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Att söka anslag för rättsvetenskaplig 
forskning

CLAES SANDGREN*

Den rättsvetenskapliga forskningen finansieras i stigande grad med s.k. externa
medel, dvs. medel som erhålls från finansieringskällor utanför universiteten.
Externa medel söks regelmässigt i konkurrens. Anslagsbeviljande organ har
naturligt nog skiftande krav på ansökningarna men i huvudsak är dock bedöm-
ningsgrunderna ensartade. De följande synpunkterna tar sikte på de kriterier
som kan antas vara gängse för flertalet organ som beviljar medel för rättsveten-
skaplig forskning.1 

1. Vetenskaplig kvalitet

Det finns ett antal faktorer som är centrala för vetenskaplig kvalitet och som där-
för återkommer i de flesta sammanhang där forskningsansökningar bedöms:
problemformulering, relevans, teori, nyhet, metod och material. Att bedöma en
ansökan är därvid att spekulera i vad mån sökanden kommer att lyckas.2 Av
detta skäl bör ytterligare två faktorer tillmätas betydelse: sökandens kompetens
och projektets genomförbarhet. De nämnda faktorerna kommer att behandlas i
tur och ordning (avsnitt 3).

1 Artikeln baseras bl.a. på mina erfarenheter från bedömningar av forskningsansökningar, främst
i Riksbankens Jubileumsfond, liksom från arbetet med och utfallet av egna ansökningar. Ronnie
Eklund, Ronney Hagelberg, Christer Jönsson, Per Henrik Lindblom, Birgitta Nyström, Robert
Påhlsson, Stig Strömholm och Peter Westberg har lämnat synpunkter på ett utkast till denna arti-
kel. Jag är dem stor tack skyldig.

2 Bedömningar av ansökningar görs per definition ex ante på basis av en beskrivning av forsk-
ningsprojektet. Sådana bedömningar är alltså prognoser och därmed osäkrare än bedömningar
av vetenskapliga manuskript som definitionsmässigt görs ex post. Av samma skäl blir de osäk-
rare än tjänstetillsättningar. I de fall som dessa senare grundas på en projektbeskrivning blir
dock skillnaden mindre. Även stöd åt s.k. starka forskningsmiljöer befinner sig i ett mellanläge
så till vida som anslag beviljas på grundval av såväl uppnådda resultat som potential och plane-
rad verksamhet.

* Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
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Det finns ingen entydig vetenskaplig standard gemensam för alla vetenskap-
liga fält. Det föreligger skillnader mellan olika discipliner, inte minst mellan
natur- och kulturvetenskaperna. Också de senare emellan finns skillnader som
hänger samman med disciplinernas olika karaktär. Ett exempel är att tolkning
och förståelse står i centrum för textvetenskaper, såsom flertalet humanistiska
discipliner men också rättsvetenskapen. ”Hård empiri”, kvantitativ metod och
förklaring, som utmärker vissa samhällsvetenskaper, kan dock förekomma även
inom rättsvetenskapen om än i mindre doser.

De krav som kan ställas på rättsvetenskaplig forskning är i princip samma
som kan ställas på forskning i allmänhet, samtidigt som rättsvetenskapen har
sina särdrag och traditioner. Den som utarbetar en ansökan om medel för rätts-
vetenskaplig forskning bör å ena sidan vara uppmärksam på de allmänna kraven
på vetenskaplig kvalitet; rättsvetenskapen kan inte få dispens från dessa. Å
andra sidan måste sökanden vara lyhörd för rättsvetenskapens särskilda förut-
sättningar. Det finns ett stort antal anvisningar om hur ansökningar om forsk-
ningsmedel skall utformas inom det samhällsvetenskapliga området.3 Men
såvitt jag kunnat finna saknas sådana anvisningar som är utformade med sikte
på ansökningar för det rättsvetenskapliga området. Detta brukar räknas till sam-
hällsvetenskaperna i detta sammanhang, något som inte är utan problem efter-
som anvisningarna inte beaktar rättsvetenskapens särdrag. 

