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1. Inledning

I varje samtal återklingar andra tänkares röster; tänkandet står på ofri grund. I
de flesta sammanhang saknas skäl att göra reda för detta beroende av föregångare.
En politiker eller debattör som hävdar en viss linje har ingen skyldighet att redo-
visa varifrån hon fått sin idé. En annan sak är att hon kan vilja göra det för att
övertyga ett auditorium. Det förhåller sig annorlunda på det vetenskapliga fältet
som en följd av den vetenskapliga ambitionen att vidga och fördjupa kunskapen. 

Att referera till föregångare är en konvention inom akademin som är så rotad
att knappast någon sätter den i fråga. Den hänvisningspraktik som råder inom
ett vetenskapligt fält reflekterar den vetenskapskultur och självbild som präglar
disciplinen, inklusive föreställningen om vad som är god vetenskap. Sambandet
mellan en författares hänvisningspraktik och vetenskapssyn är dock föga påtag-
ligt inom rättsvetenskapen och kanske inte ens medvetet, något som beror på
rättsvetenskapens – också över tiden – fasta former och homogenitet. Det råder
bred samsyn om hänvisningspraktiken: hur man refererar, vem man refererar,
hur referenser utnyttjas o.s.v. Hänvisningarna blir markörer av författarens
inskolning i och samhörighet med det rättsvetenskapliga samfundet i allmänhet
och den egna disciplinen i synnerhet. Denna konsensus kan ses som en fördel
men också som ett tecken på obenägenhet till förnyelse. 

I det följande skall denna praktik behandlas. Men: kan den rättsvetenskapliga
fotnoten vara något att fördjupa sig i? Att döma av böcker om uppsatsskrivning
och liknande är svaret nej. De nöjer sig med att lämna tekniska anvisningar utan
att problematisera saken.1 Detta uttrycker kanske en sund skepsis mot att krångla

1 Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 7 uppl., Stockholm 2002; U. Jensen, S.
Rylander & P. H. Lindblom, Att skriva juridik. Regler och råd, 3 uppl., Uppsala 2001 (2004);
Chr. Ramberg, Erfarenheter som kan vara till nytta för doktorander i juridik, Stockholm 2003;
P. Wahlgren, W. Warnling-Nerep & P. Wrange, Juridisk skrivguide, 3 uppl., Stockholm 2004.
Här kan också hänvisas till en stor amerikansk handbok: L. C. Oates, A. Enquist & K. Kunsch,
The Legal Writing Handbook. Research, Analysis, and Writing, Boston, Toronto, London 1993,
som har ett tekniskt avsnitt om hur man citerar (s. 483–504).

* Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Anders Fogelklou, Ronney Hagelberg, Per Henrik Lindblom,
Stefan Lindskog, Tom Madell, Stig Strömholm och Leif Thorsson har lämnat synpunkter på ett
utkast till denna artikel. Jag är dem stor tack skyldig. 

**Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
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till det enkla. Uppkallad som den är efter människans lägst belägna kroppsdel
och placerad längst ned på sidan, kan inte fotnoten gärna göra anspråk på att
beskäras några lärda mödor. Jag hör dessa invändningar men låter mig inte
bekomma. Är det inte också så att foten bär upp allt som befinner sig där ovanför? 

Det är för övrigt inte utan skäl som åtskilliga läsare av en artikel börjar med
att ögna igenom noterna. Dessa positionerar författaren inom området och för-
fattare förlägger gärna polemik och mer kontroversiella tankar till noterna. Det
kan också visa sig att notmaterialet i historiens sken kommit att bli av vida större
värde än brödtexten.2 

Det följande bygger främst på ett empiriskt material (se avsnitt 3). Viss litte-
ratur har också gett impulser. Här bör även nämnas att det nyligen publicerats
en festskriftsartikel av Henrik Zahle som kom i min hand sedan detta alster slut-
förts.3 Zahles artikel är mer filosofisk och teoretisk än den empiriskt grundade
och praktiskt orienterade artikel som här läggs fram. Zahle menar att ”Fodnoten
er et felt for udøvelse af politik” och huvudtemat hos Zahle är ”fod-notepoli-
tik”,4 ett begrepp som han myntat på dansk NATO-politik.5 Zahle hävdar att en
fotnot kan vara en demonstration av makt6 liksom avspegling av en policy, ett
intellektuellt maktförhållande.7

2. Terminologi

Man kan bruka ett flertal termer för de företeelser som här är föremål för vår
uppmärksamhet.

a) Hänvisningar och referenser. Dessa båda, vilka är synonymer, kan vara
intagna i fotnoter men de kan också föras in i noter i den löpande texten. Man

2 Ett exempel är Hults klar- och framsynta fotnot nr 4 (s. 2 f.) i en uppsats om Ussings fullmakts-
lära i skriften Civilrättsliga spörsmål (1939). I fotnoten som inte omfattar mer än en dryg sida
riktar han en träffsäker kritik mot Lundstedt, betonar rättssatsernas ändamål som ledstjärna för
juridiken och lyfter fram intresseavvägning som juridisk metod. Han pekar också på vikten av
att sammanfatta resultaten i allmänna läror (”allmänna begrepp och satser”) mot bakgrunden av
strävan att systematisera rättsreglerna. 

3 H. Zahle, Fodnoter, Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, Köpenhamn 2005 s. 691 ff. 
4 Id. s. 692. 
5 Begreppet ”fodnote-politik” är myntat på en fas i dansk NATO-politik, då beslut i princip skulle

fattas enhälligt men kunde ledsagas av en fotnot som uttrycker en preciserande eller avvikande
mening (s. 711).

6 Ett konkret exempel på en ”fod-notepolitik” enligt Zahle är att en uppsats inleds med en fotnot
som upptar ett mycket stort antal arbeten. En sådan not kan vara en ”demonstration af magt”
(s. 701).

7 Exempel är att ”(E)nhver procesretlig drøftelse i videnskabelig sammenhœng måtte relatere sig
til Ekelöf” (s. 705). 
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bör undvika att använda termen fotnot när det är hänvisning/referens man
menar.

b) Citering. En sådan innebär vanligen att man inte bara hänvisar till författaren
utan också återger ett textutdrag. Men ibland används ”citering” synonymt
med hänvisning, såsom i Social Science Citation Index (SSCI).

c) Noter. Fotnot är en text placerad längst ned på en textsida. Slutnot är placerad
i slutet av ett bokkapitel eller i slutet av bok- eller artikeltexten. Slutnot fyller
samma funktion som fotnot. Noter kan också placeras i brödtexten (inom
parentestecken). Ordet not syftar således både på sådana noter och på fotnoter
och slutnoter.

3. Materialet

Som ett led i arbetet med denna uppsats har jag gått igenom drygt 50 avhand-
lingar och andra monografier, i första hand från senare tid men också vissa från
gången tid. Härtill kommer ett antal läroböcker. Vidare har jag sett igenom den
senaste årgången av Juridisk Tidskrift, JT (2003–04), Svensk Juristtidning,
SvJT (2004) och Tidsskrift for Rettsvitenskap, TfR (2003). Materialet är inte
nödvändigtvis representativt för den rättsvetenskapliga litteraturen men ger en
god bild av hänvisningspraktiken och utnyttjas även som exempelsamling. När
det fortsättningsvis hänvisas till ”materialet” är det detta material som åsyftas.
De arbeten som ingår i materialet förtecknas i bilagan. Hänvisningar till dessa
arbeten görs med författarens efternamn.

Det kan nämnas att bruket av hänvisningar, såvitt jag kunnat finna, inte kom-
menteras av författarna till de arbeten som ingår i materialet.8 Det kan överraska
med tanke på att författarna ägnar så mycket tid och kraft åt sina notapparater.
En förklaring kan vara att ”hänvisningskulturen” är mycket fast, varför förfat-
tarna inte reflekterar närmare över sin praktik. 

8 Ett undantag är Lindskog, som kommenterar sitt bruk av fotnoter: ”Fördjupningar och exkurser
finns främst i fotnoterna. (Också) dessa riktar sig till ’knäckaren’. Om någon vill försöka sig på
en sammanhängande läsning bör korsreferenserna lämnas därhän och fotnoterna hoppas över.
Förhoppningsvis framträder då en linje i framställningen som gör den möjlig att följa” (s. 18).
Grönfors säger i förordet till sin bok följande: ”Det är fråga om en principskiss, som åsyftar att
ge en helhetssyn, inte en monografi i traditionell mening med de krav som kan ställas på en
sådan framställning beträffande materialredovisning och genomarbetning.” Antalet referenser
är mycket riktigt begränsat hos Grönfors, drygt 200 noter på de 132 sidorna. Se även Olivecrona
i fotnot 71 nedan.
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4. Domstolars hänvisningar

Denna artikel handlar om hänvisningar i litteraturen, men några anteckningar
skall göras om domstolars hänvisningar.9 Högsta domstolen hänvisar i första
hand till officiellt tryck såsom domar och förarbeten. Det förekommer också
hänvisningar till doktrinen, men dessa är inte talrika. Doktrinen åberopas fram-
för allt när det officiella materialet inte ger ledning.10 En annan sak är att leda-
möterna kan ha studerat litteraturen – så tycks ske regelmässigt – och tagit
intryck utan att detta framgår av domskälen.11

