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1. Att bedöma rättsvetenskaplig forskning

Rättsvetenskapliga forskare och deras arbeten granskas i många sammanhang,
exempelvis i samband med tjänstetillsättningar och fördelning av forskningsan-
slag. Doktorsdisputationen är en för akademin särpräglad granskning som görs
vid en offentlig akt av en särskilt utsedd opponent. Alla här nämnda bedöm-
ningar görs av sakkunniga, s.k. peer review (eng. peer kan här översättas med
ledande forskare). 

Sakkunnigbedömningarna är väsentligen kvalitativa och har ett stort mått av
subjektivitet, inte minst som kvalitetskriterierna är ganska obestämda. Den som
bedöms är utlämnad till de sakkunnigas gottfinnande och rättssäkerheten är
begränsad.1 Möjligheterna att få till stånd ändring i tillsättningsärenden är små.2

Ansökningar om forskningsmedel brukar handläggas i ett slutet förfarande och
besluten kan normalt inte överklagas. Ett problem är även att det har blivit allt
svårare att rekrytera sakkunniga. Det är ett tidskrävande och maktpåliggande
värv som ersätts ganska illa; många avböjer därför sakkunniguppdrag. 

2. Kvantitativ mätning av forskning

Under senare decennier har det utvecklats kvantitativa metoder – särskilt bibli-
ometrisk analys – för att mäta resultaten av forskning. Metoderna har förfinats
i takt med att databaser byggts upp som medger sådan analys.3 I botten för
utvecklingen ligger uppfattningen att publicering är forskarens helt överskug-

1 Den akademiska folkloren är fylld av berättelser om hur valet av opponenter, sakkunniga och
betygsnämnder manipuleras, hur tjänstebeskrivningar skräddarsys för att stänga ute externa
sökande o.s.v.

2 Överklagandenämnden för högskolan prövar i sista instans bl.a. tjänstetillsättningar vid univer-
sitet och andra högskolor.

3 Se not 9 nedan.

* Jag tackar Peter Wahlgren för synpunkter på ett utkast till detta debattinlägg.
**Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
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gande uppgift (”publish or perish”).4 En forskares artiklar och andra publikatio-
ner (”pek”) samt referenser till dessa har blivit allt mer avgörande för anseende,
lönesättning, forskningsresurser m.m. Det publiceras numera listor över olika
forskares position i statistiken över publikationer och referenser till dessa.5 

Bibliometrisk analys tillämpades tidigare i första hand inom naturvetenska-
perna men har sedan spritt sig till vissa samhällsvetenskaper och har gjort insteg
även i humaniora. Kvantitativ mätning är inte bara ett sätt att reducera det sub-
jektiva inslaget i sakkunnigbedömningar. Den medger också analys av en mängd
variabler, t.ex. om de universitet, institutioner och individer som har flest publi-
kationer och referenser; om samarbete bedrivs och mellan vilka; om vilka tid-
skrifter som citeras mest och därför anses ha störst genomslag; om hur idéer
sprids; om vilka vetenskapliga fält, traditioner och teoretiska skolor som är akti-
vast och vilka som försvinner o.s.v. 

Av allt att döma får man räkna med att kvantitativ mätning av forskning kom-
mer att få en än större betydelse i framtiden, bl.a. som underlag för sakkunnig-
bedömningarna (peer review). Ett skäl är att forskningsmedel i ökad grad erhålls
i konkurrens – nationellt och internationellt. Ett annat skäl är att det numera görs
breda utvärderingar av hela fakulteter, institutioner och ämnen som påverkar
resurstilldelningen. Ytterligare skäl är att forskningsmarknaden blir allt större
och mer globaliserad, forskningen specialiseras, det internationella samarbetet
ökar och informationsflödet ökar. Allt detta skapar behov av att utvärdera och
jämföra forskning, vilket förutsätter att det finns relevanta och helst objektiva
mått för mätningen och redskap för att genomföra denna. 

3. Närmare om bibliometrisk analys

Som påpekades kan bibliometrisk analys vara ett kraftfullt redskap eftersom den
kan ge besked om många aspekter på forskningen.6 Det är dock inte självklart

4 Förvärv av externa medel och utmärkelser är också kvalitetskriterier. De har syftet att leda till
publikationer respektive belöning för sådana varför publikationer kan fungera som ett överord-
nat kvalitetskriterium. 

