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Allmänt 
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (15 ECTS credits) och ingår som kompletteringskurs i 
utbildningen för doktorsexamen enligt den allmänna stduieplanen fastställd den 14 juni 
2011 av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott vid Uppsala universitet. Kursen ges 
på engelska. 
 
Förkunskapskrav 
Studenter måste vara registrerade som doktorander i rättsvetenskap. 
 
Om särskilda skäl föreligger kan Juridiska fakultetens forskningsutskott meddela dispens 
från förkunskapskraven.  
 
Kursens innehåll 
Kursen avser användning av den forskningsmetodik som utvecklats inom området 
rättsekonomi. I kursens allmänna del kommer kursdeltagarna att analysera civilrättsliga 
regler med hjälp av ekonomiska begrepp och teorier. I kursens speciella del kommer 
doktoranderna att använda ekonomiska forskningsmetoder inom ramen för sitt eget 
juridiska forskningsprojekt. 
 
Kursens mål som förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska doktoranderna ha förmåga  

 
att redogöra för grundläggande rättsekonomiska teorier kring centrala civilrättsliga 
ämnen såsom äganderätt, avtal, utomobligatorisk skadeståndsrätt och bolagsrätt, 
 
att på ett kvalificerat sätt analysera civilrättsliga frågor utifrån ett rättsekonomiskt 
perspektiv. 
 
att på ett avancerat sätt analysera sitt eget juridiska forskningsprojekt utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv. 



 
Undervisning 
Undervisningen sker i seminarieform. En serie seminarier ger en introduktion i 
mikroekonomi. En uppföljande serie fördjupningsseminarier behandlar grundläggande 
rättsekonomiska frågor såsom förhållandet mellan juridik och ekonomi och förhållandet 
mellan ekonomisk effektivitet och värderingar. En tredje seminarieserie hålls av inbjudna 
experter som behandlar hur ekonomisk analys har använts inom deras rättsområde. En 
fjärde och avslutande seminarieserie innebär att doktorandernas PM redovisas. Den närmare 
uppläggningen av undervisningen framgår av bifogad undervisningsplan. 
 
Undervisningen bygger på den kurslitteratur som anges i bilagda förteckning. 
 
Det är obligatoriskt att delta i 80 procent av seminarierna. Kursföreståndaren kan dispensera 
från kravet på närvaro. 
 
Examination 
Examinationen utgörs av författande och redovisning av PM-uppgift samt utvärdering av 
muntliga prestationer under seminarierna. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga 
obligatoriska moment har fullgjorts. Vid synnerliga skäl kan examinationen utformas på 
annat sätt, exempelvis muntlig tentamen. För den som underkänns erbjuds möjlighet till ny 
examination. 
 
Det är fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Den som på dessa 
eller andra sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller 
avstängning under en period om högst sex månader. 
 
De betyg som ges på kursen är underkänd, U, eller godkänd (G).  
 
Bilagor till kursplanen 
1. Undervisningsplan 
2. Förteckning över litteratur och andra läromedel 
 



Delegationer 
Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteraturförteckning.  