Amerikanska domstolars praktik är intresseväckande. Supreme Court har tal-
rika hänvisningar till alla slags publikationer, t.ex. historiska arbeten. Dessa
hänvisningar som tas in i fotnoter kan vara omfattande och betydelsefulla. Som
exempel kan nämnas Supreme Court’s måhända mest berömda utslag, Brown et
al. v. Board of Education of Topeka et al., i vilket rassegregation i allmänna sko-
lor förbjöds.12 Domstolen åberopade diverse litteratur, bl.a. Gunnar Myrdals
studie ”An American Dilemma” från 1944.13 Domstolens fria argumentation på
basis av ett omfattande material som inte sällan redovisas i fotnoter är ett utflöde
av domstolens rättsskapande funktion. En legendarisk fotnot finns i det konsti-
tutionella rättsfallet från 1938 United States v. Carolene Products. Det är fotnot
nr 4 som kommit att dra till sig mycket uppmärksamhet p.g.a. sitt betydelsefulla
innehåll. Fotnoten har kommit att leva sitt eget liv, medan rättsfallet i övrigt sak-
nat vikt.14

9 Allmänt härom se B. Bengtsson, Om rättsvetenskapen som rättskälla, TfR 2002 s. 14 ff. och
Zahle s. 711.

10 Det skiftar dock starkt i vad mån som domstolar uttryckligen hänför sig till doktrinen. Ett intres-
sant exempel är NJA 1989 s. 614 i vilket drygt 20 arbeten anfördes. Ett färskt exempel är HD:s
dom 12.9.2005 i målet T 4136-03 (”Frasses Bar”).

11 Bengtsson s. 32. Strömholm talar om ”öppna hänvisningar till doktrinen” (underförstått i mot-
sats till påverkan som inte redovisas); S. Strömholm, Är rättspraxis annat och mera än en riktig
eller oriktig tillämpning av den juridiska doktrinen?, TfR 1991 s. 10.

12 347 U.S. (1953) s. 483.
13 S. 495 not 11.
14 304 U.S. (1938) s. 144 (s. 152). Fotnoten kommenteras av J. M. Balkin, The Footnote, Nort-

hwestern University Law Review, vol. 83, s. 275 ff. Balkin menar att domaren i fotnoten lägger
fram ”...an organic theory of democratic life, a comprehensive conception of politics” (a.a.
s. 290).
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5. Hänvisningars funktioner

5.1 Stöd och auktoritet

Materialet visar att hänvisningar i första hand brukas som stöd åt påståenden
som görs i framställningen. Sådana påståenden vinner alltså auktoritet genom
att författaren kan hänvisa till erkända källor som ger belägg för att påståendena
är riktiga. Detta kan gälla påståenden om innehållet i gällande rätt liksom om
fakta och värderingar. Hänvisningar av detta slag kan göras till såväl officiellt
material som doktrinuttalanden. I mer allmänna ordalag kan det sagda uttryckas
så att hänvisningar används som ett medel att övertyga läsaren. Detta kan inne-
bära att hänvisningarna inte alltid görs till de källor som ger klarast belägg för
att ett påstående är riktigt utan till källor som har särskild auktoritet.15 

5.2 Information och kontroll

Noten låter läsaren gå i författarens fotspår. Han kan gå till de åberopade käl-
lorna och kontrollera författaren. Men referenserna kan också hjälpa läsaren att
fördjupa sig för det fall källorna innehåller mer information än författaren läm-
nar. I källorna kan läsaren även finna ytterligare hänvisningar som eventuellt
kan leda honom till material som talar för andra slutsatser än dem som författa-
ren dragit.16 Mängden av juridisk litteratur har ökat kraftigt under senare decen-
nier. Detsamma kan sägas om rättsfallsmaterialet som en följd av rättens euro-
peisering (de svenska högstainstanserna är inte längre sistainstanser).
Hänvisningar kan hjälpa läsaren att orientera sig i denna massa och göra klart
vad som är av värde och vad som är umbärligt.

5.3 Kunskapsläget

Det är ett traditionellt, vetenskapligt krav att forskning skall utgå ifrån den kun-
skap som är känd och forskningen bör vara kumulativ. Kunskapsläget redovisas
med hjälp av hänvisningar till de ledande arbetena inom ämnesområdet. De
visar inte bara författarens orientering inom detta. De kan förklara varför vissa
frågeställningar ställts i fokus och – inte minst – varför i sig betydelsefulla frå-
gor lämnats ute. Hänvisningar är inte någon formalitet. Lämnas viktiga och rele-

15 Detta kan innebära att författaren avstår från att hänvisa till en föregångare som ger stöd, därför
att denne har låg status inom diskursen (med följd att en uteslutningsmekanism slår till); se
vidare 5.6.

16 Ibland påpekas att en källa leder vidare genom att författaren hänvisar till källan med tillägget
”m. hänv.” (med hänvisningar).
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vanta arbeten ute är det alltså en materiell brist, inte bara en formell vank. Detta
är allmänt erkänt inom forskarsamhället, men det kan växla mellan olika veten-
skapliga fält hur tidigare arbeten bör redovisas.17 I materialet finns naturligtvis
ett överflöd av citat och hänvisningar som redovisar föregångares uppfattningar.
Det varierar däremot i vad mån som författaren beskriver kunskapsläget genom
en samlad redovisning av litteraturen. 

5.4 Erkännande och påverkan

Om en forskare inte kan räkna med att få erkännande för sina bidrag till veten-
skapen sporras hon inte att låta andra ta del av sina resultat. Den vetenskapliga
praktiken att citera föregångare och erkänna deras bidrag är därför en förutsätt-
ning för vetenskapligt utbyte och därmed i förlängningen vetenskapliga fram-
steg.18 En författare kan hänvisa till ett arbete trots att detta inte påverkat henne,
nämligen för att ge ett erkännande åt ett värdefullt bidrag. Hänvisningen fyller
här en belöningsfunktion. 

Hänvisningar i publikationer ger föregångare erkännande genom sin funktion
att hålla i sär vad forskaren själv har åstadkommit och vad som redan var känd
kunskap. Referenser är därmed förbundna med vetenskaplig etik. Å ena sidan är
det en form av vetenskaplig oredlighet att inte redovisa sitt beroende av före-
gångare. Sådan oredlighet kan bestå av en ren idéstöld, t.ex. att författaren tar in
annans opublicerade idé i en artikel utan att källan redovisas. En variant är pla-
giat i form av återgivande av text utan att förlagan redovisas.19 Å andra sidan är
det i många fall inte givet vem som skall räknas vissa insikter till godo. Dessa
kan vara ett kollektivt resultat eller vara uttryck för ett nytt tankesätt som slagit
igenom på många håll samtidigt. 

Om författaren hämtar tankar och idéer från Internet, t.ex. en forskares hem-
sida, bör denne krediteras på samma sätt som om det gällde en tryckt publika-
tion. Det finns dock en skillnad. Texten på hemsidan är visserligen fixerad men
kan komma att ändras. Texten har alltså inte samma definitiva karaktär som en
tryckt publikation. Elektroniskt material har en ställning mellan en tryckt publi-
kation och en muntlig utsaga men behandlas i detta avseende som en publika-
tion. Med hänsyn till att materialet kan ändras fortlöpande finns skäl att ange
den dag som materialet hämtades från Internet (lydelsedatum).20 

17 Praktiken växlar också mellan olika rättskulturer och påverkas av institutionella faktorer. I
exempelvis Tyskland har professorerna traditionellt ett mycket stort antal hänvisningar något
som underlättas av att deras assistenter svarar för en god del av detta arbete. 

18 Vetenskapen är inte ensam om att premiera nyhet och originalitet. Patentsystemet har samma
ideal: nya idéer belönas med skydd förutsatt att de publiceras. Det upphovsrättsliga systemet å
andra sidan skänker skydd åt den form i vilken idéer uttrycks; man bör därför inte vilket ibland
sker tala om forskares upphovsrätt i meningen rätt att få erkännande för sina bidrag. 

19 Är återgivandet närgånget kan det också vara fråga om upphovsrättsligt intrång.
20 Wahlgren, Warnling-Nerep & Wrange s. 53 f.
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En författare kan vara influerad genom andra kanaler än publikationer.21 Det
kan vara muntliga utsagor som görs vid konferenser, seminarier, lunchsamtal,
enskilda samtal etc. Får man använda sådana? Skall man därvid hänvisa till käl-
lan? Föreligger det en förtroenderelation så kan den innebära att tankarna inte
får utnyttjas. Ett klart fall är en handledare som får del av intressanta tankar i ett
handledningssamtal. Å andra sidan är det svårt att se att det kan föreligga en
sådan relation om idégivaren talar i ett offentligt forum med en större obestämd
grupp av personer närvarande. Mellan dessa poler kan situationen växla och i
viss mån bero av idégivarens inställning. Gör denne ett uttryckligt förbehåll vid
ett seminarium av innebörd att han inte vill bli citerad skall detta respekteras.
Kutymen tycks dock vara att åhörare vid ett seminarium känner sig oförhind-
rade att använda där framlagda tankar utan att redovisa källan. Materialet tyder
nämligen på att det är mycket sällsynt att hänvisningar görs till andra källor än
publikationer.22 Särskilt överraskande är att forskarna knappast alls gör inter-
vjuer med praktiker eller andra för att få idéer, berika sitt material, hämta stöd
för sina resonemang eller i annat syfte.23 

Den syn på forskning som här förs till torgs är den traditionella. Forskningen
ses som en kumulativ process, objektiv kunskap är möjlig och de enskilda del-
tagarnas bidrag kan urskiljas. En alternativ ”postmodernistisk” syn relativiserar
begrepp som metod, teori, kunskap osv. och betonar den sociala konstruktionen
av verkligheten. Den ser samhällsvetenskapen som ett subjektivt företag som
karakteriseras av provisoriskhet, fragmentering och obestämdbarhet.24 Skälen
för att redovisa beroenden och ge erkännande till föregångare blir betydligt min-
dre för den som har en sådan vetenskapssyn. 