5 Här finns en språklig oklarhet. Hänvisning (referens) är det traditionella svenska ordet för åbe-
ropande av ett arbete, men svenskan har alltmer börjat använda ordet ”citering” (”citation”) inte
bara när det handlar om att återge en text (citat) utan även i betydelsen av hänvisning. I denna
uppsats används hänvisningar, referenser och citeringar såsom synonyma.

6 Vetenskapsrådets utvärderingar har sin fokus på publikationer och utnyttjar numera regelmässigt
bibliometrisk analys. Rådets utvärdering av svensk statsvetenskap använde således följande
underlag för bedömningarna: publikationer, bibliometriska data, dokument som visade pågå-
ende forskning som ännu ej resulterat i publikationer samt intervjuer och studiebesök; se Göran
Hydén, Ellen Immergut & Arild Underdal, Swedish Research in Political Science, Vetenskaps-
rådet, Rapport 2002:1, Stockholm 2002 s. 17, 19 f. och 173 f. Frekvensen av hänvisningar var
ett viktigt kvalitetsmått (se s. 138 ff. och s. 144). Som ytterligare ett åskådningsexempel kan nämnas
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vad det är som man mäter och vad som kan mätas på ett meningsfullt sätt. Man
bör också vara medveten om att forskarna anpassar sig till de mått som används.
Måtten kan påverka val av såväl ämnen som publiceringsformer.7 Det finns
alltså en risk att mätningen snedvrider mätningen.8 

Det finns många olika mått som kan användas. För det första bör man hålla i
sär begreppen vetenskapsindikator och bibliometrisk analys. Den senare har
kommit att dominera mätningarna fullständigt, särskilt som en följd av upp-
byggnaden av en amerikansk databas.9 Vetenskapsindikator är emellertid ett
vidare begrepp, vilket kan inbegripa även andra indikatorer än bibliometriska
data, exempelvis utmärkelser, externa medel och kommersiellt nyttiggörande av
resultaten. 

Bibliometrisk analys kan utnyttja diverse mått som kan ta sikte på forskarens
produktion (output) eller inflytande (impact) eller en kombination av dessa.
Måtten kan således avse antalet publikationer i ansedda tidskrifter, exempelvis
antalet publikationer i vissa tidskrifter eller ”Impact Factor” (d.v.s. antalet publi-
kationer i tidskrifter som viktas efter det antal hänvisningar (citeringar) som
dessa tidskrifter får). Ett alternativ är antalet hänvisningar, exempelvis antalet
citeringar av en publikation totalt sett eller antalet citeringar i en viss källa såsom
SSCI eller liknande. En tredje variant är en forskares totala produktion mätt på
ett sätt som säkerställer att bara publikationer av viss kvalitet medräknas.

Analysen är emellertid inte utan problem. Utbyte av referenser mellan fors-
kare och självreferenser kan leda till en snedvridning. Analysen kan även bli
missvisande om en forskare gör en god översikt över ett område med följd att

7 S.k. salamipublicering – resultaten publiceras bit för bit i olika artiklar – är ett exempel. Se t.ex.
Forskning & Framsteg 6/06 s. 37.

8 Janken Myrdal, Om humanvetenskap och naturvetenskap, Uppsala 2005, www2.ekonom.slu.se/
agrar/Forskning/Artiklar/human-naturvetenskap.pdf innehåller en intresseväckande jämförelse
av naturvetenskap och kulturvetenskap. I en bilaga diskuteras mätproblem, bl.a. som en följd av
måttens anpassning till naturvetenskapen; se s. 138.

9 Thomson Institute for Scientific Information (ISI), ett kommersiellt företag med säte i USA, har
under decennier byggt upp en databas över artiklar i tidskrifter vilken haft nära nog monopol
som underlag för bibliometrisk analys. Den omfattade inledningsvis bara de hårda vetenska-
perna men har sedermera vidgats till kulturvetenskaperna; Social Science Citation Index avser
samhällsvetenskaperna och Art & Humanities Citation Index humaniora. Databasen inkluderar
8000 tidskrifter världen över, varav två tredjedelar naturvetenskapliga. Naturvetenskapen domi-
nerar än mer om man ser till antalet registrerade artiklar och referenser m.m. ISI inkluderar inte
böcker. Med hjälp av företagets söktjänst ”Essential Science Indicators” (ESI) kan man finna
citeringsanalyser av den vetenskapliga litteraturen i en mängd avseenden (webbplatsen http://
isiknowledge.com går till alla Thomsons produkter för mätning av forskning; man kan också gå
in på www.isinet.com). Google Scholar är en annan källa för mätning.

