundell förklarar inte vad som menas med ”statens 

tjänare” mer utförligt, men med detta torde han mena att juristen var en jurist som arbetade 

inom vad vi idag skulle benämna ”det offentligrättsliga området”.  

Jmfr även Nordling, Ernst Victor, Anteckningar efter prof. E.V. Nordlings föreläsningar i 

svensk civilrätt: allmänna delen H.T. 1877-V.T. 1879,Juridiska föreningen i Upsala, Uppsala, 

1882, s. 2. Sannolikt avses även juristens lojalitetsplikt gentemot sin uppdragsgivare 
staten/lagstiftaren.  

Jmfr även Högskoleverkets rapport 2007:18 R, Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt 

grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska 

universitet och högskolor, Stockholm, 2007, s. 26 f. Högskoleverket skriver att utbildningen 

länge präglats av den offentliga uppgiften, d.v.s. att utbilda bl.a. domare och offentliga 

tjänstemän.  
12

Professor i Romersk rätt, Rättshistoria och Juridisk Encyklopedi vid Uppsala Universitet, f. 

1832 d. 1898, tillträdde professorstjänsten i nämnda ämnen 1867. 
13

Se Nordling, Ernst Victor, Den juridiska encyklopedien efter prof. E. Vict. Nordlings 

föreläsningar och anteckningar efter professor Johan Hagströmmers föreläsningar i speciel 

straffrätt, band II, okänd ort, 187?, (handskrift efter föreläsningar, med namnteckning: Edward 

Lundgren, Upsala 1878), kapitel 2. 
14

Se Sundell, i not 8 a.a., s. 6. 
15

Se not 9. 



9 

en fri skapande utveckling av deras individuella kapacitet. Den som ägnade sig 

åt fritt vetenskapligt sanningssökande skulle på längre sikt vara till mest nytta 

för samhällets positiva utveckling. Humboldt betonade det skapande elementet 

vid universiteten i form av att studenten skulle söka sig fram självständigt med 

hjälp av lärarna. Lärare och studenter skulle vara likställda och båda ägna sig åt 

att söka den vetenskapliga sanningen, och detta skulle ske genom s.k. sokratisk 

dialog, där studenter och lärare har ett utbyte av varandra.
16

  

 

En som kom att förespråka det Humboldtska synsättet och också kom att 

påverka svenska jurister med historiska skolan var Savigny.
17

 Savigny kom 

med andra ord att ha visst inflytande på svenska jurister vad gällde dels synen 

på juristrollen och juristutbildningen, dels synen på rättsvetenskapen och 

rätten. I Sverige började man se juridiken som rättsvetenskap, efter år 1860 

hade ordet lagfarenhet praktiskt taget helt kommit ur bruk. Det skedde ett skifte 

i terminologi och undervisningsmetod, vilket innebar en ändrad syn på 

juridiken. Juridiken var nu inte längre uteslutande en praktisk kunskap om att 

hantera gällande lag, istället var den ett vetenskapligt studium av rätten och av 

de juridiska begreppen.
18

 En mer ingående redogörelse för rättsvetenskapen 

och rätten lämpar sig därför i följande avsnitt     

 

2.2.2 Synen på rättsvetenskapen – historiska skolan 

 

För att bäst ge en översikt över synen på rättsvetenskapen och rätten bör viss 

uppmärksamhet fästas vid den centrala förändring av synsättet på rätten som 

skedde successivt under 1800-talet. Under 1800-talet anammade svenska 

jurister ett nytt synsätt på rättsvetenskapen och rätten, baserat på den s.k. 

historiska skolans programförklaring. Professor Marie Sandström
19

 uttrycker 

övergången såhär:  

 

                                                   
16

Se Sundell, i not 8 a.a., s. 8 ff. 
17

Se not 6. 
18

Se Sundell, i not 8 a.a., s. 10 ff. 
19

Marie Sandström är professor i Rättshistoria och pro dekanus vid Juridiska fakulteten, 

Stockholms Universitet. 
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”Det var emellertid inte längre naturrättslärare som efterfrågades från 

samhällets sida. Jurister utbildade i denna rättsvetenskapliga tradition var till 

föga eller ingen nytta i domstolar eller myndigheter; de saknade kunskap om 

den rätt som tillämpades i samhället och intresserade sig i det närmaste 

uteslutande för Guds lag. /…/ På juridikens område innebar detta att 

juridikens vetenskapliga dimension, naturrätten, skulle ersättas av ett 

positivrättsligt studium.”20
  

 

Det synsätt som infördes i och med historiska skolans programförklaring 

innebar att man förkastade det naturrättsliga synsättet som bl.a. innebar att man 

såg på rättsvetenskapen som något bestående och därmed var rätten ett 

bestående högre väsen som mänskligheten skulle leva i enlighet med och vars 

främsta uttolkare var rättsvetenskapsmännen.
21

 Savigny ansåg att 

rättsvetenskapen delvis var historisk, delvis systematisk.
22

 För att förstå 

gällande rätt var man tvungen att beakta historien. Genom att beakta historien 

skulle man finna rättens ursprung och däri finna folkets öde och behov, något 

som kan benämnas ”en strängt historisk metod” eller ”utvecklingshistoriska 

principen”.
23

 Rättsvetenskap var emellertid inte lika med rättshistoria, då rätten 

också hade en systematisk del. På så sätt behövde juristen ha en sorts dubbel 

förståelse för rätten, d.v.s. förstå den i sitt historiska sammanhang (hur den 

genom samhällets krafter, folkets öde och behov utbildats) såväl som i sitt 

systematiska sammanhang (där rätten kan utvecklas av sig själv). 

Rättsvetenskapen var alltså både historisk och systematisk, något som också 

brukar benämnas att rättsvetenskapen består av både rättsgenetik och 

rättsdogmatik. Savigny uttryckte det även som att rätten härstammar ur 

samhällets allmänna rättsmedvetande, något som brukar beskrivas som positiv 

rätt. Den positiva rätten förändras i takt med att samhället förändras och dess 

befolkning ändrar åsikter och normer, således var den positiva rätten 

subjektiv.
24

 Den positiva rätten tog sig emellertid uttryck i olika 

                                                   
20

Se Sandström, Marie, Slaget om juristutbildningen, Juridisk Tidskrift (JT), JT 1998-99 s. 

586. 
21

Strömholm. Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5 u., Norstedts, Stockholm, 1996, s. 

82 ff. 
22

Se Wilhelm, i not 5 a.a., s.13 ff.  
23

Se Wilhelm, i not 5 a.a., s. 18 ff. 
24

Se Wilhelm, i not 5 a.a., s. 13 ff. 
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rättsförhållanden, som i sin tur gick att relatera till ett rättsinstitut som i sin tur 

generade en rättsregel. Rättsförhållandena, rättsinstituten och rättsreglerna 

förändrades inte i samma takt, vilket fick till följd att de var olika beständiga 

och specifika. Rättförhållanden mellan människor var ständigt föränderliga och 

tämligen specifika, dessa gick att hänföra till ett rättsinstitut som i sin tur var 

något mer generellt och därmed också något mer abstrakt. Rättsreglerna var 

mer specifika än rättsinstituten, men också mer föränderliga. Tillsammans var 

kategoriseringen i rättsförhållande, rättsinstitut och rättsregler skapad för att 

systematisera den ständigt föränderliga positiva rätten. På detta sätt var 

rättsvetenskapen en organisk helhet, ett system. Samtidigt var också rätten ett 

system i sig.
25

  

 

Som ovan nämnt krävdes enligt historiska skolan en dubbel förståelse för rätten 

och i och med den dubbla förståelsen hade man konstruerat ett fungerande 

rättssystem, där rätten var under ständig förändring. Den organiska helheten 

och den organiska utvecklingstanken var nödvändig för den dubbla förståelsen 

och det fungerande rättssystemet. Med anledning av detta bör också den 

betydelse detta kom att få för alla jurister oavsett verksamhetsområde betonas. 

Det får anses viktigt enligt historiska skolan att alla jurister har kännedom om 

rättens historiska och systematiska utveckling vid fastställandet av vad som är 

gällande rätt, oavsett om man sysslar med rättsbildning eller rättstillämpning. 

Detta för att tillförsäkra att den gemensamma rättsuppfattningen, det allmänna 

rättsmedvetandet, upprätthålls.
26

 För att ge ett exempel på ett av många fall där 

det är viktigt att se till både historia och systematik som jurist kan domarens 

roll beaktas. Domaren är rättstillämpare där det finns tydligt fastslagen rätt, 

men kan även vara rättsbildare där det inte finns någon fastslagen rätt eller där 

rätten är otydligt fastslagen. Gränsen mellan rättstillämpning och rättsbildning 

många gånger är hårfin.
27

  

 

Emellertid har Savignys historiska skola blivit föremål för uttolkning ur skilda 

perspektiv vad gäller hur mycket fokus som skall tillmätas rättsutvecklingen 

                                                   
25

För rättsinstitutläran se Wilhelm, i not 5 a.a., s. 32 ff., för systematik se Wilhelm, i not 5 a.a., 

ss. 39 ff.  
26

Jmfr t.ex. Nordling, i not 13 a.a., s. 2.  
27

Jmfr t.ex. Nordling, i not 11 a.a., s. 2 f.  
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genom rättshistorien och rättsdogmatikens självutveckling. Man skulle kunna 

fråga sig om det äventyrar den dubbla förståelsen. Att framhäva en sida av 

rättsvetenskapens helhet kan tänkas utgöra ett ensidigt förfarande. Å andra 

sidan behöver så inte vara fallet, i vart fall om man får tro Georg Friedrich 

Puchta
28

 som menade att ett förfarande endast är ensidigt om det behandlar ex. 

rättens systematiska del såsom att den vore helheten. Friedrich Julius Stahl
29

 å 

andra sidan betonade historiens betydelse även vid beaktande av gällande rätt 

då även rättskällorna var att anse som historiska.
30

 Stahl menade att 

rättskällorna hade sin grund i det allmänna rättsmedvetandet (allmänviljan hos 

folket) och för att bäst förstå det allmänna rättsmedvetandet borde man beakta 

historia och se hur det allmänna rättsmedvetandet tagit sig uttryck i 

rättskällorna såsom gällande rätt. Juristen borde på så sätt vara uppmärksam på 

att det allmänna rättsmedvetandet i största möjliga mån, trots sin 

föränderlighet, avspeglar sig i rättskällorna och den gällande rätten. Enligt 

Stahl kanaliserade rättskällorna gällande rätt och kompletterade varandra 

snarare än konkurrerade med varandra, således var också en hierarkisk 

rättskällelära otänkbar då den riskerade att ensidigt skildra gällande rätt.
31

   

 

Bl.a. Nordling
32

 uppmärksammade problematiken kring hur mycket fokus som 

skall tillmätas rättshistorien respektive systematiken vid fastställandet av 

gällande rätt, vilket också kom att få konsekvenser för juristrollen genom 

synsättet på juridisk metod. Till det finns anledning att återkomma till i avsnitt 

2.4. Man kan fråga sig om problematiken kring hur mycket fokus som skall 

tillmätas rättshistorien respektive systematiken givit upphov till 

meningsskiljaktigheter vad gäller synsättet på juristrollen såväl som 

juristutbildningen. Låt oss närmare undersöka det i kommande avsnitt. 

 

                                                   
28

Tysk rättslärd. 
29

Se not 4. 
30

Jmfr t.ex. Sandström, Marie, Rättsvetenskapens princip – Till frågan om rättsvetenskapens 

värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära, band 63, Institutet för rättshistorisk 

forskning, Stockholm, 2004, s. 262, s. 227 och s. 187.  
31

Se Sandström, i not 30 a.a., s. 285 f. 
32

Se not 12. 
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2.2.3 Rättsvetenskapens påverkan på juristrollen och juristutbildningen  

 

Övergången till historiska skolan tycks ha skett successivt, bl.a. Uppsala 

universitet kom dock att anamma historiska skolans synsätt.
33

 År 1835 

tillträdde Carl Johan Schlyter sin professur vid den juridiska fakulteten i 

Uppsala. Där och då kan sägas att Uppsala universitet övergick från ett 

naturrättsligt synsätt till ett rättspositivistiskt, med utgångspunkt i den 

historiska skolans programförklaring. I vart fall om man får tro Knut 

Olivecrona.
34

 Enligt Olivecrona hade nämligen tidigare professorer endast 

ägnat sig åt att ge knappa förklaringar över de särskilda balkarna i lagen utifrån 

en kommentatorisk metod, medan Schlyter ägnade sig åt ett mera vetenskapligt 

studium.
35

  

 

Olivecrona själv tycks ha följt Schlyters studium då han efter år 1859 valde att 

undervisa enligt dogmatisk lärometod, som betonade lagregler i dess 

sammanhang av ett organiskt helt med hänsyn bl.a. till historisk utveckling.
36

 

Vid en föreläsning i civilrätt markerade Olivecrona bl.a. skillnaden mellan ett 

mer enkelt studium av kunskap om rätten och rättsvetenskap: 

 

”Rättskunskap el[ler], blotta kännedomen om de uti en viss stats gällande 

lagar o[ch] författningar, är icke detsamma som Rättsvetenskap i objektiv 

mening (jurisprudentia). Den positiva rättsvetenskapen utgör en på historisk 

basis grundad, med rättsfilosofiens biträde utvecklad, fullständigt o[ch] 

systematiskt ordnad framställning av den positiva R[ättens] innehåll.”37
 

 

I likhet med Savigny, som beskrev det som att det inte går att sätta 

likhetstecken mellan rättshistoria och rättsvetenskap, verkar även Olivecrona 

betona vikten av den dubbla förståelsen för rätten och på så sätt också att 

endast historien och systematiken tillsammans gav den fullständiga förståelsen 

                                                   
33

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 19. 

Se även Sandström, i not 20 a.a., s. 587. 

Jmfr även Nordling, i not 13 a.a., passim. 

Jmfr även Nordling, i not 11 a.a., passim. 
34

Olivecrona var bl.a. professor romersk rätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala, f. 1817 d. 1905. 
35

Se Sandström i not 20 a.a., s. 586. 
36

 Se Sundell i not 8 a.a., s. 13. 
37

Se Sundell, i not 8 a.a., s. 14. 
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för rätten. Annorlunda uttryckt; visserligen kan man ägna sig åt rättskunskap 

men det är viktigt att inte glömma bort att se rättskunskapen i det 

rättsvetenskapliga sammanhanget och därmed inte ta ex. en lag för givet utan 

också se till dess tillkomst, dess systematiska hemvist o.s.v.
38

  

 

Även Schlyters efterträdare som professor i rättshistoria, Nordling tycks dela 

Olivecronas uppfattning då han ansåg att Schlyter hade öppnat ”banan för ett 

sannare begrepp om rätten… ingjutit nytt lif i rättsstudierna och… från det 

förgångnas synpunkt belyst det bestående rättstillståndet”.
39

  

 

Sammanfattningsvis förefaller det som att de tre nämnda professorerna hade 

samma synsätt på juristutbildningen. Det finns dock anledning att återkomma 

till Nordlings synsätt på juristrollen och juristutbildningen i avsnitt 2.4. Först 

bör dock de åsikter som framfördes i 1800-talets debatt om juristrollen och 

juristutbildningen undersökas närmare för att fortsatt utreda hur juristrollen 

påverkat juristutbildning.  

 

2.3 Debatten om juristutbildningen  

 

Så tillbaka till Richters förslag om att förlägga ett universitet i Stockholm. 