5.5 Kvalitet; citeringsfrekvens

Citeringsfrekvens har brukats som en kvalitetsindikator sedan 1970-talet;25 det
görs således index över citeringar – t.ex. Social Science Citation Index. Att refe-
renser betraktas som tecken på kvalitet är främst ett utflöde av kravet att kun-
skapsläget skall redovisas och att det görs med hänvisningar till de ledande arbe-
tena inom fältet; de arbeten som åberopas pekas alltså ut som inflytelserika och

21 Ofärdiga manuskript har ofta har en uttrycklig uppmaning att arbetet inte får citeras; det saknas
anledning att inte respektera detta.

22 Det förekommer dock att en författare upplyser i en not att en person framfört en viss idé eller
lämnat en viss information (se t.ex. Agell s. 27 n. 11 och Rimsten s. 27 n. 67). För ytterligare ett
exempel se not 43 nedan.

23 Calleman, Ebervall (i viss mån), Edström och Taube använder dock intervjuer. 
24 Se närmare M. Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning, Malmö 2003 passim.
25 R. K. Merton anses vara upphovsman till denna metod, se S. Hemlin, Quality in Science Resear-

chers’ Conceptions’ and Judgments, Department of Psychology, University of Göteborg 1991
s. 5:3, som kommenterar denna kvalitetsindikator. 
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får därmed en kvalitetsstämpel. Analys av hänvisningar används ofta för att
utvärdera forskningskvalitet och en hög citeringsfrekvens kan tillmätas stor
betydelse i konkurrenser om forskningsmedel, särskilt på det naturvetenskap-
liga området. 

Citeringsfrekvens är dock inte oomstridd såsom kvalitetsmätare.26 Ett skäl är
att det inte anses självklart att de arbeten till vilka refereras är de som haft infly-
tande utan påverkan kan ha kommit på andra vägar, t.ex. i form av informell
kommunikation. Ett annat skäl kan vara att författaren citerar ett arbete bara i ett
s.a.s. retoriskt syfte, nämligen för att övertyga läsaren om vederhäftigheten i
sina resonemang. Härtill kan läggas att såväl vissa läroböcker som litteraturge-
nomgångar citeras flitigt. Det kan också vara så att originella forskare som öpp-
nat nya fält inte citeras därför att de är före sin tid. Rent allmänt gynnar de ang-
losaxiska tidskrifternas dominans engelskspråkiga arbeten.

Om en författare hänvisar till undermålig forskning som stöd för sina påstå-
enden undergräver hon sin trovärdighet. Men antag att författaren hänför sig till
ett arbete för att kritisera det och ta avstånd från dess resultat. Det kan inte vara
tecken på kvalitet att man i detta fall citerar arbetet. Normalt saknas emellertid
skäl att gå i dialog med ett bristfälligt arbete. Om en författare gör en ingående
analys – inklusive kritik – av ett likgiltigt arbete blir författarens egen framställ-
ning gärna likgiltig. Man bör alltså främst uppmärksamma arbeten som kan
antas belöna en läsare som söker upp dem. Det hindrar inte att det kan finnas fall
där man inte bör gå förbi ett svagt arbete, t.ex. därför att vissa missuppfattningar
bör påtalas.

5.6 Positionering

Genom sina hänvisningar placerar sig forskaren inom en viss tradition, diskurs
eller liknande.27 Man kan också tala om gemensamma referensramar.28 Materi-
alet tyder emellertid på att skolbildningar förekommer sparsamt inom rättsve-

26 Id. s. 5:3 f. 
27 Zahle uttrycker det så att ”forfatteren bruger den (fodnoten) som et strategisk middel til at pla-

cere sig eller andre i en ønsket sammenhœng” (s. 713). 
28 Det finns skillnader mellan olika rättsområden. Det illustreras av följande uttalande av Heuman:

”Etablerade författares sätt att behandla problem skapar förebilder som hos läsaren omedvetet
kan utvecklas till en metodologisk intuition eller i bästa fall en genomtänkt metodologisk upp-
fattning. Även om dessa förebilder i många avseenden är förträffliga finns det en risk för att de
formar juristens tänkande trots att de bara speglar ett av många tänkesätt. På ett rättsområde kan
det utvecklas ett slags samförståndsanda, ett skrivsätt som avviker från det som används på
andra områden. En processrättare som studerar aktiebolagsrättsliga framställningar slås ibland
av hur olika problemen behandlas jämfört med problembehandlingen inom processrätten.”, L.
Heuman, Skiljeförfarande eller domstolsprocess – hur bör tvistelösningen gå till?, i Tvångsin-
lösen av minoritetsaktier – kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?, red. R. Skog,
Stockholm Centre for Commercial Law, Uppsala 2003 s. 32. 
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tenskapen. Rättsvetenskapare som arbetar med traditionella problem och tradi-
tionell metod ser normalt litet behov att utnyttja referenser för att markera sin
samhörighet. Men för den som har en annan utgångspunkt, t.ex. gör en studie
som bygger på feministisk teori, diskursanalys eller rättsekonomisk teori, är
situationen en annan. Hänvisningspraktiken är alltså inte objektiv. I takt med att
rättsvetenskapen förhoppningsvis får ökad teoretisk och metodisk mångfald och
en mer varierad materialanvändning (empiriskt material), avtar dess homogeni-
tet. Hänvisningarnas roll för positionering får då ökad betydelse. 

Om en författare konsekvent underlåter att hänvisa till en föregångare, kan
det naturligtvis vara ett uttryck för allmänt avståndstagande, t.ex. därför att före-
gångaren inte håller måttet, saknar omdöme o.s.v. Men att icke-referera kan
också vara en form av positionering. Författaren placerar sig själv i en lära eller
tankebyggnad som s.a.s. gör föregångaren irrelevant.29 Hon kan också positio-
nera sig med hjälp av kritik av tidigare arbeten, vilken kan ge henne en tillhö-
righet till en viss krets. En aspekt av positioneringen är att en eller ett par hän-
visningar upplyser den insiktsfulle läsaren om forskarens teoretiska hemvist; det
kan vara en referens till en enda uppsats.

5.7 Besparing

I många fall kan det vara tillfyllest att i texten redovisa några huvudpunkter som
är oundgängliga för förståelsen men i övrigt hänvisa läsaren till källmaterialet.
Hänvisningar kan ersätta ingående redovisning av många förhållanden av bak-
grundskaraktär, väl kända argument och andra synpunkter. En referens till för-
arbetena kan t.ex. i många fall ersätta ingående referat av dessa. Det finns större
skäl att vara generös med citat ur svårtillgängliga källor på vilka författaren
stödjer sig. Vissa arbeten, inte minst doktorsavhandlingar, präglas av ett redo-
visningsraseri som skymmer huvudsaken. Åtskilliga referat kan saklöst strykas
och många manuskript skulle t.o.m. må väl av att var och varannan mening togs
bort. Hänvisningar skulle alltså kunna användas till gagn för ökad koncentration
och kvalitet.

29 För ett färskt exempel kan hänvisas till Holms respektive Votinius’ avhandlingar som bägge
behandlar rättvisa och skälighet inom kontraktsrätten, ett ämnesområde som Hellner berört i
många sammanhang. Medan Holm åberopar ett tiotal arbeten av Hellner upptar inte Votinius’
källförteckning ett enda arbete av densamme.
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6. God hänvisningssed

Såvitt jag kunnat finna saknas systematiska diskussioner om hur refererandet
bör göras inom rättsvetenskapen, d.v.s. vilka krav som kan ställas på hänvis-
ningarna.30 Jag väljer att kalla detta ”god hänvisningssed”. Vad skulle en sådan
kunna innebära?

6.1 Korrekthet

Det kanske inte ens behöver sägas: hänvisningar skall vara korrekta. Det betyder
att citat skall vara ordagranna, att referat skall vara trogna källan, att det skall
framgå om citat hämtats ur annat arbete än originalet, att hänvisningar skall
göras på ett vedertaget sätt (t.ex. till rättsfall), att källförteckningen skall vara
fullständig och enhetlig m.m. Bristande akribi rubbar författarens trovärdighet
till skada för tilliten till innehållet i texten.