rådets utvärdering av kvartärgeologi (International Evaluation of Quarterly Geology, 2005; rap-
portserie 2:2006). För var och en av de 20 forskare som utvärderades togs det fram data om deras
kvalitetsprövade artiklar (alltså artiklar publicerade i tidskrifter med referee-förfarande) och
referenserna till dessa artiklar. De sakkunniga använde dessa data som ett inslag i sin peer review
och bedömningarna av forskarna grundades nära nog helt på bedömningarna av deras publika-
tioner.
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många citerar denna översikt i stället för originalpublikationerna. Många arbe-
ten citeras över huvudtaget inte, varför analysen kan bli trubbig. Ett allmänt pro-
blem är att den dominerande databasen (se not 9) är producerad i USA, favori-
serar amerikanska och brittiska skrifter liksom engelska språket och främst
avser naturvetenskaplig forskning.10 Den inkluderar inte monografier och täcker
”nationella tidskrifter” på annat språk än engelska på ett godtyckligt sätt.11

Den kvantitativa mätningen är visserligen objektiv så till vida som använd-
ningen av ett visst mått inte inbegriper subjektiva bedömningar. Men man måste
vara medveten om att olika mått kan ge klart olika utslag.12 Den kvantitativa
analysen måste därför användas med förstånd och främst utgöra ett stöd och
komplement åt sedvanlig peer review; även andra indikatorer bör ingå i materi-
alet för bedömningen. 

4. Att mäta rättsvetenskaplig forskning

Från rättsvetenskapens sida kan man förhålla sig till den utveckling som här
beskrivits på i vart fall tre sätt. Man kan hävda att sakkunnigförfarandet fungerar
tillfredsställande i sin nuvarande form och att bibliografisk mätning saknar rele-
vans för rättsvetenskapen. Ett alternativ är att bejaka utvecklingen och acceptera
att rådande bibliografiska mått appliceras också på rättsvetenskapen. Slutligen
kan man söka påverka utvecklingen så att de mått som kommer att användas för
mätning av rättsvetenskapen blir anpassade till dennas karaktär och betingelser.
För min del tror jag att den sistnämnda linjen är den mest fruktbara redan av det
skälet att ett ökat inslag av kvantitativ analys framstår som ofrånkomlig inom
alla vetenskapsområden och att denna analys kommer att få inverkan på rättsve-
tenskapens ställning och resurser. Forskningspolitiken får allt mer en sådan
inriktning och denna utveckling lär accentueras i takt med att rättsvetenskapen
europeiseras och jämförelser på europeisk grund blir ett naturligt inslag i verk-
samheten. Man får räkna med att de juridiska lärosätena i Europa – efter ameri-
kanskt mönster – kommer att rangordnas på basis av bl.a. kvaliteten på sin forsk-
ning. 

10 Bo Sandelin & Nikias Sarafoglou, Artikelpublicering – vad säger amerikanska databaser?, Eko-
nomisk Debatt 1997 nr 3 s. 155–160, visar engelskspråkiga länders dominans i SSCI. Särskilt
missgynnas ickeanglosaxiska länder med stolta vetenskapstraditioner och stora inhemska språk,
läs Frankrike och Tyskland, eftersom de bevarat vanan att publicera på de egna språken. 

11 Här bortses från frågan vad som skall förstås med en nationell respektive internationell tidskrift;
detta är minst sagt oklart.

12 Magnus Henrekson, Kristin Magnusson & Daniel Waldenström, Hur bör forskningsprestationer
mätas? Ekonomisk Debatt nr 2006, fann att olika mått – se exempelvis de mått som berörs ovan
i avsnitt 3 tredje stycket – ger helt olika utslag för rankningen av svenska professorer i national-
ekonomi (s. 72 ff.).