2. Rättsvetenskapens särart

2.1 En normativ vetenskap

Man brukar beteckna den traditionella rättsvetenskapen såsom normativ, icke-
empirisk, därför att rättsvetenskapliga utsagor i princip handlar om normer. Ett
typiskt rättsvetenskapligt arbete handlar alltså inte om empiriska förhållanden
utan främst om normer om hur ”verkligheten” bör vara (eller antas vara).4 Nor-

3 Anvisningar om hur ansökningar skall utformas har utfärdats av bl.a. Riksbankens Jubileums-
fond och Vetenskapsrådet. Det finns också mer allmänna beskrivningar om hur ansökningar om
forskningsanslag inom samhällsvetenskaperna skall utformas. Ett praktiskt exempel är G.
Schwarzer, Forschungsanträge verfassen. Ein praktischer Ratgeber für Sozialwissenschaftler/-
innen, Zeitschrift für Internationale Beziehungen, vol. 8 nr 1, 2001 s. 141–156. Här kan också
hänvisas till A. Przeworski & F. Salomon, The Art of Writing Proposals: Some Candid Sugges-
tions for Applicants to Social Science Research Council Competitions, Social Science Research
Council, USA, (www.ssrc.org/fellowships). En sökning på Internet visar att även enskilda uni-
versitet har praktiska anvisningar, t.ex. universitetet i Kassel (www.uni-kassel.de/wiss_tr/lei-
tantrag.ghk). 

4 Normerna ses alltså vanligen som skilda från verkligheten. Om denna anses innesluta bara före-
teelser som kan verifieras med externa, positivistiska kriterier, är detta synsätt befogat. Detta är
dock inte oomstritt (t.ex. N. Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 8 f.).
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mativiteten är dock inte total. Rättsvetenskaplig analys, särskilt de lege ferenda,
bygger på uppfattningar om verkligheten, exempelvis om hur människor brukar
handla. 

Hur kan rättsvetenskapliga utsagor verifieras? Externa, positivistiska krite-
rier, exempelvis experiment eller statistisk bearbetning av data5 som kan veri-
fiera (eller vederlägga) utsagor om (den fysiska) verkligheten kan inte använ-
das. Verifikationen måste i stället grundas på interna kriterier, nämligen de kri-
terier för en rationell argumentation som är allmänt accepterade inom det
juridiska och rättsvetenskapliga samfundet, vilket alltså är centralt ”audito-
rium”.6 Kuhn och hans efterföljare betonar att all vetenskaplig kunskap ytterst
är vad forskarsamhället accepterar, men detta kriterium får alltså en ovanligt
framskjuten plats för rättsvetenskapens del.

2.2 Argumentationen

Inom rättsvetenskapen accepteras en ganska fri argumentation, i vilken rättskäl-
leanalysen kan förenas med ändamålssynpunkter, extern specialkunskap (andra
discipliners teorier inbegripna), s.k. erfarenhetssatser samt forskarens allmänna
erfarenheter och kunskaper om området. Också värderingar har en plats i argu-
mentationen; rättsvetenskapen är normativ även i denna mening. Argumentatio-
nens syfte är typiskt sett inte att ”fastställa gällande rätt” utan snarare att syste-
matisera stoffet, utveckla begreppsapparaten, analysera argument och tänkbara
lösningar, utforma läror och principer, underkasta rättsläget kritisk granskning
osv. Sammanvägningen av hela detta spektrum av material och synpunkter
utmärker den rättsvetenskapliga argumentationen, som i denna mening kan
sägas vara mindre specialiserad än argumentationen i många andra discipliner. 