6.2 Precision

Det är önskvärt att hänvisningar används för att berika framställningen snarare
än för att skapa legitimitet. Det kräver i många fall att författaren hänför sig till
sina föregångare och går i dialog med dem. Man skulle t.ex. i många fall vilja
veta om det finns variationer inom materialet. Ibland åberopar författaren ett
antal domar till stöd för sin uppfattning men uppräkningen avslutas med att en
dom nämns med markören ”jfr dock”. Detta inger osäkerhet. Finns det alltså en
dom som går emot författarens uppfattning? Kravet på precision medför att
innebörden av sist nämnda dom bör klargöras. Om ett stort antal rättsfall räknas
upp undrar man hur de förhåller sig till varandra. Det finns bl.a. en viss tendens
att författare hänför sig till ett antal domar av Europadomstolen eller EG-dom-
stolen utan att närmare redovisa på vilket sätt var och en av domarna ger stöd åt
författarens påståenden. Man kan inte alltid frigöra sig från intrycket att referen-
sen går tillbaka på andra författares rättsfallssammanställningar. I någon mån
finns motsvarande typ av osorterade hänvisningar till standardverk inom euro-
parätten. Materialet (se 3 ovan) tyder dock inte på några genomgående brister i
här berörda avseenden, men det är inte ovanligt att juniora forskare förleds tro
att ett stort antal hänvisningar är av godo i sig.31 

Vikten av precision innebär att författaren bör peka ut de arbeten som är av
störst relevans för den fråga som behandlas och för kunskapsläget samt repre-

30 I den mån som de diskuteras är det rent tekniska aspekter som berörs.
31 Se nedan vid not 50.
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sentativa i den meningen att viktiga aspekter på ämnet inte går förlorade. Preci-
sion innebär också att referensen pekar ut var den aktuella frågan behandlas i
arbetet i fråga.32 Motsatsen till en hänvisning med hög precision är en uppsjö av
referenser som alla visserligen må ha med saken att göra, men utan att det redo-
visas vad de olika arbetena står för. Det är också en brist i precision om rättskäl-
lematerial av olika slag blandas på ett osystematiskt sätt. Om författaren tar
avstånd från en uppfattning är det önskvärt att någon form av argumentation
läggs fram.33 Om så inte sker lämnas läsaren i sticket och den till vilken refereras
får ingen möjlighet att bemöta argumenten mot sin uppfattning. 

6.3 Fullständighet

Det har troligen tidigare rått en kutym att en doktorsavhandling skall redovisa
allt som sagts i ett visst ämne som behandlas i avhandlingen.34 Samma fullstän-
dighetskrav på källmaterialet har nog inte ställts för tidskriftsartiklar.35 Nämnda
kutym torde sedan länge vara uttunnad som en följd av den ansvällning av rätts-
fallsmaterial och litteratur som föreligger, låt vara att flödet kan skifta från
område till område. Särskilt på områden där det finns en stor internationell judi-
katur och litteratur måste en hårdhänt selektion göras. Ledande rättsfall bör
emellertid alltid redovisas liksom arbeten som lämnat ett viktigt bidrag till kun-
skapsläget, fördjupat analysen o.s.v. Det är angeläget att författaren inte lämnar
ute förstklassiga arbeten som går i en riktning som avviker från författarens slut-
satser. Denna bör i sådana fall gå i dialog med föregångaren. (Detsamma gäller
naturligtvis rättsfallsmaterial mutatis mutandis.) 

Man kan fråga sig hur långt tillbaka i tiden som man bör gå (här bortses från
rättshistoriska studier). Svaret är enkelt i teorin. Åldern har ingen betydelse;
man skall referera till de arbeten som ämnet, kunskapsläget o.s.v. motiverar. Är
ett arbete överspelat så saknas skäl att anföra det. Detta ger dock inte mycket

32 Koch betonar denna form av precision: ”Når henvisninger bruges som dokumentation – for teori
eller empiri – er der ideelt set kun een slags henvisninger, der bør godtages i det videnskabelige
miljø. Henvisninger til primœrkildens prœcise side(r)! .... Forkerte henvisninger eller ikke-
eksisterende henvisninger er ganske enkelt mangler ved et forskningsarbejde. Det har vi alle
gjort os skyldige i. Men boblen springer lettere – og mere smerteligt – jo praecisere henvisning-
erne er.” H. Koch, Fodnoter fra mit lysthus, Årsberetning 1989, Retsvidenskabeligt Institut B,
Københavns universitet 1990 s. 9 f. 

33 Lundqvist har en not med följande lydelse: ”Se även Diesen, som förespråkar en annan metod”
(s. 227 n. 11). Formuleringen kan uppfattas så att Diesens metod inte förtjänar ens någon form
av förklaring eller kommentar. 

34 Olivecrona säger dock inte uttryckligen att det finns ett sådant krav utan betonar främst andra
aspekter på materialanvändningen såsom att författaren förmått avgränsa och utnyttja materia-
let, se K. Olivecrona, Docentbetyg eller icke?, SvJT 1963 s. 528 ff. (s. 530). 

35 Om man jämför de tre tidskrifter som jag gått igenom (se avsnitt 3 ovan) med utländska motsva-
righeter får man intrycket att dessa senare ställer högre krav på referenser.
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ledning. Materialet visar att det är ganska vanligt att äldre arbeten åberopas, för-
modligen mycket vanligare än i samhällsvetenskapliga studier.

6.4 Hänvisningsetik

Man skulle kunna tala om en ”hänvisningsetik” även om det veterligen inte bru-
kar uttryckas så. Vad kan en sådan konkret innebära? 
• Man skall inte göra ett snedvridet urval av referenser så att läsaren bibringas

uppfattningen att tillgängligt material ger stöd åt författarens slutsatser. Det
behöver dock inte vara avsiktligt som en författare åberopar enbart källor som
bygger under hennes påståenden utan kan vara resultat av omedvetna urvalspro-
cesser. 

• Man skall ge de föregångare erkännande på vars insatser man direkt bygger, sär-
skilt om det föreligger en klar påverkan (jfr 5.4 ovan).36 Detta kan dock vara
svårt i den mån som författaren själv är omedveten om sina beroenden; att inte
alls redovisa föregångares insatser vittnar hur som helst om självtillräcklighet.37

• Hänvisningarna skall göra föregångare rättvisa. Man skall inte hänvisa till en
föregångare på ett ofullständigt, missvisande eller eljest försåtligt sätt så att det
framstår som om man nått slutsatser som skiljer sig från föregångaren trots att
det inte är fallet. Man skall inte heller nämna föregångare av stor betydelse till-
sammans med diverse andraplansfigurer med risk att läsaren får svårt att urskilja
betydelsen av föregångarens insats. 

• Det kan vara oärligt att bruka markören ”jfr” i de fall som det åberopade arbetet
föregriper författarens egna slutsatser (se nedan 8.3). 

• Man skall undvika att hänvisa till en stor mängd källor av starkt skiftande rele-
vans, eftersom det inte ger läsaren en reell möjlighet att kontrollera i vad mån
som materialet ger stöd åt författarens påståenden. 

• Hänvisningar till muntliga utsagor bör göras med respekt för idégivaren och på
ett sätt som är förenligt med den förtroenderelation som kan föreligga (jfr 5.4). 

• Vill man polemisera mot en viss uppfattning bör man rikta sig mot arbeten där
denna förs fram på ett skickligt sätt, låt vara att författaren finner argumentatio-
nen ohållbar (se även 5.5 i.f.). Man bör också återge den uppfattning som kriti-
seras på ett rättvisande sätt och inte hårdra föregångarens resonemang eller
exploatera olyckliga formuleringar.

• Att hänvisa till ett arbete därför att dess upphovsman förväntas få i uppdrag i
framtiden att bedöma författaren, t.ex. i en konkurrens om en tjänst, är naturligt-
vis etiskt oacceptabelt.38 

36 Här föreligger en skillnad i förhållande till muntliga framställningar. 
37 Jareborgs omfångsrika bok, som är lärobok och elementär handbok, är ett exempel.
38 Zahle betecknar detta som ”en strategisk fodnot” (s. 703).
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6.5 Auktoritet och legitimitet

Man skulle kunna utnyttja de bägge begreppen auktoritet och legitimitet för att
belysa den fina gränsen mellan vad som är god och mindre god sed. Gör förfat-
taren en hänvisning i retoriskt syfte, enbart för att skaffa sig legitimitet, befinner
hon sig på fel sida av gränsen, eftersom det innebär att hänvisningen inte tar
sikte på innehållet i källan utan bara dess ställning. Författaren bör inte räkna
upp vissa standardarbeten bara för att få legitimitet (passivt refererande). I de
fall som arbetenas relevans är ringa saknas vanligen skäl att åberopa dem.39

Hänvisningar som bara syftar till att visa lärdom och beläsenhet fyller också en
tvivelaktig legitimitetsfunktion. Detsamma gäller i många fall svepande hänvis-
ningar till stora namn. 

6.6 Referat eller citat

Hänvisningar bör ges en attraktiv form så att läsningen underlättas. Det betyder
att noterna inte skall göras otympliga och inte vara för långa. Man kan fråga sig
om man skall citera sina föregångare oavkortat eller nöja sig med referat. För
citat talar att läsaren får del inte bara av innehållet utan också blir bekant med
den form som föregångaren gett sin framställning. Har föregångaren valt en viss
form för att ge ökad kraft åt sin argumentation är det tänkbart att ett referat inte
gör denne rättvisa. Särskilt om författaren hänför sig till en föregångare i syfte
att framföra kritik kan det vara skäl att låta denne komma till tals in extenso,
såvida det inte av utrymmesskäl är ogörligt.