Förslaget som kom att utlösa en livlig debatt om juristutbildningen i största 

allmänhet. Argumenten handlade bl.a. om den samhällsnyttiga juristen, därmed 

bl.a. juristens teoretiska och praktiska juridiska kunskaper och balansen 

däremellan. Det faktum att debatten rörde en nyetablering av en juridisk 

fakultet gör dock att det må vara osagt om argumenten primärt och medvetet 

handlade om att skapa den bästa och mest samhällsnyttiga juristen genom att 

anpassa juristutbildningen i förhållande till juristrollen och samhällets krav. 

Argumenten kan istället ha skapats för att driva igenom respektive stoppa en 

nyetablering av en juridisk fakultet i Stockholm. Oavsett syftet med 

argumenten är de relevanta att beakta för synen på juristrollen och dess 

påverkan på utformningen av juristutbildningen.   

 

                                                   
38

Jmfr avsnitt 2.2.2. 
39

Citerat efter Sandström, i not 20 a.a., s. 586. 
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2.3.1 Frågan om teoretiska och praktiska kunskaper hos juristen 

 

År 1834-1835 inkom en motion till riksdagen om inrättandet av ett praktiskt 

juridiskt institut.  Denna motions främsta syfte var dock inte platsen för 

institutet, utan att råda bot på de yngre ämbetsmännens bristande praktiska 

skicklighet. Tanken var att de blivande stadstjänarna, efter fullgjord 

universitetsutbildning, skulle utbildas i teorins praktiska tillämpning. Det 

föreslagna institutet skulle utgöra ett alternativ eller komplement till den 

praktiska skolning som de nyutexaminerade juristerna förväntades genomgå i 

domstolarna. Detta förslag fick dock avslag med hänvisning till statens dåliga 

finanser.
40

 

 

År 1840-41 lades ett nytt förslag fram till riksdagen. Denna gång gällde 

förslaget inrättande av ett institut som var såväl teoretiskt som praktiskt inriktat 

vad gällde utbildning av jurister. Det framgick också att institutet skulle 

placeras i Stockholm. Motionen möttes dock med att juridisk bildning inhämtas 

vid rikets två universitet och att den som fann juristens kunskaper otillräckliga 

borde argumentera för finansiellt stöd till redan befintliga fakulteter snarare än 

att inrätta ett nytt institut. Motionen avslogs tillslut med hänvisning till att det 

var fullt tillräckligt med teoretisk utbildning vid universiteten och därpå 

följande tjänstgöring i domstolsväsendet.
41

 

 

Åren därpå följde ytterligare motioner som bl.a. baserade sig på att det inte var 

kostnadseffektivt att ha två universitet. Vidare följde också motioner som hade 

likande resonemang som Richert. Bl.a. inkom en motion om förflyttning av 

fakulteterna i Uppsala och Lund till Stockholm med anledning av att teori och 

praktik borde förenas och för att inte vetenskapen skulle bli 

vetenskapsmännens egen kunskap. Att flytta universiteten från Uppsala och 

Lund till Stockholm skulle resultera i att teorin prövades i praktiken och ge 

plats år en mer folklig vetenskap.
42

 Vidare svarade inte universiteten, liksom 

Richert påpekat och sedermera också av andra kom att påpekas, mot tidens 

                                                   
40

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 25 f. 
41

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 26 f. 
42

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 29 ff. 
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krav. Då universiteten grundades kunde inte staten skydda den vetenskapliga 

verksamheten, och därför behövde vetenskapsmännen utforma universiteten 

som slutna korporationer. I mitten av 1800-talet var läget dock ett annat, staten 

gav numera tillräckligt skydd åt alla näringar och den vetenskapliga 

utbildningen kunde fortlöpa utan några korporationsprivilegier. Vissa hävdade 

istället att universitetens slutenhet hade blivit ett hot mot vetenskaplig 

utveckling.
43

  

 

2.3.2 Frågan om utbildningens längd  

 

Frågan om juristens teoretiska och praktiska kunskaper var emellertid inte den 

enda frågan som debatterades, även andra frågor med anknytning till 

juristrollen och juristutbildningen aktualiserades. Vid 1850-1851 års riksdag 

ingavs en motion om företrädesrätt till vissa högre domarbefattningar för den 

som hade en juris kandidatexamen, en fråga som hade att göra med 

utbildningens längd. Juriststudenterna hade på den här tiden att välja mellan två 

examina: hovrättsexamen, vilken inskränkte sig till ett minimum av lagkunskap 

som var nödvändig för att arbeta vid domstol, och den betydligt längre juris 

kandidatutbildningen. Enligt förslagsställaren var problemet att juris 

kandidatexamen inte gav några fördelar. Ett exempel på detta var en 

juriststudent med juris kandidatexamen som inte antogs när han sökte till 

hovrätten i Skåne. Anledningen var att hovrättspresidenten inte prioriterade 

längre utbildning. Vidare valde endast en av tjugofem studenter juris 

kandidatutbildningen. Tillsist kom emellertid denna motion att avslås, men den 

allmänna uppfattningen får ändå anses ha varit att högre utbildning måste löna 

sig.
44

 

 

2.3.3 Diskussionen i media 

 

Juristutbildningen var inte endast föremål för debatt i riksdagen under dessa år, 

även Aftonbladet publicerade en stor artikelserie med rubriken ”Hufvudstad 

och universitet”. Bakgrunden till publiceringen var att en professor vid 

                                                   
43

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 32. 
44

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 27 f. 
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Karolinska institutet i Stockholm hade utbrustit ”Sveriges huvudstad äger icke 

ett universitet!”
45

  

 

Kort efter artikelserien kom även en motion om förflyttning av både fakulteten 

vid Uppsala och fakulteten vid Lund till Stockholm. Tanken var att fakulteterna 

skulle sammanfogas till en undervisningsanstalt. Motionen avvisades dock bl.a. 

med fruktan för att studenterna i närheten av Lund skulle välja att studera vid 

universitetet i Köpenhamn istället för i Stockholm. Vidare tyckte lagutskottet 

inte att det var bra att separera den juridiska fakulteten från den filosofiska 

fakulteten med tanke på sambandet mellan rättsvetenskap och filosofi.
46

  

 

Frågan om universitetets placering var som ovan nämnt omdiskuterad, men 

kom tillsist till en vändpunkt då det anfördes att det inte var en självklarhet att 

teori och praktik måste inhämtas samtidigt. Det anfördes bl.a. att studenten inte 

läser vid universitetet för att på samma gång inhämta praktiska kunskaper, utan 

för att förvärva en teoretisk grund som skall tillämpas i det praktiska livet. Om 

det var på detta vis så spelade det ingen roll var universitetet var beläget.
47

 

Argumenten för förflyttning av fakulteten i Uppsala till Stockholm kom 

därmed att kritiskt granskas och därmed tycks debatten i riksdagen ha tystnat.
48

 

 

Frågan om juristens teoretiska respektive praktiska kunskaper tycks 

återkommande vara föremål för debatt. I det tycks emellertid finnas viss 

otydlighet kring hur man kan se på vad som är praktisk kunskap. Innefattar 

t.ex. att ge studenterna en teoretisk grund till juridisk metod och hur man 

tillämpar materiell rätt att man ger dem praktisk kunskap, eller avses med 

praktisk kunskap just att studenterna skall vara ute på praktik eller få prova att 

lösa verksamma juristers arbetsuppgifter, kanske avses rent av bådadera. I 

nästföljande avsnitt skall redogöras för ytterligare diskussion kring synsättet då 

frågan om juristens praktiska respektive teoretiska kunskaper återigen kom att 

aktualiseras.  

                                                   
45

Se Sundell, i not 8 a.a., s. 3.  

Observera dock trolig felskrivning, 1856 torde ha blivit 1865. 
46

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 31. 

Se även Sundell, i not 8 a.a., s. 4. 
47

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 32 f. 
48

Se Peterson & Sandström, i not 7 a.a., s. 35 ff. 
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2.3.4 Skriftväxlingen mellan Olivecrona och Theorell 

 

Den debatt som varit i riksdagen och i media väckte en mer detaljerad debatt 

om juristutbildningens utformning. År 1859 kom skriften ”Ideer till en 

Universitetets-reform i en helt annan rigtning, än som för den juridiska 

fakultetens ombildning blifvit å bane bragt.”
49

 av Sven Lorens Theorell.
50

 I 

huvudsak var dennes skrift en reaktion mot den skrift vid namn ”Om den 

Juridiska Undervisningen vid Universitetet i Upsala och om den Juridiska 

Fakultetens förflyttande till Stockholm”
51

 som Olivecrona
52

 givit ut dels för att 

klarlägga hur de juridiska studierna i Uppsala var upplagda, dels för att 

försvara tanken att bevara universitetets placering i Uppsala.  Det dröjde dock 

inte länge förrän argumentationen i Theorells skrift bemöttes av Olivecrona 

med en betydligt mer utvecklad andra upplaga av ”Om den Juridiska 

Undervisningen vid Universitetet i Upsala och om den Juridiska Fakultetens 

förflyttande till Stockholm”.
53

 Givetvis berörde dessa skrifter båda frågan om 

fakultetens förflyttande, men på den punkten var Olivecrona och Theorell 

överens: inget blev bättre av fakultetens förflyttande. Vad detta berodde på 

låter sig vara osagt, en trolig förklaring är dock att de båda var politiskt 

konservativa.
54

 I övrigt var Olivecrona och Theorell oense om i stort sett allt 

som rörde juristutbildningens utformning.  

 

I inledningen till sin skrift klargjorde Theorell sitt syfte: en juristutbildning helt 

olik den dåvarande av Olivecrona förespråkade. Han förnekade inte att 

universitetens juristutbildning bedrevs enhetligt oavsett lärosäte, men påpekade 

att de ”/…/ i dessa blad uppställda theorien utgår från ett kanhända förr ej 

försökt aktgifvande på det akademiska lärosätets förhållande till tidens behof, 

jemfördt med den tids då detta lärosätt först uppkom. /…/ Det är på denna 

grund, som en olärd kunnat tillåta sig den önskan, att hans anspråkslösa 

                                                   
49

Theorell, S.L., Ideer till Universitetets-reform i en helt annan rigtning, än som för den 

juridiska fakultetens ombildning blifvit å bane bragt, C.M Thimgren, Stockholm, 1859.  
50

Theorell var jurist och tidigare justitieombudsman, f. 1784 d. 1861. 
51

Olivecrona, S.R.D.K., Om den Juridiska Undervisningen vid Universitetet i Upsala och om 

den Juridiska Facultetens förflyttande till Stockholm, 2 u., Edquist & k, Uppsala, 1859.  
52

 Se not 34. 
53

Se Sundell, i not 8 a.a., s. 5. 
54

Se Sundell, i not 8 a.a., s. 5. 
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betraktelser må af de sakkunniga bevärdigas med någon uppmärksamhet.”55
 

Av detta tycks följa att Theorell ansåg sig nytänkande och att juristutbildningen 

inte följt med i tiden. Hans första kapitel tyder också på att han betonade vikten 

av praktik i kombination med teori, vilket man torde kunna utläsa ut följande 

passus:  

 

”I hvad mån den detaljerade kännedomen af sjelva ämnena, som tillhöra 

denna praktiska verksamhet, äfven inbegripas i den undervisning, som vid 

universiteten sökes eller rätteligen behöfver sökas, är en fråga, hvars lösning 

icke genast kan förutsättas. Ville man åt den egentligen theoretiska, den 

transcendenta lärdomen bereda full frihet att fördjupa sig i sitt rätta element; 

så borde man kanhända befria henne från all gemenskap med den praktiska, 

på brukbarhet i samhällets värf syftande bildningen, och åt undervisningen i 

hvardera slaget gifva särskilda lärare. Men om detta skulle verkställas vid 

någon af de största läroverken /…/ [skulle det] säkerligen icke med någon 

framgång kunna utföras.”56
 

 

Den första meningen i citatet ur Theorells text ovan tyder måhända just på den 

problematik kring att definiera praktisk kunskap som nämnts i föregående 

avsnitt. Theorell betonar att man visserligen kan ha en rent teoretisk eller rent 

praktisk utbildning, men han påpekar vidare att det troligen inte skulle fungera. 

Det verkar alltså inte som att Theorell ansåg att juristrollen innefattade endast 

praktisk kunskap. Genom att ytterligare analysera och granska Theorells text 

går möjligen att utläsa vad han egentligen hade för åsikt om juristrollen och 

juristutbildningen: 

 

”Enligt de här angifna förhållningssätt om ändamålet af ett universitet, skulle 

offentliga föreläsningar icke vara nödvändiga för undervisningen. /…/ Det är 

ur boken som kunskapen hämtas; och nödgas man att derjemte afhöra 

föreläsningar; så sker detta ej sällan med uppoffring av tid som kunde bättre 

användas. /…/ Härmed är icke sagt, att all offentlig föreläsning vid ett 

                                                   
55

Se Theorell, i not 49 a.a., s. 2. 
56

Se Theorell, i not 49 a.a., s. 4 f. 
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universitet är onyttig, fastän icke för undervisningen nödig; men frågan om 

dess rätta användande finner här ännu icke sin plats.”57
 

 

Det förefaller som att Theorell ville betona juristens praktiska kunskaper i form 

av att juriststudenten skulle lära sig juridiken genom praktiskt arbete, genom att 

arbeta som jurist. Att det var så Theorell menade stöds möjligen också av att 

Theorell ansåg att den akademiska medborgaren måste undervisa sig själv, 

denne behöver endast veta vilka kunskaper denne bör ha för respektive 

ändamål. I den bemärkelsen behövdes professorer endast såsom examinatorer 

samt någon sorts vägledare som bistod med råd och litteratur.
58

  

 

Theorell skriver att det inte skulle fungera att ha en juristutbildning som är 

enbart teoretisk eller praktisk. En åsikt som kan tänkas ha sin förklaring i att 

historiska skolans dubbla förståelse hade betydelse för alla jurister, och en rent 

praktisk eller teoretisk utbildning skulle kunna innebära ett val mellan historisk 

mångfald eller abstrakt systematik. Det finns dock inget som direkt tyder på att 

Theorell menade att juriststudenten inte skulle kunna ges såväl praktiska som 

teoretiska kunskaper i form av t.ex. teori om juridisk metod samt dess 

tillämplighet.  