Argumentationen kan alltså innehålla värderingar. Den vetenskapliga verifi-
kationen är särskilt känslig i fråga om dessa. Hur skall vakthållningen skötas så
att inte gränsen till det godtyckliga, politiska eller privata överskrids? Svaret är
att man – intill en viss gräns – kan argumentera objektivt också om värderingar.
Dessa kan byggas under med fakta och motiveras med t.ex. rättsliga eller eko-
nomiska teorier. Man kan dock inte i de riktigt svåra värderingsfrågorna uppnå
en vetenskapligt solid verifikation. Rättsvetenskapliga arbeten innehåller utsa-
gor som inte kan verifieras på ett sätt som innebär att de kan sägas vara veten-
skapligt underbyggda. Också andra vetenskaper ger utrymme åt värderingar –

5 Strömholm menar att det bara är ”verifierbara utsagor om verkligheten” som brukar betecknas
som vetenskap och att rättsdogmatiken faller utanför ”vad som vanligen betecknas såsom veten-
skap” (S. Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5
uppl., Stockholm 1996 s. 75). Strömholm synes i detta sammanhang räkna bort andra kriterier
för verifikation än externa, positivistiska kriterier (jfr dock s. 80 och 116). 

6 Se närmare D. R. Doublet & J. F. Bernt, Retten og vitenskapen, Bergen 1993 s. 20 ff. 
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även de hårda samhällsvetenskaperna – men den rättsvetenskapliga argumenta-
tionen står friare än den samhällsvetenskapliga.7

2.3 Teori och teoribildning

För att forskningsresultat skall kunna fogas in i ett vidare teoretiskt samman-
hang och/eller på annat vis ge teoretisk förståelse eller förklaring, bör resultaten
generaliseras så långt som möjligt. Det görs genom teoribildningen. Ett av rätts-
vetenskapens särdrag är dess oklara förhållande till teori och teoribildning.8 I
grunden föreligger dock här en missuppfattning. Inget hindrar att resultaten av
analysen nyttjas som byggstenar i en teoribildning. Visserligen finns det gränser
för generaliserbarheten men en rättsvetenskap, som syftar till att påvisa mönster
och samband och att utforma principer och läror, bildar teorier i samma mening
som många andra vetenskaper.9 

2.4 Rättsvetenskaplig metod

Visserligen tillåts en fri argumentation, som redan sades, men den s.k. rättsdog-
matiska metoden är central inom denna ram. Medan samhällsvetenskaperna
präglas av stor metodisk mångfald – man kan inte tala om den ”samhällsveten-
skapliga metoden” – är det vanligt att man talar om rättsdogmatiken som ”den
rättsvetenskapliga metoden”, ”den traditionella metoden” eller liknande. Upp-
byggandet av den rättsvetenskapliga forskningsprocessen runt en s.a.s. förutbe-
stämd metod skiljer rättsvetenskapen från flertalet andra discipliner. När juris-
ten talar om att ”undersökningens syfte är att analysera gällande rätt på
området” så framstår också det angreppssättet som främmande för t.ex. en sam-
hällsvetenskaplig bedömare. Detta innebär ju att ett visst material är styrande

7 Av inlägg från senare tid kan hänvisas till Peczenik som framhäver att ”(e)ndast ett fåtal värde-
omdömen är (emellertid) uppenbara, säkra var för sig” (s. 261; se även resonemanget s. 271 f.).
(A. Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249 ff.), medan Jareborg hävdar ”att
värdeutsagor inte på något avgörande sätt skiljer sig från andra utsagor i fråga om sanningsvärde
och rationalitet.” (s. 9).

8 Rättsvetenskapen har detta gemensamt med humanistisk forskning. I den mån som denna senare
laborerar med teorier är det i många fall som en tolkningsram som ger stadga åt forskningen och
bidrar till att skapa den förståelse som sådan forskning tillhandahåller. Det finns också samhälls-
vetenskaper såsom företagsekonomi, en påtagligt eklektisk disciplin, och socialantropologi,
som arbetar på mikronivån, för vilka teorier och teoribildning spelar en mindre framträdande
roll. Det är närmast metoden som ger dessa discipliner sin särprägel. För ett intresseväckande
bidrag om ett humanistiskt ämnes förhållande till ”teori” kan hänvisas till B. Lindberg, Metod,
teori och retorik, i Idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1997, red. H. Björck, Göteborg 1997 s.
51 ff. 