6.7 Hur tillägnar man sig god hänvisningssed?

Såsom framhållits ses det som en självklarhet att det vetenskapliga arbetet inbe-
griper referenser till föregångare. Att man skall göra detta insuper man nog
redan från början av juridikstudierna. Denna vana framstår som en del av den
juridiska argumentationen. Hur man skall referera är mindre självklart. Förmod-
ligen är det en omedveten process som skapar en uppfattning om vad som är en
god praktik. Det är antagligen också vanligt att doktorander studerar praktiken
i ledande arbeten och den vägen tillgodogör sig en viss hänvisningssed. Med
tanke på refererandets betydelse och den möda som detta ägnas vore det önsk-
värt att hänvisningspraktiken gavs större uppmärksamhet. I de fall som en för-
fattares hänvisningar kritiseras är det nog därför att arbeten lämnats ute vilka
bort beaktas, inte därför att praktiken brister i annat avseende. Det skulle kunna

39 Märk dock vad som sades om belöningsfunktionen (5.4 ovan). 
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leda till en bättre hänvisningssed om referenserna gavs ökad uppmärksamhet.
Både disputationer och recensioner är fora där detta kan ske.40

7. Hänvisningspraktiken 

(a) Utvecklingen. I en tidigare epok kunde det förekomma att fotnoterna spände
över flera sidor och t.o.m. att delar av huvudbudskapet återfanns i fotnoter. Det
kunde t.o.m. finnas s.a.s. två texter intagna mellan samma pärmar och läsaren
fick finna sig i att gå fram och tillbaka mellan texterna. Hägerström kunde göra
på det sättet41 liksom processualisten E. Kallenberg,42 som i sitt mäktiga verk
Svensk civilprocessrätt för övrigt också kunde bruka fotnoter för att bedriva
polemik mot andra författare, ibland med ringa koppling till det parti i boken där
fotnoten i fråga tagits in.43 Karlgren var också känd för sina omfångsrika fotno-
ter.44 Denna stil med ”dubbla texter” är inte längre i bruk.45 

Hänvisningspraktiken sådan den framträder i materialet är tämligen homo-
gen. Materialet är inte brett nog för att medge några säkra jämförelser mellan
dagens hänvisningspraktik och den som rådde för t.ex. ett halvt sekel sedan,
men det tyder närmast på att skillnaderna är små. 

(b) Författare. Skiljer sig hänvisningspraktiken åt mellan olika slags författare?
Svaret är ja. Vissa författare citerar varandra frekvent men nämner inte andra
som s.a.s. hör till en annan krets, t.ex. därför att de har en annan grundläggande
syn på ämnesområdet. Det kan här handla om att författaren genom sina refe-

40 Här kan uppmärksammas J. Anderssons recension i SvJT 2004 s. 545 ff. av E. Nereps studie
Aktiebolagsrättslig analys. Recensionen domineras av en skarp och utförlig kritik av frånvaron
av hänvisningar och felaktiga hänvisningar. Ett annat exempel är Madells rec. i FT 2005 s. 95
ff. av R. Sahlin, Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsom-
rådet. En offentligrättslig studie, Stockholm 2004.

41 Se K. Olivecronas förord till A. Hägerström, Inquiries into the Nature of Law and Morals, ed.
K. Olivecrona, Uppsala 1953. Olivecrona påpekar att i första volymen av Hägerströms stora
arbete om obligationsbegreppet i romersk rätt fotnoterna upptar det klart största utrymmet och
att en av fotnoterna löper över 24 fulla sidor (s. XV). 

42 Se t.ex. Svensk civilprocessrätt. Föreläsningar IV. Lund 1924 s. 915 ff.; dens., Svensk civilpro-
cessrätt. Föreläsningar V., Lund 1926 s. 1157 ff.; dens. Svensk civilprocessrätt,. Andra bandet
II. Lund 1928 s. 214 ff. och 293 ff.; dens., Svensk civilprocessrätt. Andra bandet III, Lund 1929
passim; dens. Svensk civilprocessrätt. Andra bandet V. senare häftet, Lund 1934 s. 1093 ff.

43 När Kallenberg angreps i SvJT av en ung jurist (Karl Olivecrona) svarade han inte i Juristtid-
ningen utan i en not i ett häfte av Svensk Civilprocessrätt. Se K. Olivecrona, Talerätt och mate-
riell rätt. En relikt från naturrätten, SvJT 1925 s. 177 ff. – Torbjörn Andersson har uppmärksam-
mat mig på detta.

44 Se t.ex. Karlgren s. 211 ff.
45 I ett processrättsligt arbete från 1960-talet (Sven Larsson) finns fortfarande ett likartat förfa-

ringssätt. Se not 65 nedan.
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renser – och uteslutningar i form av ickereferenser – markerar en viss tillhörig-
het.46 Sådana hänvisningar kan fylla en legitimerande funktion (”jag är en i
gänget”) men kan också vara taktiskt betingade.47 

Författare som fostrats i Regeringskansliet har en fäbless för förarbeten.48

Andra praktiker såsom advokater och bolagsjurister däremot tycks hänvisa till
doktrinen i samma utsträckning som akademins egna företrädare. Inom gruppen
akademiker är hänvisningspraktiken ganska enhetlig. Denna återspeglar en gan-
ska homogen syn på rättsvetenskapens karaktär, metod och liknande. Bland aka-
demiska författare kan man emellertid finna en viss skillnad mellan väl etable-
rade författare å ena sidan och yngre forskare å den andra. De förra är mindre
benägna att söka upp mer okända arbeten.49 De yngre är också mer hänvisnings-
benägna, möjligen i tron att ju fler noterna är desto bättre.50 Skillnaden är dock
mindre än man kanske kunde förvänta sig, att döma av materialet.51 En hög grad
av precision innebär att mängden av fotnoter kan reduceras. 

Självreferenser är vanliga, särskilt i vissa seniora rättsvetenskapares arbeten.
Ickeakademiker kan nog tycka att denna praktik väcker löje. Den kan emellertid
vara försvarlig helt enkelt därför att många författare återkommer till ett och
samma ämnesområde och har gjort viktiga insatser inom detta. Man kan dock
önska att en och annan författare kunde lägga band på sig.52 

(c) Rättsområden och metod. Det är tänkbart att hänvisningspraktiken i nyare
discipliner och tvärdiscipliner skiljer sig från praktiken inom mer traditionella,
juridisk-tekniska områden. Företrädare för t.ex. miljörätten och rättsinformati-
ken skulle kunna vara öppnare för impulser från andra vetenskapliga fält och

46 Det kan också vara mer trivialt, en generationsfråga. En författare hänvisar helt enkelt till vissa
verk som hon ”skolats in i”. Walin har en förkärlek för verk från förra seklets början. 

47 Zahle citerar en tysk (Peter Riess) som uttrycker det rakt på sak: ”Zitierst Du mich, zitiere ich
Dich!” (a.a. s. 704). Ibland görs en hänvisning till en auktoritet på området trots att det inte finns
några sakliga skäl för referensen. En sådan bugning framstår som oförarglig i den mån som den
inte är taktiskt betingad. 

48 Ett belysande exempel är Olssons kommentar. Den är helt grundad på förarbetena. Hänvisningar
till doktrinen saknas. I stor utsträckning återges HD:s avgöranden efter redovisningen av förar-
betena som en form av tillägg till eller utfyllnad av dessa. Olssons kommentar skiljer sig från
den kritiska och analytiska metod som utmärker Lindskogs mycket hänvisningstäta kommentar.

49 Medan vissa erfarna forskare åberopar färre än 100 titlar, finns ett exempel på en doktorsav-
handling vars förteckning över åberopad litteratur upptar 641 titlar (Glavå). 

50 Chr. Ramberg påstår att ”(D)et är allmänt sett bra att skriva många noter” (s. 62). ”Vidare vill
jag ge dig (doktoranden) ett råd att försöka skriva så många fotnoter som möjligt” (s. 65). 

51 Det finns avhandlingar som har färre än två noter per sida (G. Persson) och erfarna författare
som har ca tre per sida (Wilhelmsson). Som en följd av att avhandlingarna i många fall är mycket
omfångsrika kan antalet noter bli stort. A. H. Persson kan på sin sista sida föra in not 3053! Detta
behöver inte vara negativt. H. Anderssons avhandling är mycket hänvisningstät vartill kommer
att många av noterna innehåller en mångfald av argument och upplysningar.

52 Hellners metodbok går utanpå det mesta; han hänvisar till 52 egna titlar. Också Jareborg visar
framfötterna med 42 egenarbeten upptagna i litteraturlistan medan Wilhelmsson nöjer sig med
sina 27 egentitlar.
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metoder, för en friare argumentation och ett mer ifrågasättande perspektiv.
Materialet är dock inte särskilt upplysande i detta hänseende. Såvitt gäller valet
av metod så tycks forskare som t.ex. arbetar gränsöverskridande53 eller empi-
riskt54 ha en delvis annan hänvisningspraktik. Detta gäller oavsett rättsområde;
även traditionella, juridisk-tekniska områden kan behandlas på ett metodiskt
oortodoxt sätt, t.ex. med bruk av empiriskt material.

