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1 Inledning
Vid Juridiska fakulteten i Uppsala bedrivs forskning och utbildning med hög nationell och
internationell kvalitet. Juristutbildningen är det mest sökta utbildningsprogrammet vid Uppsala
universitet. Verksamheten vid fakulteten styrs av ett uttalat kvalitetstänkande med gedigna
kvalitetssäkringssystem inom grundutbildning och forskarutbildning.
Utveckling av grundutbildningen pågår kontinuerligt och omfattar fortsatt kvalitetsarbete och
förstärkning av progressionen under utbildningstiden samt ytterligare utveckling av studenternas
färdigheter i muntlig och skriftlig framställning, metodmedvetenhet och kritiskt tänkande.
Grundutbildningens anknytning till pågående samhällsförändringar visar sig i att juridikens
europeisering och internationalisering beaktats i kursplaner och kursuppläggning. Vid fakulteten ges
för närvarande två ettåriga masterprogram på engelska språket: ”Investment treaty arbitration” och
”International tax law and EU tax law”. Programmen håller hög kvalitet och attraherar studenter från
hela världen, inte minst från tredje land. De har utvärderats 2019/2020 i enlighet med universitetets
utvärderingsregler och åtgärder föranledda av utvärderingen kommer att vidtas. Med start hösten 2019
ges en tvåårig miljörättsmaster i samarbete med Universitetet i Tromsø och Östra Finlands universitet.
Sedan hösten 2019 ges också vid fakulteten en helt ny kandidatutbildning, lantmäteriprogram med
juridisk inriktning, som svar på en begäran från utbildningsdepartementet. Programmet ges i
samarbete med bland annat teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Programmet har för närvarande 75
studenter och kommer fullt utbyggt att omfatta 150 studenter.
Nämnas ska också de ettåriga kurserna Juridiskt grundår med lokalisering i Visby respektive Uppsala,
vilka tar i anspråk sammanlagt 75 campusplatser. För att få en uthållig utbildnings- och
forskningsmiljö i juridik vid Campus Gotland, kommer det att bli nödvändigt att utöka antalet platser
vid Juridiskt grundår, Campus Gotland.
Fakulteten har under åren 2018-2020 haft i uppdrag av universitet att kvalitetssäkra den
socionomutbildning som nu bedrivs vid Campus Gotland av Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
Fakultetens lärare medverkar sedan några år tillbaka i socionomutbildningen vid Uppsala universitet
och har den kompetens som erfordras för uppdraget vid Campus Gotland.
Den forskning som bedrivs vid fakulteten håller hög kvalitet och arbete med kvalitetshöjande åtgärder
inom forskning bedrivs kontinuerligt. Under senare år har nya forskningsområden utvecklats. Genom
strategiska satsningar från rektor, områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap samt från
Juridiska fakulteten, har det varit möjligt att rekrytera flera postdoc-forskare och doktorander i
migrationsrätt. Den forskningsmiljö som finns vid fakulteten i ämnet migrationsrätt är en utmärkt
grund för ytterligare forskning inom detta samhällsviktiga område. Under 2021 kommer möjligheterna
att ytterligare stötta miljön att undersökas. Vidare satsar fakulteten på tvärdisciplinära och tvär- och
mångvetenskapliga forskningsprojekt och forskningsmiljöer. Fakulteten är väl integrerad i samarbeten
som Uppsala Forum för fred, demokrati och rättvisa, Uppsala Center for Labour Studies, Uppsala
Center for Business History och det ombildade Institutet för Rysslands- och Euroasienstudier. Vidare
finns vid fakulteten Centrum för polisforskning och det bedrivs ett framgångsrikt samarbete med andra
forskningsämnen inom universitetet, exempelvis företags- och nationalekonomer. Forskare vid
fakulteten är också verksamma vid det Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism som finns
vid Teologiska fakulteten. Inom ramen för det nu avslutade Impact-programmet och det
mångvetenskapliga Centrum för forskning om religion och samhälle har forskare från Juridiska
fakulteten framgångsrikt erhållit medel under många år. Vid fakulteten finns också Institutet för
utbildningsrätt vars verksamhet omfattar forskning, utbildning och konferenser. Institutet har
utvärderats av en extern granskare, och fått mycket goda omdömen. Institutet erhåller ekonomiskt stöd
för 2021. Ansträngningar för att ekonomiskt säkra institutets verksamhet långsiktigt fortsätter, bland

3

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSPLAN JURIDISKA FAKULTETEN
2020-11-24

JURFAK 2020/72

annat på vetenskapsområdesnivå. Andra forskningsfält som är under uppbyggnad vid fakulteten rör
rättsliga aspekter av AI och även naturen som rättighetsbärare.
Fakultetens forskare har under senare år varit framgångsrika med att erhålla externa forskningsanslag.
Det finns dock fortsatt ett starkt behov av ökat basanslag för forskning till fakulteten. Skälen till detta
är flera. För det första innebär juridikens ökade betydelse och ökade komplexitet att ny och aktuell
forskning är viktig för samhällsutvecklingen. För det andra är det av avgörande vikt att lärarna har
tillräckligt utrymme i tjänsten för forskning, inte minst professorerna. Utbildning på vetenskaplig
grund kräver att lärarna har en betydande andel forskning i tjänsten. Under de senaste åren har
fakulteten erhållit en viss förstärkning av basanslaget för forskning, men alltjämt är proportionen
mellan fakultetens utbildningsanslag och forskningsanslag skev jämfört med andra fakulteter.
Universitetets förstärkning av fakultetens basanslag för forskning behöver fortsätta.
Fakulteten utvecklar och förtätar kontinuerligt det internationella student- och lärarutbytet och strävar
efter att ge det en högre grad av forskningsanknytning. Det mångåriga och framgångsrika samarbetet
med Minnesota Law School, University of Minnesota, fortsätter på både lärar- och studentnivå. Det
finns också ett framgångsrikt bibliotekssamarbete.
En förutsättning för en högkvalitativ undervisning är kompetent personal och forskningsanknuten
undervisning. Fakultetens strategier för att behålla och rekrytera personal ges kontinuerlig
uppmärksamhet. Under 2019 och 2020 har tre biträdande lektorat tillsatts vid Juridiska institutionen.
Detta har gjorts möjligt genom betydande delfinansiering från Ragnar Söderbergs Stiftelse. Ett av de
biträdande lektoraten har en tydlig AI-profil och bidrar på så sätt till att bygga upp AI-kompetensen
på fakulteten.
Ett generationsskifte av lärare vid Campus Gotland har inletts. Under 2019 anställdes en biträdande
universitetslektor i arbetsrätt och därefter en universitetslektor i konstitutionell rätt. 2020 tillsattes
också två post doc-tjänster, i offentlig rätt respektive civilrätt. En doktorand i miljörätt med placering
på Campus Gotland kommer att rekryteras under 2020 med tillträde den 1 januari 2021.
Fakultetens ekonomi har under ett antal år varit ansträngd men har förbättrats under 2020. Nu finns
viss möjlighet att planera för nyrekrytering av lärare.
Kostnaderna för fakultetens centralt belägna lokaler har ökat kraftigt på senare år. Denna utveckling
förstärks på grund av ökade lokalkostnader i anledning av den pågående pandemin Under 2020 har
juridiska institutionen nyttjat lokaler tillhörande studentnationerna för att kunna hålla
campusundervisning med iakttagande av de restriktioner som har varit påkallade av den pågående
pandemin. Även under 2021 kommer det finnas behov av att förhyra nationslokaler. Det är av vikt för
Uppsala som studentstad att universitetet också bedriver verksamhet i centrum av staden. För att
möjliggöra detta krävs emellertid en förstärkning av anslaget för lokaler. Juridiska fakulteten delar
denna situation med Samhällsvetenskapliga fakulteten. Möjligheterna att få centralt stöd för ökande
lokalkostnader ska undersökas.
Uppdraget från Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap till Juridiska fakulteten
framgår av bifogade underlag.