9 C. Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004–05 s. 297 ff.
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vilket bearbetas med en viss metod – en dogmatisk sådan – inte att ett problem
eller en teori är utgångspunkten som sedan får avgöra vilken av tänkbara meto-
der som är lämpad.10

2.5 Material (empiri)

Rättskällematerialet är rättsvetenskapens främsta empiri. Man brukar dock inte
uttrycka sig på det viset, men vare sig rättskällematerialet används för uppgiften
att tolka och systematisera eller i annat syfte är ett sådant språkbruk lämpligt i
så måtto som man då knyter an till gängse terminologi inom vetenskapsteorin.
Rättsvetenskapen har dock ett drag som utmärker den också i detta hänseende.
Det är att rättskälleläran – en lära som vetenskapen möjligen kan påverka men
inte råder över – pekar ut det material som har relevans för argumentationen
avseende gällande rätt. Den rättsvetenskapare som arbetar dogmatiskt står alltså
inte lika fri att välja sitt material som forskare inom andra discipliner.

2.6 Praktisk orientering

Som ett särdrag skall till sist nämnas rättsvetenskapens praktiska orientering
som den dock har gemensam med andra tillämpade vetenskaper, exempelvis
många tekniska ämnen. Rättsvetenskapen skall inte bara uppfylla de metodiska
krav som kvalificerar den för vetenskapsamfundet. Den skall också vara nära
förbunden med sitt praxisfält. Den juridiska argumentationen är i stora drag
gemensam för akademin och rättslivet. De nära banden dem emellan är en styr-
kefaktor därför att de bidrar till att teorins resultat får relevans och kommer till
praktisk användning. Nackdelen är att den löper risken att mer eller mindre
reproducera sitt praxisfält. 

3. Kriterier för bedömningen av forskningsansökningar

3.1 Problem och relevans

Det kanske främsta kravet på en forskningsansökan är att forskningsuppgiften
är väl vald. Det är främst tre kriterier som bestämmer valet av ämne: forskarens
kunskapsintresse, ämnets relevans samt genomförbarheten i metodiskt och
andra avseenden. Valet av problem är – vid sidan av förmågan till metodisk för-

10 En sådan syn kan också försvåra ett tvärvetenskapligt samarbete (se nedan 4.4) eftersom ett
sådant samarbete brukar förutsätta att problem och teori får ha inverkan på valet av metod.
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nyelse – avgörande för rättsvetenskapens förmåga att producera nya, intresse-
väckande resultat. Det är samtidigt den kanske svåraste delen av forskningspro-
cessen, därför att den kräver erfarenhet och överblick. Inte minst valet av de
problem som ryms inom ämnet och formuleringen av dessa problem förtjänar
stor omsorg.11 

Forskarens kunskapsintresse får ha stort inflytande på ämnesvalet. Saknar
hon motivation för ett visst ämne kan resultatet knappast bli bra. Valet av ämne
kan därför inte alltid motiveras på ett objektivt sätt som övertygar alla och envar. 

Utomvetenskaplig relevans (samhällsrelevans) är en inte helt entydig förete-
else men innebörden är i allmänna termer att forskningen skall kunna förklara
ett samhälleligt problem eller i vart fall kasta nytt ljus över ett sådant, dvs. öka
kunskapen om och förståelsen av detta. För rättsvetenskapens del handlar det i
högre grad om att bidra till förståelse än förklaring, men rättsvetenskapen kan
bidra också till förklaring. Om samhällsrelevansen är låg, blir forskningen
inkrökt i sig själv vilket hämmar utvecklingen.12 Det kan sägas att den rättsve-
tenskapliga forskningen har sin givna samhällsrelevans som stöd åt rättstillämp-
ningen och det praktiska rättslivet i stort (se 2.6). Denna praktiska orientering är
en styrka; den kan gott lyftas fram kraftfullare än vad som ofta sker i ansök-
ningar. Som nämndes är nackdelen att rättsvetenskapen löper risken att repro-
ducera sitt praxisfält. Motmedlet är teoretisering, bruk av empiriska metoder
samt ett öppet och kritiskt förhållningssätt, något som bör avspeglas i ansök-
ningar.