(d) Typ av framställning. Skiljer sig hänvisningspraxis mellan monografier och
tidskrifter? Materialet tyder inte på någon sådan skillnad. Man kunde tro att tid-
skrifter inte skulle erbjuda samma utrymme för referenser som ryms i monogra-
fier men så är inte fallet, att döma av refererandet i de tre tidskrifterna (se 3
ovan). En förklaring kan vara att dessa, särskilt TfR, accepterar långa artiklar,
som skiljer sig från vad man ser i andra kulturvetenskapliga tidskrifter och än
mer naturvetenskapliga. Det är troligt att den juridiska argumentationen behö-
ver mer utrymme men en större koncentration vore både möjlig och önskvärd i
såväl monografier som tidskrifter. Monografier skiljer sig från läroböcker.
Dessa senare är något mellan en muntlig framställning och en vetenskaplig
publikation.55 De har också referenser,56 men i vissa fall väl få för att de skall
vara fullt användbara för praktiker.

Det är ovanligt i materialet att någon utnyttjar muntliga källor. Som sades är
det märkligt att intervjuer används i så liten utsträckning.57 Hänvisningarna
avser alltså normalt enbart skriftliga källor, alltjämt med nästan total dominans
för tryckta sådana. Material på nätet har börjat göra sitt inträde,58 dock i mindre
utsträckning än man kunde förvänta sig i avhandlingar från senare tid. Nätma-
terial behandlas som publikationer trots att det kan ändras fortlöpande. 

(e) Lärosäte. Det förekommer en viss obalans på så sätt att författare gärna cite-
rar kolleger vid det egna lärosätet. Detta är i någon mån begripligt men ger
ofrånkomligen ett provinsiellt intryck.59 Det hindrar inte att det kan finnas

53 Westregård är ett exempel. 
54 Mattsson och H. Persson är exempel. 
55 För muntliga framställningar, t.ex. ett föredrag, är kutymen att hänvisningar lämnas sparsamt,

d.v.s. den som talar brukar inte åberopa källor till stöd för sin framställning. Om föredraget
trycks i efterhand är det dock vanligt att noter tillfogas. 

56 Praktiken skiftar dock. En variant är Strömholms lärobok, i vilken ett stort antal detaljerade hän-
visningar görs i inledningen till varje huvudavsnitt inom kapitlen. Läroboksförfattare förväntas
vara konsekventa inom en och samma bok; A. Andersson et al. har emellertid två delar som har
rikligt med fotnoter och två delar som helt saknar fotnoter.

57 Se dock ovan not 23.
58 Exempel är Lind och Eklöf samt i viss utsträckning M. Larsson.
59  Materialet ger inte underlag för bestämda slutsatser men pekar på att praktiken möjligen är van-

ligast i Uppsala.
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exempel på att en sådan praktik kan vara motiverad, t.ex. en Uppsalaforskare
som bekänner sig till en teleologiskt inspirerad metod.60 

(f) Akribi. Såsom berörts är korrekthet av vikt. Materialet tyder på ett rimligt
mått av akribi,61 men man kan konstatera att det inte finns samma disciplin och
enhetlighet som i t.ex. arbeten från USA som noga följer den handledning som
getts ut av fyra juridiska fakulteters tidskrifter.62 

8. Några tekniska anmärkningar

8.1 Notens typologi 

Granskar man de noter som förekommer i materialet, kan man urskilja i vart fall
fem typer beroende på deras innehåll:

(a) Källangivelse. En not kan innehålla enbart en bibliografisk hänvisning
som lämnar uppgifter om en viss källa. Detta är en vanlig form av referens
både i Oxford- och Harvardsystemen (se nedan 8.2). I det senare kan den
sägas vara typreferensen eftersom hänvisningarna tas in i den löpande tex-
ten och bara brukar ange källan. 

(b) Dialog. En not kan – förutom hänvisningen – innehålla en uttolkning av
vad det citerade kan innebära, en kommentar till det åberopade arbetet,
avståndstagande till detta eller någon annan form av dialog med det åbero-
pade arbetet. Dialoghänvisningar kan sägas utgöra led i den juridiska argu-
mentationen. 

(c) Avlastning. En tredje typ är den avlastande. Partier som inte är centrala för
framställningen kan föras till noter. Det kan vara en utveckling av tanke-
gången, eventuellt en exkurs, som avleder uppmärksamheten från författa-
rens tankelinje och därför inte bör vara i brödtexten.63 Dessa noter fyller
ungefär samma funktion som finstilta partier.64 Fördelen är att brödtexten

60 Teleologisk metod är naturligtvis inte reserverad för arbeten från Uppsala. Flera författare med
annat hemvist uppger uttryckligen att de anlägger ett teleologiskt perspektiv (exempelvis
Ekstedt, Falkman och af Sandeberg).

61 Ett undantag är Hydéns bok som är bemängd med språkfel, stavfel, tryckfel och andra fel.
62 A Uniform System of Citation, Cambridge Massachusetts benämnd The Bluebook, som fortlö-

pande ges ut i nya upplagor. 
63 Temperamentsfulla inlägg av det slag, som bar Karlgrens signum, kan med fördel placeras i fot-

not. Detsamma gäller mer hårdhänt polemik. Kleineman gör så exempelvis när han angriper
Karlgren (s. 449 n. 109 och s. 450 n. 116).

64 Det förekommer dock sällan att petit används i materialet, bortsett från att rättsfall m.m. ofta
refereras i petitstil. Ett undantag är Malmberg som har många inslag av mindre stil. Om det judi-
ciella materialet är mycket stort kan det dock vara klokt att redovisa bara viktigare material i
mindre stil och lägga mer perifert material i noter. Bengtsson gör så på ett konsekvent sätt.
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blir klarare och enklare att följa, förutsatt att inte stoff förs till noter vilket
är centralt för förståelsen.65 Detta kan naturligtvis gå så långt att sådant
som kunde avvaras helt och håller förpassas till fotnoter.66 

(d) Förklaring. Också annat stoff kan förläggas till noter, såsom faktaupplys-
ningar, förklaringar, förtydliganden, smärre tillägg och liknande.67 

(e) Korshänvisning. Hänvisningar inom ett arbete är ganska frekventa i mate-
rialet.68 De kan vara en god service åt den läsare som inte läser boken i ett
sammanhang.69 Men de kan också tyda på en ogenomtänkt disposition.

Det stora flertalet arbeten i materialet har noter av alla typerna.70 Det är knappast
meningsfullt att hävda att en typ av noter är att föredra framför en annan. Alla
typerna är motiverade samtidigt som man kan hävda att (a) källangivelsen är
urtypen för en not och att det i första hand är denna typ som bör användas till
skillnad från ”substansnoterna” (b) och (c).71 De olika typerna kan naturligtvis

65 Hos S. Larsson kan man finna noter som sträcker sig över flera sidor och som måste läsas väx-
elvis med huvudtexten för att denna skall bli begriplig. Här finns också textpartier som förefaller
att vara infogade trots att författaren tvekar om de hör hemma i framställningen. De kan inledas
så här: ”I detta sammanhang må även det spörsmålet beröras, om det är tillåtet, …” (s. 144).

66 Utrymmet för skön är stort. Skulle fotnoterna 17 – 19 i denna uppsats med fördel kunna strykas?
Eller är de av sådant intresse att de borde placeras i huvudtexten? 

67 Några arbeten i materialet har ett större antal noter av detta slag. För exempel se Saldeen s. 47
n. 20, s. 136 n. 19 och s. 181 n. 49. Jensen, Rylander & Lindblom är tveksamma till detta bruk
(a.a. s. 79).

68 Håstad excellerar i korshänvisningar. Även Zackariasson har ett ymnigt bruk av sådana.
69 Se Lindskog ovan (not 8).
70 Numera brukar fotnoter i monografier numreras så att varje kapitel inleds med en ny serie av

fotnoter. Ibland förekommer en numrering som är genomgående för hela boken (så Eklöf och
A. H. Persson). Tidigare förekom att man hade serier om nio noter numrerade 1–9. Det kunde
få till resultat att ett nytt kapitel inleddes med t.ex. fotnot nr 2; så 4 kap. i Hellners avhandling
(s. 88). I Hults arbete Juridisk debatt återfinns i uppsatsen ”Regel, standard och skön” dels num-
rerade noter, dels insprängda i dessa såväl en fotnot med asterisk som fyra fotnoter som åsatts
bokstäverna a, b, c, och d. Även S. Larsson nyttjade i vissa fall noter med vidhängande bokstäver
i gemena. – Kan man tänka sig att den dåtida tryckeritekniken låg bakom?