 

Olivecrona höll inte alls med Theorell om att juriststudenten skulle lära sig 

juridiken genom att arbeta som jurist. Olivecrona påpekade att Theorell var en 

praktiker och att det speglade dennes synsätt. Ett synsätt som Olivecrona ansåg 

kunde ifrågasättas inte minst av sakkunniga:  

 

”/…/ icke någon sakkunnig underlåta att djupt beklaga, att den aktade 

författaren, tyvärr, på ett sådant sätt uppfattat universitetets hela betydelse, att 

den reform, han föreslår (i händelse den skulle genomföras), ovillkorligen 

måtte leda till Universitetets neddragande ifrån sitt höga mål och till dess 

förvandling till ett examinerande institut, för blott pröfningen av vissa, för 

Statens intressen nödige ansedde, kunskapsmått hos Statens blifvande tjenare – 

                                                   
57

Se Theorell, i not 49 a.a., s. 6. 
58

Se Theorell, i not 49 a.a., s. 6 f. och s. 9 f. 
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en förvandling, hvilken consequent skulle leda till den högre 

vetenskapsodlingens fullständiga undergång.”59
 

 

Enligt Olivecrona förespråkade Theorell bl.a. att universitet skulle bli mer av 

ett examinerande institut där på förhand givna regler anger vilken kunskap som 

krävs för varje ämne. Detta skulle, som ovan nämnt, enligt Olivecrona, leda till  

den högre vetenskapens fullständiga undergång.
60

 Olivecrona opponerade 

starkt mot indragning av föreläsningar, det var framförallt föreläsningarna som 

väckte studenternas intresse och strävan mot sann vetenskap. Den som hade 

synsättet att juriststudenterna skulle ha färre professorer då dessas uppgift 

främst skulle vara att examinera, anslöt sig enligt Olivecrona till ett synsätt 

som helt och hållet underkände universitetet såsom organisk högsta anstalt för 

fostrande av självständig vetenskap.
61

 Olivecrona var troligen rädd att den 

dubbla förståelsen som enligt historiska skolan var så viktig för ett fungerande 

rättssystem inte skulle förmedlas till studenterna, vilket i sin tur inte skulle 

garantera att gällande rätt speglade det allmänna rättsmedvetandet. Av det 

slagkraftiga uttrycket att Theorells synsätt på utbildningen ”skulle leda till den 

högre vetenskapsodlingens fullständiga undergång” att döma tycks inte 

omöjligt att Olivecrona t.o.m. befarade att samhällsutvecklingen skulle 

avstanna eller återgå till det som varit i det förgångna (och därmed äventyra 

rättsäkerheten) om Theorells åsikter om utbildningen förverkligades.  

 

Av ovanstående granskning verkar inte Theorell ha ansett att juristutbildningen 

skulle bygga enbart på praktiskt inhämtad kunskap. Olivecrona verkar inte 

heller ha menat att juristutbildningen uteslutande var att anse som teoretisk. 

Snarare förespråkade de båda historiska skolans dubbla förståelse för 

rättsvetenskapen och rätten. Theorell ville dock att juriststudenten skulle lära 

sig exempelvis juridisk metod genom praktiska arbetsuppgifter medan 

Olivecrona ville ge en teoretisk kunskap om den juristiska metoden. Att lära 

sig arbeta med juridisk metod, d.v.s. lösa juridiska problem som dyker upp för 
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den verksamma juristen, verkar enligt Olivecrona vara något som den 

verksamme juristen lär sig med tiden.      

 

Det må vara osagt om Olivecrona bemötte kritiken av juristutbildningen vid 

Uppsala Universitet på ett skickligt sätt, men debatten om en fakultet i 

Stockholm tycks ha tystnat efter utgivningen av hans skrift. Frågan om att 

förflytta Uppsala universitet eller de juridiska fakulteterna kom visserligen upp 

igen under 1859-1860 års såväl som 1862-1863 års riksdag, men intresset var 

då betydligt svalare. Bl.a. angavs som alternativt förslag att ett helt nytt 

universitet skulle inrättas i Stockholm. Förslaget avslogs dock med hänvisning 

till den planerade järnvägsförbindelsen mellan Uppsala och Stockholm samt 

med hänvisning till de kostnader det skulle innebära att inrätta ett nytt 

universitet.
62

 Idén att inrätta ett nytt universitet i Stockholm skulle dock inte 

lämnas därhän, men det kom att dröja fram till 1907 innan idén blev verklighet, 

vilket finns anledning att återkomma till i avsnitt 2.7. Under tiden fortsatte 

undervisningen att bedrivas i historiska skolans anda.  

 

2.4 Juristrollen och juristutbildningen enligt Nordling 

 

Som ovan nämnt fortsatte även Olivecronas efterträdare, Ernst Victor 

Nordling, att bedriva undervisning i historiska skolans anda. Nordling 

utvecklade betydelsen av historiska skolan och vikten av att juristen har den 

dubbla förståelsen för en god och rättsäker rättstillämpning, vilket tydligt 

framgår av undervisningsmaterial m.m. från hans tid som professor.
63

 

Nordlings synsätt har således betydelse för synen på juristrollen, varför en mer 

ingående redogörelse för Nordlings syn på juristrollen och juristutbildningen 

lämpar sig i nästa avsnitt.   
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Se även t.ex. Nordling, i not13 a.a., passim. 
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2.4.1 Juristens förståelse för historiska skolan 

 

Sverige anammade som tidigare nämnt under 1800-talet historiska skolans 

synsätt på rättsvetenskapen.
64

 Att Nordling år 1867 definitivt valt historiska 

skolans synsätt på rättsvetenskapen framgår tydligt av Nordlings text 

publicerad i samband med hans tillträde som professor vid Uppsala universitet:  

 

”Det var en tid, då till motvigt mot ett ensidigt pragmatiskt betraktelsesätt af 

rätten, enligt hvilket hans utbildning ansågs bero af lagstiftarens blotta vilja 

eller godtycke, den s.k. historiska skolan inom juridiken uppstod i afsigt att 

förskaffa erkännande åt den faktiska utvecklingen, hvilken vid en noggrann 

historisk forskning visar sig ega kontinuitet och lagbestämdhet. /…/ vi [äro, 

författarens anm.] den historiska skolan stor tacksamhet skyldige för det hon 

öppnat banan för ett sannare begrepp om rätten, för det hon ingjutit nytt lif i 

rättsstudierna och för det hon från det förgångnas synpunkt belyst det 

bestående rättstillståndet.”65
 

 

Av vad Nordling inledningsvis skriver i texten framgår tydligt att han ansåg 

viktigt att juristen har historiska skolans synsätt på rättsvetenskapen och rätten. 

Med bakgrund av vad som ovan framkommit om det tidigare rådande 

betraktelsesättet av rätten, naturrätten
66

, verkar även ur den inledande 

meningen gå att utläsa att Nordling ansåg att ett naturrättsligt synsätt 

äventyrade rättssäkerheten då en eller ett par personer kan bestämma och 

uttolka vad som är gällande rätt. Om man läser Nordlings sista mening mot 

bakgrund av vad som ovan framkommit om historiska skolan
67

 kan man även 

utläsa att Nordling anser att juristen för att tillse rättsäkerheten istället bör ha 

historiska skolans synsätt på rättsvetenskapen då historiska skolan beaktar 

rättens föränderlighet vid fastställandet av vad som är gällande rätt. I det ovan 

nämnda återfinns troligen också Nordlings sätt att se på juristrollen: att juristen 

i sin juristroll vid fastställandet av gällande rätt är kapabel att inse förhållandet 
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Se avsnitt 2.2.2-2.3. 
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mellan rättsbildning och rättstillämpning och att rätten är föränderlig. Även 

föreläsningsanteckningar från Nordlings undervisning tyder på att detta var 

hans syn på juristrollen och att den också påverkade hur han utformade sin 

undervisning och därmed också juristutbildningen.
68

 Bl.a. påpekar Nordling 

vikten av den dubbla förståelsen såsom grundläggande för juristrollen då han 

betonar vikten av juridisk metod:  

 

”Den juridiska vetenskapen är dock i sin helhet en praktisk vetenskap, och 

derför måste hvarje särskild gren inom honom ytterst hafva afseende på rättens 

förverkligande i lifvet. De nu ifrågavarande ämnena [däribland Juridisk 

encyklopedi där den juridiska metoden studeras, författarens anm.] hafva det 

medelbart, de lärogrenar, som omfatta den positive rätten, deremot 

omedelbart. De förras idkande är av stor vigt för en rätt uppfattning af de 

senare; de förbereda desses studium och hafva derigenom sin betydelse för 

rättstillämpningen. Ty utan dem blifver den positive rätten icke annat än en 

oordnad massa af enskilde satser, som stå löst bredvid hvarandra, och vilkas 

användande derföre måste vara högst vanskligt och bristfälligt. Den positive 

rätten måste förbindas till ett organiskt helt, och hans delar ses i sitt deraf 

beroende inbördes sammanhang, om man vill att de skola erhålla den fasthet 

och afslutenhet, som är nödig för deras rätta tillämpning. De nämnda 

grundläggande läroämnena förmedla en dylik uppfattning af rätten; och blifver 

således först genom dem rättskipningen rätt god och säker.”69 

 

Av ovanstående framgår vidare tydligt att Nordling betonar vikten av att 

juristutbildningen skall vara praktiskt nyttig, d.v.s. juriststudenterna skall, 

oavsett det juridiska ämnets karaktär, ha nytta av de kunskaper de tillgodogör 

sig under utbildningen när de väl är verksamma som jurister. När han skriver 

att juridisk encyklopedi m.m. har den praktiska nyttan medelbart tycks han 

mena att de är av största nödvändighet att juristen i sin juristroll har hen dubbel 

förståelse för att på bästa sätt kunna fastställa och tillämpa gällande rätt. Därtill 

kommer t.ex. medvetenheten om att gällande rätt är föränderlig och vad det får 

för konsekvenser i praktiken. Det innebär också att juristen ska veta om denne 
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bör se mer eller mindre till rättsgenetik respektive rättsdogmatik, eller kanske 

rent av båda i lika mån.  

 

Ovanstående stöds av ytterligare ett parti i Nordlings föreläsningsanteckningar 

där han skriver följande om den juridiska encyklopedin:  

 

”Genom den jur. encyklop:n erhåller man vid första inträdet på det juridiskt-

vetenskapliga gebietet insigten om den plats, detta innehar på den menskliga 

odlingens fält i dess helhet, man erhåller, hvad det juridiska området särsklidt 

beträffar den nödiga öfversigten öfver dess enskilda delar, hvilken betryggar 

mot förirrande inom den massa af specialiteter, som vid detta studium, mera än 

i allmänhet eljest, tränger sig på dess idkare. /…/ Men hon ej blott särskiljer 

utan förbinder äfven. /…/ Hon visar den juridiske vetenskapen såsom ett 

systematiskt helt, i hvilket en enhet finnes som genomgår äfven dess 

speciellaste delar. /…/ Hon förhindrar derigenom uppkomsten af utväxter på 

rättsuppfattningen, hvilka eljest till följd af ensidigt öfverskattade af 

underordnade rättssatser kunde bilda sig, hon hjelper att fylla de luckor, som i 

den positive rätten möjligen finnas, genom att härleda de bestämmelser, som 

dertill erfordras, antingen ur grundsatser, som den positiva rätten i beslägtade 

förhållanden erkänt, eller ur allmänne rättsprinciper. /…/ ”70
  

 

I ovanstående citat återfinns historiska skolans rättsinstitutslära
71

 och Nordling 

tycks påpeka att det är av stor vikt att alla jurister förstår rättsinstitutsläran för 

att förstå och fastställa gällande rätt. Genom att känna till rättsinstitutsläran 

fylls ”de luckor” som möjligen finns i rätten ut på rätt sätt och ”förhindrar 

derigenom utväxter på rättsuppfattningen” vilket skulle kunna bli följden av ett 

ensidigt förfarande eller godtyckligt val av vad som är gällande rätt.
72

 Vad 

Nordling framförallt framhåller är vikten av att alla jurister är medvetna om det 

allmänna rättsmedvetandet tar sig uttryck i form av rättsförhållande som tillhör 

ett rättsinstitut som genererar en rättsregel. Det innebär att det är viktigt att se 
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till historia såväl som systematik för att förstå hur ”enskilda delar” tagit sin 

form av gällande rätt.  

 

Av ovan presenterat framgår alltså att Nordling påpekade vikten av att juristens 

kännedom om historiska skolans dubbla förståelse och rättsinstitutslära för en 

god och rättssäker rättstillämpning. Med andra ord verkar alltså Nordling syn 

på juristrollen ha varit att juristen skall tillse rättssäkerheten genom historiska 

skolans lära. Det är också något som troligen också återspeglas vad gäller 

Nordlings syn på rättskälleläran, vilket behandlas närmare i nätföljande avsnitt.   

 

2.4.2 Juristens förståelse för rättskälleläran 

 

Vid en föreläsning påpekar Nordling att rättskälleläran förvisso är olika 

utvecklad av olika rättslärare men räknar upp fyra rättskällor som enligt honom 

är de huvudsakliga och gemensamma: folksedvänja, lagstiftning, 

domstolspraxis och rättsdoktrin.
73

 Vidare betonar dock Nordling hur juristen 

skall se på rättskällorna, vari historiska skolans rättsinstitutslära återfinns:  

 

”Det allmänna rättsmedvetandet bildar således den egentliga rättskällan, en 

källa ur hvilken rättsatserna framgå på olika sätt hos olika folk till följd af 

olika modifikationer de särskilda sätten emellan. Folksedvänjan, 

lagstiftningen, praxis och doktrinen äro att betrakta som olika sätt för, huru 

rättssatserna framträda ur den gemensamma källan, som den egentliga 

rättskällans utflöden eller kanaler. Sedvänjan är ett mer omedvetet, men ock 

mer omedelbart uttryck för rättsmedvetandet; de öfriga äro mer tydliga, men 

också medelbara uttryck. Lagstiftningen och praxis verka omedelbart på den 

gällande rätten, doktrinen medelbart.”74 

 

När Nordling beskriver
75

 det allmänna rättsmedvetandet verkar han mena att 

det allmänna rättsmedvetandet uttrycker just rättsförhållanden, rättssatser. Att 

så är fallet tycks inte minst framgå då han påpekar att rättssatserna kan ta sig 
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olika uttryck hos olika folk. Att folksedvänja, lagstiftning, praxis och doktrin 

enligt Nordling kanaliserar det allmänna rättsmedvetandet tycks återspegla att 

rättsförhållandena tar form just genom rättsinstitut och rättsregler. Det faktum 

att Nordling gör åtskillnad mellan hur det allmänna rättsmedvetandet tar sig 

omedelbart respektive medelbart uttryck tycks även uttrycka en viss gradering 

av rättskällorna, vilken beskriver hur specifikt respektive abstrakt rättskällorna 

skildrar det allmänna rättsmedvetandet. En gradering som framträder något 

tydligare då Nordling fortsättningsvis beskriver rättskällorna. Främst betonar 

Nordling rättssedvänjan. Förvisso får rättssedvänjan anses stå nära det 

allmänna rättsmedvetandet, inte alltför sällan stämmer rättssedvänjan t.o.m. 

överens med det allmänna rättsmedvetandet, dock poängterar Nordling att så 

inte alltid är fallet. I detta sammanhang framhäver Nordling också tydligt att 

rättssedvänja och det allmänna rättsmedvetandet alltså inte är samma sak. I 

samband med detta betonar också Nordling vikten av att inte sätta all tillit till 

att rättssedvänjan såsom beständig och som enda rättskälla som speglar det 

allmänna rättsmedvetande och därför måste efterföljas. Det skulle nämligen 

innebära att förneka förändring och utveckling av rätten. Vidare förklarar 

Nordling att rättssedvänjan får mer medelbara uttryck genom lagstiftning, 

domstolspraxis och rättsdoktrin. Rättssedvänjan bör enligt Nordling ses såsom 

uttryck för en rådande rättsuppfattning vilken kan förändras, samtidigt kan den 

också anses reglera förhållanden som inte kommit till uttryck i lag. 

Lagstiftningen menar Nordling däremot är det förnämsta formen för 

rättsmedvetandets framträdande. Då man annars skulle behövt leta sig fram för 

att ta reda på sedvänjan så har man rättssatsen tydligt uttryckt i ett tydligt 

lagbud. Nordling påpekar dock att p.g.a. lagbudets tydlighet krävs försiktighet 

och omtanke samt beaktande av det allmänna rättsmedvetandet inom staten. 