Man kan emellertid anta att den här formen av relevans inte möter så stor upp-
skattning och förståelse utanför de rättstillämpande organens krets. Det är därför
önskvärt att ämnen väljs som kan ha en relevans med större räckvidd, t.ex.
undersökningar de lege ferenda och om lagstiftningens effekter. Sådana studier
blir dock ofrånkomligen anemiska om de bara baseras på det gängse rättskälle-
materialet. Empiriskt material kan tillföra syre. Det är också viktigt att helt nya
forskningsfält öppnas. Ofta är detta viktigare än att plöja redan existerande fält
och det är lättare att åstadkomma något intressant inom ett nytt område. Rätts-
vetenskapare har en olycklig kärlek till gamla invanda ämnesområden och där-
med till polemik med föregångare av begränsad aktualitet. 

Inomvetenskaplig relevans är ett begrepp som har släktskap med grundforsk-
ning. Att vidga den vetenskapliga kunskapen inom fältet har inomvetenskaplig

11 Jfr L. Rienecker, Problemformulering, Malmö 2003 s. 49 ff. 
12 Forskningens samhällsrelevans har avgörande betydelse för de finansiella resurser som ställs till

olika discipliners förfogande. Det är särskilt detta som kan förklara expansionen för medicinsk
och viss annan naturvetenskaplig forskning. Detsamma gäller också vissa samhällsvetenskap-
liga discipliner som hävdat sig vida bättre än rättsvetenskapen. Sektorsorganen tillmäter sam-
hällsrelevansen särskild betydelse. Exempel på sektorsorgan är Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap (FAS), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Rådet för
konkurrensfrågor, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (MISTRA) och Verket för innova-
tionssystem (VINNOVA).
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relevans. Det är också inomvetenskapligt relevant att förbättra förutsättningarna
för forskningen, t.ex. genom att material samlas in, databaser byggs upp, teorier
prövas eller vetenskapliga metoder förbättras. En inomvetenskaplig utveckling
ger alltså teorier och metodutveckling en central plats. Saknas en inomveten-
skaplig utveckling förflackas forskningen. Ett tecken på att ett arbete är av
inomvetenskapligt slag är att det är skrivet för andra forskare. 

3.2 Teori och teoribildning

Empiri och teoribildning är hörnstenar för all vetenskap. Det betyder att ansök-
ningar om medel för forskning vanligen förutsätts innehålla en teoridel, en
utläggning om den empiri som skall samlas in samt en förklaring om hur teori
och empiri förhåller sig till varandra. Inom naturvetenskapen praktiseras detta
vanligen så att hypoteser ställs upp varvid stor frihet råder, medan mycket
strikta krav ställs när man prövar hypotesernas giltighet genom experiment som
skall säkra tillförlitliga resultat. För många av samhällsvetenskaperna är teori-
bildningen forskningens främsta ratio. De ställer alltså gärna en teori i centrum
och nyttjar empiri för att bygga under teorins riktighet eller vederlägga den.
Detta är grundbulten i många ansökningar inom t.ex. nationalekonomi och – låt
vara mindre accentuerat – statsvetenskap. 

Som framgått kan rättsvetenskapen sägas ha ett oklart förhållande till teori
och teoribildning och därmed också till uppställandet av hypoteser.13 Rättsve-
tenskapliga undersökningar har i många fall fokus på och styrka i detaljanaly-
sen. Såsom berördes kan emellertid en serie detaljanalyser vara en god grund för
teoribildningen. Om man mera ser begreppet ”teoribildning” som en styrande
metafor och översätter denna till det rättsvetenskapliga idiomet, känner sig
juristen mer hemmastadd: mönster, samband, systematisering, principer och all-
männa läror. Den gemensamma nämnaren är generalisering. Ansökningar om
forskningsmedel bör lyfta fram detta generaliserande drag hos rättsvetenskapen.
Det betyder dels att kravet på att relatera undersökningen till en teori eller en
teoretisk ram kan göras med hänvisning till något eller några av dessa mönster
eller figurer, dels att detaljanalyserna bör generaliseras med hjälp av dessa
mönster och figurer. 