71 Olivecrona är tveksam till annat bruk av noter än typ (a): ”Man finner icke alltför sällan att not-
apparaten är överbelastad; stundom står rentav det viktigaste i noter. Det är en svår prövning att
läsa en framställning, där texten kanske upptar en tredjedel av sidan eller mindre, under det att
resten av utrymmet fylles av noter, tryckta med petitstil, som äro nödvändiga för att man fullt
skall kunna följa resonemanget. Ett dylikt sätt att skriva vittnar om bristande bearbetning.
Noterna ha tydligen använts för att sätta in än det ena, än det andra som författaren kommit att
tänka på. Man bör göra sig det besväret att skriva om sin framställning, till dess allt smälts in i
ett löpande resonemang, som återfinnes i texten. Noter böra endast användas för hänvisningar
till källor och litteratur samt (sparsamt) för upplysningar eller reflexioner som ligga vid sidan av
tankegången” (a.a. s. 529 f.). – Var detta måhända en förstucken kritik riktad mot lundakollegan
Hjalmar Karlgrens vidlyftiga fotnoter? Också Jensen, Rylander & Lindblom menar att det är
framför allt ett av tänkbara sätt att bruka noter som bör komma till användning, nämligen ”att
hänvisa till källan bakom ett påstående eller citat” (s. 78).
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kombineras och så sker också i hög utsträckning. En dialognot t.ex. innehåller
normalt en källhänvisning. 

8.2 Hänvisningssystem

Oxfordsystemet, som i huvudsak används i denna uppsats, innebär att man
utnyttjar fotnoter (eller eventuellt slutnoter) och att dessa kan vara av alla typer
nämnda i 8.1.72 Ett alternativ är det s.k. Harvardsystemet. I detta används inte
fotnoter utan man tar i den löpande texten in en referens vilken bara består av
efternamn och inom parentes årtal (x-son 2005), ibland också med sidangivelse;
källförteckningen innehåller i detta fall referenserna i deras helhet.73 

Harvardsystemet har numera störst spridning inom samhällsvetenskaplig lit-
teratur medan Oxfordsystemet förblivit det traditionella inom den akademiska
juridiken. I materialet – inklusive tidskrifterna – dominerar det alltjämt men
Harvardsystemet har gjort inbrytningar, bl.a. i TfR. Praxis är f.ö. inte alldeles
fast. Det har blivit allt vanligare på senare år att de bägge systemen kombineras,
t.ex. så att fotnoter brukas men utan att källan återges i sin helhet, d.v.s. bara
med efternamn (och eventuellt årtal), varför man får gå till källförteckningen för
att finna referensen i dess helhet.74 Lagrumshänvisningar sätts regelmässigt i not
inom brödtexten.75 Också noter i fotnoter är en form av kombination; hänvis-
ningen sätts här inom parentestecken, inte i särskild fotnot till fotnoten. 

72 Enligt Oxfordsystemet sätter man författarens initialer eller förnamn före efternamnet. Sedan
kommer titel, upplaga/band (om det finns fler än en/ett) och utgivningsort (förlagsort). Årtal (för
tidskrifter volym och eventuellt nr) kommer efter förlagsnamnet (för böcker). Det skiftar om
man sätter ut hela förnamnet eller bara initialen. I Rambergs köplagskommentar används endast
efternamnet (också i litteraturlistan). Det ger ett något opersonligt intryck och kan i vart fall i
teorin skapa oklarhet om vem som åsyftas.

73 Källförteckning finns i slutet av arbetet (i vissa böcker i slutet av varje kapitel) i Harvardsyste-
met. I källförteckningen kommer författarens efternamn och förnamn alternativt förnamnets ini-
tial(er) först och därefter årtal (inom parentes). Dessa åtföljs av titel (som är kursiverad), even-
tuella uppgifter om upplaga/band (om det finns fler än en/ett), utgivningsort samt förlag. Om det
är en tidskriftsartikel är namnet på tidskriften kursiverat. Arbetena förtecknas i alfabetisk ord-
ning efter författarnas efternamn. Om flera arbeten av en författare åberopats förtecknas de i kro-
nologisk ordning. Om författaren publicerat flera arbeten samma år lägger man till bokstäver (a,
b, c o.s.v.) efter årtalet för att skilja dem åt. 

74 Så sker i t.ex. Ekonomisk Debatt och i viss utsträckning i denna uppsats. Gunnarsson och
Radetzki är andra exempel. Sundberg har en mellanform; han hänför sig till vissa verk med bara
författarnamn och andra med förkortad titel, något som förklaras i källförteckningen (s. 383). I
vissa fall kan det vara praktiskt att sätta ut alla sidhänvisningar till ett visst arbete i den löpande
texten; ett exempel är en recension där ett stort antal sidhänvisningar görs till det verk som
recenseras. Det hindrar inte att hänvisningar till andra verk görs i fotnoter. Se Wahlgren, Warn-
ling-Nerep & Wrange s. 29.

75 Lundqvist gör genomgående tvärtom.
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Är något av systemen att föredra för rättsvetenskapen?76 Det är svårt att se
skäl att gå ifrån det traditionella vilket fyller sin funktion väl. Det har bl.a. för-
delen att det kan lasta av brödtexten. Harvardsystemet kan bli svåröverskådligt
i de fall som hänvisningarna är många. Man kan finna åtskilliga exempel på det
i dansk juridisk litteratur. Å andra sidan finns exempel på att det används på ett
elegant sätt.77 Harvardsystemet, som tvingar läsaren att i många fall gå till käll-
förteckningen för att kunna identifiera ett verk, har dock fördelen att man alltid
får en samlad källförteckning i anslutning till längre tidskriftsartiklar. Böcker
från USA i vilka Oxfordsystemet tillämpas saknar vanligen en källförteckning
men brukar ha en förteckning av de namn som omnämnts i den löpande texten
och stundom även de namn som finns i noter. Harvardsystemet är enkelt att han-
tera i den löpande texten, eftersom man ej använder fotnoter och hänvisningen
i den löpande texten är kort och enkel.78 Brukas Oxfordsystemet på ett strikt sätt
– med respekt för dess krav på sidhänvisningar såvitt gäller referenser till litte-
raturen – kan det bidra till precision.

Vissa tidskrifter har skrivanvisningar som lämnar detaljerade anvisningar om
hur hänvisningar skall göras. Det finns också anvisningar som utfärdats i USA
för vissa vetenskapliga fält, bl.a. det juridiska området.79 JT har skrivanvis-
ningar sedan flera år tillbaka och TfR sedan 2003. JT:s anvisningar angående
hänvisningar är mycket knapphändiga. TfR:s anvisningar, som är mer precisa,
rekommenderar en variant av Harvardsystemet för längre artiklar och Oxford-
systemet för kortare men detta är rekommendationer. I alla tre tidskrifterna (JT,
SvJT och TfR) kan hänvisningstekniken variera inom ett och samma häfte. I
detta avseende skiljer de sig från samhällsvetenskapliga tidskrifter som brukar
ha tydliga föreskrifter för att skapa enhetlighet. Detsamma gäller anglosaxiska
juridiska böcker och tidskrifter, för vilka formaliseringen drivits långt.

8.3 Utformningen av källhänvisningar

De flesta författare använder ”markörer”, som visar innebörden av en referens.80

Om författaren i en not endast hänvisar till en källa för ett citat, en källa för ett
påstående eller förklarar en källa som förekommer i huvudtexten (nottyp (a)
ovan), saknas skäl att använda en markör. Vissa författare sätter likväl ut ordet
”se” vilket vanligen markerar ett klart stöd för det påstående till vilket hänvis-

76 För synpunkter på hänvisningssystemen, särskilt från humanioras synpunkt, se T. Frängsmyr,
Hur skriver man fotnoter?, Tvärsnitt nr 1 1982 s. 38 ff. 

77 Peczenik och Taxell är exempel. Den senare har en egen metod; han för in ”noterna” i brödtexten
utan notnummer och utan parentes. Det är varken det ena systemet eller det andra.

78 Se J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 3 uppl., Lund 2000 s. 51 ff.
79 I not 62 nämnd skrift (The Bluebook), som är ytterst detaljerad och regelbundet ges ut i nya upp-

lagor, har vunnit burskap.
80 Se t.ex. Wahlgren, Warnling-Nerep & Wrange s. 41 f.
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ningen hör. Någon enstaka författare använder markören ”så” för att tydligt
markera att den källa som åberopas har viss uppfattning.81

”Jfr” (”cf.”) är en markör av något obestämd innebörd. Enligt handledning-
arna om uppsatsskrivning markerar ”jfr” att det åberopade uttalandet ligger i
linje med det egna resonemanget.82 ”Jfr” kan ibland också uppfattas som en hän-
visning som markerar att författaren fått s.a.s. stimulans från källan, t.ex. ett
uppslag som bearbetats. Men materialet visar att ”jfr” också brukas enbart för
att ange att källan behandlar samma eller liknande ämne eller på annat sätt är av
betydelse för framställningen. En sådan hänvisning kan klargöra att författaren
inte förbisett källan i fråga och den kan informera läsaren om material som för-
tjänar uppmärksamhet.83 Brukas ”jfr” utgör alltså källan inte nödvändigtvis stöd
för författarens påstående. Det finns t.o.m. de som menar att ”jfr” markerar ett
visst avståndstagande, men detta är nog inte någon dominerande uppfattning.84

Materialet tyder på ett något överdrivet bruk av ”jfr”.85 Denna markör kan vara
ett sätt för författaren att undvika att ta ställning till hur det åberopade arbetet
förhåller sig till hennes egna påståenden. Eftersom ”jfr” har en diffus innebörd
kan det vara skäl att låta ”jfr” åtföljas av ett förtydligande (t.ex. ”jfr x, som häv-
dar att...”).86

De bägge markörerna ”se dock/se däremot” och ”jfr dock/jfr däremot” har en
tydligare innebörd. Den förra markerar klart att föregångaren har annan mening
än författaren. Även den senare markören uttrycker ett motsatsförhållande, dock
inte så tydligt. Det förekommer också enstaka varianter såsom a. å. (annan
åsikt), annorlunda, a. m. eller a. men. (annan mening) m.fl. vilka kan vara klar-
görande. Det är vanligt i materialet att markören ”se dock” eller ”jfr dock”
används utan att författaren upplyser om varför hon tar avstånd från det nämnda
arbetet (se även ovan 6.2 i. f.). Detta kan vara försvarligt av utrymmesskäl eller
därför att det nämnda arbetets argumentation framstår som irrelevant. Men van-
ligen bör man som läsare kunna få någon form av argument eller kommentar. 

