
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and Diversity Management

2013-05-21 att gälla från och med 2013-08-01. 

 

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 50%,  Juridiskt 50%

Ansvarig institution: Inst för Service Management

 

2. Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet Equality and Diversity Management och ges termin

3.

 

3. Mål
Efter genomgången kurs skall studenten visa grundläggande kunskap och förståelse för

• den svenska rättsordningens uppbyggnad, dess regler och begrepp,

• genusrättsvetenskaplig forskning,

• genusrättsvetenskapliga teorier och metoder,

• teorier och metoder som kan användas vid analyser av rätten och rättsvetenskapen ur ett genus- och

likabehandlingsperspektiv,

• folkrättens och europarättens struktur och relation till svensk rätt.

 

EDMA34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30,0
högskolepoäng

Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30.0 credits
Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Genusvetenskap G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav
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Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga

• att orientera sig i det juridiska källmaterialet,

• att genomföra ett självständigt arbete med rättslig anknytning ur ett genus- eller likabehandlingsperspektiv,

• att utföra grundläggande informationssökningar samt visa kännedom om enkel referenshantering.

 

4. Innehåll
Del 1 Juridikens teori och metod, 7,5 högskolepoäng

Under delkursen introduceras studenten i den svenska rättsordningens uppbyggnad och begrepp. Studenten

får också bekanta sig med folkrättens och europarättens struktur och relation till svensk rätt. Delkursen inleds

med en introduktion i rättssystemets indelning, det juridiska källmaterialet och lagstiftningsprocessen.

Därefter presenteras grundläggande juridisk metod, informationssökning och referenshantering. Studenten

ges under delkursen tillfälle att själva söka rättsligt material, under handledning av en bibliotekarie på

Juridicums bibliotek. Delkursen avslutas med en presentation av några rättsområden med genusvetenskaplig

relevans. Under delkursen ges också utrymme för diskussioner och fördjupade studier av rättsfall och aktuell

forskning.

 

Del 2 Genusvetenskapliga perspektiv på juridik 15 högskolepoäng

Under delkursen studeras och analyseras rättsligt källmaterial, juridisk metod och rättsvetenskaplig forskning

utifrån olika genusvetenskapliga perspektiv. De strategier och regelverk som har införts i syfte att främja

jämställdheten presenteras och granskas också inom ramen för delkursen. Den genusvetenskapliga analysen

av rättsområden som behandlades inom delkurs 1 fördjupas i denna delkurs. Tre rättsområden med tydlig

genusrättsvetenskaplig relevans står i fokus: välfärdsrätten (arbetsrätt inklusive antidiskrimineringsrätt och

familjerätt), straffrätten samt mänskliga rättigheter.

 

Del 3 Juridik i praktiken, 7,5 högskolepoäng

I delkursen genomför studenten i grupper om två ett projektarbete som syftar till att utveckla studentens

förmåga att söka fram juridiskt källmaterial och att analysera ett rättsligt problem, utifrån ett juridiskt

och/eller genusteoretiskt perspektiv.

Delkurser

Juridikens teori och metod, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

Juridik i praktiken, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

Genusvetenskapliga perspektiv på juridik, 15,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

 

5. Undervisning och examination
Undervisning på delkurs 1 och 2 består av föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner, på delkurs 3

seminarier. Seminarierna är examinerande och därför obligatoriska. Obligatoriska inlägg på webbplattformar

förekommer.

 

Examinationen består för delkurs 1 och 2 av aktivt deltagande i seminarier samt hemprov. I delkurs 3 av en

större skriftlig projektarbete i grupp om två.

I samband med varje kurs erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år

efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds

studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
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6. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

För betyget godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de

lärandemål som anges för kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar särskild

teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga.

 

 

7. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten fullgjort kursfordringar om minst 45 högskolepoäng inom

programmet inklusive EDMA11, EDMA21 och EDMA22.

 

8. Litteratur
Se bilaga.

 

9. Övrigt
Undervisningsspråk: Svenska.
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Litteraturlista för Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 hp 
(EDMA34).

Litteraturlistan är fastställd av ledningsgruppen för kandidatprogram för Equality and Diversity 
Management 2013-05-21.

Litteraturlistan börjar gälla 2013-08-01.

Delkurs 1
Lundberg, Konrad (2011). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt. Stockholm: Bonnier utbildning. [661 
sidor, varav 388 behandlar ämnen som tas upp under kursen. ISBN 978-91-523-0388-7]
Mathiesen, Thomas (2005). Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin. Lund: 
Studentlitteratur. [255 s. ISBN 91-44-03814-3] 
Svensson, Eva Maria (2001). Genusforskning inom juridiken.  HSV 2001. 
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800085445/isbn91-88874-76-1.pdf [49 sidor] 

Totalt antal sidor: ca 690 + rättsfall 

Rättsfall 
NJA 2005 s. 712 Om ansvar för grov kvinnofridskränkning m.m. 
NJA 2006 s. 283 Om faderskapstalan 
RÅ 2009 ref. 24 Fråga om återkallelse av körkort 