2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
2.1 Utbildningsuppdrag och dimensionering av utbildningen
Juridiska fakultetsnämnden har ett takbelopp för 2021 om 115 343 107 kronor och ett tilldelat anslag
om 109 967 997 kronor efter centrala avlyft och omfördelningar (se bilaga 1). Takbeloppet kan
komma att justeras upp något i anledning av de extra utbildningsmedel som regeringen tilldelar
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lärosätena på grund av pandemin. Enligt områdesnämndens uppdrag till Juridiska fakultetsnämnden
för 2021 ska nämnden, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att takbeloppet kan intjänas.
Utbildningsuppdraget för 2021 innebär att cirka 450 studenter kommer att antas till Juristprogrammet
och 100 till den fristående kursen Juridiskt grundår på Campus Gotland och i Uppsala. Därutöver ska
fakulteten även fortsättningsvis ha två ettåriga magisterprogram: ett i internationell skatterätt och ett i
internationell investeringsrätt. Under 2019 startade ett nytt tvåårigt masterprogram i miljörätt.
Programmet anordnas gemensamt med universiteten i Tromsö, Norge, samt Joensuu, Finland.
Fakulteten ska också ge en juridisk översiktskurs om 15 hp samt en nätbaserad juridisk översiktskurs
om 15 hp. Därtill har fakulteten tillförts nytt takbelopp för att finansiera ett kandidatprogram för
lantmätare med juridisk inriktning som startade HT19. Programmet ges i samarbete med flera
institutioner. Lantmäteriprogrammet har redan från starten ett stort söktryck och fakulteten
expanderade därför antagningen till HT20. Juridiska fakulteten ansvarar t.o.m. VT21 för ett
tidsbegränsat socionomprogram på Campus Gotland. Det avser två kursstarter (HT18 respektive
HT19), och genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola genom s.k. beställd utbildning.
Juridiska fakulteten ansvarar härutöver för undervisning på en rad utbildningar som ges vid andra
fakulteter, såsom de teologiska, samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, medicinska och
tekniska fakulteterna. Därtill kommer en omfattande uppgift inom universitetets uppdragsutbildning.
Antalet hitresta respektive utresta utbytesstudenter ska så långt som möjligt vara i balans och ligger
normalt på ca 80-90 studenter i vardera riktning. På grund av pandemin kommer dock antalet vara
betydligt lägre under det kommande året.

2.2 Kvalitetssäkrande och kvalitetshöjande arbete
Enligt fakultetens nuvarande Mål och strategier (JURFAK 2015/93) ska juristutbildningen hålla
högsta nationella, nordiska och europeiska kvalitet. Denna målsättning realiseras bland annat genom
ett ständigt pågående och målmedvetet bedrivet kvalitetsarbete, vilket tar sin utgångspunkt dels i att
fakulteten har en medveten pedagogisk grundsyn, dels i att lärarkåren har en hög kompetensnivå. I
den senaste kvalitetsutvärdering av rättsvetenskap och näraliggande huvudområden, som Högskoleverket genomfört, erhöll juristutbildningen i Uppsala den högsta möjliga bedömningen ”mycket hög
kvalitet”.
Juristutbildningen vid Juridiska fakulteten bygger i grunden på problemorienterad undervisning med
tydliga krav på studentaktivitet. Denna inlärningsmodell uppskattas såväl av studenterna som av
lärarna och presumtiva arbetsgivare. Modellen är mycket effektiv när det gäller att bibringa studenterna juridiska kunskaper och sådana för en jurist viktiga färdigheter som problemlösningsförmåga
och kritiskt tänkande samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Denna grundmodell, kommer
att bibehållas och utgöra utgångspunkt för arbetet även fortsättningsvis.
En självklar målsättning för Juridiska fakulteten är att all utbildning som bedrivs i verksamheten ska
vara starkt forskningsanknuten. För att nå detta mål bör aktiva forskare vara ständigt involverade i
utbildningen, både som lärare i seminarierummet och vid utveckling av undervisningsmaterial och
pedagogik. Lärarkåren vid Juridiska fakulteten består till mycket stor andel av disputerade och fast
anställda lärare som även aktivt ägnar sig åt forskning. I samband med undervisning och vid kursutveckling arbetar lärarna i lärarlag. Detta ger goda förutsättningar för en starkt forskningsanknuten
utbildning.
När Juridiska fakulteten 2013, tillsammans med övriga fakulteter inom vetenskapsområdet för
humaniora och samhällsvetenskap, tvingades dra in ett större antal studieplatser på grund av ändrat
regeringsuppdrag togs de fristående kurserna bort. Detta för att kunna behålla en kritisk massa vid
fakultetens ”kärnverksamhet” inom utbildningen, juristprogrammet. Nu har fakulteten successivt fått
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ett ökat utbildningsuppdrag och tiden är därför mogen att överväga och undersöka förutsättningarna
för att åter ge fristående kurser. Det skulle bidra till universitetets målsättning att stödja det livslånga
lärandet och det skulle möjliggöra tillvaratagande av den spetskompetens som finns hos fakultetens
lärare. Möjligheten att även starta nya magisterprogram ska övervägas.
Inom ramen för samarbetet inom den nationella juristutbildningsgruppen (NJUG) har frågan om
utformandet av examensarbetskursens betygskriterier på de olika studieorterna tagits upp som en
gemensam utvecklingsfråga, och en särskild arbetsgrupp för översyn av bedömningsgrunder och
betygskriterier för examensarbete vid de olika orterna har granskat de olika lösningarna i syfte att
utveckla rekommendationer för olika examinationsmoment på examensarbetskursen. Även andra till
examensarbetskursen hörande frågor, t.ex. praktiska frågor rörande examinationens genomförande,
handledarskapets innehåll m.m., har diskuterats av gruppen. Ett antal nationella möten om dessa frågor
har genomförts de senaste åren. Goda erfarenheter och slutsatser som detta arbete resulterar i har på
lämpligt sätt implementerats i vår kurs.
Frågan om skriftlig färdighetsträning har varit föremål för en särskild översyn under en tid och en
arbetsgrupp med deltagande av kursföreståndarna för de obligatoriska kurserna och studentkåren har
diskuterat skriftlig färdighetsträning på utbildningen. Arbetsgruppens slutsatser kommer att på
lämpligt sätt ligga till grund för vidare diskussioner och implementering i de obligatoriska kurserna
under 2021. På initiativ från studentkåren (Juridiska föreningen) och efter en undersökning genomförd
av kåren och Feministiska juriststudenter tillsattes under 2020 en arbetsgrupp med uppdrag att se över
studenternas välmående på juristprogrammet och inkomma med förslag på åtgärder för att förbättra
situationen.
Fakultetsnämndens utbildningsutskott har övervägt förändringar beträffande skriftlig och muntlig
färdighetsträning samt det grundläggande kravet att utbildningen ska främja utvecklandet av kritiskt
tänkande. Frågan om en vidare satsning på lokalt genomförda universitetspedagogiska kurser har
behandlats under 2019/20 och resulterat i ett fortsatt samarbete med enheten för universitetspedagogik.
Arbetsplatsförlagd kompetensutveckling (AKU) ska även fortsättningsvis äga rum med olika
lärargrupper
Vid fakulteten genomförs kontinuerligt olika aktiviteter vad gäller medarbetarnas vidareutveckling i
pedagogik. Vårterminen 2020 genomfördes en utbildningsdag under det övergripande temat
Psykosocial hälsa bland studenter och anställda. Där diskuterades hur vi kan hantera stress på
arbetsplatsen samt hur vi möter studenterna i seminarierummet och ger dem stöd i undervisningen för
att minimera stress. Inledare var personer från institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
studenthälsan, Feministiska juriststudenter och studentkåren. Höstterminen 2020 ställdes
utbildningsdagen in på grund av rådande pandemi.
Det pedagogiska arbetet på fakulteten sker i nära samarbete med enheten för universitetspedagogik
vid universitetets avdelning för kvalitetsutveckling. Enheten har aktivt deltagit i utbildningsdagar och
pedagogiska seminarier riktade till institutionens medarbetare. Enheten för universitetspedagogik
kommer även fortsättningsvis att involveras i institutionens kontinuerliga arbete med medarbetarnas
pedagogiska vidareutbildning.
Sedan några år tillbaka har en översyn av ämnesindelningen på juristutbildningen skett. Arbetet har
genomförts dels på kursnivå på de obligatoriska kurserna, dels på en utbildningsdag. Det har inte
framkommit behov av att flytta något ämne till en annan kurs än där det nu ligger. Inte heller har det
framkommit behov av att ta bort eller lägga till något ämne i juristprogrammet. Någon samsyn
beträffande att utöka eller minska utrymmet för något visst ämne finns inte, varför så inte heller ska
ske. Fullt naturligt anser många att just deras eget ämne förtjänar en större plats, något som inte kan
ske annat än på ”bekostnad” av något annat ämne och en tidsmässig utökning av juristprogrammet är
obehövlig.
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Under 2019-2020 genomfördes en utbildningsutvärdering av fakultetens ettåriga magisterprogram.
Juristprogrammet utvärderas under 2022.
Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för fakultetens personal och studenterna. För att säkra
en god kvalitet på utbildningen är det viktigt att den goda kontakten mellan studenter och fakulteten
upprätthålls och utvecklas. En lyhördhet för studentönskemål ska även fortsättningsvis finnas i organisationen. Juridiska föreningen, som är studentkår vid Juridiska fakulteten, ska vara representerad när
beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Om
beslut fattas, eller beredning ska genomföras, av en enda person, ska information lämnas till och
samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen.
För verksamhetsåret 2021 är fakultetens målsättning:
•

