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Kvalitetsrapport för Affärsjuridiska 
kandidatprogrammet (AJP) och Affärsjuridiska 
kandidatprogrammet med Europainriktning (AJPEU) 

Basdata 
Program: Affärsjuridiska kandidatprogrammet (AJP) och 
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning (AJPEU) 
Huvudområde: affärsrätt 
Examen: affärsjuridisk kandidatexamen, 180hp 
Antal nybörjarplatser per år: 60 (AJP), 15 (AJPEU tyska), 15 (AJPEU franska) 
 
 
Sammanfattande beskrivning av programmen: 

Huvudområdet Affärsrätt tillhör den Filosofiska fakulteten vid Linköpings 
universitet (LiU). LiU i sin helhet är ett starkt programuniversitet. Som komplement 
till programmen erbjuds ett stort antal fristående kurser som ger studenterna 
möjlighet att själva kombinera sina egna utbildningar.  

Affärsrätt är en samlingsbenämning på den del av civilrätten, där företaget och dess 
relationer till olika intressenter, såsom kunder, leverantörer, finansiärer och 
konkurrenter, utgör objekt för den juridiska analysen. Hit hör bl.a. kommersiell 
avtalsrätt, kredit- och exekutionsrätt, associationsrätt, immaterialrätt och skatterätt.1 
Affärsrätten avser således regler om förmögenhetstillgångar och dispositioner av 
desamma. Affärsrätten utgör basen och kärnan i de affärsjuridiska programmen.  

All utbildning vid LiU inom huvudområde ”affärsrätt” som leder till kandidat- och 
masterexamen bedrivs inom de båda affärsjuridiska programmen2. AJP/AJPEU 
startades ur insikten att både näringsliv och offentlig förvaltning har ett stort behov 
av jurister som behärskar främmande språk (LiU valde därvid att fokusera på tyska 
och franska samt tysk och fransk rätt och rättskultur) och ekonomi, och som kan 
kommunicera om både juridik och ekonomi med icke-jurister. AJPEU och AJP var 

                                                           
 
 
1 Forskningsprogram för ämnet affärsrätt, Filosofiska fakultetens rapportserie 1996:1, s 19. 
2 Affärsjuridiska programmet (AJP) respektive Affärsjuridiska programmet med 
Europainriktning (AJPEU). 
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ursprungligen 4,5-åriga resp. 4-åriga magisterprogram. Sedan höstterminen 2007 är 
programmen indelade i kandidat- och masterprogram om totalt 5 år.3 

Studier bedrivs förutom inom affärsrätt även i företags- och nationalekonomi samt 
inom fransk respektive tysk kommunikation och rättskultur (AJPEU)4. Vad de 
studerande lär sig i dessa kurser integreras i efterkommande kurser i affärsrätt, och 
utgör därmed grund för en ökad fördjupning i, och förståelse av, affärsrätten och 
dess villkor. 

 
Länkar till aktuella utbildningsplaner: 
https://liu.se/studieinfo/program/f7kaa/3964/syllabus (AJP) 
https://liu.se/studieinfo/program/f7kat/3941/syllabus (AJPEU tyska) 
https://liu.se/studieinfo/program/f7kaf/3940/syllabus (AJPEU franska) 
 

 

                                                           
 
 
3 Ca. 90% - 95% av studenterna fortsätter efter avslutade kandidatstudier med masterstudier vid 
de affärsjuridiska programmen. 
4 Se utbildningsstruktur på nästa sida. 

https://liu.se/studieinfo/program/f7kaa/3964/syllabus
https://liu.se/studieinfo/program/f7kat/3941/syllabus
https://liu.se/studieinfo/program/f7kaf/3940/syllabus
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Måluppfyllelse5  

Bedömningsgrund:  
- Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer 

att studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 
examensordningen när examen utfärdas.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 
motsvarande).  

 
Se bilaga 1 – Examensmålen i relation till kursmålen med tillhörande 
examinationsuppgifter. 
 
- Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 

examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

 
Som framgår av bilaga 1 täcks examensmålen väl genom kursmål med 
tillhörande examinationer. Tabellen med examinationsformerna6 visar dessutom 
på variationen mellan både enskild och gruppexamination, muntliga och 
skriftliga examinationer och övriga lärandeaktiviteter. Variationen bidrar till att 
alla olika examensmål kontrolleras samtidigt som den dominerande förekomsten 
av salstentamen garanterar kontroll av studenternas enskilda prestationer. 
 