Rättsvetenskapliga undersökningar tar vanligen sin utgångspunkt i en lagbe-
stämmelse eller en företeelse i en lag, inte ett problem eller en teori. Svagheten
hos en sådan utgångspunkt framträder särskilt tydligt om undersökningen kan
förlora sin relevans p.g.a. en lagändring. En teori kan i vissa fall vara mer läm-
pad som utgångspunkt för en rättsvetenskaplig studie, som exempelvis kan

13 Det är betecknande att J. Hellners bok ”Metodproblem i rättsvetenskapen”, Stockholm 2001 har
mycket litet att säga om teoribildning vilket inte skulle ha varit fallet om det rört sig om ett mot-
svarande arbete om metodproblem i samhällsvetenskaperna (s. 147 – 150). 
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behandla lagstiftningens ändamålsenlighet mot bakgrund av sagda teori. Denna
kan vara av utomrättsligt slag, t.ex. en teori om något drag hos samhällsutveck-
lingen.14 Också en rättsvetenskaplig teori kan erbjuda en teoretisk ram som läm-
par sig som utgångspunkt för undersökningen, t.ex. läran om adekvans inom
skadeståndsrätten. En sådan ram kan inte bara bestämma ämnets inriktning utan
också inverka på valet av metod. 

3.3 Nyhet 

Ordet ”nyhet” ger förebud om ett stort och oväntat resultat. Hur skall den sed-
vanliga rättsvetenskapliga detaljanalysen kunna åstadkomma något sådant? Det
är vanligt att rättsvetenskapliga sökande över huvud taget inte förebådar något
utan förklarar att syftet är att ”analysera gällande rätt”. 

Många traditionella rättsvetenskapliga studier framstår som nyhetsfattiga.
Visserligen kan undersökningen innehålla en serie intressanta och djupgående
analyser av svåra rättsliga frågor. Men det är i många fall svårt för icke-jurister
att tillgodogöra sig denna typ av resultat och förstå vari nyhetsvärdet ligger. För
rättsvetenskapen gäller då att förklara att detta slag av studier är centrala inom
den rättsvetenskapliga traditionen och grundläggande för rättslivet. En sökande
bör precisera varför de problem som skall analyseras är svåra och relevanta med
följd att resultatet kan bli intresseväckande och av praktiskt värde. Undersök-
ningen behöver för övrigt inte stanna vid analysen av gällande rätt (jfr 2.2 ovan).
Analysen kan vara ett led i en undersökning som har en vidare syftning.

Det sagda hindrar inte att rättsvetenskapen bör sträva efter att producera ny
kunskap. Den del av ansökan som avser undersökningens förväntade resultat
och nyhetsvärde bör ha som grund en redovisning av litteraturen på området och
därmed också en redovisning av vad som inte behandlats. Nyhetskravet förut-
sätter alltså att ansökan summerar kunskapsläget samt innehåller en genomgång
som visar att sökanden är förtrogen med den relevanta litteraturen. ”Name-drop-
ping”, hänvisningar till stora namn, brukar inte imponera på bedömare, om
dessa hänvisningar inte integrerats med texten på ett övertygande sätt. 

Nyhet kan uppnås i första hand tack vare att ämnet är nytt eller i vart fall ett
antal frågeställningar inom ämnet. Redan valet av ämne kan vara originellt och
därmed bädda för ett högt nyhetsvärde. Undersöker man ett gammalt ämne är