Finner man inte svar i lagstiftningen menar Nordling att man kan se till 

domstolspraxis, däremot är den, lika som för sedvänjan, inte att anse som 

gällande rätt om den inte anses spegla det allmänna rättsmedvetandet. Man 

behöver därför inte heller nödvändigtvis rätta sig efter enskilda prejudikat. Den 

rättsliga doktrinen har en speciell ställning, den både vägleder och upplyser 

lagstiftandet och rättspraxis samt bevarar sammanhanget inom rättsystemet. 

Doktrinen bestämmer dock bara rätten då den kan inverka på det allmänna 

rättsmedvetandet. Enligt Nordlings mening är det dock mindre fördelaktigt att 
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ställa upp rättskällorna i hierarkisk ordning, de ger då inte ger uttryck för 

enheten i rättsbildningen. Nordling menar att de olika rättskällorna 

kompletterar varandra: rättssedvänjan som rådande rättsuppfattning som kan 

förändras, lagstiftning som rättsuppfattningen i form av precisa rättsregler, 

domstolspraxis som komplement till lagstiftning och doktrin som 

tolkningshjälp till och systematisk utveckling av rättsbuden.  

 

Nordling betonade även förarbetenas betydelse såsom rättskälla: ”/…/När 

staten nått högre utveckl[ing] fordras för det systemat[iska] betrakt[andet] af 

staten kännedom om 3.lagstiftarens motiv och 4.rättens historia. /…/”76
 Rätten 

vilade förvisso enligt Nordling på förarbetena, men han påpekade att de var 

vad lagstiftaren valt att ange såsom sina motiv och att de därmed inte fick 

beaktas utan viss försiktighet. Lagstiftaren kunde t.ex. brista i att ange 

grunderna för lagen tillräckligt noggrant vilket kan resultera i en alldeles för 

extensiv tolkning. Vidare kännetecknade förarbetena rättsförhållandena vid 

lagens tillkomst och därmed kunde rättsförhållandena ha ändrats och en 

tolkning i enlighet med dem skulle vara förlegad. Nordling framhöll dock att 

oavsett så var betraktelsen av förarbetena viktig ”/…/då den nuvarande lagen 

har sin rot och grund i det förflutna. /…/”77 

 

Av vad som ovan framkommit vad gäller Nordlings syn på hur juristen skulle 

se på rättskälleläran verkar Nordling alltså ha velat betona att det är viktigt att 

juristen förstår hur de olika rättskällorna skildrar det allmänna 

rättsmedvetandet, specifikt eller abstrakt, för att tillse rättssäkerheten vid 

fastställande och tillämpande av gällande rätt. Vidare tycks han även ha betonat 

att det som juristen skall tillämpa såsom gällande rätt är det som står så nära 

det allmänna rättsmedvetandet, alltså rättsförhållandena i samhället, som 

möjligt. I det vill Nordling också troligen framhäva att det är viktigt att juristen 

inte fastställer eller tillämpar gällande rätt på ett godtyckligt sätt, t.ex. i enlighet 

med sin egen eller ett fåtal personers uppfattning.  
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För att försöka sammanfatta vad som ovan sagts om Nordlings synsätt på 

juristrollen vilket också påverkade dåtidens juristutbildning tycks han ha velat 

betona vikten av att juristen i sin juristroll har historiska skolans dubbla 

förståelse för rätten samt rättsinstitutsläran. Vidare verkar Nordling också velat 

betona att juristen på så sätt har förståelse för hur rättskälleläran uttrycker det 

allmänna rättsmedvetandet. Allt detta för att tillämpa rätt som står så nära i 

överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet som möjligt och uppnå 

rättssäkerhet. Ett tydligt exempel på detta är vad Nordling skriver om motiven 

då han påpekar att de endast ger uttryck för förhållandena vid lagens tillkomst, 

att de kan vara något otydliga och att det finns risk för att de varken speglade 

det allmänna rättsmedvetandet vid lagens tillkomst eller gör det i dagens 

kontext. Vidare betonar Nordling troligen också att alltför mycket tillit till 

motiven kan leda till att lagen t.ex. tolkas alltför extensivt, vilket i sin tur också 

kan riskera att det allmänna rättsmedvetandet frångås. Nordling tycks också 

mena att det även är viktigt att se till rättens historia vid beaktandet av fixerad 

rätt. Då rättsförhållanden som bekant är föränderliga är det viktigt att se till hur 

de var vid rättsregelns tillkomst samt att de kan ha förändrats över tid för att 

åstadkomma den mest sanningsenliga tolkningen av rättsregeln. Det är alltså 

viktigt att rättsregeln speglar de ifrågavarande rättsförhållandena, annars är den 

förlegad och skall ges en annan tolkning.  Sammantaget tyder det mesta på att 

Nordling klart förespråkar att se rättsvetenskapen som en organisk helhet, vari 

den sammanbindande länken är det allmänna rättsmedvetandet.  

 

Må så vara att Nordlings synsätt fortsatt kom att prägla utbildningen framöver, 

det må dock vara osagt om det även under Nordlings tid som professor fanns 

olika åsikter om hur juristen bäst övas i den av Nordling förespråkade 

juristrollen. Inte minst med tanke på att Stockholm tillsist fick en juridisk 

fakultet år 1907 med stöd av argument som att juriststutbildningen skulle 

berikas av praktiken genom närhet till regering, departement, myndigheter och 

domstolar och att de studerande behövde en vetenskaplig metod som inte 

gjorde att de stod handfallna och hjälplösa när arbetsuppgifterna gick över den 

rena rutinen som t.ex. när en svår juridisk knäckfråga skulle lösas.
78
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2.5 Sammanfattning 

 

Det står klart att juristrollen under 1800-talet var att vara statens tjänare och att 

historiska skolans programförklaring starkt kom att prägla synsättet på rätten. 

Nordling kom strakt att betona historiska skolans dubbla förståelse och 

rättsinstitutslära och därmed rättskällelärans betydelse såsom grundläggande 

kunskap för juristen. Juristrollen innefattade enligt Nordling att genom den 

grundläggande kunskapen fastställa gällande rätt i enlighet med det allmänna 

rättsmedvetandet för att garantera rättssäkerheten.  

 

Juristrollen har påverkat juristutbildningen på så sätt att juristen skall utbildas i 

historiska skolans anda, d.v.s. ha den dubbla förståelsen och se helheten. Det 

bör dock i sammanhanget uppmärksammas att det under 1800-talet utspelade 

sig en stor debatt kring juristutbildningens utformning som byggde på 

meningsskiljaktigheter vad gällde hur juriststudenterna bäst utbildas för att 

klara av juristrollen. Den mest omdebatterade frågan gällde juristutbildningens 

förmedling av teoretiska och praktiska kunskaper, där Theorell framförallt 

förespråkade mer praktik i utbildningen, en åsikt som inte delades av 

Olivecrona.  

 

Man kan dock fråga sig om dagens syn på juristrollen och juristutbildningen är 

densamma som under 1800-talet, hur mycket av synsätt och argument som följt 

med in i modern tid, om det skett några förändringar i synsätt och i så fall 

vilka. Frågeställningarna är många, må så vara att 1800-talets debatt om 

juristutbildningen avslutades i och med fakultetens i Stockholm tillkomst, detta 

innebar dock inte att utbildningen aldrig mer kom att kritiseras. Mycket kom 

att hända efter 1907, vilket dock lämpar sig bäst att behandla som en ny epok 

för juristutbildningen. 
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3. Juristutbildningen 1900-2013 – en ”Ius framtid”  

 

Denna del behandlar juristutbildningens moderna historia och behandlar främst 

de händelser och åsikter som varit centrala för utvecklingen av 

juristutbildningen under 1900-talet.  Framförallt skall undersökas om 

juristrollen ändrats med avseende på historiska skolans synsätt, rättskälleläran 

och den svenska juridiska metoden och hur det påverkat juristutbildningen. 

Vidare skall också undersökas om det finns olika åsikter om juristrollen och 

hur det i sin tur påverkat juristutbildningen.  

 

3.1 Tiden efter den juridiska fakulteten i Stockholms tillkomst 

 

Som ovan nämnt fick Stockholm år 1907 en Juridisk Fakultet, som idag är en 

del av Stockholms universitet. Mycket har hänt sedan 1907, bl.a. erbjuder idag 

ytterligare tre lärosäten: Göteborg, Umeå och Örebro juristutbildningen. Det 

kan vara värt att poängtera att lärosätena Lund, Uppsala, Stockholm, Göteborg, 

Umeå och Örebro erbjuder juristutbildningen i form av yrkesexamen, medan 

det också finns utbildningar som erbjuder generell examen.
79

   

 

Rätten har fått en mer central betydelse i dagens samhälle genom att de flesta 

företeelser och aktiviteter i samhället omges och styrs av regler, något som 

brukar refereras till som att samhället kännetecknas av ”juridifiering” eller att 

det har ”förrättsligats” (härefter används det senare begreppet).
80

 Det 

förrättsligade samhället ställer krav på en bred juridisk kunskap, det finns idag 

krav på juridisk kunskap inom långt fler yrken än de som är direkt hänförliga 

till rättsväsendet (dit hör främst domare, advokater och åklagare).
81

 Vidare har 

samhället internationaliserats bl.a. i och med Sveriges medlemskap i EU. Det 

faktum att samhället förändras genom förrättsligande och internationalisering 

ställer nya krav på juristrollen och juristutbildningen, rättsvetenskapen och 

rätten. Frågan som Richert ställde sig redan år 1813: om juristutbildningen har 

hängt med i tiden, är alltså lika aktuell nu som då. 

 

                                                   
79

Se Högskoleverkets rapport 2007:18 R, i not 11 a.a., s. 30 och s. 41. 
80

Se Högskoleverkets rapport 2007:18 R, i not 11 a.a., s. 26. 
81

Se Högskoleverkets rapport 2007:18 R, i not 11 a.a., s. 26. 
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En som vill uppmana till debatt år 2013 är Jonas Ebbesson
82

 då han på 

webbsidan Dagens Juridik publicerade en artikel som bl.a. belyser bristerna 

med dagens juristutbildning vilken han avslutar med:  ”Jag slutar här, men 

hoppas kunna sparka igång en bredare diskussion om juristutbildningarna och 

om vilka kvaliteter lärosätena skall främja hos blivande jurister.”83
 Måhända 

utgör det startskottet för debatten om juristutbildningen 2013 och till det finns 

anledning att återkomma i avsnitt 3.3. Först redogörs dock lämpligen för 

juristrollen och juristutbildningen under 1900-talet och fram till idag.  

 

3.2 Den moderna juristen – ett barn av sin tid 

 

Av vad som ovan framkommit kan konstateras att juristen idag bör besitta en 

bred juridisk kunskap då arbetsmarknaden för jurister breddats genom utökat 

antal juridiska verksamhetsområden, vilket i sin tur är en följd av samhällets 

förrättsligande. Det tycks som att det efter Nordlings tid satts likhetstecken 

mellan juristrollen och domarrollen,
84

 vilket måhända är en naturlig följd av att 

juristen under 1800-talet var att anse som en statens tjänare. Här återfinns dock 

en tydlig förändring av juristrollen, då juristrollen anpassar sig efter 

arbetsmarknaden är juristen idag snarare ”ett barn av sin tid” än en statens 

tjänare. Det bör dock påpekas att detta är en förändring av juristrollen med 

avseende på juristens kunskapsområden. Frågan är dock om juristrollen även 

ändrats med avseende på juristens arbetssätt, d.v.s. hur juristen fastställer 

gällande rätt och om Nordlings synsätt enligt historiska skolan lever kvar. För 

att undersöka detta måste närmare avseende fästas vid hur juristen använder 

rättskällorna respektive juridisk metod.  

 

                                                   
82

Se not 3. 
83

Se Ebbesson, i not 2 a.a. 
84

Jmfr Reformering av juristprogrammet, beslutsunderlag för fakultetsnämnden i frågan om 

reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet, 2010-05-22, s. 1.  

Jmfr även Van der Sluijs, Jessica & Zamboni, Mauro, Från ”att tänka som en jurist” till ”att 

vara en jurist”: några förslag till reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet, 

Juridisk Tidskrift (JT), JT 2012-13 s. 571. 
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3.2.1 Juristrollen och rättskälleläran 

 

För att undersöka om synen på rättskälleläran har ändrats, d.v.s. se om juristen 

i praktiken använder rättskällorna på annat sätt än såsom Nordling ansåg att de 

skulle användas, bör vad som sagts om rättskälleläran och rättskällorna i 

modern tid presenteras. I det närmaste följer en redogörelse.  

 

Inledningsvis skall påpekas att all svensk rätt är sekundär i förhållande till EU-

rätten, EU-domstolens rättspraxis är därför idag den primära rättskällan.
85

 Till 

EU-rättens betydelse finns dock anledning att återkomma i avsnitt 3.2.2. I 

övrigt är de svenska rättskällorna hierarkiskt ordnade. Lagar och författningar 

anses vara den förnämsta rättskällan i vilken svaret till ett rättsligt problem 

först skall sökas. Om inte svaret återfinns i författningstext är det naturligt att 

söka svaret i rättspraxis eller förarbeten. Om det finns fastlagd rättspraxis, 

särskilt prejudikat från Högsta Domstolen, anses praxis vara den rättskälla som 

står näst efter lagstiftningen. Rättspraxis är särskilt relevant inom de områden 

där det inte finns lagstiftning eller där lagstiftningen är föråldrad, ofullständig 

eller för allmän. Vidare kan rättspraxis också vara kompletterande rättskälla 

inom områden där det finns specifik lagstiftning, genom att t.ex. belysa 

lagreglernas tillämpning i specifika frågor men också genom att klargöra 

grundläggande principer. I Sverige har även uttalanden i lagförarbeten, de s.k. 

motiven, stor betydelse. Motiven tenderar dock att tappa betydelse med tiden i 

takt med att rättspraxis utvecklas och de har därför i regel som mest betydelse 

när lagen är ny samtidigt som de inte heller får ta över tydlig lag.  Övriga 

rättskällor anses rangordnas lägre. Handelsbruk och annan sedvänja är t.ex. en 

supplerande rättskälla inom den kommersiella rätten. Den juridiska litteraturen 

har en speciell ställning, dels såsom hjälpmedel att orientera sig i juridiskt 

material men även såsom rättskälla av självständig betydelse. Många lösningar 

                                                   
85

Se Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 3 u., Norstedts, Stockholm, 2009, s. 111 f.  