•
•
•
•
•
•

Fortsätta att fullgöra sitt utbildningsuppdrag med bibehållen högsta kvalitet i enlighet med
fakultetens Mål och strategier. Arbetet omfattar uppföljning, utveckling och annat
kvalitetsarbete på både grundnivå och avancerad nivå vad avser alla aspekter av kursers
genomförande. De praktiska och pedagogiska lärdomar som dras av pedagogiska seminarier
och särskilda granskningar kommer fortsatt att kontinuerligt beaktas i utvecklingsarbetet med
befintliga och kommande kurser.
Diskussioner om utvecklingen av den muntliga och skriftliga färdighetsträningen ska fortsätta
i det kontinuerliga kvalitetsutvecklingsarbetet, bland annat i kurserna, kursföreståndarmöten,
utbildningsdagar och fakultetsnämndens utbildningsutskott.
Möjlighet att delta i lokalt genomförd universitetspedagogisk utbildning ska erbjudas de
anställda.
Åtgärder föranledda av utvärderingen av fakultetens ettåriga magisterprogram ska
genomföras.
Även fortsättningsvis ska samråd ske med studentkårsrepresentanter när beslut fattas eller
beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation, oavsett om det
sker i särskilda organ eller av enskild beslutsfattare.
Utreda möjligheterna till, och om det finns tillräckliga resurser, starta fristående
kurser/magisterprogram.
Med bibehållen kvalitet fullgöra utbildningsuppdraget trots eventuella anpassningar
föranledda av Covid19-pandemin.

2.3 Anpassning av utbildningen till givet uppdrag
Med start vårterminen 2010 inleddes en successiv utökning av studentantalet på juristprogrammet
i Uppsala. Studentantalet ökades med omkring 40 procent, från antagning av drygt 300 studenter/år
till 500 studenter/år genom dubbel läsårsantagning. Under 2013 tvingades Juridiska fakulteten, tillsammans med övriga fakulteter inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, dra
in ett större antal studieplatser, då regeringens uppdrag till universitetet förändrats. Detta fick till följd
att årsantagningen till Juristprogrammet minskades från 500 till 400 studenter. Från och med 2018
justerades antagningen av studenter till programmet upp till 425 årligen. Ökningen och den därpå
följande minskningen av antalet studenter har fått som följd att fakulteten överproducerat för att senare
underproducera i förhållande till tilldelat takbelopp. Fakulteten har dock vidtagit åtgärder och under
2020 är verksamheten i balans, med viss överproduktion.
Den dubbla läsårsantagningen som inleddes 2010 påverkade utbildningen på avancerad nivå från och
med läsåret 2013/14 och medförde inledningsvis att utbudet av fördjupningskurser ökade, för att sedan
minskas från och med läsåret 2015/16 med anledning ovan nämnda minskning av studieplatser. Under
läsåret 2020/21 kommer utbudet av fördjupningskurser att ligga kvar på samma nivå som under läsåret
2019/20.
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Fakultetsnämnden uppdrar åt utbildningsutskottet och prefekten för Juridiska institutionen att
fortlöpande hålla nämnden informerad om arbetet med att kunna erbjuda ett varierat utbud av
kurser på utbildningen.
Det uppdras särskilt åt prefekten att bevaka att lärartillgången säkras och att säkra tillgången
till lämpliga undervisningslokaler.

2.4 Resurser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå
Sedan många år tillbaka fördelas resurser mellan kurserna inom juridiska institutionen med hjälp av
en enkel matematisk modell som bygger på antal förväntade studenter och kursernas längd. I huvudsak
får alla kurser lika många timmar per student och högskolepoäng. Fördelningsmodellen har bestämts
av utbildningsutskottet och har allmän acceptans.
Från det att utbildningsreformen infördes för drygt 25 år sedan har de ekonomiska förutsättningarna
för att bedriva problembaserad inlärning successivt urholkats, vilket bland annat har fått till följd att
till exempel lärarledda basgruppsmöten till stor del har strukits. Viss förstärkning av HSJT-prislappen
har skett under den senare år men det är fortfarande viktigt att fakulteten bl.a. genom
vetenskapsområdet uppmärksammar frågan.
Med anledning av att ekonomin inom utbildningen var ansträngd under 2017 och 2018 företog
prefekten åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Ekonomin är nu i balans men det återstår
att arbeta bort ackumulerade underskott.
•

Fakultetsnämnden uppdrar åt prefekten att även fortsättningsvis bevaka den ekonomiska
utvecklingen noga.

2.5 Internationalisering
Såsom yrkesutbildning är juristutbildningen i princip undantagen från krav på anpassning till den så
kallade Bolognaprocessen. Samhällsförändringar och inte minst den generella internationaliseringen
har ändå sedan lång tid föranlett ett arbete där fakulteten överväger på vilka sätt Bolognaprocessen
bör påverka juristutbildningen i Uppsala. Ett led i detta arbete är den ovan nämnda ämnesöversynen i
utbildningen samt hur utbildningen kan läggas upp på bästa sätt. Efter omfattande och långvariga
diskussioner i olika fora blir fakultetens slutsats att någon fullständig Bolognaanpassning, med en
uppdelning på treårig grundnivå och tvåårig avancerad nivå, inte ska ske. En utökning av
juristprogrammet med en termin är inte försvarlig, vare sig ur nationalekonomisk eller
privatekonomisk synvinkel. Den önskvärda studentrörligheten mellan Sverige och andra länder
uppfylls väl redan i dagsläget, där juridiska institutionen tar emot 80 – 90 utländska studenter per år
och ungefär lika många av studenterna på juristprogrammet studerar utomlands minst en termin.
Utöver det tillkommer utresande och inresande studenter som åker via universitetets centrala avtal,
samt internationella studenter som läser våra magisterprogram.
Fakulteten har idag ett av de största utbytesprogrammen för studenter inom Uppsala universitet. Våra
studenter kan välja att förlägga en del av sina studier utomlands och vi tar emot ett stort antal utländska
studenter. Vi har också lärarutbytesprogram med flera utländska universitet. Under perioden ska
fakulteten fortsatt arbeta aktivt för att utveckla möjligheterna till internationella student- och
lärarutbyten. Ett led i detta arbete är att fakulteten har sökt och beviljats medel från Marianne och
Marcus Wallenbergs Stiftelse för att stärka utbytet mellan de juridiska fakulteterna i Uppsala och
Minnesota. Sedan 2012 ingår vi även i ett internationellt nätverk med juridiska utbildningar som
använder sig av en problembaserad metodik med syfte att utbyta erfarenheter samt skapa
internationella kontakter på både det pedagogiska och det ämnesmässiga planet.
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Fakulteten fortsätter att under 2021 arbeta aktivt för att utveckla möjligheterna till
internationella student- och lärarutbyten.
Under läsåret 2020/2021 kommer även förutsättningarna att utöka internationaliseringen på
hemmaplan att ske inom fakulteten, både på ett övergripande plan och på kursnivå.