14 Utnyttjande av andra vetenskapers teorier och metoder är också en väg att gå i syfte att nå ett
ökat mått av generalitet; det kan ske t.ex. genom att teorier hämtas vilka läggs till grund för en
rättsvetenskaplig undersökning. (Se C. Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, del I, JT 1995–
96 s. 737 ff.). Det kan vara naturvetenskapliga teorier, som t.ex. kan vara en bas eller kontext
för en miljörättslig studie, eller företagsekonomiska teorier som kan vara en motsvarande grund
för t.ex. en insolvensrättslig studie. Ekonomiska begrepp och företeelser kan också tas i bruk för
ett sådant syfte. (Se t.ex. R. Cooter & T. Ulen, Law and Economics, Boston etc. 2004 s. 15 ff.
och 33 ff. om begrepp såsom maximering, effektivitet och jämvikt). 
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mycket vunnet om man kan göra det med nytt material eller ny metod. Nyhet
har ett samband med generalitet (teoribildning). En generalisering av resultaten
förbättrar förutsättningarna för forskaren att förklara vad hon åstadkommit, inte
minst att redovisa vari det nya består.

En brist på sedvanligt rättskällematerial kan vara ett hinder för forskaren att
nå ny kunskap. En utväg kan då vara att föra in empiriskt material i undersök-
ningen. Också blygsamma ansträngningar i den riktningen kan höja nyhetsvär-
det väsentligt. En sammanställning av ett omfattande material som visar huvud-
linjerna inom ett fält kan också ha ett visst nyhetsvärde trots att det inte kommit
fram någon enstaka ny idé. Sådana synteser torde vara vanliga inom kulturve-
tenskaperna och där tillmätas vetenskapligt värde, medan detta är mindre van-
ligt inom naturvetenskaperna. Detsamma kan sägas om olika former av argu-
mentationsanalys som är centrala inom kulturvetenskaperna, rättsvetenskapen
inbegripen. 

3.4 Metod och material

En forskningsansökan bör innehålla en klar beskrivning av den metod som skall
användas och förklara varför denna metod är lämplig för forskningsuppgiften.
Det kan vara skäl att också kommentera varför en annan tänkbar metod inte
kommer att användas. Valet av metod liksom motiveringen av valet är viktiga
för projektets trovärdighet. 

Om sökanden avser att göra en studie av traditionellt slag, hänger de meto-
diska övervägandena bl.a. samman med materialets karaktär och med förutsätt-
ningarna för den juridiska argumentationen (jfr 2.1 och 2.2 ovan). Det gäller att
övertyga bedömarna att det föreligger goda förutsättningar för en sådan argu-
mentation som accepteras inom ”auditoriet”. Ansökningar om forskningsmedel
för rättsvetenskapliga undersökningar får en delvis annan karaktär (än typiska
ansökningar inom samhällsvetenskaperna) som en följd av rättsvetenskapens
normativitet. Denna ställer den juridiska argumentationens stringens i fokus lik-
som de särskilda förutsättningarna för denna argumentation. Ansökan bör
spegla en hög ambition i detta hänseende. Det kan alltså vara skäl att kommen-
tera de metodiska övervägandena i ljuset av materialets karaktär, t.ex. behovet
av utländskt material för att kompletterera det svenska liksom inverkan av det
europeiska övernationella domsmaterialet. Här kan också finnas resonemang
om bruket av ändamålsöverväganden och valet av ändamål. Om sökanden har
en viss värdering eller uppfattning om ämnet som påverkar metod och upplägg-
ning i stort bör denna redovisas och motiveras.15

15 Jfr A. Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvJT 2002 s. 243 ff. Agell skriver:
”Har man inte t.ex. vissa värderande hypoteser om rättsreglernas verkningar går det inte att över
huvud taget genomföra någon analys av reglers ändamålsenlighet” (s. 254).
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Om studien är av icke-traditionellt slag kommer de metodiska övervägandena
i annan dager. Exempel är att sökanden avser att göra en empiriskt inriktad stu-
die (t.ex. byggd på myndighetspraxis), anlägga ett visst perspektiv (t.ex. ett
feministiskt perspektiv), göra en diskursanalytisk studie (t.ex. av rättsvetenska-
pens vetenskapskultur), lägga en bestämd teori till grund för argumentationen
(t.ex. en ekonomisk teori) eller en värdering (t.ex. rättvisa) eller kombinationer
av dessa. Sökanden förväntas i dessa fall beskriva den metod som skall använ-
das och förklara varför denna metod är särskilt lämpad för uppgiften. Man måste
hålla i minnet att det inte finns någon metod som rutinmässigt kan användas i
fall som dessa utan forskaren får ha ett öppet sinne för vad som kan ge relevanta
och tillförlitliga resultat. 