Claes Sandgren110

Såsom berörts är dock metoderna för mätning inte utan problem, något som
gäller inte minst rättsvetenskapen. Vad är rättsvetenskaplig kvalitet och vad är
rättsvetenskapligt inflytande? Vad säger ett stort antal hänvisningar till ett rätts-
vetenskapligt arbete? Bör värdet påverkas av platsen för publiceringen, exem-
pelvis en internationell, välrenommerad tidskrift? Vilka tidskrifter bör över
huvud taget beaktas? Hur skall de i rättsvetenskapen så vanliga monografierna
få en rättvisande värdering? Skall också mycket utnyttjade läroböcker och hand-
böcker tas med? Skall åberopanden i domar och utredningar räknas, kanske sär-
skilt för att bedöma samhällsrelevansen? Hur skall man undvika att ett arbete,
som innehåller tvivelaktiga resonemang och därför röner omfattande kritik, får
högt värde i mätningen i kraft av de många hänvisningarna till arbetet? 

Rättsvetenskapen har vissa särdrag, vilka påverkar förutsättningarna för
kvantitativ analys. Denna kan därför inte anammas utan förbehåll. Hit hör
monografins dominerande ställning, vanan att publicera på det nationella språ-
ket samt otraditionen att samförfatta, egenheter som rättsvetenskapen dock har
gemensamma med många andra kulturvetenskaper.13 Det kommer uppenbarli-
gen att behövas åtskilligt utvecklingsarbete från de juridiska lärosätenas sida,
helst i nordiskt och/eller europeiskt samarbete, för att utarbeta relevanta mått.
Detta arbete bör beakta de nämnda särdragen. Skilda hänvisningskutymer kan
behöva vägas in och man måste även göra åtskillnad mellan olika juridiska dis-
cipliner,14 exempelvis internationell rätt och rättsteori å ena sidan och fastighets-
rätt och familjerätt å den andra, samtidigt som man beaktar att alla resultat kan
få internationell relevans, i vart fall om de generaliseras och presenteras på ett
lämpligt sätt. 

För en ökad kvantitativ analys av rättsvetenskapen är det önskvärt att under-
laget för bedömningarna anpassas till rättsvetenskapens förutsättningar. För det
första finns det skäl att slå vakt om monografin varför böcker (antologier inbe-
gripna) bör tas med i underlaget. För det andra bör man verka för att nationella
juridiska tidskrifter i ökad grad ingår i de internationella databaserna.15 För båda
kategorierna krävs dock att det görs ett urval vilket kan vara kontroversiellt. För
det tredje bör valet av databaser som används som underlag övervägas. För
svensk rättsvetenskap vore det naturligt att använda Libris som en av källorna
för den bibliometriska analysen.

Vidare krävs att det utarbetas mått som passar för rättsvetenskapen. Olika
slags publikationer måste ges olika vikt när måtten konstrueras, exempelvis
långt fler poäng för en monografi än för en artikel och ett bokkapitel. Vidare

13 Avhandlingar inom företagsekonomi var åren 1980–1998 till drygt 80 % på svenska och till
96,5 % monografier; se Lennart Sjöberg, Belöna publicering i vetenskapliga skrifter, Universi-
tetsläraren 18/2003 s. 12.

14 Den arbetsrättsliga forskningen bedöms på ett föredömligt sätt av Peter Hanau & Michael Gott-
hardt, Utvärdering av svensk arbetsrättslig forskning 1995–2001, FAS, Stockholm 2003.

15 Ingen tidskrift från de nordiska länderna tycks ingå i SSCI. Scandinavian Studies in Law är ett
exempel på det trots att den är internationell, har högt anseende och registreras som en tidskrift.
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måste värdet av artiklar i olika tidskrifter övervägas, exempelvis nationella,
nordiska och internationella. Det kan också vara motiverat att vikta olika typer
av artiklar, t.ex. kan en längre genomarbetad artikel ges större tyngd än ett kor-
tare inlägg. Måtten måste utarbetas i medvetande om att de inte är neutrala och
att de påverkar forskarnas beteende. Ett sätt att få genomslag för monografier
vore att författarna skrev tidskriftsartiklar som byggde på deras monografier
vilka därför åberopades och följaktligen kom in i databaserna. 