2.6 Riskbedömning
Juridiska fakulteten har väl utarbetade rutiner beträffande utbildningen på grund- och avancerad nivå,
men det finns ändå omständigheter som kan medföra risker av olika slag för den utbildning som
bedrivs vid fakulteten. Dessa risker ska beskrivas i det följande.
I många fall drar processer för anställning av nya lärare ut på tiden, vilket innebär att fakulteten kan
få svårt att möta uppkommande behov av fast anställda lärare. Den risk som detta medför kan dock
normalt hanteras genom tidsbegränsade anställningar och undervisning utförd av doktorander.
En risk är att lärarlagen inte alltid kan bemannas kontinuerligt med en fast lärarstab, exempelvis vid
plötsliga byten av arbetsort. Den risken förebyggs genom en långsiktig bemanningsplan och kursföreståndarnas aktiva deltagande i lärarlagen. En mycket viktig resurs i detta sammanhang är doktorandernas undervisning. Större förändringar i antalet doktorander som blir antagna påverkar
undervisningen på såväl kort som lång sikt.
Juristutbildningens starka forskningsanknytning riskerar att äventyras om fakultetens lärare inte
kan ges tillräckligt stort utrymme för forskning inom ramen för sina anställningar och om forskande
lärare inte har möjlighet att undervisa och bidra till utveckling av undervisningen i lämplig omfattning.
Balansen mellan fakultetens grundutbildningsanslag och forskningsanslag bör även fortsättningsvis
bevakas, i syfte att fakulteten också på lång sikt ska kunna erbjuda en forskningsanknuten
undervisning.
För närvarande är antalet inresande och utresande studenter ungefär i balans vid fakulteten, men denna
fråga måste fortlöpande bevakas. Om antalet hitresande studenter är större än antalet utresande uppstår
risk för att de kostnader som uppstår för hitresande överstiger de besparingar som uppkommer när
juristprogrammets studenter studerar utomlands. Denna risk ska hanteras genom fortsatt arbete med
att bibehålla jämvikt i fakultetens internationella studentutbyte.
För att antas på juristprogrammet i Uppsala krävs mycket höga betyg eftersom söktrycket är högt.
Detta kan försvåra en breddad rekrytering. I någon mån kompenseras den på detta sätt uppkomna
risken för mindre bred rekrytering genom att det sedan hösten 2015 finns en möjlighet för studenter
som genomgår Juridiskt grundår med högt betyg att antas på Terminskurs 3. Därtill antas studenter i
kvotgruppen för högskoleprov. Fakulteten strävar efter att hitta nya mekanismer för att främja breddad
rekrytering till Juristprogrammet.
Om den pandemi, som drabbade världen 2020, fortsätter och den campusförlagda undervisningen
måste minimeras, krävs särskilda insatser och engagemang för att upprätthålla den mycket höga
kvaliteten på våra utbildningar. Den problemorienterade inlärningsmodellen fungerar inte lika bra vid
distansstudier. Det blir viktigt att hitta fullgoda alternativ till fysisk närvaro vid undervisningen.
•

Fakultetsnämnden uppdrar åt utbildningsutskottet att särskilt bevaka de anförda frågorna och
att vid behov komma med förslag på hur de nämnda riskerna kan hanteras.
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3 Forskning och forskarutbildning
3.1 Forskningens inriktning
Vid den juridiska fakulteten bedrivs rättsvetenskaplig forskning i hela dess bredd, i syfte att möta
de rättsliga utmaningar och problemområden som samhällsutvecklingen i stort för med sig. Internationalisering och europeisering har starkt påverkat hur rättsvetenskaplig forskning bedrivs. Under
perioden 2021–2022 kommer fakulteten att verka för att forskningen ska fortsatt hålla högsta
nationella standard, ha internationell konkurrenskraft och möjliggöra en grund- och forskarutbildning
på vetenskaplig grund. Forskningen ska ha tydlig relevans och genomslag både i forskarsamhället och
i samhället i stort. Främjande av forskningssamarbete är prioriterat, både internt och externt.
Fakultetens satsningar har under senare år syftat till att ytterligare bredda och fördjupa den forskningskompetens som bör finnas vid en komplett juridisk fakultet. För att tillförsäkra att den bedrivna
verksamheten är fortsatt relevant och framåtblickande inleddes under hösten 2017 ett arbete att se över
indelningen av forskarutbildningsämnen och forskargrupper. Arbetsgruppen har presenterat ett
fördjupat kunskaps- och beslutsunderlag under 2019. Där framhålls att samordningen mellan forskarutbildningsämnen, lektorat och professurer bör förbättras och tydliggöras. Det bör vara
forskarutbildningsämnena som styr i vilka ämnen lektorat utlyses. Vidare kan strategiska satsningar
ske inom ramen för det nu rådande systemet för ämnesbeteckningar.
För att se över hur befattningsstrukturen kan utvecklas på ett ändamålsenligt sätt tillsattes år 2017 en
arbetsgrupp för att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag och komma med förslag på eventuella
förändringar av professorssituationen på fakulteten. Arbetsgruppen om professorssituationen
slutredovisade sitt arbete under VT20 med förslag på åtgärder, bland annat för att stärka forskarmiljöernas eget kvalitetsarbete. En tydlig intern ansvarsstruktur för forskningen ger bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla den egna forskargruppens verksamhet samt att föra en dialog
såväl inom forskargrupper som med fakulteten i övrigt.
Fakultetens forskare ingår i ett stort antal forskningsnätverk, centra, forum och grupper, varav några
utgör institut och centra under fakulteten eller institutionen. Rättsvetenskaplig forskning vid fakulteten
bedrivs också i samarbete med andra fakulteter, och institutionen deltar i flera externfinansierade
flervetenskapliga forskningsprogram. I syfte att underlätta en mångfacetterad, mångvetenskaplig och
annan gränsöverskridande forskning bör dessa centra och nätverk understödjas. Fakultetens forskare
ska så långt som möjligt beredas ekonomiska förutsättningar för att leda och delta i sådan verksamhet.
•
•
•

De förslag som arbetsgruppen för professorssituationen fört fram kommer att bearbetas under
2021.
Strategiska överväganden om bl.a. åtgärder för att öka den externa forskningsfinansieringen,
val av publiceringskanaler inom olika forskningsområden samt rekrytering ska förtydligas
och konkretiseras.
Utbildningsrätt är ett av de områden som fakulteten ser som ett viktigt utvecklingsområde för
forskning. Under 2021 ska därför utredas hur verksamheten vid Institutet för utbildningsrätt
kan stärkas.

3.2 Finansiering av forskning
Externfinansiering blir allt mer oundgänglig för att bibehålla högklassig forskning inom hela det
rättsvetenskapliga fältet, en utveckling som har blivit alltmer påtaglig för fakulteten. Att söka externa
forskningsmedel ingår i tjänsten som forskare. Även fortsättningsvis ska ett systematiskt arbete
bedrivas inom fakulteten för att förbättra förutsättningarna för framgångsrika ansökningar om externa
forskningsmedel. De vidtagna satsningarna för att öka incitamentet att skriva forskningsansökningar,
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möjligheten att under vissa förutsättningar få nedsatt undervisningsuppdrag, ska utvärderas och
utvecklas under 2021. Informationsgivning och workshops om hur medel kan sökas hålls regelbundet.
Det administrativa stödet, inte minst vad gäller EU-ansökningar, har förtydligats och utvecklats i
samarbete med forskningsstödet på Hum-sam områdets kansli. Juridiska institutionen kommer att
medfinansiera prioriterade projektansökningar. Fakultetens arbete för kvalitetsgranskning av enskilda
ansökningar ska ges fortsatt stöd. Åtgärder för att identifiera tänkbara forskningsfinansiärer för olika
forskningsfält kommer att fortsätta under 2021. En sammanställning av möjliga finansiärer görs varje
termin och cirkuleras till samtliga medarbetare.
I oktober 2020 antog fakultetsnämnden en modell för hur externa forskningsanslag ska påverka
undervisningsuppdraget för fakultetens lärare. Detta gäller framför allt mindre anslag. Modellen
innebär att externa anslag ges större effekt vid mindre anslag, vilket kan bidra till att också mindre
anslag söks.
•
•

Arbetet med att på olika sätt uppmuntra, underlätta och stödja ansökningar av externa
forskningsanslag fortsätter.
Parallellt med detta ska ett fortsatt arbete bedrivas med att öka fakultetsanslaget för forskning,
såväl från Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap som från regeringen.

