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Bakgrund 

 
Näringslivet efterfrågar jurister med specialisering mot affärsjuridik och med god förståelse för 
företagsekonomi.  Utvecklingen på marknaden mot en starkare globalisering innebär även att 
affärsjurister skall kunna hantera såväl nationella frågor i en internationell miljö som internationella 
frågor i en nationell miljö. Affärsjuristprogrammet omfattar juridik, företagsekonomi och engelska 
och är skapat för att motsvara näringslivets efterfrågan. 

 
Syfte 

 
Affärsjuristprogrammet förbereder studenterna för arbete som affärsjurister, särskilt i 
internationell miljö. Utbildningens tyngdpunkt ligger på studier av bestämmelser som är 
avgörande för affärslivet, genom integration mellan juridik, företagsekonomi och engelska. Vidare 
integreras svensk rätt, EG- rätt och rättsfrågor med internationell anknytning, framförallt genom 
teoretiska studier, men även genom praktiska inslag. 

 
Programspecifika mål 

 
Affärsjuristprogrammet avser att skapa förutsättningar för studenterna att tillgodogöra sig 
teoretiska kunskaper och färdigheter som fordras för kvalificerat och praktiskt inriktat 
affärsjuridiskt arbete i internationell miljö. Studenterna skall efter avslutad utbildning ha goda 
sakkunskaper i svensk rätt, EG-rätt och rättsfrågor med internationell anknytning. 

 
Utbildningen skall även göra studenterna rustade att möta förändringar och lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Vidare bygger utbildningen på vetenskaplig grund, varför studenterna skall lära sig 
att tillämpa den metod jurister använder vid tolkning och tillämpning av rättsregler. Studenterna 
skall ha ett öppet förhållningssätt till rättsteorin och dess utveckling. Utbildningen har även till mål 
att göra studenterna medvetna om rättsreglernas betydelse för realiseringen av demokratiskt 
fastställda mål såsom jämställdhet och lika värde Utbildningen skall vidare främja studenternas 
personliga utveckling, dels genom att tillhandahålla olika perspektiv på rätt och samhälle, såsom 
filosofiska, kulturella och internationella, dels genom att stimulera och stödja utvecklandet av ett 
självständigt och kritiskt förhållningssätt till såväl rättssystemet som den praktiska tillämpningen av 
rättsreglerna. Utbildningen skall härutöver stimulera och tillvarata initiativ från studenternas sida. 
Ett gemensamt strävande och ansvarstagande hos såväl studerande som undervisande, forskande 
och övrig personal skall leda till att högsta möjliga kvalitet i utbildningen uppnås. 

 
Internationalisering 

 
Affärsjuristprogrammet ges på Internationella Handelshögskolan där en unik internationell miljö 
har skapats genom mångfald inom såväl personalgruppen som studentgruppen. Kurser som ges på 
engelska läses tillsammans med internationella studenter. 

 
Språk 

 
Utbildningen ges huvudsakligen på svenska, engelsk litteratur kan förekomma i väsentlig 
omfattning. Vissa delar kan ges och examineras på engelska. 
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Förkunskapskrav 

 
Grundläggande behörighet samt: 
En B 
Ma B 
Sv B/Sv2 B 
Sh A 

 
Examenskrav 

 
Kunskap och förståelse 

 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 
inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

 
Färdighet och förmåga 

 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 
 

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar 

 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem 

och lösningar i dialog med olika grupper 
 

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
 

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används 
 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens 
 
Lärandemål 

 
Kunskap och förståelse 

 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 
inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

 
Färdighet och förmåga 

 
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar 



4  

 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt dogöra för och diskutera information, problem 

och lösningar i dialog med olika grupper 
 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 
 
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 

utbildningen avser 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
 
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används 

 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens 

 
Årskurs 1 

 
Läsperiod 1 

 
Läsperiod 2 

 
Läsperiod 3 

 
Läsperiod 4 

 
Obligationsrätt med 
grundläggande juridisk 
metod (JGOA17) 
20 hp 

 
Arbetsrätt (JARB17) 
10 hp 

 
Affärsredovisning 
(JAFA17) 7,5 hp 

 
European 
Community Law 
(JEGB17) 15 hp 

   
Konstitutionell rätt 
(JKOA17) 7,5 hp 

 