För att fånga upp rättsvetenskapens inflytande ligger det nära till hands att
väga in hänvisningar i typiska juridiska dokument såsom domar och offentliga
utredningar. Referenser i domar är dock svåra att använda som kvalitetskrite-
rium. Hänvisningspraktiken skiftar starkt mellan länder liksom mellan domsto-
lar i ett och samma land. Tyska domstolar citerar flitigt till skillnad från engel-
ska. Svenska domstolar citerar inte särskilt ofta. Det gäller Arbetsdomstolen,16

medan Högsta domstolen i enstaka domar kan ha ett betydande antal hänvis-
ningar.17 Avsaknad av hänvisningar betyder dock inte att doktrinen inte kan ha
haft inverkan på en dom.18 Inte heller hänvisningar i SOU ger något klart utslag.
Det skiftar starkt i vad mån som betänkandena innehåller hänvisningar till litte-
raturen.

En inbyggd mätsvårighet för ett tillämpningsorienterat ämne såsom rättsve-
tenskapen är att publikationerna i hög grad riktar sig till professionen. Detta
skiljer rättsvetenskaparna från forskarna inom flertalet discipliner. En matema-
tiker, en kärnfysiker, en immunolog o.s.v. skriver främst för kolleger. Dessa cite-
rar dem i sina publikationer vilka åter citeras av andra kolleger i ett evigt krets-
lopp. Strängt taget är det väl emellertid användningen av resultaten som borde
ställas i centrum när det gäller en tillämpningsorienterad vetenskap av det slag
som utgörs av rättsvetenskapen. Om en studie påverkar tänkandet inom jurist-
professionen, den juridiska tekniken, rättstillämpningen, lagstiftningen, poli-

16 Se Hanau & Gotthardt, som inte fann mer än 11 hänvisningar till den arbetsrättsliga litteratur,
publicerad 1995–2001, som omfattades av deras utvärdering (s. 75 ff.).

17 Bertil Bengtsson, som har gått igenom HD:s hänvisningar till doktrinen i avgöranden i civilrätts-
liga tvister 1986–2000 (Om rättsvetenskapen som rättskälla, TfR 1–2/2002 s. 14–32), skriver:
”[…] särskilt i brist på belysande praxis kan någorlunda auktoritativa uttalanden i litteraturen
fylla samma funktion […]” (s. 21). Han påpekar att det oftast är vissa standardverk av ledande
författare som anförs av HD (s. 22). Han skriver vidare: ”Ibland kan uttalanden om gällande rätt
få mera direkt betydelse: De läggs till grund för domstolarnas avgörande. Härvid tycks dock ett
doktrinuttalande sällan åberopas ensamt. […]. Särskild betydelse får emellertid uttalandena då
domstolen tar fasta på argument och rekommendationer från en författare och lägger dem till
grund för avgörandet, utan att det kan bli tal om en direkt tillämpning av gällande rättsprinciper.”
(s. 22 f.). Han menar också att det finns ”[…] vissa, ganska fåtaliga fall där HD tydligen under
påverkan av litteraturen gått ifrån en princip som framgick av äldre rättskällor” (s. 25). 

18 Hör Torgny Håstad som i diskussion ordnad av JT i Stockholm den 29 mars 2006 upplyste att
ledamöterna av Högsta domstolen får utdrag ur all rättsvetenskaplig litteratur av betydelse för
målet. Han menade att ledamöterna kan ha tagit intryck av doktrinen utan att det framgår av
domen. Se även Bertil Bengtsson: ”Det är [som sagt] långtifrån säkert att en utebliven hänvis-
ning betyder att man inte fäst vikt vid doktrinens ståndpunkt” (s. 19).
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sens arbetsmetoder eller privat tvistelösning – också utan att studien åberopas –
har resultaten kommit till nytta. Men hur skulle en sådan användning kunna
mätas? Dessa företrädare kan ju mycket väl använda resultaten utan att ha vare
sig skäl eller forum för hänvisningar: Hur skall man kunna mäta om process-
rättslig forskning leder till exempelvis säkrare bevisvärdering eller färre proces-
ser? Mätningen försvåras av att avnämarna kanske inte ens läst vissa publikatio-
ner utan bygger på undervisning grundad på dessa. Det sagda gäller också andra
professionsämnen såsom vissa grenar av teknik liksom socialt arbete, arkitektur
och teatervetenskap m.fl.