3.3 Kvalitetshöjande åtgärder, professorsprogram m.m.
Inom fakulteten bedrivs kontinuerligt ett arbete med att utveckla förutsättningarna för att bedriva
högkvalitativ forskning. Varje år hålls en fakultetsgemensam forskardag, ett eller flera handledarkollegium och workshops för doktorander. Målet med denna verksamhet är att skapa plattformar för
en gemensam diskussion om hur goda forskningsmiljöer kan etableras liksom hur god forskning kan
uppnås och spridas. Verksamheten syftar även till att understödja att forskningen bedrivs under
diversifierade former, såväl vad gäller metod som materiell inriktning. Dessa evenemang bör kontinuerligt utvecklas och förbättras, varvid särskilt möjligheten att bjuda in externa deltagare kan
beaktas. Som ett led i detta arbete utvärderas i form av en digital enkät handledarkollegiet varje år.
Liknande bör ske med forskardagen.
Rekrytering av nya forskare och lärare utgör ett viktigt instrument för att bygga framgångsrika
forskarmiljöer. Utlysningar bör i största möjliga utsträckning ske i konkurrens med öppet formulerade
tjänstebeskrivningar och med ämnesbeteckningar som motsvarar forskarutbildningsämnena. Detta är
viktigt för att upprätthålla och utveckla kvalitén i forskning och forskarutbildning, säkerställa
välfungerande högre seminarier, samt skapa en attraktiv forskningsmiljö. Det är därvid viktigt att
tillhandahålla tydliga riktlinjer för hur anställda kan utvecklas i den akademiska karriären. Juridiska
fakulteten använder universitetsgemensamma resurser för att tillhandahålla kompetens- och
karriärutvecklingsstöd.
Samtliga fakultetens forskare och forskargrupper ska, via expensmedel, Huselius- eller
Sundbergmedel samt medel att söka via forskningsutskottet, tillförsäkras ekonomiska förutsättningar
att ordna högre seminarieserier, konferenser, knyta nationella och internationella forskarkontakter och
bedriva annan forskningsanknuten verksamhet. Även framledes kommer särskild fokus att läggas på
att ytterligare öka fakultetens internationella kontakter, liksom att stödja fakultetens forskare att
publicera artiklar i publiceringskanaler med högt genomslag, såväl nationellt som internationellt.
Fakulteten disponerar över en särskild fond för gästföreläsarmedel, som möjliggör att bjuda in
utländska gäster. För utresande disponerar fakulteten över en särskild fond. Dessa medel har dock inte
använts under 2020 på grund av Covid-19 pandemin. Forskningsutskottet har inlett ett arbete med att
identifiera alternativa former för internationella samarbeten samt undersöka i vilken mån tillgängliga
fonder kan användas för detta.
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Fakultetens forskare rapporterar årligen sina forskningsaktiviteter. Rapporterna ska under
2021 utvecklas och anpassas så att de i större utsträckning än tidigare kan läggas till grund
för en analys av hur forskningen inom fakulteten bedrivs, och därmed utgöra en grund för att
ett vidare arbete med att stärka kvaliteten i forskningen.
Återkommande utvärderingar av forskarmiljöerna och forskarutbildningen ska användas i det
interna arbetet att förstärka kvaliteten i fakultetens arbete.
Informationsspridningen och uppföljning av genomförda insatser ska effektiviseras under
2021. Detta är särskilt viktigt för doktorander, post docs, biträdande lektorer och lektorer som
kan befordras till docent eller professor.

3.4 Forskarutbildningen
Fakulteten har för närvarande runt 50 aktiva doktorander. Under år 2018 har fakultetens forskarutbildning utvärderats, i enlighet med rektors beslut om riktlinjer för Uppsala universitets modell för
utbildningsutvärderingar. Utvärderingsresultatet – som på ett övergripande plan får betecknas som
mycket positivt – har redovisats och följts upp under år 2019 och år 2020. Två olika handlingsplaner,
en på kort sikt och en på lång sikt, har antagits av Juridiska fakultetens fakultetsnämnd med anledning
av utvärderingen. Under 2019 och 2020 har exempelvis formerna för antagandet av samt introduktion
av nya doktorander utvecklats och förbättrats. Ett annat exempel på utvecklingsarbete är att riktlinjer
för sammanläggningsavhandlingar har utarbetats. På längre sikt kommer arbetet med att utveckla
forskarutbildningen att fokuseras på frågor om internationalisering, utveckling av ämnesmiljöer,
strategiska finansieringsfrågor, nya doktorandkurser samt information och kommunikation.
Fakulteten strävar efter att anta fem fakultetsfinansierade doktorander per år. För att säkra den framtida
återväxten i samtliga forskarutbildningsämnen kan fakulteten efter en behovsprövning utlysa
doktorandplatser i särskilda ämnen. Utöver de fakultetsfinansierade antagningarna kommer fakulteten
medverka och underlätta för att doktorander ska kunna antas på externa medel. Fakulteten bör aktivt
verka för att underlätta sådan finansiering, under förutsättning att samtliga doktorander som antas
tillförsäkras likvärdiga villkor vad gäller ersättning och övriga förmåner. villkoren ska vara jämförbara
för intern- och externfinansierade doktorander.
För att tillgodose behoven hos icke-svensktalande doktorander bör doktorandutbildningens innehåll
finnas tillgängligt på engelska, vilket i största möjliga omfattning även ska omfatta workshops och
andra evenemang. Doktorandernas årliga seminarieserie bör genomföras på engelska. Den obligatoriska introduktionskursen ges vid behov på engelska. Även allmänna kompletteringskurser ska ges
av fakulteten, på såväl svenska som engelska. Utbudet av kompletteringskurser (inte minst på engelska) kan ökas genom samarbeten med andra universitet, vilket sker bland annat i ett nordiskt
samarbete kring forskarutbildningen med en gemensam forskarutbildningsdatabas
Doktoranderna ska även fortsättningsvis erbjudas ett varierat kursutbud av hög kvalitet.
•
•
•

Under 2021 kommer formerna kring de allmänna kompletteringskurserna att struktureras och
tydliggöras, exempelvis i fråga om utbud och informationsspridning.
Arbetet med handlingsplanerna fortsätter under 2021. Alla poster på handlingsplanen på kort
sikt förväntas vara genomförda vid utgången av 2021. Bland annat kommer ett program
inriktat på doktorandernas karriärplanering att utformas och genomföras.
Förutsättningar för ett utvidgat och fördjupat samarbete inom U4+ nätverket vad gäller
doktorandkurser kommer att undersökas under 2021.

3.5 Tillgängliggörande av fakultetens forskning
Forskningsresultat genererade av fakultetens forskare publiceras löpande och frekvent genom både
internationella och nationella publiceringskanaler med stort genomslag, varvid det är önskvärt att
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publikationer om möjligt görs tillgängliga genom open access. Alla medarbetare ska löpande registrera
publikationer och konferensbidrag i Diva.
Vid fakulteten utges sedan många år årsboken De lege samt skriftserien Skrifter från Juridiska
fakulteten i Uppsala. Ett arbete har inletts för att tillgängliggöra både årsboken och skriftserien i andra
kanaler, Open access. Den webb-baserade Working Paper-serien har fört en tynande tillvaro under de
gångna åren och behovet har uppenbarligen inte varit stort. Forskarna publicerar regelbundet i andra
kanaler, men Working-Paper serien bör finnas kvar, inte minst eftersom publicering i denna sker i
form av open access.
Alla medarbetare uppmanas att tillgängliggöra sin forskning genom publikationer, deltagande i debatt
och vetenskapliga samtal, samt i populärvetenskapliga sammanhang.
•
•
•

Ett arbete pågår inom fakulteten för att förbättra synligheten av den forskning som bedrivs. I
samarbete med Uppsala Universitets kommunikationsenhet kommer Juridiska fakulteten att
utarbeta en strategi för att stärka den externa kommunikationen.
En katalog över de lärare och forskare som är verksamma vid fakulteten håller på att arbetas
fram och planeras vara färdig under 2021.
Vidare kommer fakultetens hemsida att utvecklas under 2021 för att tillgängliggöra
information om den forskning som bedrivs vid fakulteten. Det bör säkerställas att information
om fakulteten och dess lärare och forskare finns tillgänglig på engelska.