Uppföljningen visar att examensmål 3b (förmåga att kunna genomföra 
uppgifterna inom givna tidsramar) inte är framskriven i kursmålen, däremot 
examineras målet i samtliga kurser, eftersom det alltid finns en deadline för 
examinationsuppgifterna. Examensmål 1e (orientering i aktuella affärsrättsliga 
forskningsfrågor) finns endast med i kursplanen för kandidatuppsatsen, där den 
också examineras genom själva uppsatsen. Här är det mycket möjligt att det kan 
finnas fler kurser i slutet av utbildningen där det är möjligt att arbeta med mål 
1e. Det kan även hända att det redan görs, det framgår i så fall dock inte av 
kursplanerna. 

                                                           
 
 
5 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 
6 Se bilaga 1, tabell 10 
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- Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 

kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

 
Vid samtliga kursintroduktioner går kursansvarig lärare igenom kursplanen med 
kursmålen och förklarar hur de examineras under kursens gång. 
 

- Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 

 
Tabell 10 i bilaga 1 visar på de olika examinationsformerna. Här ser man tydlig 
hur svårighetsgraden i examinationsformerna, t.ex. projekt eller hemtenta, stiger 
ju längre studenten har kommit i sin utbildning. Antal kortare PM sjunker och 
ersätts så småningom med kandidatuppsatsen. 
 
Vidare har utbildningsplanen olika tröskelregler som gör att studenterna måste 
läsa och klara av kurserna på utbildningen i rätt ordning. På så sätt kan 
efterföljande kurser i stor utsträckning bygga på redan lästa kurser. Kursernas 
indelning i grund-, fortsättnings- och fördjupningskurser framgår av tabell 1 i 
bilaga 1. 

 
 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
utbildningens studenternas måluppfyllelse identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 
Som ovan redan nämnts kan ”orientering i aktuella affärsrättsliga 
forskningsfrågor” (mål 1e) tydligare skrivas in i kursmålen och examineras på 
fler kurser än kandidatuppsatsen, inte minst fördjupningskurserna. Att 
genomföra uppgifterna inom givna tidsramar (mål 3b) kan med fördel integreras 
i flertalet av kursplaner, inte minst med tanke på att samtliga examinationer sker 
vid en viss i förväg bestämd tidpunkt. 
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Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: 
- Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar 

studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också 
återspeglas i examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen 
inom planerad studietid. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 
- Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 

tillämpas de inom utbildningen?  
 
Pedagogiken bakom de affärsjuridiska programmen består av lärarledd 
undervisning i olika gruppstorlekar och studenternas självstudier, enskild och i 
grupp med och utan handledning. Kunskapsinhämtning sker huvudsakligen 
genom föreläsningar och självstudier, medan fördjupningen och tillämpningen 
oftast sker genom seminarier, PM-skrivning och salstentamina. 
 
Som förberedelse inför arbetet som affärsjurist tränas studenterna kontinuerligt 
under hela utbildningen i PM-skrivning och lösning av olika Case. Casearbetet 
sker t.ex. genom övningar (löpande under kursens gång), men även större case i 
form av projekt. Det ligger i juridikens natur att case aktualiseras när juridiken 
ska tillämpas i konkreta situationer. 
 
Inom kursen Skatterätt tillämpas sedan några år tillbaka en trestegsmodell – 
föreläsningar, övningar och hemtentamen inom ett sakområde. Detta premierar 
studenterna att aktivt ta del i sin egen inlärning genom att arbeta konkret och 
praktiskt med olika sakfrågor såväl individuellt som i grupp. Varje sakområde 
examineras löpande under kursens gång. 
 
En sammanställning av de olika examinationsformerna framgår av tabell 10 i 
bilaga 1. 
 
- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i 

sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 
 
Genom de olika formerna av grupparbeten, men även genom olika typer av 
kunskapskontrollerna lär studenterna sig att ta eget ansvar för lärandet.  
 
I kursen skatterätt finns en särskild examinationsform med förberedande 
examinationsfrågor där studenterna ges möjlighet att förbereda och ”styra” sin 
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egen inlärning och examination. Därutöver möjliggör examinationsformen 
genom praktisk tillämpning att omvandla den (delvis) passivt inhämtade 
kunskapen för att öka förståelsen och därmed den förvärvade kunskapen såväl 
på detaljnivå som på ett mer principiellt plan inom relevant område. 
 
- Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 

studenterna i deras eget aktiva lärande? 
 
I början av programmen ges en introduktion över universitets- och 
programgemensamma regler, t.ex. hur man tentamensanmäler sig, vad som 
gäller ang. aktivt deltagande i seminarier, regler kring förebyggandet av fusk och 
plagiat, m.m. Studievägledarna brukar vidare hålla i en föreläsning om 
studieteknik. 
 
Vid varje kursintroduktion ges utförliga instruktioner med uttryckta 
förväntningar/krav för såväl hela kurser som separata moment i desamma. 
 
Ett annat exempel är att låta studenterna ta del av anonyma tentamenssvar för 
att möjliggöra träning i kritisk värdering av medstudenters tentamenssvar 
avseende en konkret juridisk frågeställning vilket medför att studenterna dels får 
pröva svaren utifrån ställda examinationskrav, dels får ytterligare träning i den 
juridiska metoden. 
 
- Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer 

finns och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall 
vilka, särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  

 
Universitetsbiblioteket tillhandahåller de viktigaste juridiska databaserna. Det 
finns en kontaktbibliotekarie som deltar i undervisningen (se tabell 10 i bilaga 1). 
Inköp av ny juridisk litteratur och beställning av databasmoduler sker i samråd 
med lärarna. På så vis garanteras att studenterna har tillgång till lämpligt 
material under kurserna. Positivt är också att flertalet resurser är tillgängliga 
online. På så vis har studenterna tillgång till dessa när de grupparbetar i t.ex. A-
husets grupprum eller bibliotekets grupprum, som båda går att boka av 
studenterna själva. 
 
Lisam används mer och mer och kan säkert utnyttjas i ännu större omfattning. 
Lärarna hade en inspirerande visning på ett lärarmöte av en ”Lisamerfaren” 
kollega som visade en del av för de flesta fortfarande okända funktioner och 
möjligheter i Lisam-systemet. Flera lärare har utvecklat sina kurser genom att 
dra nytta av lärandeplattformens möjligheter. 
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- Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning.  

 
Tabellen nedan visar antalet förstagångsregistrerade på termin 6 (vårterminen) 
vid de affärsjuridiska kandidatprogrammen samt termin 1 (höstterminen) vid de 
affärsjuridiska masterprogrammen. Inom parantes finns antalet omregistrerade 
inkl. förstagångsregistrerade på respektive program. 

Program T6 VT16-HT17   T6 VT17-HT17   T6 VT18-HT18 

AJP 38(59) 58(61)   38(51) 47(48)   39(54) 46(47) 

AJPEU 20(34) 24(25)   28(39) 28(29)   27(38) 23(25) 
 
Om man tolkar siffrorna som så att omregistrerade inte kommer att kunna 
slutföra utbildningen inom de givna tidsramarna så är det ganska många på de 
affärsjuridiska kandidatprogrammen. Som jämförelse finns de affärsjuridiska 
masterprogrammen, där antalet omregistrerade är obefintliga, vilket tyder på att 
programmen slutförs inom planerad studietid. Anledning till det stora antalet 
omregistrerade är ”1. November – regeln”, som innebär att studenter som inte 
har tagit ut kandidatexamen fram till dess avregistreras från masterprogrammen 
och i stället omregistreras på kandidatprogrammen. Skulle regeln avskaffas hade 
studenterna större möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid, 
eftersom de tidigare kunde påbörja masterstudier, samtidigt som de 
kompletterade de sista momenten från kandidatutbildningen. 
 
Programmen arbetar för övrigt med hjälp av tidig information till studenterna 
om förekomsten av tröskelregler och kravet på uttagen kandidatexamen före 1. 
November med att anmoda studenterna att inte ligga efter med studierna. 
Studievägledaren tar tidigt kontakt med studenterna som har hamnat efter i 
studierna för att hjälper de att hinna ifatt. 
 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
utformning och genomförande identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 

 
Det finns många innovativa pedagogiska inslag på programmens kurser (se ovan, 
t.ex. Skatterättskursen). Dessa goda exempel bör kunna spridas till fler kurser. 
Här borde ett antal lärarmöten, där kollegor presenterar goda exempel på väl 
fungerande inslag för de övriga lärare.   
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Forskningsanknytning  

Bedömningsgrund:  
- Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 

lärandemiljön.  
- Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad 

miljö.   
 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 

utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära 
samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  

 
Den primära forskningsmiljön är avdelningen för affärsrätt med sina aktiva 
forskare, men också kollegorna som bedriver företagsekonomisk forskning. Flera 
av forskarna har ett brett nationellt och internationellt kontaktnät. 
 
