
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A. Masterprogram i rättssociologi (Master of Science (120 
credits) Programme in Sociology of Law) 
 
 
Omfattning:120 högskolepoäng 
Nivå: Avancerad nivå 
Programkod: SASOL 
Undervisningsspråket är engelska 
 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens 
styrelse 2015-02-05. Revidering fastställd av dekanus 2015-06-23, 2015-10-
16 och 2016-03-31. 
 
Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2016. 
 
B. Utbildningsbeskrivning 
 
Masterprogrammet i rättssociologi är en tvärvetenskaplig utbildning med 
syfte att ge studenterna en introduktion till rättens roll i samhället. Det ger 
en översikt på avancerad nivå som möjliggör specialisering inom olika 
rättssociologiska områden som kriminalpolitik, kriminologi, rättskulturer, 
mänskliga rättigheter, juridiskt yrkesliv, styrning, lagstiftning och genus, 
lagstiftning, globalisering och reglering m.m.  
  
Utbildningens mål är att öka studenternas kunskap om lagstiftningens och 
rättsorganens funktionssätt på nationell och transnationell nivå och hur de 
påverkar vanliga medborgares vardagsliv. Genom utbildningen får 
studenterna de färdigheter som behövs för att kritiskt granska, analysera och 
utvärdera samspelet mellan teori och praktik inom rättssociologi, utforska 
rättsutvecklingen och studera problem med verkställandet på nationell och 
transnationell nivå. 
  
De färdigheter som studenterna utvecklar ger dem också en fördjupad 
vetenskaplig förståelse som är nödvändig för att fortsätta med studier på 
forskarnivå samt gör det möjligt för dem att arbeta yrkesmässigt med 
utredningar, projektvärderingar och utvärderingar av policy.  
 
Utbildningen ger vidare studenterna grundläggande kunskaper för att kunna 
arbeta med utformning, information och tillämpning med avseende på 
politiska frågor om lagstiftning och rättsorgan, system för 
brottsbekämpning, EU och EU-reglering på regional och statlig 
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myndighetsnivå samt inom näringslivet och icke-statliga organisationer på 
nationell och internationell nivå.  
 
C. Lärandemål 
 
I enlighet med Högskoleförordningen (2006:1053) ska studenten för en 
masterexamen i samhällsvetenskap inriktning mot rättssociologi kunna visa 
följande kunskaper och färdigheter: 
 
Kunskap och förståelse 
 
• visa kunskap och förståelse inom rättssociologi, inbegripet såväl brett 

kunnande om teorier och forskning i allmänhet som fördjupade 
kunskaper inom ett av rättssociologins huvudsakliga 
specialiseringsområden. 

 
• visa fördjupad metodkunskap inom rättssociologi. 
 
Färdighet och förmåga 
 
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 

analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar 
och situationer även med begränsad information. 

 
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 

formulera samhällsvetenskapliga frågeställningar, att planera och med 
adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom 
rättssociologi samt att utvärdera detta arbete. 

 
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 

muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog 
med olika grupper.  

 
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
• visa förmåga att inom rättssociologi göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

 
• visa insikt om samhällsvetenskapens möjligheter och begränsningar, 

dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 
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• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Utöver dessa mål ska studenten dessutom 
 
• visa kunskap om vetenskapliga kommunikationskanaler samt kunna 

följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde och kunna tillämpa 
källhänvisningssystem. 

 
• visa förmåga att kunna använda teoretisk och empirisk kunskap inom 

rättssociologi för att ge konkreta förslag till lagstiftning och politik och 
tillämpningen av dessa på nationell och europeisk nivå.  

 
D. Kursuppgifter 
 
Masterprogrammet i rättssociologi omfattar 120 högskolepoäng vari ingår 
30 högskolepoäng kurser i rättssociologi på avancerad nivå, 30 
högskolepoäng vetenskapsteori och metod på avancerad nivå (varav minst 
7,5 högskolepoäng i vetenskapsteori och minst 15 högskolepoäng i metod), 
30 högskolepoäng valfria kurser och ett examensarbete för masterexamen i 
rättssociologi (30 högskolepoäng).  
 
Första terminen inleds med en introduktion till rättssociologi som ger 
studenten kunskap om klassisk och modern rättssociologisk forskning och 
teoribildning. Kursen är den första profilkursen på utbildningen och 
omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Introduktionskursen följs av kurser om totalt 15 högskolepoäng i 
vetenskapsteori för samhällsvetare eller forskningsmetoder där studenten 
uppmuntras att utveckla sitt vetenskapliga tänkande och fördjupa sin 
förståelse för hur kunskap produceras och reproduceras samt öka sin 
kunskap om forskningsmetoder som kommer att göra det möjligt för dem att 
bedriva självständig forskning. 
 