Materialet visar att några klassiska referensuttryck har fallit ur bruk. Exempel
är korshänvisningarna ”supra” och ”infra” som ersatts av ”ovan” respektive

81 Så Lennander.
82 Finna rätt s. 183, Jensen, Rylander & Lindblom s. 79 samt Wahlgren, Warnling-Nerep &

Wrange s. 42. Så också The Bluebook.
83 Det förekommer också att man i detta syfte brukar allmänna markörer såsom ”allmänt om denna

fråga kan hänvisas till ”/”se närmare härom”. En sådan markör är vanligen att föredra framför
ett diffust ”jfr”.

84 Jareborg anger uttryckligen att ”se” och ”jämför” ”inte som i många skrifter (är) avsedda att
betyda detsamma. Ofta har ’jämför’ innebörden ’se däremot’ ” (s. 6). Markören ”jf.” är tvetydig
också i dansk juridisk litteratur. Zahle upplyser att den brukas både för att uttrycka stöd och för
att uttrycka ett förbehåll (s. 696). 

85 För flitigt bruk av ”jfr” kan hänvisas till Bengtsson. (Ställvis kan Bengtsson ha i stort sett bara
markören ”jfr”, t.ex. s. 183 f., 191 f., 282 f. och 304 f.).

86 Om författaren vill markera viss influens kan hon skriva att ”idén hämtats från X” eller liknande.
Malmberg skriver: ”Jag har hämtat näring från P” (s. 33 n. 59).
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”nedan”. Inte heller brukas ”supra” och ”infra” (föregånget av författarnamnet)
för att hänvisa till ett i tidigare respektive senare not nämnt arbete. Idem (id.)
och ibidem (ibid., ib.), d.v.s. densamme/samma källa respektive samma ställe/
samma arbete, förekommer knappast heller ens när samma källa åberopas i tät
följd. Detsamma gäller op. cit. (opus citatum) och loc. cit. (loco citato). Alla
dessa tycks ha ersatts av a.a. och/eller författarnamnet,87 ibland åtföljda av hän-
visning till den not där källan första gången nämndes;88 TfR rekommenderar
dock op. cit.89 

Titlar som ingår i ”materialet” (se avsnitt 3)

(hänvisningar till dessa titlar görs normalt med enbart efternamnet)

A. Agell, Testamentsrätt, 3 uppl., Uppsala 2003; A. Andersson, L. Bejstam, Ö. Edström & L. Zan-
derin, Arbetsrätten i staten, Lund 2004; H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skade-
ståndsansvarets gränser, Uppsala 1993; B. Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kon-
traktsbrott, Stockholm 1967; O. Bring & S. Mahmoudi, Sverige och folkrätten, Stockholm 1998;
C. Calleman, Turordning vid uppsägning, Umeå 1999; L. Ebervall, Försvararens roll. Ideologier
och gällande rätt, Stockholm 2002; Ö. Edström, MBL och utvecklingsavtalet. Samverkansförhand-
lingar i företag, Stockholm 1994; D. Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om tvångslicensie-
ring, Stockholm 2004; O. Ekstedt, Ideellt skadestånd för personskada, Lund 1977; P. Ellsberger,
Pantlån. Om ränta och värdepappersrättsliga konflikter i pantbankernas kreditgivning, Stockholm
2004; H. Falkman, Bankrörelse, Stockholm 2002; M. Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig
grund, Stockholm 1999; K. Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, Stockholm 1993; Å. Gunnars-
son, Skatterättvisa, Uppsala 1995; R. Hager, Värderingsrätt, särskilt om ersättning och värdering
vid expropriation, Stockhom 1998; L. Hatzidiki-Dahlström, EU:s internationella privat- och pro-
cessrätt, Lund 2004; J. Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett
civilrättsligt problem i komparativ belysning, Uppsala 1950; J. Hellner, Metodproblem i rättsve-
tenskapen: Studier i förmögenhetsrätt, Stockholm 2001; P. Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfri-
het som mänsklig rättighet, Uppsala 2003; A. Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en all-
män rättsprincip, Linköping 2004; Ph. Hult, Civilrättsliga spörsmål, Stockholm 1939; Ph. Hult,
Juridisk debatt. Valda rättsvetenskapliga uppsatser, Uppsala 1952; H. Hydén, Rättssociologi som
rättsvetenskap, Lund 2002; T. Håstad, Tjänster utan uppdrag. Ersättning och behörighet vid s. k.
negotiorum gestio, Stockholm 1973; N. Jareborg, Allmän kriminalrätt, Uppsala 2001; J. Kleine-
man, Ren förmögenhetsskada. Särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, Stockholm
1987; Hj. Karlgren, Några spörsmål i anslutning till 8 § avtalslagen, Studier i allmän avtalsrätt,
Lund 1935; M. Larsson, Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, Uppsala 2002; S.
Larsson, Förlikning i tvistemål, Uppsala 1958; G. Lennander, Panthavares skyldigheter vid pant-

87 Det förekommer (exempelvis hos Votinius) att referensen ständigt upprepas i sin helhet, också
i fotnoter som följer på varandra. Det misspryder texten och kan även öka textmassan. 

88 Sundberg använder (om än sparsamt) vissa latinska förkortningar såsom ibidem, op. cit. och
loc.cit.

89 I engelskspråkig text har de latinska förkortningarna i hög grad behållit sin ställning. ”Id.” är där
standardhänvisningen till närmast föregående arbete som åberopats, supra och infra används
mycket frekvent i bägge ovan nämnda betydelser liksom op. cit. och loc.cit.
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avtal om lös egendom, Stockholm 1977; G. Lind, The Revival of Chapter VIII of the UN Charter.
Regional Organisations and Collective Security, Stockholm 2004; P. H. Lindblom, Miljöprocess,
del I, Uppsala 2001 och och del II, Uppsala 2002; S. Lindskog, Skiljeförfarande. En kommentar,
Stockholm 2005; H. Lokrantz Bernitz, Medborgarskapet i Sverige och Europa. Räckvidd och rätt-
tigheter, Uppsala 2004; U. Lundqvist, Bevisförbud. En undersökning av möjligheterna att avvisa
oegentligt åtkommen bevisning i brottmålsrättegång, Uppsala 1998; J. Malmberg, Anställningsav-
talet. Om anställningsförhållandets individuella reglering, Uppsala 1997; C. Martinsson, Kreditsä-
kerhet i fakturafordringar – en förmögenhetsrättslig studie, Uppsala 2002; T. Mattsson, Barnet och
rättsprocessen, Lund 2002; M. Norrgård, Interimistiska förbud i immaterialrätten, Helsingfors
2002; H. Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, Stockholm 1996; A. Peczenik, Vad
är rätt?, Stockholm 1995; A. H. Persson, Förbehållsklausuler. En studie om en säkerhetsrätts nuva-
rande och framtida ställning, Stockholm1998; G. Persson, Exklusivitetsfrågan. Om förhållandet
mellan tryckfrihet och annan rätt, Stockholm 2002; M. Radetzki, Orsak och skada, Stockholm,
1998; J. Ramberg, (under medverkan av J. Herre), Köplagen, Stockholm 1995; O. Rimsten,
Arbetsdomstolen och lagstiftaren. Om värderingar i rättsligt beslutsfattande, Uppsala 1998; Å. Sal-
deen, Barn och föräldrar, 4 uppl., Uppsala 2001; C. af Sandeberg, Prospektansvaret. Caveat emptor
eller caveat venditor?, Uppsala 2001; M. Sandström, Rättsvetenskapens princip. Till frågan om
rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära, Stockholm 2004; T.
Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, Stockholm 2005; S. Strömholm,
Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5 uppl., Stockholm 1996; J. W. F. Sundberg, Om ansvaret för
fel i lejt gods, Stockholm 1966; C. Taube, Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A
Study in Comparative Constitutional Law, Uppsala 2001; L. E. Taxell, Avtal och rättsskydd, Åbo
1972; G. Walin, Panträtt, Stockholm 1991; A. J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, Lund
2002; T. Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt. Privaträtt som redskap för mikropolitik, Helsing-
fors 2001; S. Votinius, Varandra som vänner och fiender, Stockholm-Stehag 2004; L. Zackarias-
son, Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär, Uppsala 1999; C. Ödberg,
Skogsavverkningsrätt, Luleå 2004.
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