 



34 

till rättsliga problem, särskilt av komplicerad eller teoretisk karaktär utarbetas 

många gånger i fösta hand i doktrinen.
86

 

 

De olika rättskällorna kan trots den hierarkiska ordningen betonas olika 

beroende på vilket rättsområde man som jurist är verksam inom. Det är möjligt 

att utbildningen bör uppmärksamma det i högre grad än vad som görs idag: 

 

”Den svenska juristutbildningen har traditionellt i första hand varit 

domarinriktad; i mångas mening i alltför hög grad. Studenten sätts ofta i 

domarens situation att söka finna fram till just den lösning som allra bäst kan 

anses uttrycka gällande rätt. Advokatens rättsutredningar har vanligen en 

annan inriktning, nämligen att finna och argumentera för de grunder och 

lösningsmöjligheter som – inom ramen för vad som kan hävdas vara gällande 

rätt – bäst tillvaratar sin klients intressen. Denna metod att använda 

rättskällorna är inte sämre eller mindre viktig. Det blir till stor del juristens 

yrkesroll som avgör hur han eller hon utnyttjar rättskällorna.”87 

 

Det kanske trots allt är så att den erkända rättskälleläran inte är så självklar. Ett 

exempel på där detta är vad Ebbesson skriver i sin debattartikel. Ordet 

”rättskälla” är t.ex. enligt Ebbessons mening en förlegad metafor, begreppet 

rättskälla avgränsar vad som är rättsligt relevant material på ett sätt som är 

tydligare än vad det faktiskt är. Ebbesson påpekar dock att hans åsikt om 

rättskällorna förmodligen provocerar en del kollegor som tycker annorlunda.
88

  

 

Även Stig Strömholm
89

 betonar att det kan vara svårt att dra gränsen för de 

källor som gör anspråk på att lämna uppgift om gällande rätt. Traditionellt sett 

har lag, praxis och sedvanerätt utgjort rättskällor, men rättssedvänja kan t.ex. 

utvidgas med analogier och ”sakens natur”.
90

 Det är härmed också omtvistat 

hur mycket vikt som skall fästas vid förarbeten såsom självständig rättskälla, 
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Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, 

Wiveca & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, 9 u., 

Norstedts, Stockholm, 2006, s. 28 f. 
87

Se Bernitz, i not 86 a.a., s. 18. 
88

Se Ebbesson, i not 2 a.a. 
89

Tidigare professor vid Uppsala universitet i bl.a. Allmän rättslära. 
90

Se Strömholm,  i not 21 a.a., s 311 f. 
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även om dessa haft stor betydelse i svensk rätt. Ett exempel på detta är vad 

Fredrik Wersäll
91

 skriver i en debattartikel. Enligt Wersäll är tiden när ett 

uttalande i förarbetena var så gott som lag definitivt förbi.
92

  Frågan är dock om 

de någonsin betraktats såsom lag, Strömholm skriver att det är ”/…/ högeligen 

tvivelaktigt att uppställa lagförarbeten som en med ’lagen’ sidoordnad 

kategori av rättskällefaktorer [rättskällefaktorer enligt Strömholm är sådana 

som påverkar utgången av mål, författarens anm.]. Förarbetena, dvs. de texter 

som producerats under lagstiftningsföretags gång, uppfattas regelmässigt som 

hjälpmedel, ’tolkningsdata’, till den dominerande rättskällefaktorn, 

lagtexten.”93
 Strömholm påpekar även att man inte heller kan anse förarbeten 

likvärdiga med lagen då de inte uppställer samma lydnadskrav som lagen och 

att förarbetena därmed är sekundära eller subsidiära rättskällefaktorer. Vidare 

menar Strömholm att förarbetena bör tillmätas stor betydelse då modern lagtext 

ofta författats i förlitan på att förarbetena kompletterar lagtexten, således har de 

ett syfte att tjäna som rättskällefaktorer.
94

  

 

Av vad som ovan framkommit tycks det sammanfattningsvis vara så att den 

erkända rättskälleläran trots allt kanske inte är så självklar. Det kan möjligen 

vara fråga om fler rättskällor än de erkända. Vidare tycks rättskällorna betonas 

olika mycket beroende på vilket verksamhetsområde juristen arbetar inom. 

Med tanke på vad som sagts om EU-rättens påverkan på svensk rätt kan 

konstateras att EU-rätten tillkommit som ättskälla sedan Nordlings tid. Med 

detta i bakhuvudet kan man fråga sig om det finns en juridisk metod eller rent 

av flera. Låt undersöka detta närmare i nästa avsnitt. 
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Fredrik Wersäll är Hovrättspresident för Svea Hovrätt, f.d. justitieråd och riksåklagare.  
92

Se Wersäll, Fredrik, Framtidens jurister-i ett nät av normer blir sättet att tänka viktigare än 

kunskaperna som sådana, Dagens Juridik, 2012-05-06. 

http://www.dagensjuridik.se/2013/05/framtidens-jurister-i-ett-nat-av-normer 
93

Se Strömholm, i not 21 a.a., s.358.  

Se även definitionen av rättskällefaktor i not 21 a.a., s. 334. 
94

Se Strömholm, i not 21 a.a., s. 358 f. 

http://www.dagensjuridik.se/2013/05/framtidens-jurister-i-ett-nat-av-normer


36 

3.2.2 EU-rättens påverkan på juridisk metod och rättskällelära 

 

Enligt den arbetsgrupp som arbetat med att ta fram reformen av 

juristutbildningen vid Stockholms universitet är det tveksamt om man kan tala 

om en juridisk metod
95

, ett resonemang som även tycks stödjas: 

 

”EU rätten för in i det svenska rättslivet delvis nya metoder och rättsprinciper 

och bidrar härigenom till en nyttig förnyelse. Hit hör bl.a. de allmänna 

rättsprincipernas ökade vikt, en friare hållning till förarbetesuttalanden och 

domstolarnas självständiga ansvar för att talesrättsregler och remedier 

tillämpas så att enskildas berättigade krav på rättsskydd verkligen 

tillgodoses.”96 

 

Med anledning av detta finns skäl att närmare undersöka hur EU-rätten har 

påverkat juridisk metod. Innan så sker bör dock något nämnas om principen 

om EU-rättens företräde framför nationell rätt. Detta innebär att EU-rättsliga 

bestämmelser går före nationella bestämmelser. Sverige får alltså inte tillämpa 

en bestämmelse som strider mot EU-rätten.
97

 Något som garanterar EU-rättens 

genomslagskraft på nationell nivå och således också företrädesrätten är den s.k. 

direkta effekten som innebär att enskilda kan åberopa EU-rättsliga 

bestämmelser mot en medlemsstat eller mot ett enskilt rättssubjekt.
98

 

Ovanstående innebär att juristen idag alltid måste tolka svensk rätt i ljuset av 

EU-rätten, vilket också tycks orsaka viss problematik kring den juridiska 

metoden: 

 

”/…/ När EU-rättsliga frågeställningar dyker upp är dock många fortfarande 

främmande för att använda sig av en annan juridisk metod än den som 

traditionellt används i Sverige.”99 
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Se Reformering av juristutbildningen, i not 84 a.a., s. 11. 
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Se Hettne, i not 85 a.a., s. 6. 
97

Se Hettne, i not 85 a.a., s. 111 f. 
98

Se Hettne, i not 85 a.a.,  s. 95. 
99

Se Hettne, i not 85 a.a., s. 7. 
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Ett tydligt exempel på detta är användningen av rättskällorna. EU-rätten har en 

syn på rättskällor som skiljer sig från den svenska synen på rättskällorna. 

Framförallt återfinner man i EU-rätten gällande rätt mestadels i praxis, till 

skillnad från i svensk rätt där vi huvudsakligen återfinner gällande rätt i lag. 

Därmed har det EU-rättsliga systemet mer likhet med den angloamerikanska 

Common-law-systemet.
100

 För svensk rätt och svensk juridisk metod innebär 

detta att förarbetenas betydelse tenderar att minska. Förarbeten, som 

traditionellt sett haft stor betydelse i svensk rätt, används inte på samma sätt 

inom EU-rätten. En naturlig förklaring till detta är att den EU-rättsliga 

lagstiftningsprocessen är mycket mer komplex och mångkulturell. Det innebär 

att fördragen innehåller många oprecisa bestämmelser och lagstiftarviljan är 

således svår att fastställa och uttolka, varför den genom förarbeten inte tillmäts 

lika mycket vikt.
101

 Det är dock ett faktum att förarbeten inom EU kan utgöra 

en del av tolkningen av en bestämmelse, detta då EU-domstolen särskilt 

betonat att man vid tolkningen av en EU-rättslig bestämmelse inte enbart skall 

betrakta dess lydelse utan också dess sammanhang och de syften som 

efterstävas med den (teleologisk tolkning).
102

 Förarbetenas betydelse inom EU-

rätten kan därmed förväntas öka.
103

 Vidare har EUs förarbeten de senaste åren 

blivit mer tillgängliga.
104

 Det kan tyckas motsägelsefullt att betydelsen för 

förarbeten för svensk rätt minskar medan dess betydelse för EU-rätten ökar. 

Det är enligt författarna av boken EU-rättslig metod egentligen inte fråga om 

någon motsägelse. Vad det egentligen handlar om är att förarbeten möjligen 

tillmätts alltför liten betydelse inom EU-rätten och för stor betydelse inom 

svensk rätt. I och med den allmänna europeiseringen menar författarna att man 

hos svenska domstolar kan se att de intar en mer avspänd attityd till förarbeten 

och beaktar dem liksom andra vägledande rättskällor på grund av dess sakliga 

innehåll snarare än efter deras auktoritativa ställning.
105

 För EUs del däremot 

förtjänar dock ett bra förarbete som på ett logiskt och övertygande sätt 
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Se i not Hettne, i 85 a.a., s. 24. 

Jmfr även avsnitt 3.2.1. 
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Jmfr Hettne, i not 85 a.a., s. 67 ff.  
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Se Hettne, i not 85 a.a., s. 90. 

Jmfr även Hettne, i not 85 a.a., s. 81. 
103

Se Hettne, i not 85 a.a., s. 92. 
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Se Hettne, i not 85 a.a., s. 67. 
105

Se Hettne, i not 85 a.a., s. 169. 

Jmfr även Hettne, i not 85 a.a., s. 67 f. 
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tillkännager lagstiftarens vilja och fungerar bra i västeuropeiska rättssystem att 

fungera som en vägledande rättskälla.
106

 Sammanfattningsvis tycks EUs 

respektive Sveriges syn på rättskällelära närma sig varandra. Förarbetena inom 

EUs rättskällelära kommer knappast tillmätas lika mycket betydelse som inom 

den svenska rättskälleläran, samtidigt som tiden då svenska förarbeten 

betraktades okritiskt p.g.a. sin auktoritativa ställning snarare än sitt innehåll är 

förbi.
107

 Även Allan Rosas
108

 hävdar att EU-rättens tolkningslära avviker från 

nordisk tolkningslära särskilt med avseende på förarbeten. Visserligen menar 

även Rosas att förarbetenas betydelse inom EU-rätten kommer att öka, men i 

skrivande stund påpekar Rosas att EU-rättens uttolkare fäster i huvudsak ingen 

eller mycket lite uppmärksamhet vid förarbeten men stor uppmärksamhet vid 

syftestolkning där främst EU-rättens normer tolkas i enlighet med 

ordalydelsen, sammanhanget och ändamålen. Därmed tenderar ingresserna till 

EU-rätten att prioriteras snarare än förarbeten.
109

 

 

Vidare skiljer sig synen på domarrollen något från den svenska. Det faktum att 

fördragsbestämmelserna är mycket vaga och oprecisa, närmast målinriktade, 

gör att domaren får mer utrymme för tolkning. I sin tur innebär det att såväl 

domarna vid EU-domstolen som svenska domare får en mer kreativ och 

självständig roll vid tolkning och tillämpning av EU-rättsliga bestämmelser.
110

 

Det uppfattas troligen som främmande för svenska domare då det i och med 

detta inom domarrollen plötsligt ges mer utrymme för rättskapande. Att 

domaren fyller luckor i lagen förekommer förvisso i svensk rätt, men luckorna 

är knappast så många och så omfattande som i EU-rätten.
111

 Ebbesson 

beskriver detta som att; ”Rätten har internationaliserats och domstolar har fått 

större inflytande över frågor som tidigare var att anse som rent politiska.”
112
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 Se Hettne, i not 85 a.a., s. 169. 
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Se Hettne, i not 85 a.a., s. 67 f. 
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Allan Rosas är jur.dr från Åbo Universitet och har arbetat inom ett antal internationella 

områden.  
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Se Rosas, Allan, Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och 

internationell juridisk metod, konferensbidrag publicerat i Forhandlingerne ved Det 37. 
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Se Ebbesson, i not 2 a.a.  
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Rosas poängterar, att EU-rätten haft betydelse för både rättstillämpning och 

gällande rätt samt rättsnormernas tolkning och frågan om tolkningsläran. Vad 

gäller EU-rättens betydelse för rättsillämpning och gällande rätt påpekar dock 

Rosas att det finns ett något skevt synsätt bland nationella jurister varpå det 

finns anledning att klargöra sambandet mellan EU-rätt och nationell rätt. Vad 

gäller EU-rättens inverkan på rättstillämpning och gällande rätt finner Rosas 

det mindre väl valt att tala om EU-rätten som något som dyker upp då och då 

och inkräktar på den nationella rätten. På så sätt ser man den nationella rätten 

som ett slutet system.
113

 Visst finns det viss sanning i detta, bl.a. i form av EU-

rättens direkta effekt, men vad det i själva verket har att göra med är enligt 

Rosas ett kunskaps- och medvetenhetsproblem som bottnar i att 

europeiseringen har lett till en breddning av rättskällematerien, som delvis 

innebär avvikelse från invanda föreställningar. En ökning av de allmänna 

rättsprincipernas betydelse kan bl.a. anses bidragande, dessa är inte alltid 

nedskrivna utan kan baseras på allmänna rättvise- och eller komparativa 

överväganden.
114

 Allmänna rättsprinciper är föränderliga och definitivt inte 

slutna till ett nationellt rättssystem, de är ”allmänna, av de civiliserade folken 

erkända rättsgrundsatser”.
115

  

 

Sammanfattningsvis menar Rosas att internationaliseringen och 

europeiseringen förändrat de nordiska ländernas konstitutioner och den nya 

konstitutionella ordningen är pluralistisk och framhäver den lagskipande 

maktens roll. Rosas förklarar detta med att den konstitutionella ordningen 

numra är olik grundlagen för en nationalstat, den är pluralistisk i den 

bemärkelsen att den hämtar sin rätt från Europas allmänna rättsprinciper. 