Den andra terminen inleds med den andra profilkursen i rättssociologi (15 
högskolepoäng) som bygger direkt på de kunskaper och färdigheter som 
förvärvats under den första terminen. Medan den första profilkursen 
betonade områdets teoretiska och vetenskapliga utveckling är den andra 
inriktad på rättssociologins centrala forskningstraditioner. Studenten får 
kännedom om olika rättssociologiska förhållningssätt och lär sig att planera 
teoretiskt underbyggda och metodologiskt genomförbara studier i 
rättssociologi. Som en del av kursen får studenten identifiera avgränsade 
rättssociologiska problem som de kan gå vidare med i sina examensarbeten.  
 
Kursen följs under terminens andra del av kurser i vetenskapsteori och 
forskningsmetoder om 15 högskolepoäng.  
 
Den tredje terminen består av valfria kurser som kan läsas vid Lunds 
universitet eller någon annan svensk eller utländsk högskola. Terminen kan 
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också genomföras i form av praktikkurs (30 högskolepoäng). Kurserna ska 
väljas i samråd med programkoordinatorn och göra det möjligt för 
studenterna att skräddarsy utbildningen efter deras speciella intresseområden 
och utveckla sina specialiseringar inom rättssociologi.  
 
Under den fjärde terminen avslutar studenterna utbildningen genom att 
skriva ett examensarbete som gör det möjligt att visa insikter om 
rättssociologiska teorier, metoder och argument.  
 
Kurserna ska läsas i följande ordning: 
 

Termin Kurs Kurs 

Termin I Profilkurs I –
Introduktion i 
rättssociologi15 hp 

Vetenskapsteori 
och/eller 
forskningsmetoder, 
15 hp 

Termin II Profilkurs II – 
Rättssociologisk teori 
och praktik, 15 hp 

Vetenskapsteori 
och/eller 
forskningsmetoder, 
15 hp 

Termin III Valbara kurser, 30 hp (vid Lunds universitet 
eller andra högskolor) eller praktikkurs, 30 hp 

Termin IV Examensarbete för masterexamen i 
rättssociologi, 30 hp 

 
 
E. Examen 
 
Efter avslutad utbildning kan studenten erhålla en filosofie masterexamen, 
huvudområde rättssociologi (Degree of Master of Science (120 credits), 
major Sociology of Law). För att erhålla denna examen måste studenten 
med godkänt resultat ha genomfört kurserna som anges under D ovan (eller 
motsvarande kurser vid andra universitet). Av de 30 högskolepoäng som 
krävs för vetenskapsteori och forskningsmetoder måste minst 15 vara i 
forskningsmetoder och minst 7,5 i vetenskapsteori.  
 
Det är också möjligt att erhålla en filosofie magisterexamen, huvudområde 
rättssociologi (Degree of Master of Science(60 credits), major Sociology of 
Law) efter att ha genomfört följande kurser med godkänt resultat: 
 

1. Profilkurs I – Introduktion i rättssociologi, 15 hp 
 

2. Vetenskapsteori och/eller forskningsmetoder, 15 hp (minst 7,5 hp i 
forskningsmetoder) 

 
3. Profilkurs II – Rättssociologisk teori och praktik, 15 hp 

 
4. Examensarbete för magisterexamen i rättssociologi, 15 hp 

 



 
 
 5 
F. Förkunskapskrav och urval  
 
För tillträde till programmet krävs minst kandidatexamen vari ingår minst 
tre terminers studier (90 högskole-poäng) i rättssociologi eller annat ämne 
som är relevant för utbildningen, till exempel sociologi, juridik, kriminologi, 
statsvetenskap, socialt arbete eller motsvarande samhällsvetenskapligt ämne.  
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvarar Engelska 6/B 
(avancerad) från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs på 
grundval av nationella riktlinjer. Utländska studenter undantas från det 
grundläggande behörighetskravet på att behärska svenska.  
 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvals-
kriteriet. Studenter som tillgodoser de särskilda förkunskapskraven rang-
ordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och examens-
arbete i kandidatexamen), engelsk språkfärdighet och en avsiktsförklaring. 
 
 
G. Övrigt  
 
Undervisningsspråket är engelska vilket innebär att alla föreläsningar och 
seminarier ges på engelska samt att alla examinationer och inlämnings-
uppgifter ska genomföras på engelska.  
 
Uppgifter om undervisning och examination ges i kursplanerna till de kurser 
som ingår i utbildningen.  
 
Studenter som tidigare genomfört kurser som motsvarar de som ingår i 
utbildningen kan ansöka om att få dem tillgodoräknade.  
 
Övergångsregler: Student som påbörjat sina studier senast ht 2015 har rätt 
att ta ut examen enligt utbildningsplan SASAM:SELA 2010-10-28 t.o.m. 
utgången av augusti månad 2018. 
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