Affärsrättslig och juridisk forskning i allmänhet är väldigt breda forskningsfält 
och kan även bedrivas tillsammans med andra discipliner. Samarbete med 
miljöteknik har påbörjats. Samarbeten med national- och företagsekonomer och 
statsvetare är förekommande. 
 
Forskningsaktiva lärare deltar i undervisningen och handleder uppsatser. 
Kurslitteraturen utgörs till viss del av artiklar. 
 
- På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell 

som internationell relevant forskning?  
 
Aktuell nationell relevant forskning kommer in som komplement till 
läroböckerna för att fördjupa en speciell juridisk fråga. Internationell relevant 
forskning saknas på de delar av affärsrätten som endast är nationell, däremot 
förekommer den i områden som t.ex. EU-rätt, Immaterialrätt, m.m. 
Användningen i utbildningen är dock ganska sparsam.  
 
Inom kursen kandidatuppsats används, beroende av uppsatsämne, i hög grad 
aktuell nationell och/eller internationell relevant forskning. 
 
- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt?  
 
Redan på termin 1 skolas studenterna i att läsa och analysera vetenskapliga 
texter. I undervisningen, inte minst seminarierna, lyfter man fram ett kritiskt 
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förhållningssätt. Studenterna lär sig att identifiera deskriptiva och normativa 
frågor i vetenskapliga artiklar. Kursen Rättsteori och rättsteknik, 12 hp, lägger 
grunden för detta under termin 1. 
 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 

 
För att stärka forskningsanknytningen ännu mera kan med fördel antalet 
forskningsaktiva lärare som undervisar stärkas. 
 
Användning av relevant aktuell internationell forskning skulle kunna förstärkas 
på lämpliga kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå. 
 
För att stärka studenternas vetenskapliga förhållningssätt kan en strimma i de 
olika kurserna integreras så att rättsteoretiska frågeställningar hålls vid liv 
mellan kursen Rättsteori och rättsteknik fram till kandidatuppsatsens 
metodföreläsningar. För en sådan strimma bör lärarna i samråd sätta upp mål 
och kriterier och sedan stämma av vad som ska göras i de olika kurserna. 
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Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 
- Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 

proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 
- Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska 

kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva 
sitt arbete på ett effektivt sätt. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.  
 
Se bilaga 2. 
 
- Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 

medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 
avseende vetenskaplig, pedagogisk och i förekommande fall 
professionsrelaterad kompetens. 

 
Lärarkåren visar på en hög kompetens och över lag lång erfarenhet av att 
undervisa vid de affärsjuridiska programmen. Många är aktiva forskare inom 
affärsrätten, den för utbildningen centrala vetenskapliga disciplinen. 
Pedagogiken vid de affärsjuridiska programmen präglas i hög utsträckning av ett 
proaktivt tankesätt. Lärarna är väl insatta i denna pedagogik. De genomgående 
goda kursvärderingar visar att studenterna upplever lärarna som både 
ämneskompetenta samt pedagogiska.  
 
- Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 

genomförande.  
 
Vid behov knyts externlärare till utbildningen för att ge studenterna inblick i det 
praktiska arbetet som affärsjurist. En del externlärare är även alumner från 
programmen. Behovet av externlärare inom juridiken ökar när avdelningens 
lärare ägnar sig i högre grad åt forskning. 
 
För utbildningsmomenten ”informationssökning” samarbetar vi med 
kontaktbibliotekarien som är ansvarig för ett antal undervisningstillfällen (se 
bilaga 1, tabell 10). 
 
För utbildningens icke-juridiska kurser finns det behov av lärare med andra 
ämneskompetenser. Dessa tillhandahålls av avdelningarna för företagsekonomi, 
nationalekonomi samt fackspråk. 
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- Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 
utbildningsuppdragets behov, görs?   

 
Den undervisande personalen har inom tjänsten avsatt tid för 
kompetensutveckling. Detta kan t.ex. vara fortbildningskurser, konferenser, 
pedagogikkurser, egen inläsning på nya rättsfall och ändrad lagstiftning, m.m. 
Kompetensutveckling sker efter utbildningsuppdragets behov. 
 
- Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 

stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   
 
Det har skett en del personalomsättning de senaste åren, men majoriteten i 
lärargruppen är stabilt rotad vid Linköpings universitet. Under de närmaste åren 
räknar vi med några pensionsavgångar, har dock en viss återväxt genom 
nydisputerade doktorander. Vi ser för tillfället inga farhågor med avseende på 
lärarkompetensförsörjningen. Det bör dock kontinuerligt antas fler doktorander 
för att även i fortsättningen kunna trygga återväxten av vetenskapligt skolade 
lärare. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare.  

 
Inom det juridiska området har programmen den lärarkompetensen som 
behövs. För att långsiktig trygga lärarförsörjningen behöver doktorander antas 
mera kontinuerligt inom ämnet affärsrätt. 
 
På sikt behöver även kompetensen inom det svenska språket förstärkas. Här ser 
vi en trend att de nya studenterna inte längre har de språkliga färdigheter som 
behövs för att kunna hantera det svenska språket på ett kvalificerat sätt, som är 
helt avgörande för affärsjuristutbildningen. 
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Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att 

möta förändringar i arbetslivet.  
 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 

för arbetslivet?  
 

Studenterna förbereds för arbetslivet dels genom undervisningen och 
examinationen, dels genom möten med alumner och dels genom att delta i 
studentföreningars aktiviteter som t.ex. Juristgruppen eller 
Linköpingsjuristerna. 
 
Under studietiden tränas studenterna fortlöpande i färdigheter av stor 
betydelse för en yrkesverksam affärsjurist. Hit hör t.ex. färdigheten att 
uttrycka sig korrekt, klart och precist, såväl i tal som i skrift, och att kunna 
göra detta på ett språk som är anpassat till mottagaren, t.ex. akademiskt 
juridiskt språk till andra jurister, akademiskt språk med ekonomvokabulär till 
ekonomichefer och revisorer eller vårdat ”allmänspråk” till uppdragsgivare 
utan akademisk bakgrund. Vidare handlar det om färdigheten att anlägga inte 
bara ett renodlat juridiskt perspektiv utan också uppdragsgivarens perspektiv, 
vilket ofta är ett ekonomiskt och framåtblickande perspektiv. Detta kräver 
förmåga att kunna växla mellan ett inomjuridiskt och ett utomjuridiskt 
perspektiv på rätten, liksom mellan ett reaktivt respektive proaktivt juridiskt 
tänkande. Träningen består i att författa promemorior inför seminarier, 
författa projektrapporter och i att lösa övnings- och tentamensuppgifter av 
s.k. open-books-karaktär,  samt genom föredragande av innehållet i 
promemoriorna och rapporterna.  Vidare får studenterna undervisning i och 
många tillfällen att träna sig i att använda digitala redskap som 
yrkesverksamma affärsjurister använder sig av. Hitintills har det främst 
handlat om användning av databaser, men under den senaste 5-årsperioden 
har interaktiva verktyg tillkommit, som effektiviserar juristens arbete under 
t.ex. förhandlingar.  
 
Andra exempel på förberedelse inför arbetsmarknaden är de många 
gruppuppgifter som studenterna måste genomföra. I samband med detta 
tränas också att hålla deadlines. 
 
En annan viktig aspekt i mötet med arbetsmarknaden genom regelbundna 
möten med alumner som berättar om sina erfarenheter vid t.ex. 
gästföreläsningar, framtidsdagen (i början av termin 1), 
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arbetsmarknadsdagen Juroday (varje vår) eller vid de regelbundet 
återkommande alumni-kvällar som AJF (Affärsjuridiska föreningen) 
organiserar. 
 
Inom vissa studentföreningar arbetar studenterna med att lösa konkreta case 
inom deras respektive verksamhetsområden. Exempel på dessa 
studentföreningar är Juristgruppen7 eller Linköpingsjuristerna8. 

 
- Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 

samverkan till kvalitet i utbildningen? 
 

Utbildningen samarbeta på många sätt med det omgivande samhälle, främst 
genom gästföreläsare, deltidsanställda praktiker som lärare, 
arbetslivsföreträdare i programrådet och arbetsmarknadsdagen. 
Utbildningens kvalitet förbättras utifrån den kontinuerliga dialogen med 
arbetsmarknadsrepresentanterna.  
 