Utvecklingen har givit rättspraxis en mer framträdande roll i nationalstaten till 

skillnad från traditionell lagstiftningsprocess och distinktionen mellan nationell 

rätt och internationell rätt har blivit relativ. Denna utveckling har konsekvenser 

för tolkningsmetod, men förändringen är inte så dramatisk och påverkar inte 

alla länder på samma sätt.  Trots allt har nordiskt rättsliv allmänt taget anpassat 

sig till de europeiska och internationella regelverkens krav. Materialet är dock 
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fortfarande främmande för många, men känslan av främlingskap börjar 

minskas gradvis bl.a. hos den yngre generationen jurister.
116

 

 

Det är ett faktum att europarättens genomslagskraft på flertalet rättsområden 

skall avspegla sig också i utbildningen. Förslaget som lagts vid Stockholms 

universitet innebär att EU-rätten skall integreras i de enskilda kurserna och bli 

en naturlig del under hela studietiden. Vidare nämns att studenten eventuellt 

behöver ges bättre förståelse för andra rättskulturer genom exempelvis 

jämförelser med hur man i utländsk rätt löser rättsliga problem.
117

  

 

Det kan av vad som ovan framkommit vidare också konstateras att det 

internationaliserade samhället i och med EU-medlemskapet och EU-rätten 

också påverkat svenska rättskälleläran och juridiska metoden med avseende på 

att praxis tillmäts mer betydelse och domaren kan tillåtas ha en mer 

rättsbildande roll. EU-rätten är till största del integrerad med den svenska 

nationella rätten, bl.a. genom principen om EU-rättens företräde. EU-rätten 

vilar på allmänna rättsprinciper, vilka till allra största del återfinns också i 

svensk rätt, vilket innebär att det inte finns någon egentlig anledning, att som 

många svenska jurister gör, se EU-rätten som något främmande. EU-rätten har 

alltså haft betydelse för både rättstillämpning och gällande rätt samt 

rättsnormernas tolkning och frågan om tolkningsläran.  Det senare särskilt med 

avseende på sättet att se på förarbeten, vilka i EU-rättsligt sammanhang tycks 

behandlas som tolkningshjälp, vilket också tenderar att bli behandlingssättet 

inom den svenska rättskälleläran och juridiska metoden. EU-rätten har även 

påverkat synsättet på domarrollen och den juridiska metod den svenska 

domaren skall begagna, i och med EU-rättens inträde kan domarens roll anses 

vara mer rättsbildande än tidigare. Troligen har EU-rätten inneburit både 

utvecklande och ifrågasättande av sättet att se på rättskälleläran och juridisk 

metod. I enlighet med detta påverkar förstås EU-rätten juristrollen på så sätt att 

det av juristen krävs EU-rättslig kunskap med avseende på t.ex. EU-rättslig 

metod och rättskällelära.  
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3.2.3 Diskussion kring förändring av synsättet på juristrollen 

 

Av vad som ovan framkommit står klart att juristrollen har ändrats på så sätt att 

juristen idag förväntas ha bred juridisk kunskap då samhället förrättsligats och 

därmed efterfrågas breddad juridisk kunskap på arbetsmarknaden. Juristrollen 

har alltså ändrats vad gäller juristens kunskapsområde. Frågan är om också 

juristens arbetssätt har ändrats i förhållande till hur juristen framtar och 

fastställer gällande rätt och om Nordlings synsätt på t.ex. rättskällelära och 

juridisk metod lever kvar. Frågan förefaller svårare än den kanske verkar vid 

en första anblick. Det tycks dock stå klart att den erkända rättskälleläran kan 

ifrågasättas.  

 

Utifrån en samlad bedömning av vad som framkommit ovan får dock anses 

vedertaget att det som hänt sedan Nordlings tid är att rättskälleläran idag 

erkänns som hierarkisk och att rättskällorna också har blivit fler. Ibland 

rättskällorna återfinns idag bl.a. EU-rätten såsom en ny rättskälla. Det må dock 

vara osagt om det innebär en ändring av Nordlings synsätt att juristen genom 

rättskälleläran skall tillse att den rätt som tillämpas återger det allmänna 

rättsmedvetandet i största möjliga mån, det tyder snarare på en utveckling av 

hans synsätt. Det ska betonas att EU-rätten haft inverkan på både 

rättskälleläran och juridisk metod på så sätt att EU-rätten går före svensk rätt 

och innebär att juristen tillmäter praxis större betydelse än vad som traditionellt 

sett varit fallet i svensk rätt. Vidare kommer eventuellt också förarbetenas 

betydelse att minska i förhållande till vad som tidigare varit fallet i Sverige. 

Det får till följd att den svenska domaren kan tillåtas vara mer rättsbildande än 

tidigare.  

 

Vad gäller EU-rättens inverkan på svensk rätt tycks EU-rätten av vad som ovan 

framkommit att döma ha lett till en förändring av synsättet på rättskälleläran 

samt synsättet på juridisk metod. Om det är fråga om olika metoder eller olika 

betoning inom ramen för en och samma metod må dock vara osagt. 

Anledningen därtill är att det går att se det som att det är en och samma 

juridiska metod (att fastställa gällande rätt i enlighet med Historiska skolans 

synsätt) som används på olika sätt, och att det på så sätt finns ”metoder i 
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metoden”. Den EU-rättsliga metoden att främst se till praxis kan då vara en 

metod i den juridiska metoden och att t.ex. se till partsviljan vid tolkningen av 

ett avtal kan vara en annan metod i den juridiska metoden.  

 

Med anledning av vad som framkommit ovan kan sammanfattningsvis 

konstateras att juristrollen ändrats vad gäller vilka kunskaper som juristen ska 

besitta. Frågan om juristrollen har ändrats med avseende på hur juristen arbetar 

tycks dock inte ha något definitivt svar, då olika tolkningar av rättskälleläran 

och juridisk metod kan ge upphov till olika svar.  

 

Som påpekat i avsnitt 2 påverkade synsättet på juristrollen hur 

juristutbildningen utformades. Om så är fallet än idag och med konstaterandet 

att juristrollen är föränderlig, förefaller det rimligt att dagens juristutbildning 

behöver ändras. Med anledning av detta skall i nästföljande avsnitt 

juristutbildningens utformning närmare undersökas. 

 

 3.3 Debatten om juristutbildningen i modern tid 

 

Så tillbaka till Ebbessons debattartikel där han belyser många beaktansvärda 

frågor, däribland att det måste funderas över vilken sorts jurister samhället vill 

ha för att kunna anpassa utbildningen.
118

 Ebbessons reflektion tycks mycket 

relevant då nästan ingen verkar nöjd med dagens juristutbildning. Det har bl.a. 

hävdats att de nyutexaminerade juristerna inte är tillräckligt förberedda på 

arbetet som jurist då de kan normerna innantill snarare än hur de används. 

Vidare har påpekats att de nyutexaminerade juristerna inte känner sig 

tillräckligt väl förberedda för de utmaningar som de ställs inför på det första 

jobbet. Detta vittnar om att de har föga nytta i sitt arbete av de kunskaper de 

förvärvat under juristutbildningen. Domstolarna verkar inte heller vara nöjda 

om man ser till att notarietjänstgöringen är utformad som en utbildning där 

notarien börjar med mindre svåra arbetsuppgifter för att sedan avancera. 

Bolagen rekryterar sällan nyutexaminerade jurister då dessa söker jurister med 

mer erfarenhet. Advokatbyråerna har interna utbildningsprogram som kan 
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sträcka sig över flera år. De offentliga aktörerna, myndigheter och 

departement, verkar inte heller de vara nöjda, de uppställer i nästan alla fall 

krav på tingsmeritering eller liknande. Inte ens staten verkar nöjd. Så sent som 

sommaren 2012 underkände Högskoleverket Stockholms juristutbildning mot 

bakgrund av några examensuppsatser där studenterna inte klarat av att skriva 

en hållbar juridisk text.
119

 

 

För att undersöka vad som kan ha orsakat missnöjet skall i nästa avsnitt ses till 

juristutbildningens utformning och möjliga utformning men även den kritik 

som kan riktas mot olika förslag. 

 

3.3.1 Utformning vad gäller teoretiska kunskaper och dess tillämpning  

 

Juristutbildningen möter dock en utmaning i att finna balans mellan att lära ut 

teoretiska kunskaper och se till att studenterna även klarar av att tillämpa dem. 

Något som tidigare har beaktats är att målen för juridisk utbildning relateras till 

om grundutbildningen är inriktad mot yrken med tyngdpunkten lagd på arbete 

med rättsregler eller om den yrkesverksamhet utbildningen siktar till är av 

annat slag, där det t.ex. kan vara av värde med översiktlig uppfattning om 

rättssystemets konstruktion och allmänna betydelse men inte krävs förmåga att 

tillämpa rättsregler.
120

 Det har dock påpekats att det ena förutsätter det andra 

d.v.s. att man inte kan problematisera och argumentera utan att ha de materiella 

reglerna. Det finns även de som hävdar att universitetsutbildning skall ge teori 

medan domstolar och andra skall ge praktik. Det i sin tur har bemötts med att 

det snarare är fråga om vilka teoretiska grunder som utbildningen skall ge 

studenterna. Med det menas t.ex. att en teoretisk utbildning inte innebär att 

studenten skall erbjudas ”de rätta svaren”, de skall istället erbjudas instrument 

för kritiskt tänkande och vara öppna för ett föränderligt praktiskt rättsliv.
121
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en jurist”: några förslag till reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet, 
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Det ovan nämnda tyder på att det finns viss kluvenhet inom juristkåren vad 

gäller balansen mellan att lära juriststudenterna teoretiska kunskaper och att 

även lära dem att tillämpa de teoretiska kunskaperna. Det är något som troligen 

också återspeglas i följande citat: 

 

”’Bildning är vad man har kvar sedan man glömt vad man lärt’ är ett välkänt 

talesätt. En skicklig jurist är knappast densamma som en person som ’kan hela 

lagboken’ eller i övrigt har särskilt imponerade detaljkunskaper om olika 

rättsregler. Två egenskaper som kännetecknar en god jurist är däremot att han 

eller hon för det första har förmågan att ringa in problemen, analysera dem 

och se vari kärnfrågorna ligger och för det andra vet hur man snabbt och 

säkert kan finna svar på de ställda frågorna. /.../”122
 

 

Citatet är visserligen ett fåtal personers uppfattning, men att ´kan hela 

lagboken´ står inom citattecken tycks tyda på att författarna bakom texten 

opponerar sig mot en gällande uppfattning och själva ser saken på ett annat 

sätt. Kanske är en trolig förklaring till att det tycks råda olika uppfattning inom 

juristkåren vad gäller att lära ut respektive tillämpa teoretiska kunskaper vara 

att det råder oenighet kring hur juriststudenterna skall lära sig att tillämpa sina 

teoretiska kunskaper. En central fråga blir då t.ex. vad gäller juridisk metod, 

huruvida studenterna lär sig den genom enstaka praktiska övningar såsom 

rättegångsspel eller liknande i undervisningen, eller om de ska göra 

arbetsplatspraktik.  En ytterligare fråga som aktualiseras i samband med detta 

är hur mycket utrymme som då skall ges till praktiska inslag i 

juristutbildningen. Det är troligt att denna oklarhet kring hur juriststudenterna 

skall lära sig att tillämpa sina teoretiska kunskaper, frågan om praktik eller 

praktiska inslag i juristutbildningen, grundas i att juristkåren värderar praktiska 

moment i juristutbildningen olika. En trolig förklaring är att det kanske behövs 

olika mycket praktik eller praktiska moment beroende på vad juristen arbetar 

med.  
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Några som verkar vilja införa mer praktiska moment i utbildningen så att 

studenterna övas i att tillämpa juridisk metod är Jessica van der Sluijs
123

 och 

Mauro Zamboni.
124

 Det måste enligt dem ske en förändring i förhållande till 

hur juriststudenterna nu utbildas, juristutbildningen måste flytta fokus från att 

”tänka som en jurist” till att ”vara en jurist”. Emellertid är inte Sluijs och 

Zamboni helt tydliga med vad som avses med detta. Enligt författarna skall 

undervisningen inte gå ut på att läraren sysslar med ”talboksundervisning”
125

 

det bör istället vara fråga om en ”forskningsbaserad undervisning”
126

 Att Sluijs 

och Zamboni beskriver det på så sätt innebär möjligen att de menar att juristen 

på så sätt skall få mer övning i att praktiskt tillämpa sina juridiska kunskaper. 

Något som tyder på detta är att de förespråkar alternativa examinationsformer 

som t.ex. innebär att studenten prövas i att ’vinna’ en juridisk diskussion. 

Alternativa examinationsformer såsom hemtentor, muntlig examination och 

inlämningsuppgifter tycks enligt Sluijs och Zamboni dessutom mäta 

studenternas kunskaper lika bra som nuvarande examinationssätt.
127

 Även vad 

Sluijs och Zamboni fortsättningsvis skriver tyder på att de vill se att 

juriststudenterna övas i att tillämpa sina praktiska kunskaper. De poängterar 

t.ex. att istället för att studenterna får information vid föreläsningarna bör de 

erbjudas många alternativa lösningsmodeller och argument som stödjer 

lösningsmodellerna. Författarna menar att juristens roll inte är att finna 

sanningen, istället är juristens roll att på ett kompetent sätt använda juridisk 

argumentation för att försvara sina eller andras idéer i olika sammanhang som 

ex. i domstol, i förhandlingar, när ett myndighetsbeslut fattas eller i akademiskt 

sammanhang. Vad de menar är troligtvis att undervisningen idag inte 

uppmuntrar studenternas förmåga att söka svar, att få använda den juridiska 

metoden i praktiken. De tycks också mena att juriststudenterna inte ska ta 

professorernas och litteraturens mening om vad som är gällande rätt för given, 
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utan uppmuntras till ifrågasättande och att till att se gällande rätt på andra sätt 

än vad kanske litteraturen eller boken förespråkar.
128

  

 

Att juriststudenterna skall övas i att tillämpa teoretiska kunskaper tycks också 

stödjas av arbetsgivare, i vart fall om man får tro den utredningsgrupp som 

arbetat med att ta fram en reform av juristutbildningen vid Stockholms 

universitet:  

 

”Samtliga arbetsgivarrepresentanter har betonat vikten av att 

juristutbildningen lär ut den juridiska metoden – eller ’juridiska tänket’ som 

många uttrycker det – medan speciella kunskaper kan inhämtas vid den 

framtida arbetsplatsen. Otydligheten i juristprogrammets pedagogik, vad avser 

juridisk metodundervisning och – träning, utgör, enligt arbetsgruppens mening 

en allvarlig brist.”129 

 

Inte heller här verkar dock vad som avses med att kunna tillämpa kunskaperna 

tydliggjorts. Det påpekas att juriststudenterna behöver mer träning i juridisk 

metod, men om det skall ske genom praktiska övningar eller arbetsplatspraktik 

verkar dock förbli oklart.  

 

3.3.2 Utformning i förhållande till den breddade arbetsmarknaden 

 

I det inledande stycket till examensmålen föreskrivs att juriststudenten skall: 

 

”visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta inom yrken för vilka  

juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan yrkesverksamhet inom 

det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och förmåga.”130 

 

Det är att det ovan angivna målet i kombination med vad som sagts ovan om 

juristens breddade arbetsmarknad
131

 får en väldig spännvidd. Det innebär en 

stor utmaning för juristutbildningen då den skall förmedla en mycket bred 
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juridisk kunskap.  En fråga som belysts i sammanhanget är om det ens är 

möjligt att ge juristen en heltäckande kunskap som medför att denne kan vara 

verksam inom alla juridiska områden.  Högskoleverkets bedömargrupp är t.ex. 

av den åsikten att utbildningen omöjligt kan utformas så generellt att den kan 

ge studenten den breda juridiska kunskap som dagens samhälle kräver. 

Framförallt ser bedömargruppen problematiken kring den juridiska kunskap 

som krävs i kombination med annan ämneskunskap såsom ex. ekonomi. Detta 

leder till att många studenter som läser juristutbildningen skaffar sig dubbla 

examina vilket är samhällsekonomiskt ineffektivt. Bedömargruppen föreslår 

därför att det i Sverige inrättas ytterligare en juristexamen med inriktning mot 

affärsjuridik. En sådan skulle kunna ge en kombination juridik och ekonomi 

och skulle på så sätt passa bra för de som vill arbeta inom ex. näringslivet. Den 

nuvarande juristutbildningen skulle då också bli mer inriktad mot rättsväsende 

och advokatbyråer, och på så sätt också kunna erbjuda en mer kvalitativ 

utbildning då ex. mer undervisning ges inom de ämnen som gynnar den som 

vill arbeta inom ex. rättsväsendet.
132

  

 

Det bör i sammanhanget nämnas att det inte är första gången i modern tid 

frågan om vilka kunskaper utbildningen skall förmedla till juriststudenten 

uppmärksammas. Under mitten av 1960-talet väcktes frågan framförallt av 

studenter. Det man ville åstadkomma var ökad möjlighet till specialisering eller 

att inom ramen för generell kompetens få möjlighet att påverka ämnesvalet. 