 
Årskurs 2 

 
Läsperiod 1 

 
Läsperiod 2 

 
Läsperiod 3 

 
Läsperiod 4 

 
Immaterialrätt, mark- 
nadsföringsrätt samt 
otillbörlig konkurrens 
(JIMN10) 7,5 hp 

 
Finansiering och 
finansiella kontrakt 
(JFFB17) 7.5 hp 

 

 
 
Associationsrätt 
(JASC18) 15 hp 

 

 
Externredovisning 
och revision 
(JERK10) 7.5 hp 

 
Redovisningsteori 
och 
koncernredovisning 
(JRKK10) 7.5 hp 

  
 
 
 
Skatterätt JSRC17) 15 
hp 
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Årskurs 3 

 
Läsperiod 1 

 
Läsperiod 2 

 
Läsperiod 3 

 
Läsperiod 4 

 
 
 

Kredit-, 
säkerhets- och 
obeståndsrätt 
(JKSC18) 
15 hp 

Civil- och 
förvaltningsprocessrätt 
samt skiljemannarätt 
(JCFC19) 7.5 hp 

Internationell privat- 
rätt och gränsöver- 
skridande handel 
(JIPN11) 7.5 hp 

 

 
 
 
 

Kandidatuppsats  i 
affärsjuridik 
(JKJC18) 15 hp 

Gränsöverskridande 
ekonomisk familjerätt 
(JGEC19) 7,5 hp 

Internationell 
skatterätt (JTWC17) 
7.5 hp 

 
Studentinflytande 

 
Under och efter programmet sker en uppföljning av utbildningen. Uppföljningens främsta syfte 

är att bidraga till förbättringar av utbildningen. I denna process tar studenternas representanter 
och JSA en aktiv roll. Utvärderingen sker på två nivåer, dels på programnivå och dels på 
kursnivå. 

 
Programnivå 

 
På programnivå väljer studenterna sina egna representanter för att företräda den specifika 
programinriktningen. Studentrepresentanterna tillsammans med programledarna träffas på 
regelbunden basis för att diskutera kurser och progressionen i programmet. 

 
Kursnivå 

 
På kursnivå träffas studentrepresentanterna och kursansvarig strax efter att kursen har startat. 
Anledningen till det är att försäkra sig om att kursen fungerar bra samt ha möjlighet att kunna 
genomföra mindre förändringar. Efter avslutad kurs genomför alla studenter en kursutvärdering 
och programutvecklarna studerar resultatet och för vidare informationen till kursansvarig och 
programledare. 

 
Betygssättning 

 
Betyg som ges i programmet är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd, parallellt ges ECTS- 
betyg. För workshop ges endast betyget godkänd respektive underkänd. 

 
Examen 

 
Affärsjuristprogrammet - kandidat omfattar 180 hp, vilket motsvarar tre års heltidsstudier 

 
En student som genomgår programmets kurser med godkänt resultat erhåller en 
kandidatexamen i affärsjuridik. För examen fodras 150 hp i affärsjuridik (inklusive 
kandidatuppsats på 15 hp) samt 30 hp i företagsekonomi. 

 
Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. 
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Påbyggnadsutbildning 

 
Studenter som har läst Affärsjuristprogrammet  - kandidatdelen rekommenderas att läsa 
Affärsjuristprogrammet - masterdelen. Masterdelen omfattar fördjupade studier i juridik och 
ekonomi med möjlighet till utlandsstudier. Masterdelen innefattar även en unik fördjupningstermin 
inom tillämpad avtals- och bolagsrätt eller tillämpad skatterätt, med en stark integration mellan teori 
och praktik på såväl svenska som engelska. 

 
Karriärmöjligheter 

 
Arbetsmarknaden för affärs och skattejurister är god. Affärsjuristprogrammet ger en lämplig grund 
för anställning på juristavdelningar inom bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, 
internationella organisationer och organ samt på skatteavdelningar vid bolag, revisionsbyråer eller 
skattemyndigheter. Programmets internationella inriktning har varit framgångsrik och många av de 
studenter som har gått ut programmet arbetar idag med internationella frågor i Sverige eller 
utomlands. Flertalet tidigare studenter återfinns även i företagsledande positioner där 
kombinationen av juridik och ekonomi är ett framgångskoncept. 