Sedan några år tillbaka kan intresserade företag och myndigheter komma i 
kontakt med studenter via studentuppdrag.se för att förmå de att genomföra 
en juridisk utredning i samband med kandidatuppsatskursen. Intresset har 
dock varit svagt. Företag och myndigheter föredra att erbjuda kvalificerade 
praktik i stället, vilket ingår i de affärsjuridiska masterprogrammen. 

 
- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 

relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för 
arbetslivet?  

 
Information inhämtas bl.a. från alumnuppföljningarna 2001, 2004 och 2011 
med tillhörande programkonferenser. På kontinuerligt basis inhämtas 
information från praktikrapporterna som innehåller ett stycke om 
utbildningens användbarhet i det praktiska arbetet. Praktik ingår i de 
affärsjuridiska masterprogrammen. 

 
- Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 

utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett 
föränderligt arbetsliv? 

 

                                                           
 
 
7 Närmare under http://www.juristgruppen.org/  
8 Närmare under http://www.linkopingsjuristerna.se/  

http://www.juristgruppen.org/
http://www.linkopingsjuristerna.se/
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Arbetslivsperspektivet i syfte att säkerställa utbildningens användbarhet följs 
bl.a. kontinuerligt upp genom ovan nämnda stycke i praktikrapporterna. 

 
- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 

erfarenheter?  
 

Alumnernas erfarenhet tas bl.a. till vara genom av de hållna gästföreläsningar 
eller alumnernas medverkan i framtidsdagen där de berättar om arbetet som 
affärsjurist för studenterna på termin 1. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet identifieras? Utvecklingsområden 
kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare. 
 

Intressanta utvecklingsområden är ovan beskrivna digitalisering av vissa 
delar av affärsjuristens arbeten. Här bör det utredas huruvida användningen 
av dessa interaktiva verktyg kan och bör integreras i affärsjuristutbildningen.  
 
Ett annat viktigt utvecklingsprojekt är att inrätta ett arbetsmarknadsråd. 
Detta har till skillnad från arbetsmarknadsrepresentantens integration i 
programrådet fördelen att kunna diskutera arbetsmarknadsfrågor samlad i ett 
större forum på årlig basis i samband med t.ex. programkonferensen. 
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Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och 

förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin 
studiesituation.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen.  

 
Studenterna har möjlighet att kontinuerligt ta en aktiv del i att utveckla 
utbildningen som helhet och/eller enstaka kurser. Detta sker på kursnivå 
redan under kursens gång genom avstämningsmöten mellan kursansvarig 
lärare och kursansvariga studenter. Efter varje kurs genomförs 
utvärderingsmöten utifrån studenternas kursvärderingar mellan kursansvarig 
lärare och kursansvariga studenter som sedan återkopplar till 
studentgruppen. Vid dessa möten tar läraren ställning till på vilket sätt 
kursen ska utvecklas inför kommande gången den ska ges. 
 
På programnivå sker utvecklingen huvudsakligen inom programrådet som 
sammanträder fyra gånger per läsår. Här diskuteras programövergripande 
frågor. Förutom en årskursrepresentant per årskurs och program ingår även 
studentsektionens (AJF) utbildningsbevakare i programrådet. En gång per år 
träffas programrådet och programmens lärare vid en programkonferens för 
att diskutera olika typer av pedagogiska frågor i syfte att vidareutveckla och 
förbättra de affärsjuridiska programmen. 
 
Genom den direkta kontakten mellan student och lärare kan studenterna 
förstås också ta en aktiv roll i att utveckla kurserna. Jag upplever att det är 
över lag ”högt i tak” och det råder ett bra samarbetsklimat mellan studenterna 
och lärarna. Programledningen och studentsektionen AJF har en löpande och 
bra kommunikation kring programövergripande frågor och/eller enstaka 
kurser. 

 
- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, 

möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, 
kursansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är 
i fokus.  

 
Efter ovan beskrivna process med kursvärdering åligger det kursansvarig 
lärare att vidareutveckla kursen. Större förändringar sker efter dialog med 
programansvarig och studierektor. Programansvarig och studierektor får 
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löpande alla kursvärderingar för kännedom. Ligger kursbetyget under 3 tas 
det en dialog med kursansvarig för att säkerställa att lämpliga förbättringar 
tas inför nästkommande tillfälle som kursen ska ges. 
 