Det ledde till en av regeringen tillsatt utbildningsutredning, U68, som fick i 

uppdrag att överse juristprogrammet.
133

  

 

Utredningen konstaterade att man inte vill gå längre än att den gemensamma 

behörighet för vissa befattningar som givits i tidigare utbildning bibehålls. 

Utredningen konstaterade också att utrymmet för icke juridiskt stoff i 

utbildningen skulle ökas. Det skulle vara en strävan att sätta de juridiska 
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kunskaperna i sitt sammanhang. Det borde däremot betonas att det icke 

juridiska stoff som ingår i utbildningen skulle vara sådant som har relevans för 

utbildningen. ”Man bör se mindre till den traditionella juridiska systematiken 

och istället i större utsträckning betona funktionella samband. Det blir då 

också lättare att uppmärksamma annat än juridiskt stoff i kurserna.”134
 Vidare 

diskuterades också praktiska inslag i utbildningen, slutsatsen blev att 

studiepraktik endast skulle kunna införas på bekostnad av teoretiska studier, 

och att det i så fall skulle bli profileringsdelen som skulle begränsas eller gå 

förlorad. ”Det obestridliga värdet av praktik befinns inte uppväga 

olägenheterna därmed, och U68 föreslår inga förändringar i detta 

avseende.”135
 Vidare menade utredningen att det var orealistiskt och olämpligt 

med hänsyn till lagstiftningens snabba tillväxt att förmedla kunskaper över ett 

mycket brett område, istället betonades vikten av metodiska färdigheter. 

Sedermera kom också att föreslås att det skall finnas en grundläggande 

rättsutbildning om två år, denna skulle sammanfalla med de första åren av den 

fullständiga juristutbildningen och kunde tillgodoräknas den som väljer att 

fullfölja den fullständiga juristutbildningen. Därefter skulle de studerande 

kunna välja mellan fyra olika profileringsalternativ.
136

 

 

Frågan är om det går att utforma en juristutbildning som är så generell att den 

blir praktiskt nyttig för alla jurister. Frågan är mycket aktuell idag i det 

”förrättsligade” samhället. Kanske är denna fråga även kopplad till hur man 

väljer att se på juristrollen, kanske behöver juristrollen tydligare definieras idag 

med avseende på verksamhetsområden. Det kan emellertid ifrågasättas om det 

skulle gå att enas om juristrollen med avseende på den kluvenhet till 

juristrollen som påvisats tidigare i texten. Kanske är Oavsett om det går att 

avgränsa juristrollen eller inte så har frågan om juristutbildningens 

förmedlande av generell respektive specialiserad juridisk kunskap åter väckts 

år 2013.
137

 Stockholms universitet valde i samband med reformen av 

juristutbildningen att utöka antalet specialkurser, såsom grund till utökningen 

angavs att det var nödvändigt inte minst med tanke på att Juridiska fakulteten 
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vid Stockholms universitet var det lärosätet som hade sju terminer 

obligatoriska kurser, samtidigt betonade dock arbetsgruppen följande: 

 

”Samtidigt är det viktigt att slå vakt om den generella kompetens som 

juristutbildningen ger då den har visat sig meriterande på arbetsmarknaden. 

Den obligatoriska delen av utbildningen ska säkerställa att alla jurister får en 

utbildning som är användbar, oavsett framtida yrkesinriktning. Med 

samhällsperspektiv på juridiken ska studenterna sålunda få grundläggande 

kunskaper om rättssystemets uppbyggnad inom ett antal centrala discipliner. 

De bör också ges en generell färdighet att identifiera, analysera och kritiskt 

bedöma rättsliga problem. Medan utbudet av specialkurser kan vara flexibelt 

och anpassas till samhälleliga förändringar, arbetsmarknadens behov och 

studenternas önskemål ska den obligatoriska utbildningen vara stabil under 

överskådlig tid framöver.”138  

 

I det beslutsunderlaget till reformen presenterades emellertid fler idéer kring 

juristutbildningens utformning. Vidare bör också påpekas att beslutsunderlaget 

med största sannolikhet inte uttömmande anger alla idéer kring 

juristutbildningens utformning. Med anledning av detta finns anledning att 

undersöka diverse åsikter kring juristutbildningens utformning närmre i nästa 

avsnitt. 

 

3.3.3 Utformning vid Stockholms universitet 

 

Utbildningsutskottet vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 

tillsatte bl.a. med bakgrund av juristens breddade arbtesmarknad en 

arbetsgrupp som fick till uppgift att se över juristprogrammet. Arbetsgruppens 

förslag till reform kom bl.a. att baseras på att öka valfria kurser, att anpassa 

juristprogrammet till en alltmer internationaliserad arbetsmarknad samt att 

betona förvaltningsprocessrätt och europarätt mer än vad som tidigare gjorts i 

utbildningen för en bättre anpassning efter arbetsmarknadens behov.
139

 

Arbetsgruppen påpekade även vikten av juridisk metod, bl.a. att många 
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studenter ansåg juridisk metod svårbegriplig.  Även arbetsmarknaden tycks 

betona vikten av juridisk metod i utbildningen: 

 

”Samtliga arbetsgivarrepresentanter har betonat vikten av att 

juristutbildningen lär ut den juridiska metoden – eller ’juridiska tänket’ som 

många uttrycker det – medan speciella kunskaper kan inhämtas vid den 

framtida arbetsplatsen. Otydligheten i juristprogrammets pedagogik, vad avser 

juridisk metodundervisning och – träning, utgör, enligt arbetsgruppens mening 

en allvarlig brist.”
140

 

 

Som lösning till detta föreslog arbetsgruppen att ge utbildningen en tydligare 

progressivitet i såväl undervisning och träning i juridisk metod som träning i 

praktiska moment. Detta genom tre ”stationer” under utbildningen, den första 

inom första kursen på juristprogrammet, Juridisk introduktionskurs.
141

 Det 

påpekades dock att den juridiska metoden inte skulle inskränka sig till den 

”klassiska” eller ”svenska” juridiska metoden, detta då arbetsgruppen var 

tveksam till om man idag kan tala om en juridisk metod. Även den 

europarättsliga metoden skulle integreras med studentens undervisning. 

Europarätten skulle dock, liksom vissa andra ämnen såsom ex. miljörätt, 

integreras med andra kurser för att bl.a. integrera ämnet i det centrala 

rättsstudiet. Den ökade internationalisering som skett under senare ställer krav 

på ökad förståelse och kunskap för andra rättsordningar och interaktion mellan 

rättsordningar.
142

  

 

Sist men inte minst menade arbetsgruppen att arbetsgivarna, såväl offentliga 

som privata efterfrågar mer förvaltningsprocessrätt i utbildningen. Detta då det 

framkommit att juristutbildningen inte ”hängt med” i den utveckling som 

inneburit att allt fler ärenden avgörs av domstol enligt förvaltningsprocessuella 

regler än tidigare. En fokusering på förvaltningsprocess skulle även enligt 
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arbetsgruppen öppna möjlighet juriststudenterna vid Stockholms universitet att 

få unik konkurrensfördel.
143

  

 

Det finns emellertid viss anledning att ifrågasätta profilering och specialisering. 

Frågan om profilering och specialisering förefaller visserligen vara en naturlig 

följd av att det idag finns flertalet lärosäten som tillhandahåller 

juristutbildningen, det bör dock uppmärksammas att det kan ge upphov till en 

besvärande idiosynkrasi i forskning och undervisning.
144

  

 

Frågan är om profilering löser de problem som författarna identifierar vid 

Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet och som också måste beaktas 

för fakultetens framtid. I sin artikel ”Har juridiska fakulteten en framtid”
145

 

verkar Claes Sandgren
146

 inte dela åsikten att Stockholms juridiska fakultet i 

första hand behöver profilera sig. Vad som istället är viktigt för fakultetens 

framtid är enligt Sandgren bör man istället ställa sig frågan hur man uppnår 

kvalitet. Reformen är ett steg i denna riktning. Vidare bidrar kunskapsflödet 

mellan teoretiker och praktiker till att skapa kvalitet.
147

  

 

3.3.4 Utformning enligt Bologna-modellen 

 

Att dela upp juristutbildningen i en grundläggande och en specialiserad 

utbildningsdel har flertalet gånger diskuterats. Exempel på detta är den s.k. 

hovrättsexamen
148

 under 1800-talet och den s.k. grundläggande 

rättsutbildningen
149

 på 1960-talet. Idag är utbildningen indelad i obligatoriska 

kurser respektive specialkurser. Frågan om hur utbildningen skall vara 

uppdelad är dock fortfarande aktuell inte minst med hänvisning till tanken att 

genomföra Bologna-modellen (grundutbildning tre år, masterutbildning två år 

och forskarutbildning fyra år).
150

 Juristprogrammet, likasom många andra 
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yrkesutbildningar, står för närvarande utanför Bologna-modellen. Den har 

däremot haft en inverkan på juristprogrammet, då det fått sin uppdelning i 

grundnivå och avancerad nivå, Bologna-modellen har dock inte applicerats 

fullt ut vid Stockholms universitet. Indelningen i grundnivå och avancerad nivå 

skulle i så fall också spegla uppdelningen mellan obligatoriska kurser och 

valfria kurser (specialkurser). Idén att applicera Bologna-modellen fullt ut på 

juristprogrammet vid Stockholms universitet avslogs med hänvisning till att en 

alltför genomgripande reformering skulle komma i fråga.
151

 

 

Idén att ha en profileringsdel, t.ex. i enlighet med Bologna-modellens master 

utbildning, har inte bara belysts i och med reformarbetet och utökningen av 

antalet specialkurser. Även utbildningsutredningen U68 föreslog 

profileringsalternativ.
152

 Profileringsalternativ i form av vidareutbildning har 

också varit uppe för diskussion tidigare. De anledningar som anfördes var bl.a. 

den moderna lagstiftningstekniken som innebar att lagreglerna får en mer 

allmän utformning. Vidare konstaterades att det är praktiskt taget omöjligt att 

på kort tid få en samlad överblick över rättssystemet.
153

 

 

Trots ovan behandlat tycks frågan om hur juristutbildningen bör vara utformad 

kvarstå. Att det finns olika åsikter om juristrollen står klart och att det också 

påverkar utbildningen på så sätt att det blir svårt att enas om utformningen. Att 

övergå till ”den forskningsbaserade modellen”, att förändra 

examinationsformerna, att hitta en balans mellan teori och praktik, att övergå 

till Bologna-modellen och inrätta en ny juristutbildning utgör några av många 

möjliga alternativ för hur juristutbildningen kan utformas. Tydligt är också att 

många av argumenten som redogjorts för ovan, såsom juridiska metodens 

betydelse, diskussionen om teori och praktik samt utbildningens upplägg 

ständigt är återkommande genom tiderna, om än något förtäckt. Det argument 

som framträder allra tydligast är ändå debatten om hur mycket teori och praktik 

som juristutbildningen, i egenskap av yrkesutbildning, är ämnad att erbjuda. 

Hit anknyter också diskussionen om juridisk metodlära. Kanske ska den 
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materiella rätten och juridisk metod läras ut i teoretisk form och kanske är att 

tillämpa juridisk metod något juristen skall lära sig i det praktiska yrkeslivet. 

Balansen mellan teori och praktik i utbildningen liksom balansen mellan att 

lära ut materiell rätt respektive juridisk metod tycks vara en av 

juristutbildningens största utmaningar, och frågan om hur juristprogrammet 

skall vara utformat besvaras således inte lätteligen, men förtjänar att 

återkommas till i avsnitt 4. Oavsett torde den diskussion som förs om att 

juristutbildningen måste följa med i tiden och anpassas just efter ”ett barn av 

sin tid” båda gott för juristrollen och juristutbildningen. Huruvida 

juristutbildningen står inför en ”Ius framtid” får dock tiden utvisa.   

 

3.4 Sammanfattning 

 

Vad gäller juristrollen återfinns en tydlig förändring sedan Nordlings tid vad 

gäller juristens kunskapsområden, juristrollen anpassas efter den breddade 

arbetsmarknaden vilket kräver en breddad juridisk kunskap av juristen. På så 

sätt är juristen idag snarare ”ett barn av sin tid” än en statens tjänare. Frågan 

om juristrollen ändrats med avseende på arbetssätt tycks emellertid inte lika 

lättbesvarad då det finns olika uppfattningar om rättskälleläran och juridisk 

metod. Det får dock anses vedertaget att det som hänt sedan Nordlings tid är att 

rättskälleläran idag erkänns som hierarkisk och att rättskällorna också har blivit 

fler. Ibland rättskällorna återfinns idag bl.a. EU-rätten såsom en ny rättskälla. 

Det må dock vara osagt om det innebär en ändring av Nordlings synsätt att 

juristen genom rättskälleläran skall tillse att den rätt som tillämpas återger det 

allmänna rättsmedvetandet i största möjliga mån, det tyder snarare på en 

utveckling av hans synsätt. 

 

Det ska betonas att EU-rätten haft inverkan på både rättskälleläran och juridisk 

metod på så sätt att EU-rätten innebär att juristen tillmäter praxis större 

betydelse än vad som traditionellt sett varit fallet i svensk rätt
154

 samt att 

förarbetenas betydelse eventuellt kommer att minska i förhållande till vad som 

tidigare varit fallet i Sverige. Det får till följd att den svenska domaren kan 
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tillåtas vara mer rättsbildande än tidigare. Om EU-rättens inverkan inneburit att 

det är fråga om olika metoder eller olika betoning inom ramen för en och 

samma metod må dock vara osagt. Anledningen därtill är att det går att se det 

som att det är en och samma juridiska metod (att fastställa gällande rätt i 

enlighet med historiska skolans synsätt) som används på olika sätt, och att det 

på så sätt finns ”metoder i metoden”. Den EU-rättsliga metoden att främst se 

till praxis kan då vara en metod i den juridiska metoden och att t.ex. se till 

partsviljan vid tolkningen av ett avtal kan vara en annan metod i den juridiska 

metoden.  

 

Det tycks vara  så att debatten om hur synsättet på juristens teoretiska och 

praktiska kunskaper  är minst lika omdebatterat idag som under 1800-talet. Det 

tycks stå klart att det råder olika åsikter om juristrollen inte minst kring 

huruvida juriststudenterna är kapabla att använda sina teoretiska kunskaper när 

de kommer ut i arbetslivet och hur man bör skapa en juristutbildning som är 

anpassad till arbetsmarknadens behov med avseende på den förändrade 

juristrollen. Därtill hör också frågan huruvida utbildningen skall förmedla 

generell respektive specialist kompetens. Frågan om juristutbildningens 

utformning tycks därmed komplex. 

 

Trots diskussionen som förts ovan om att anpassa juristutbildningen därefter 

besvaras dock inte lätteligen frågan om hur den bör vara utformad, det skall 

emellertid försöka utredas i avsnitt 4.   