4 Samverkan med samhället
Juridiska fakultetens lärare och forskare samverkar med det omgivande samhället på en rad olika sätt.
Varje år besvarar fakultetens lärare och forskare ett stort antal remisser (Juridiska fakulteten besvarade
36 remisser under 2019 och 26 remisser under 2020) samt deltar de ofta som experter i statliga
utredningar, varvid fakultetens kompetens kommer samhället till del. Denna verksamhet ska
understödjas även fortsättningsvis. Fakultetens lärare förekommer ofta i media för att kommentera
aktuella händelser.
Fakultetens lärare och forskare anlitas ofta vid fortbildning av verksamma jurister samt deltar i uppdragsutbildning i förhållande till samhället i övrigt. Sistnämnda verksamhet utvecklas vidare, i
samarbete med universitetets avdelning för uppdragsutbildning. Juridiska fakulteten har också en
Alumnistiftelse knuten till sig som bland annat varje år anordnar en utbildningsdag med praktiskt
verksamma jurister och lärare från juridiska institutionen.
Inom ramen för fakultetens egna utbildning deltar ofta praktiskt verksamma jurister i undervisningen
vid enstaka moment och kopplar därigenom teori och praktik. Ett annat sådant exempel är att många
juriststudenter deltar i internationella juristtävlingar, med fakultetens lärare som lagledare eller
coacher. Fortlöpande undersöks förutsättningarna för mer strukturerade former för externt finansiellt
stöd för tävlingsdeltagande utanför utbildningen. Därtill har många studenter praktik inom ramen för
sina examensarbeten eller fördjupningskurser. Projektet Människorättsklinik har uppmärksammats av
rektor och ingår i projektet ”18 av tusen möjligheter”. Kliniken har fått fortsatt stöd från Vinnova och
ingår nu i fördjupningskursen Konstitutionell rätt 30 HP. Arbetet med att kunna ge Kliniken som en
fristående kurs fortsätter. Institutet för utbildningsrätt anordnar löpande konferenser och seminarier
för personer verksamma inom utbildning.
Samverkan med det omgivande samhället är en viktig kanal för fakulteten att försäkra att den pågående
verksamheten är fortsatt relevant. Vid reformer av juristprogrammet ska upprätthållas en dialog med
det omgivande samhället, där representativa kategorier av yrkesverksamma jurister inbjuds att delta.
Alumnverksamheten utgör ett exempel på fakultetens samverkan med det omgivande samhället.
Verksamheten omfattar bl.a. seminarier i aktuella ämnen, en årligen återkommande alumnidag samt
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mentorsprogram. Även de högre seminarierna inom respektive forskningsgrupp utgör en viktig
kommunikationskanal med yrkesverksamma jurister, vilken bör ges fortsatt stöd.

5 Kompetensförsörjningsplan
5.1 Inledning
I Mål och strategier för Juridiska fakulteten framgår fakultetens mål att utbildningen ska hålla högsta
nationella, nordiska och europeiska kvalitet samt att forskningen ska hålla högsta nationella standard
och vara internationellt konkurrenskraftig. Den viktigaste faktorn för att förverkliga dessa ambitiösa
målsättningar är fakultetens personal. Härigenom sätts fakultetens strategier för att behålla och rekrytera personal i fokus.
I universitetets verksamhetsplan från och med 2018 ges fakulteten i uppgift att inarbeta ett nytt avsnitt
om långsiktig kompetensförsörjning i sin verksamhetsplan. Redovisningen nedan ska läsas
tillsammans med föregående kapitel 2 och 3, vilka i mer detalj redogör för fakultetens undervisning
respektive forskning. Därtill finns andra relevanta centrala styrdokument samt fakultetens riktlinjer
för t.ex. rekrytering, vilka påverkar och kompletterar kompetensförsörjningsplanen. I det följande sägs
därför inget om hur rekryteringsförfarandet ska gå till eller om målen för jämn könsfördelning m.m.

5.2 Utgångspunkter för en långsiktig kompetensförsörjning
På ett övergripande plan är fakultetens rekryteringsstrategi att ersätta personal som slutar, genom
pensionsavgångar eller av andra skäl, i syfte dels att utbildningen på grund och avancerad nivå ska ha
kompetenta lärare på alla nivåer i alla ämnen, dels att forskare och forskningshandledare ska finnas i
samtliga forskarutbildningsämnen. Det finns dock ingen automatik i återbesättningen av tjänster inom
undervisnings- respektive forskningsämnen utan fakultetsnämnden måste se till helheten,
förändringsbehov, strategiska satsningar, de ekonomiska förutsättningarna m.m.
Utöver pensionsavgångar är det svårt att med precision förutse rekryteringsbehoven under den
kommande treårsperioden. Juridiska institutionen har omkring 70 tillsvidareanställda lärare/professorer samt omkring 20 gästlärare och forskare. I en så pass stor organisation måste en viss personalomsättning förutsättas. Såvitt gäller pensionsavgångar finns under 2021 flera möjliga
pensionsavgångar inom kategorin lärare/professorer. Anställda har inom kort rätt att arbeta fram till
69 års ålder men kan välja att gå i pension från 63 års ålder. Inom kategorin lärare/professor kommer
det under 2020 finnas 12 personer som fyller 62 år eller mer. Mot den bakgrunden kan konstateras att
fakulteten står inför en relativt stor föryngringsprocess under de närmaste åren. För att ge en bild av
hur lärarsammansättningen ser ut idag redovisas två bilagor; den ena utifrån perspektivet lärare på
terminskurser (bilaga 2) och den andra forskare i forskarutbildningsämnena (bilaga 3).
Utöver att bibehålla nuvarande bredd och specialistkompetens inom undervisningen samt bredd och
spets inom forskningen måste det även finnas utrymme för förändringsarbete och strategiska satsningar. Det bör också finnas utrymme för att stärka forskningsmiljöer som visar potential att utvecklas
och attrahera externa forskningsmedel.
Vidare måste det finnas ett visst rekryteringsutrymme för att klara av fakultetens utbildningssamarbeten med andra fakulteter inom universitetet, som t.ex. Samhällsvetenskapliga-, Teologiska-,
Utbildningsvetenskapliga- och Medicinska fakulteterna. Även uppdragsutbildning kräver lärarresurser, för närvarande särskilt inom offentlig rätt och mänskliga rättigheter.
Fakulteten har avslutningsvis ett idag väldimensionerat och välfungerande administrativt stöd. Den
personalkategori som har varierat mest i antal under åren är amanuenser. Även om lönenivån är
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förhållandevis låg är det viktigt att institutionen inte anställer fler än som behövs. Sammansättningen
av administrativ personal visas i bilaga 4.
•

Juridiska fakulteten kommer under 2021 att se över behovet av fast anställda lärare respektive
behovet av gästlärare.

5.3 Utmaningar för en långsiktig kompetensförsörjning
Den utan tvekan viktigaste omständigheten för att kunna attrahera och behålla spetskompetens inom
undervisning och forskning är att kunna erbjuda goda och konkurrenskraftiga arbetsvillkor. Det finns
för disputerade jurister en stark konkurrerande arbetsmarknad där lönenivån normalt ligger betydligt
högre än inom akademin. Fakultetensnämnden bör bevaka att lönenivån i vart fall inte försämras i
förhållande till andra statliga anställningar, som t.ex. domare. Även om lönenivån är viktig så finns
andra minst lika viktiga skäl till att välja en akademisk karriär. Möjligheten att kunna forska är ett
sådant skäl. Här ser fakultetsnämnden ett allvarligt problem. Juridiska fakultetens tilldelning av
basanslag för forskning är betydligt lägre än nästan alla andra fakulteters (se även under ekonomi).
Detta innebär bl.a. att forskningsuppgiften för fakultetens befordrade professorer har minskats från 50
% till 30 %. Fakulteten har i många år arbetat för att få till stånd en ändring av denna skevfördelning,
som även påtalas i KoF-rapporten. Att samtliga fakulteter har en rimlig tilldelning av basanslag för
forskning är en universitetsövergripande angelägenhet.
Delvis sammanhängande med vad som sägs ovan behöver frågan om proportionen mellan antalet
professorer och lektorer diskuteras. Antalet professorer har under senare år stigit till idag utgöra
närmare hälften av det totala antalet tillsvidareanställda lärare. Då fakulteten inte tillsätter
lärostolsprofessurer uppkommer ett flertal frågor som t.ex. hur det sedvanliga akademiska ledarskapet
och ansvaret ska fördelas mellan professorerna och hur mycket forskningstid som fakulteten har
möjlighet att garantera. Frågorna har, som nämnts ovan, utretts av en arbetsgrupp vars förslag kommer
att beaktas i en fortsatt diskussion rörande den långsiktiga kompetensförsörjningen.