Närmast till hands ligger kanske att utnyttja enkäter och intervjuer som ger
besked om användningen av de rättsvetenskapliga publikationerna i samband
med att lagstiftning förbereds, tvister handläggs, rättsutredningar görs o.s.v. Att
bedöma om forskningen täckt ett fält i rimlig mån kan också göras genom att
man inhämtar avnämarnas uppfattning om täckningens relevans samtidigt som
även sakkunniga gör en bedömning.19 

Bedömningar av forskningsansökningar görs vanligen på grundval av pro-
jektbeskrivningar. Det är emellertid omvittnat att sådana bedömningar blir sub-
jektiva och inbegriper vanskliga prognoser om möjligheterna till framgång. Om
bedömningen i stället riktas in på sökandens kompetens och tidigare resultat –
snarare än på projektbeskrivningen – får man ett säkrare bedömningsunderlag.
Om en A-forskare med en B-ansökan konkurrerar med en B-forskare med en A-
ansökan bör alltså den förre ges företräde. Det ger utrymme för bibliometrisk
och annan kvantitativ analys. I praktiken bör man naturligtvis använda båda
typerna av underlag för bedömningen, såväl sökandens kompetens och tidigare
resultat som projektbeskrivningen, särskilt som yngre forskare som inte har så
mycket i bagaget annars kan komma i kläm. 

Som berördes ovan kan den kvantitativa analysen användas för mer allmänna
ändamål än att bedöma en viss persons publikationer. Den kan visa hur olika
idéer och traditioner utvecklas. Denna användning framstår som mycket givande
för rättsvetenskapsteoretiska studier. Man skulle med sådan analys kunna
belägga i vad mån som t.ex. teorier baserade på ekologi, genus eller etnicitet
vuxit fram som fält inom rättsvetenskapen medan andra fallit tillbaka.

5. Slutord

Trots de reservationer som förts fram i fråga om kvantitativ mätning står det
klart att juristerna har åtskilligt att vinna på att ta i bruk kvantitativa mått som
används i förening med sedvanlig peer review under förutsättning att de mått

19 Bibliometriska data är inte lämpliga som medel för att bedöma om forskningen inom ett helt
ämnesområde håller hög kvalitet eller om den täcker området på ett fullgott sätt.
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som används är anpassade till rättsvetenskapens karaktär och betingelser. Det
kan på goda grunder antas att sådan mätning kan bidra till att kvaliteten höjs på
forskningen, därför att den skapar incitament till ökad produktion, ökat samar-
bete bl.a. i form av samförfattande, ökad tvärvetenskap, publicering i ledande
tidskrifter och internationalisering.20 Den kan även influera de juridiska tidskrif-
terna att skärpa kvalitetsgranskningen av de artiklar som publiceras.21 Troligen
skulle också förbättrad spridning över Internet komma till stånd. Kanske kan
man t.o.m. våga tesen att kvantitativ mätning kan främja ett rättsvetenskapligt
nytänkande mer generellt? Traditionell sakkunnigbedömning kan befaras ha en
konserverande inverkan på vetenskapssynen därför att yngre forskare sneglar på
sina äldre kolleger, vilka kommer att bedöma dem i sedvanligt subjektiva for-
mer. De tvekar därför – kanske omedvetet – att ta nya grepp. Kvantitativ mät-
ning kan möjligen bidra till att rucka på detta tack vare sin objektiva karaktär.

20 Det finns väl inget hinder att införa särskilda kvalitetsincitament. Exempelvis kunde internatio-
nell publicering vara en förutsättning för befordran till docent, påverka lönesättningen och berät-
tiga till en bonus; se Sjöberg s. 12. 

21 Retfærd är veterligen den enda nordiska juridiska tidskrift som har ett fullt utvecklat förfarande
för anonym granskning av varje vetenskaplig artikel av två från redaktionen fristående experter
(referees). TfR och JT låter normalt manuskript av ett visst omfång granskas av en expert. Det
vore önskvärt att andra ledande tidskrifter i Norden slog in på den vägen genom att formalisera
sin granskning av manuskript. Allra bäst vore om författarna var anonyma för granskarna. Den
rättsvetenskapliga miljön är dock liten varför det kan vara svårt att finna bedömare som är såväl
kvalificerade som oväldiga. 
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