 



55 

4. Analys 

 

Inledningsvis bör något sägas om syftet med uppsatsen: att utreda juristrollens 

påverkan på juristutbildningens utformning vilket innebär att utreda om 

juristrollen har ändrats och hur det i så fall har påverkat utbildningen, om det 

inom juristkåren och på arbetsmarknaden finns olika åsikter om juristrollen och 

hur det i så fall har påverkat utbildningen och om det i dagsläget är möjligt att 

nå konsensus i frågan om hur juristutbildningen skall vara utformad och hur det 

i så fall påverkat utbildningen. Syftet har delvis uppfyllts i avsnitt 2-3. I detta 

avsnitt skall syftet med uppsatsen dock belysas ytterligare genom en mer 

generell diskussion kring vad som framkommit i avsnitt 2-3. Diskussionen 

skall i det närmaste undersöka om det i dagsläget är möjligt att nå konsensus i 

frågan om hur juristutbildningen skall vara utformad och hur det i så fall 

påverkar utbildningen. Diskussionen kommer sedan att utmynna i en slutsats 

med vilken syftet med uppsatsen fullständigt uppfylls genom att besvara 

uppsatsens frågeställning. 

 

4.1  Den historiska utvecklingen fram till dagens juristroll 

 

Något bör inledningsvis sägas om förutsättningarna för att undersöka om det 

går att finna konsensus i frågan. Med anledning av vad som framkommit i 

avsnitt 2 och 3 får anses stå klart att juristrollen är föränderlig och att det finns 

olika synsätt på juristrollen. Det är en följd av samhällsförändringar, däribland 

en förändrad och utökad arbetsmarknad. Det i sin tur påverkar 

juristutbildningen.
155

Mot bakgrund av detta är det kanske inte så konstigt att 

det påpekas att juristutbildningen inte hänger med i tiden. Av vad som ovan 

framkommit i avsnitt 2 och 3 kan också konstateras att det råder långt ifrån 

konsensus i frågan om hur juristutbildningen bör utformas.  Det kan emellertid 

vara intressant att närmare undersöka om det kan råda konsensus om något 

delmoment i utbildningens utformning för att söka besvara frågan om hur 

juristutbildningen bör vara utformad för att utbilda 2000-talets jurist.  
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4.2 Juristprogrammets förmedling av teoretiska och praktiska kunskaper 

 

Åtminstone kan så mycket sägas att det verkar råda enighet om att juristen bör 

ha teoretiska och praktiska kunskaper. Där praktiska kunskaper innebär att 

juriststudenten inte bara skall lära sig om ämnenas innehåll utan också dess 

tillämpning. Med det menas att juriststudenten t.ex. både lär sig innebörden av 

juridisk metod och att tillämpa den.
156

 Här återfinns emellertid återigen viss 

problematik. Att anse att teori om juridisk metod inte är nödvändigt  vore att 

förneka historiska skolans syn på rätten. Att däremot hävda att teoretiska eller 

praktiska, kanske främst praktiska kunskaper i detta fall, bör ges mer eller 

mindre utrymme förefaller däremot endast utgöra olika tolkningar av historiska 

skolans tillämpning. Om Theorell på sin tid ville belysa att den praktiska 

tillämpningen av teoretiska kunskaper tillmätts för lite fokus men därmed inte 

ville frångå historiska skolan är det möjligt att det som Olivecrona och Theorell 

framförallt var oense om var hur mycket praktisk kunskap som skulle 

förmedlas till studenten.
157

 I historien kanske det alltså finns en gömd 

kompromiss: teoretisk utbildning med praktiska inslag. Eventuellt är det en 

sådan utbildning som Sluijs och Zamboni förespråkar.
158

 En sådan utbildning 

skulle stämma överens med historiska skolan i teorin så länge teoretiska och 

praktiska kunskaper tillmäts lika mycket betydelse. Om så är fallet såddes fröet 

till en juristutbildning som kan vara någorlunda motståndskraftig mot 

juristrollens föränderlighet redan genom Theorell, kanske var han vad man 

brukar kalla ”en man före sin tid” d.v.s. nytänkande. Det bör dock påpekas att 

det förmodligen kommer finnas de som hävdar att dagens juristutbildning 

redan är teoretisk med praktiska inslag, detta med avseende på svårigheten att 

enas om synsättet på praktisk kunskap. Till det finns anledning att återkomma i 

nästföljande avsnitt samt avsnitt 4.6.  
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4.3 Juristutbildnigen och juridisk metod 

 

Vikten av juridisk metod påpekades bl.a. redan under Nordlings tid som 

professor, bl.a. med hänvisning till Nordlings bestämning av vad juridiska 

encyklopedin faktiskt är. Betydelsen har även betonats av såväl praktiker som 

akademiker i modern tid och inte minst uttryckt sig i Högskoleverkets mål.
159

 

Om utbildningen skall vara teoretisk med praktiska inslag kan man dock fråga 

sig hur mycket fokus som skall tillmätas juridisk metod och dess praktiska 

tillämpning. Vikten av juridisk metod tycks särskilt ha betonats nyligen.  

Kanhända beror det på att de teoretiska kunskaperna om den materiella rätten 

fått övertag i utbildningen under senare år. I förslaget till reform vid 

Stockholms universitet har man valt lösningen att lägga metodlära som tre 

stationer under utbildningen för att sätta metoden i sitt sammanhang.
160

 Även i  

förslaget till forskningsbaserad undervisning vill man väva in metodläran och 

dess tillämpning genomgående i utbildningen.
161

 

 

Det kan ifrågasättas om tre stationer för metodläran under utbildningen är bästa 

lösningen. Å andra sidan kan också påpekas att det troligen är lättare att enas 

om en sådan modell eller möjligen att integrera juridisk metod i alla ämne än 

att enas om att införa t.ex. en termins arbetsplatspraktik. Detta med hänsyn till 

meningsskiljaktigheterna om vilken typ av praktiska kunskaper som 

utbildningen skall tillhandahålla.
162

 

  

Sammanfattningsvis står klart att det är högst viktigt att studenterna behärskar 

den juridiska metoden och kan tillämpa den för att lösa praktiska juridiska 

problem. Exakt hur detta ska uppnås är emellertid inte självklart. En ide skulle 

möjligen kunna vara att studera metodlära teoretiskt och  praktiskt samlat 

under en längre period utan att för dens skull hindra studenterna att praktisera 

den juridiska metoden löpande under utbildningen. Till det finns anledning att 

återkomma till i avsnitt 4.6. 
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4.4 Juristutbildningens upplägg 

 

En utmaning som juristprogrammet mött under senare tid är balansen mellan 

generell och specialiserad utbildning. Det har ansetts viktigt att slå vakt om den 

generella kompetens som juristutbildningen ger, samtidigt som studenten måste 

ges möjlighet till specialisering. Det kan ifrågasättas om en sådan balans ens 

går att uppnå.
163

 För att uppnå en sådan balans har ofta en uppdelning av 

utbildningen diskuterats; alltifrån hovrättsexamen, till grundläggande 

rättsutbildning till vidareutbildning/etappavgång.  Vid Stockholms universitet 

har man ansett att specialisering måste göras på bekostnad av de obligatoriska 

kurserna, d.v.s. på bekostnad av den generella kompetensen. Därför har man 

valt att göra plats åt ytterligare en halv termin med specialkurser, dock på 

bekostnad av att ett par obligatoriska kurser fått tas bort med hänsyn till 

betydelse för den generella kompetensen. Förslaget om grundutbildning och 

vidareutbildning lades ner. Ett dagsaktuellt förslag är att gå över till Bologna-

modellen, vilket emellertid avslagits.
164

  

 

Vidare tycks Stockholms universitet betona vikten av profilering av 

utbildningen vid Stockholms universitet. Dels för att visa att 

Stockholmsstudenterna motsvarar arbetsmarknadens krav på kunniga jurister, 

dels för att ge stockholmsstudenterna ett försprång gentemot studenter från 

andra lärosäten. Viss kritik kan dock riktats mot profileringsalternativet då det 

troligen ökar konkurrensen mellan lärosätena och på så sätt kan påverka 

undervisningen och undervisningsmetoden negativt.
165

 

  

Sammanfattningsvis förefaller en uppdelning i grundutbildning och 

vidareutbildning t.ex. i  enlighet med Bologna-modellen vara en möjlig lösning 

till balans mellan generell kompetens och specialistkompetens. Profilering 

tycks inte vara att föredra då det ökar konkurrensen mellan lärosätena. Till det 

nu nämnda finns anledning att återkomma i avsnitt 4.6. 
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4.5 Juristutbildningen och examinationsformerna  

 

En annan fråga kopplad till utbildningens utformning är examinationsfrågan. 

Alternativa examinationsformer har föreslagits för att öva studenterna i att t.ex. 

vinna en juridisk diskussion. Vidare har anförts att alternativa 

examinationsformer minst lika bra kan  mäta studenternas kunskaper.
166

 Av 

den anledningen tycks lämpligt att införa alternativa examinationsformer. Till 

det finns anledning att återkomma i avsnitt 4.6.   

 

Sammantaget verkar det som att det går att finna konsensus i vissa frågor vad 

gäller juristutbildningens utformning, t.ex. att juristutbildningen skall förmedla 

teoretiska såväl som praktiska kunskaper, att metodläran måste prioriteras mera 

i dagsläget. Framförallt verkar det som att det råder enighet om att 

juristutbildningen måste vara utformad så att den tillgodoser arbetsmarknadens 

behov,  att den verksamma juristen har nytta av och kan använda de kunskaper 

denne förvärvat under utbildningen. Att nå full konsensus bland alla jurister i 

frågan om juristutbildningens utformning torde dock inte vara möjligt. I nästa 

avsnitt skall dock ett förslag  presenteras som förhoppningsvis, med hänsyn till 

ovan utförd undersökning,  alla jurister kan finna rimligt.  

 

4.6 Slutsats  

 

I det följande ska utifrån ovan framkommit uppsatsens frågeställning besvaras. 

Först följer dock en avslutande diskussion.  

 

Vad gäller undervisningsformen under juristprogrammet föreslås en balans 

mellan teoretiska och praktiska kunskaper. Med praktiska kunskaper avses en 

balans mellan teori (materiell rätt och juridisk metodlära) och praktiska 

övningar (exempelvis övning att tillämpa juridiken i praktiken i form av att 

exempelvis lösa juridiska problem) då detta tycks utgöra det bästa alternativet. 

Arbetsplatspraktik under utbildningens gång är önskvärt, men torde dock 

endast kunna ske på bekostnad av teorin, och bör därför inte införas.
167
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För att lösa problemet med att de nyutexaminerade juristerna inte behärskar 

praktiska juridiska problem, för att finna en god balans mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper och för att finna en balans mellan generell kompetens och 

specialistkompetens föreslås en övergång till en modell med tydlig 

grundutbildning och vidareutbildning. Måhända utgör Bologna-modellen ett 

lämpligt alternativ då indelningen om treårig grundutbildning respektive 

tvåårig masterutbildning skulle kunna ge en bra balans mellan generell 

respektive specialist kompetens.
168

  

 

En grundutbildning skulle kunna ge den generella kompetensen som krävs av 

jurister, oavsett verksamhetsområde. Den skulle kunna vara stark mot 

samhällsförändringar, och även kunna anpassas om man skulle införa 

verksamhetsområdesinriktade juristutbildningar såsom affärsjuristexamen. Mot 

bakgrund av att juristutbildningen skall ge balans mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper i enlighet med vad som tidigare nämnts skulle 

grundutbildningen kunna förmedla en god balans mellan kunskaperna. 

Exempelvis skulle juriststudenten kunna ges en teoretisk översiktskunskap om 

materiell rätt och juridisk metod samt få övning i att tillämpa dessa kunskaper 

genom praktiska moment. Dessa praktiska moment skulle exempelvis kunna 

vara rättegångsspel eller att skriva ett avtal. Ett exempel skulle kunna vara ett 

block med studier i juridisk metodlära, statsrätt, Europarätt och internationell 

rätt och ett block med civilrätt, straffrätt,  processrätt och förvaltningsrätt och 

ett block skulle kunna vara en examensuppsats för grundutbildningen.
169

 

 

En vidareutbildning skulle kunna ge den specialistkompetens som krävs hos 

olika jurister verksamma inom olika områden. Den kan också bibehållas i sin 

struktur även om man skulle införa fler verksamhetsområden för juristen och 

verksamhetsområdesinriktade juristutbildningar såsom affärsjuristexamen. Det 

faktum att juriststudenten under grundutbildningen erhållit grundläggande 

kunskap inom rättsområdena och fått lära sig juridisk metod och dess 

tillämpning skulle öppna möjlighet till att ge juristen ytterligare möjlighet att 
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övas i att praktiskt tillämpa sina kunskaper. Vidareutbildningen skulle 

exempelvis kunna ge  omfattande specialkurser sammansatta i olika 

specialkursblock, för att säkerställa enhetlig specialistkompetens. 

Specialkursblockens utformning skulle kunna vara utformade av varje lärosäte 

eller så har alla lärosäten samma specialkursblock, kanske lite beroende på 

specialistkompetens inom fakulteten, fakultetens belägenhet o.s.v. Blocken bör 

dock endast utgöra rekommendationer till studenterna då sammansättningen av 

kurser i block ska ge en god grund till att kunna arbeta praktiskt inom ett visst 

område, studenterna bör även ges en möjlighet att på egenhand sammansätta ett 

block av kurser.
170

 

 

Grundutbildningen och vidareutbildningen såsom föreslaget skulle tillsammans 

vara anpassningsbara till samhällsförändringar. Vidare skulle de öppna för 

rörlighet mellan lärosäten i Sverige. Skulle Bologna-modellen antas skulle 

även studenternas möjlighet till internationella studier öka i och med liknande 

struktur.
171

  

 

Det skall vidare också betonas att för att träna juriststudenterna i att lösa 

praktiska problem med hjälp av juridisk metod tycks också nödvändigt att 

införa alternativa examinationsformer både under grund- och 

vidareutbildningen.
172

   

 

Sammanfattningsvis är frågan om juristutbildningens utformning komplex. Att 

det går att nå konsensus i vissa frågor påverkar dock utbildningen på så sätt att 

det bör gå att enas om en utbildning i enlighet med ovan föreslaget. 

 

Vad är då svaret på frågan: hur bör juristutbildningen med hänsyn till 

juristrollen vara utformad för att utbilda 2000-talets jurist?  

 

Svaret på frågan är att juristutbildningen bör motsvara tidens krav på 

juristrollen, vilket innebär att utbildningen bör vara utformad så att den ger de 
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blivande juristerna de kunskaper som samhället och arbetsmarknaden anser 

krävas av juristen. Anpassas reformen till att se till vad som faktiskt är en god 

utbildningsform i förhållande till en juristroll som är under förändring och 

tidens och arbetsmarknadens krav på de kunskaper och färdigheter som krävs 

av juristen så skall nog juristutbildningen kunna se en ”Ius framtid”.   

 

4.7 Avslutning 

 

Frågan om hur juristutbildningens bör vara utformad för att utbilda 200-talets 

jurist tycks onekligen vara mycket omdebatterad och svår att finna ett exakt 

svar till. Om det kommer att bli en ny utformning av juristprogrammet och om 

det kommer ta lika lång tid att debattera som etablerandet av juridiska 

fakulteten i Stockholm får tiden utvisa. Kanske är ” Jag slutar här, men 

hoppas kunna sparka igång en bredare diskussion om juristutbildningarna och 

om vilka kvaliteter lärosätena skall främja hos blivande jurister.”173
 en början 

till en ny utformning av juristprogrammet. Någonstans tar allt sin början, 

någonstans tar allt sitt slut, men där något tar sitt slut kan också något annat ta 

sin början. Panta rei, allt flyter, men vi lever i en tid då vi har möjlighet att lära 

av historien.  
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