Delkurs 2 
Göransson Gabinus, Håkan, Flemström, Stefan & Slorach, Martina (2011). Diskrimineringslagen. 
Stockholm: Norstedts Juridik. [233 s. ISBN 978-91-39-11110-8] 
Lundberg, Konrad (2011).  Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt. Stockholm: Bonnier utbildning. [661 
sidor, varav 388 behandlar ämnen som tas upp under kursen. ISBN 978-91-523-0388-7]
Spång, Mikael (red.) (2009). Mänskliga rättigheter – ett ofullbordat uppdrag. Malmö: Liber. [334 s. 
ISBN 978-91-47-08957-4] 

Artiklar, texter [dels i kompendium] 
Andersson, Ulrika (2009): Vara till salu. Utsatthet vid människohandel - individer, strukturer och 
diskurser. Tidskrift för genusvetenskap 2009 (4): 29-45. [i kompendium] 
Bibbings, Lois (2000): Boys Will Be Boys: Masculinity and Offences Against the Person. I: Lois 
Bibbings och Donald Nicolson: Feminist Perspectives on Criminal Law. London: Cavendish Publishing, 
231-243. [i kompendium] 
Brown, Wendy (2008): Rättens paradoxer. I: Wendy Brown: Att vinna framtiden åter, Stockholm: 
Bokförlaget Atlas, 73-97. [i kompendium] 
Brännström, Leila (2009): Förrättsligande, Malmö: Bokbox förlag, 1-163. [i kompendium] 
Burman, Monika (2006): Våldsutsatta kvinnor i den straffrättsliga diskursen. I: Brottsoffer - ansvar och 
konsekvenser. Ett viktimologiskt forsknings-seminarium, Umeå den 22/11 2005. Juridiska institutionens 
skriftserie, 2006 (12): 11-25. [i kompendium] 
Colliers, Richard (2001): A Hard Time to Be a Father? Reassessing the Relationship between Law, Policy, 
and Family (Practices). Journal of Law and Society 28 (4): 520-545. 
Fineman, Martha Albertson (2009): The sexual family. I: Fineman, Martha A., Jack E. Jackson och Adam 
P. Romero (red.): Feminist and queer legal theory; intimate encounters, uncomfortable conversations. 
London: Ashgate, Emory Public Law Research Paper No. 09-74. [30 s] 



Gröön, Peter och Leijonhufvud, Madeleine (2009): Hiv och straffansvar – en ouppklarad problematik. 
Svensk Juristtidning 2009 (5-6): 609-643. [tillgänglig via Karnov] 
Helldén, Ulrika (red.) (2010): Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt. Uppsala: Nationellt centrum för 
kvinnofrid. [http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c#/06f9db6c/1] 
Lacey, Nicola (1998): Unspeakable Subjects, Impossible Rights: Sexuality, Integrity and Criminal Law. 
Canadian Journal of Law and Jurisprudence 11 (1): 47-68. 
Moran, Leslie och Skeggs, Beverly (2004): Sexuality and the politics of violence and safety. London: 
Routledge, 15-27. [i kompendium] 
Nelson, Camille (2008): Lyrical Assault: Dancehall versus the Cultural Imperialism of the North-West. 
Southern California Interdisciplinary Law Review 17: 231–278. [i kompendium] 
Otto, Dianne (2010): “Women’s rights”, University of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 459. 
[29 s] 
Rumney, P. N. S. (2008): Policing Male Rape and Sexual Assault. The Journal of Criminal Law 72: 67-
86. 
Smart, Carol (1995): Law, Crime and Sexuality. Essays in feminism. Thousand Oaks: Sage, 70-87. [i 
kompendium]
Yuval-Davis, Nira (2005): Gender mainstreaming och intersektionalitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005 
(2-3), http://www.politiken.se/tidskrifter/tgv/kvt0502-3.pdf. 

Offentligt material från Sverige: 
Brå, Rapport 2011:08 Hatbrott 2010. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv 
(102 s) 
Centrum för rättvisas stämningsansökan mot Lunds universitet. Finns att läsa på: 
http://www.centrumforrattvisa.se/files/file/Stamningsansokan,%20Elin091014.pdf 
Diskrimineringsombudsmannens rapport om romers rättigheter: Diskriminering, vägar till upprättelse och 
hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor. http://www.do.se/sv/Material/Romers-
rattigheter/ 
General recommendation No. 25, on temporary special measures, of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women. Finns att läsa: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm 
Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/33668 
Regeringskansliet, Familjerätt. Information om lagreglerna. 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/89/17/0941fbd6.pdf 
SOU 2001:14, Sexualbrotten – ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor. 
Betänkande av 1998 års Sexualbrottskommitté. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/607 (s. 
255+248+173) 
SOU 2007:15a, Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering. 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/80062 
SOU 2007:15b, Jämstöds praktika. http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/80062 
SOU 2007:16, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. http://www.regeringen.se/sb/d/8448/a/79017 

Rättsfall 
AD 2001 nr 13 
Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 45723-10 (14 s) 
HovR T 9187-08 
NJA 1993 s. 553 
NJA 1997 s. 636 
NJA 2004 s. 176 
N JA 2008 s. 482 I och II 

Ca 200 sidor i artiklar tillkommer.

http://www.regeringen.se/sb/d/8448/a/79017


Totalt antal sidor: ca 1580 +offentliga material + rättsfall 

Delkurs 3 
Litteratur i överenskommelse med läraren.