Möten mellan programansvarig och utbildningsbevakare tas vid behov, 
vanligtvis på initiativ av utbildningsbevakaren när den har fått upp ett ärende 
som den gärna vill diskutera. Vid behov bjuds även in studierektor till dessa 
möten. I snitt förekommer ett sådant möte per läsår. 

 
- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och 

erfarenheter om sin studiesituation.  
 

Studenternas åsikter och erfarenheter om sin studiesituation tillvaratas 
huvudsakligen genom det kontinuerliga arbetet med kursvärderingarna. 
Dessa innehåller även fritextsvaren så att konstruktiv kritik samt konkreta 
förslag till förbättringar direkt kan komma in i den fortsatta 
kursutvecklingen. Många gånger lyfter studenterna även goda exempel i 
fritextsvaren, vilket gör det möjligt för lärarna att byta erfarenheter med 
varandra och få inspiration av dessa goda exempel. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
studentperspektivet identifieras? Hur återkopplas eventuella åtgärder till 
studenterna? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. 
Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

  
Lärarnas feedback om den fortsatta kursutvecklingen utifrån 
kursvärderingarna skulle kunna bli bättre. Inte alla lärare tar upp förra 
kursvärderingen i samband med kursintroduktionen. Om förra 
kursvärderingen tas upp konsekvent, vet studenterna vad som har förbättrats, 
vilket också borde inverka på deras vilja att bidra till förbättringar genom att 
svara på kursvärderingarna. 
 
Ett annat förslag är att ge studenterna 10-15 min på varje kursintroduktion 
för att svara kursvärderingen av föregående kurs. Det finns något exempel på 
detta tillvägagångssätt som har lett till hög svarsfrekvens och därmed mera 
rättvisande kursvärderingar. 
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Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  
- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande.  
 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genom-

förande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 
 

Jämställdhets- och Likavillkorsperspektiv inkluderas löpande i planering, 
genomförande och uppföljning. Redan i samband med 
programpresentationen lär studenterna känna universitetets olika 
stödfunktioner som studievägledning, studenthälsa eller språkverkstäder. 
Detta bidrar bl.a. till kvalitetsutveckling t.ex. genom att studentindividen 
känner sig trygg i sin roll och blir bedömd utifrån prestationerna i ämnet och 
inte utifrån andra aspekter som kön eller härkomst. 
 
Ett stöd i uppföljningen är frågan om lika villkor i kursvärderingssystemet. 

 
- Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 

genomförande av utbildningen? Exempelvis med avseende på 
kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, 
studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 

 
Några exempel på hur jämställdhets- och likavillkorsperspektiv integreras är 
övningsexempel som används i utbildningen, där män och kvinnor blandas. 
Vidare används det begrepp i stället för att namnge personer, t.ex. 
köpare/säljare, arbetsgivare/arbetstagare, aktieägare/styrelseledamot, 
fysisk/juridisk person etc. 
 
Anonyma tentor och elektroniska tentor är andra viktiga aspekter i att kunna 
garantera att studieprestationen endast blir bedömd utifrån ämneskunskap. 
 
Andra exempel är föreläsningen och seminarium i genusperspektiv inom 
kursen Offentlig rätt med EU-rätt (747G77) på termin 2. Inom kursen 
arbetsrätt på termin 3 finns det moment där diskriminering i arbetslivet 
problematiseras. 
 
Historisk sett har könsfördelningen av manliga och kvinnliga studenter sett 
lika ut, men de senaste åren har trenden hållit i sig att det är fler kvinnor som 
läser. HT 2018 är det ca. 60% kvinnor och ca. 40% män på termin 1. 
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Anledningen torde vara att kvinnorna har något högre gymnasiebetyg än 
männen, vilket gör att andel kvinnor på program som har fler sökande än 
platser kommer att stiga. Programmen attraherar annars män och kvinnor 
lika mycket. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra likavillkorsaspekter kan lyftas. 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklings-
områden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare.  
 

Programmen bör jobba vidare med att införa elektroniska tentor på samtliga 
kurser. Detta är inte enbart ur ett jämställdhets- och likavillkorsperspektiv 
positivt, utan bidra även till att examinatorerna kan göra ett bättre och mera 
effektivt arbete då de inte behöver tyda studenternas ofta svårlästa handstil. 
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