5.4 Särskilt om doktorander och visstidsanställda forskare
Fakulteten har under flera år dragits med ett ackumulerat underskott i budgeten för forskning och
forskarutbildning. De åtgärder som har genomförts har varit framgångsrika och budgeten visar nu ett
mindre överskott. Efter att ha antagit endast två doktorander per år har fakulteten gradvis ökat antalet
igen. För att skapa en god arbetsmiljö för doktoranderna och inte minst sörja för återväxten i samtliga
ämnen bör antalet nyantagna doktorander per år inte understiga fem till antalet.
Antagning av doktorander med extern finansiering är mycket viktig. Arbetet för att främja sådan
externfinansiering intensifierades under 2018. Sedan 2018 har sex doktorander antagits med extern
delfinansiering. De nyligen genomförda förändringarna i möjligheten till stipendiefinansiering kan
komma att utgöra en begränsning. Universitetet bör centralt och genom sina samarbetsorgan kunna
föra en dialog med anslagsgivare om att omvandla stipendier till rekryteringsstöd riktat direkt till
institutioner. Forskningsutskottet ges i uppgift att bevaka frågan.
Juridiska fakulteten har nyligen anställt tre biträdande lektorer. Detta har varit möjligt genom stöd från
Ragnar Söderbergs Stiftelse och rektor. Vidare har två post-doc tjänster med placering på Campus
Gotland tillsatts under 2020. Fakulteten ser positivt på de centrala initiativ som kommit för att stödja
sådana anställningar och hoppas att de kan utvecklas. Satsningar på meriteringstjänster av detta slag
utgör en viktig del av den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen och bör prioriteras i
fakultetens framtida arbete.
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6 Lärarorganisationen
Av bilaga 2 framgår hur många lärare Juridiska fakulteten hade anställda i oktober 2020 fördelat på
de obligatoriska kurserna. Av bilaga 3 framgår antalet lärare och doktorander fördelat på forskarutbildningsämnen.

7 Administrativ och teknisk personal
Av bilaga 4 framgår den administrativa personalens basorganisation.

8 Lokaler, låneram och investeringsbehov
Fakultetens målsättning är att ha ändamålsenliga och representativa lokaler, väl lämpade för fakultetens olika verksamheter. Fakultetens lokaler, avseende tjänsterum, studentutrymmen och undervisningslokaler har de senaste åren koncentrerats längs Trädgårdsgatan, från lokalerna på Riddartorget
till kvarteret Munken, vilket innebär en bättre arbetsmiljö för anställda och studenter än tidigare.
Därtill finns tillgång till intendenturens lokaler vid Gamla torget samt undervisningslokaler i
universitetshuset vilket ger fakulteten tillgång till undervisningslokaler och läsplatser för studenter i
närområdet. Under 2020 har lokaler hos studentnationerna hyrts för att kunna bedriva
campusundervisning med iakttagande av de restriktioner som följer av den pågående pandemin. Även
under 2021 kommer nationslokaler behöva nyttjas. Noteras kan att fakulteten från 1 juli 2021 inte
längre förhyr lokalerna i Munken 3.
Under nästa kapitel om ekonomi redovisas de ekonomiska konsekvenserna av lokalanpassningar och
renoveringar som ägt rum inom intendenturen de senaste åren.
Någon särskild låneram för Juridiska fakulteten har inte av Områdesnämnden fastställts för 2020–
2022
•

Nämnden uppdrar åt prefekten att vidta nödvändiga åtgärder under 2021–2022 för fortsättningsvis anpassa nuvarande lokaler samt att planera för att tillräckliga undervisnings- och
kontorslokaler finns tillgängliga.

9 Ekonomi
Juridiska fakulteten består av Juridiska institutionen, Institutet för fastighetsrättslig forskning och
Centrum för polisforskning. Institutionens och institutens budget fastställs i december. Av bilaga 1
framgår fakultetens uppdrag från Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.
Juridiska fakulteten omfördelar 25 000 kr till Hugo Vallentin Centrum och 200 000 kr till Uppsala
Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.
Juridiska fakulteten medverkar i utbildning vid samtliga vetenskapsområden, för vilka ersättning
erhålls. I bilaga 5 redovisas omfördelat takbelopp till andra institutioner i anledning av
Lantmäteriprogrammet.
Juridiska fakulteten kommer att omfördela takbelopp om 6 300 000 kr till Ersta Sköndal Bräcke
högskola i anledning av Socionomprogrammet på Campus Gotland där högskolan medverkar i form
av beställd utbildning. Fakulteten tillförs extra takbelopp för detta tidsbegränsade utbildningsuppdrag.
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Instituten under fakulteten ska finansieras med fakultetsexterna anslag. Institutet för utbildningsrätt
erhåller dock 80 000 kr i stöd under 2021. De av området fastställda gemensamma kostnaderna för
fakulteten belastar till största delen Juridiska institutionen.
Juridiska fakultetens ekonomi har under flera år varit ansträngd. Ekonomin vad avser forskning och
forskarutbildning är dock nu i balans. Under perioden 2020–2022 finns förutsättningar för att minska
underskotten vad avser utbildning på grund och avancerad nivå.
En bidragande orsak till att det ekonomiska läget varit ansträngt de senaste åren är en kraftig ökning
av lokalkostnaderna. En utredning har tillsatts centralt på universitetet om hur lokalkostnader, särskilt
studentytor, ska fördelas. Inom intendenturen pågår vidare ett arbete om hur lokalkostnaderna ska
kunna minska. Juridiska institutionen ser även över om det är möjligt att med bibehållen kvalitet
minska kostnaderna för kontorsytor. En besparing kommer att ske den 1 juli 2021 när lokalen Munken
3 övertas av Byggnadsavdelningen på Universitetet.
En ytterligare orsak till fakultetens ekonomiska läge är den skeva fördelningen av forskningsmedel
(basanslag) från vetenskapsområdet. Fakultetens basanslag för forskning uppgår till omkring 30 % av
fakultetens totala anslag för utbildning och forskning. De senaste åren har inneburit en marginell
förbättring då anslagen till forskning förbättras något. Fakulteten kommer under perioden fortsätta sitt
arbete för höjda basanslag.
•

Prefekten åläggs att under 2021–2023 vidta åtgärder för att succesivt minska det balanserade
underskottet på utbildning samt att fortlöpande redovisa för fakultetsnämnden hur detta arbete
går.

10 Bibliotek
Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är en väsentlig del av fakultetens verksamhet. Bibliotekspersonalens arbete karaktäriseras av hög kompetens och god servicekänsla och uppskattas av personal
och studenter. I början av 2016 flyttades biblioteket från Gamla Torget till Slottsgränd 3, i anslutning
till fakultetens lokaler i kvarteret Munken.

11 Lika villkor
De närmare formerna för fakultetens jämställdhetsarbete framgår av Juridiska fakultetens handlingsplan för lika villkor. Denna handlingsplan reviderades under 2018. Beslutade åtgärder framgår av
fakultetens handlingsplan för lika villkor.
•

Nämnden uppdrar åt Arbetsgruppen för lika villkor att följa utvecklingen på området och
komma med förslag på behövliga förändringar av handlingsplanen.

12 Studenternas arbetsvillkor
Studenternas arbetsvillkor och likabehandling av studenter är prioriterade frågor. Fakultetsnämnden
vill understryka att frågor om likabehandling av studenter och förhindrandet av kränkningar av
studenter inte endast är en fråga om de studerandes rättigheter. Det är också en fråga om kvalitet för
utbildningen på grund- och avancerad nivå. I övrigt hänvisas till riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet.
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13 Arbetsmiljö
Prefekten har i samarbete med skyddsombud och dekanus reviderat arbetsmiljöplanen samt utarbetat
en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Planerna gäller under perioden 2020–2022.
I detta arbete ska studenternas arbetsmiljö inkluderas, och arbetet ska uppmärksamma föreskrifterna i
AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Mot bakgrund av det sedan lång tid urholkade
takbeloppet för utbildning och institutionens arbete med att minska underskotten (se under ekonomi)
ges prefekten i uppgift att bevaka arbetsmiljöfrågorna under perioden 2021–2023.
•

•

Prefekten ska tillse att eventuella förändringar i verksamheten genomförs utan att
arbetsbelastningen för de anställda överstiger de normala villkoren för deras anställningar.
Detta innebär att det åligger prefekten att tillse att personalens arbetsbelastning ligger i paritet
med deras respektive tjänstgöringsgrad. Om arbetsbelastningen är högre än så måste antingen
arbetsuppgifterna minska eller ytterligare personella resurser tillföras.
Den pågående pandemin har lett till snabba övergångar mellan undervisning på campus och
digital undervisning samt en ökad omfattning av hemarbete. Detta medför utmaningar för
arbetsmiljöarbetet. Prefekten ges därför i uppdrag att noga följa anställda och studenters
arbetsmiljö i anledning av de åtgärder som behöver vidtas.
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Bilaga 2
Fast anställda lärares placering på obligatorisk kurs. Lärare kan fullgöra undervisning på flera
obligatoriska kurser.

Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt
Professor Anna Jonsson Cornell, Komparativ konstitutionell rätt
Professor Anna-Sara Lind, Offentlig rätt
Professor Carl Fredrik Bergström, Europarätt
Professor Iain Cameron, Folkrätt
Universitetslektor Maria Grahn Farley, Offentlig rätt
Universitetslektor Moa Kindström Dahlin, Offentlig rätt
Universitetslektor Patrik Bremdal, Offentlig rätt
Universitetslektor Susanne S:t Clair Renard, Offentlig rätt
Universitetslektor Sverker Scheutz, Offentlig rätt
Universitetslektor Victoria Enkvist, Offentlig rätt

Terminskurs 2: Civilrätt
Professor Bert Lehrberg, Civilrätt
Professor Håkan Andersson, Civilrätt
Professor Joel Samuelsson, Civilrätt
Professor Laila Zackariasson, Civilrätt
Professor Torbjörn Ingvarsson, Civilrätt
Universitetslektor Erika P. Björkdahl, Civilrätt
Biträdande universitetslektor Caroline Johansson, Civilrätt, särskilt arbetsrätt

Terminskurs 3: Civilrätt
Professor Anna Singer, Civilrätt
Professor Bengt Domeij, Civilrätt
Professor Margareta Brattström, Civilrätt
Universitetslektor Annika Rejmer, Civilrätt
Universitetslektor Peter Strömgren, Civilrätt
Universitetslektor Vladimir Bastidas, Civilrätt
Universitetsadjunkt Stefan Zetterström, Civilrätt

Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt
Professor Bengt Lindell, Processrätt
Professor Eric Bylander, Processrätt
Professor Magnus Ulväng, Straffrätt
Professor Torbjörn Andersson, Processrätt
Universitetslektor Elisabeth Lehrberg, Processrätt
Universitetslektor Erik Svensson, Straffrätt
Universitetslektor Hans Eklund, Processrätt
Universitetslektor Hugo Fridén, Processrätt
Universitetslektor Lena Holmqvist, Straffrätt
Universitetslektor Malou Andersson, Straffrätt

Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt
Professor Bertil Wiman, Finansrätt
Professor Daniel Stattin, Civilrätt, ssk Associationsrätt
Professor Mattias Dahlberg, Finansrätt
Universitetslektor Jan Bjuvberg, Företagsrätt

Universitetslektor Katia Cejie, Finansrätt
Universitetslektor Martin Berglund, Finansrätt
Universitetslektor Rebecca Söderström, Civilrätt, ssk Kapitalmarknadsrätt

Terminskurs 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt
Professor Charlotta Zetterberg, Miljörätt
Professor Inger Österdahl, Folkrätt
Professor Lotta Lerwall, Förvaltningsrätt
Professor Maarit Jänterä-Jareborg, Internationell privaträtt
Professor Olle Lundin, Förvaltningsrätt
Universitetslektor Annika Nilsson, Förvaltningsrätt
Universitetslektor Ingrid Helmius, Offentlig rätt
Universitetslektor Maria Bergström, Europarätt
Universitetslektor Maria Forsberg, Miljörätt
Universitetslektor Marie Linton, Internationell privaträtt
Universitetslektor Mosa Sayed, Internationell privaträtt
Universitetslektor Olle Mårsäter, Folkrätt
Universitetslektor Rebecca Thorburn Stern, Folkrätt
Universitetslektor Vicki Paskalia, Socialförsäkringsrätt

Rättshistoria och allmän rättslära
Professor Minna Gräns, Allmän rättslära
Universitetslektor Bruno Debaenst, Rättshistoria
Universitetslektor Marianne Dahlén, Rättshistoria
Universitetslektor Thérèse Björkholm, Allmän rättslära

Bilaga 3
Forskningsläget vid Juridiska fakulteten, nov 2020
Sammanfattning av antal av forskare
Doktorand
Ämne

Total

Total Anställda

ej
aktiv

nära
till
disp.

Antal
lektor

Antal
professor

Postdokt
&
forskare

Allmän
rättslära

3

0

0

0

0

1

1

1

Civilrätt

42

23

11

2

6

9

10* (2)

0

Europarätt

6

3

0

1

2

2

1

0

Finansrätt

8

3

0

1

0

3

2 (1)

0

Folkrätt

15

8

4

3

0

1

5 (1)

1

Företagsrätt

3

1

0

1

0

1

1*

0

Förvaltningsrätt

6

3

2

0

1

1

2

0

6

3

1

0

1

2

1 (1)

0

5

3

1

0

1

1

1

0

Medicinsk rätt

2

0

0

0

0

0

0

2

Miljörätt

9

2

0

2

0

1

3 (1)

3

Offentlig rätt

12

2

0

2

0

8 (2)

1

1*

Processrätt

12

5

3

1

0

3 (2)

3 (1)

1

Rättshistoria

10

8

0

3

1

2

0

0

Straffrätt

6

3

2

0

1

2

1

0

145

67

24

16

13

37 (4)

32 (7)

9

Int. privat- och
processrätt
Konstitutionell
rätt

Total

( ): Lektor/Professor nära till pension
*1 adjungerad
* börjar mars 2021

1

Bilaga 4: Teknisk och administrativ personal
Grundutbildningsverksamheten
en receptionist
sex kursadministratörer och en administratör
en kurssamordnare
två adjunkter med studievägledande uppgifter
tre studievägledare
Härtill kommer sammanlagt räknat ca fem heltidstjänster som studentamanuenser.
Forskningsverksamheten
två anställningar som forskningsadministratör
Gemensamma funktioner
en datasamordnare 100 %
två personaladministratörer
en anställning som administratör för ekonomi
en ekonomisamordnare
Övrigt
Utöver uppgifterna ovan finns administrativt och tekniskt stöd vid intendenturerna vid Gamla torget
respektive Campus Gotland.

Reviderade bilaga 5 till VP 2021: Omfördelat takbelopp till andra institutioner i anledning av Lantmäteriprogrammet år 2021.
Termin 5, 562 420 kronor, saknades i tidigare fastställd VP.

Prislapp

Tilldelning
takbelopp (kr)

Kulturgeorgrafiska institutionen (216)
Nationalekonomiska institutionen (217)

HSJT
HSJT

303 165
303 165

Samfak
Samfak

Nationalekonomiska institutionen (217)
Institutionen för samhällsbyggnad och
industriell teknik (124)

HSJT
TN

151 582
284 519

Samfak
Teknat

Företagsekonomiska institutionen (214)
Kulturgeografiska institutionen (216)

HSJT
HSJT

151 582
151 582

Samfak
Samfak

Termin 5: 25 studenter,
Företagsekonomi - Projekt- och företagsvärdering med
fastighetsförvaltning, 10 hp

Företagsekonomiska institutionen (214)

HSJT

202 110

Samfak

Introduktion till geodetisk mätningsteknik 7,5 hp

Geovetenskap (161)

TN

284 519

Teknat

Projektledning och kommunikation med förhandling och medling 5
hp. Delad kurs (50-50) mellan Juridiska institutionen och
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och
industriell teknik (124)

HSJT

75 791

Teknat

Kurser på Lantmäteriprogrammet 2021

Institution

Termin 2: 50 studenter
Samhälls- och stadsplanering 7,5 hp
Introduktion till mikroekonomi för lantmätare 7,5 hp
Termin 3: 25 studenter
Introduktion till makroekonomi för lantmätare 7,5 hp
Bygg- och anläggningsteknik 7,5 hp
Termin 4: 25 studenter
Företagsekonomi – Fastighetsvärdering 7,5 hp
Naturresurser och hållbar utveckling 7,5 hp
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