Studier av det icke-traditionella slaget innehåller ofta en analys av gällande
rätt som ett delmoment. Det skapar en särskild metodisk svårighet, nämligen
integrationen av den rättsliga analysen med den andra komponenten (såsom
empiriska data, ett perspektiv eller en teori).16 Studier de lege ferenda bygger
ofta på en oklar föreställning om hur verkligheten är beskaffad. Kvaliteten
skulle höjas väsentligt – och vetenskapligheten – om ett mer mångsidigt under-
lag låg till grund för analysen än rättskällematerialet. Man kan många gånger
utnyttja empiriskt material som redan tagits fram liksom kunskap från andra dis-
cipliner. Så arbetar också andra vetenskaper som inte minst söker material och
uppslag till forskning i redan uppbyggda databaser. 

Rättsvetenskapliga ansökningar konstaterar inte sällan lakoniskt att ”traditio-
nell rättsdogmatisk metod” skall användas, punkt slut (jfr 2.4 ovan). Detta för-
bryllar samhällsvetenskapliga bedömare. Om sökanden å andra sidan skriver att
hon skall använda ”den samhällsvetenskapliga metoden” stegrar sig samme
bedömare. Eftersom det finns en uppsjö av samhällsvetenskapliga metoder för-
väntar sig bedömaren en närmare beskrivning av metoden, en utläggning om
varför denna är den lämpliga och hur den ska tillämpas (t.ex. varför intervjuer
skall göras och vilka problem som kan uppstå). Över huvud taget skall man söka
undvika att vara diffus. Det inger inte förtroende att skriva att ett ”ett brett spek-
trum av metoder” skall tas i bruk utan att detta förklaras.

Metod och material är två olika ting som bör hållas i sär men som har en ten-
dens att flyta samman. En viss metod kräver ett visst material och vice versa.
Det kan därför ibland vara skäl att behandla dessa två aspekter på projektet i ett
sammanhang så som skett här.

16 L. Hörngren och G. Sjöberg, recension av H. Falkman, Bankrörelse, Stockholm 2002, JT 2003–
04 s. 419 ff., innehåller en intresseväckande kritik av Falkmans metod i detta hänseende.
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3.5. Sökandens kompetens

Sökandens kompetens är naturligtvis central. Inom vissa naturvetenskapliga fält
tycks kompetensen vara viktigare än projektet som bedömningsgrund. Det ingår
i spelet att sökanden inte sätter sitt ljus under skäppan. Ger det en ansökan sär-
skild tyngd om ett eller ett par affischnamn återfinns bland projektdeltagarna?
Svaret är att det knappast gör intryck på bedömarna i de fall som man tror att
detta mest är ett sätt att smycka ut projektet. Men om en person av sådan kaliber
skall medverka substantiellt så kan det ge poäng.

Kompetensen manifesteras i första hand genom hänvisningar till sökandens
egna publikationer, varvid internationell publicering stärker kompetensen. Men
också andra meriter kan åberopas såsom uppdrag, utmärkelser, redaktörskap för
tidskrifter m.m. En junior person, som inte kan förväntas ha sådana meriter att
åberopa, rekommenderas att ägna relativt större kraft åt redovisningen av tidi-
gare forskning för att visa att sökanden är väl förtrogen med området och litte-
raturen. På motsvarande vis bör sökanden beskriva metoden med omsorg för att
visa att hon har den kompetens som behövs för att angripa problemet. Det är av
särskild betydelse om icke-traditionella metoder skall tas i bruk, t.ex. enkäter.
Det kan då vara skäl att knyta särskild metodkompetens till projektet varför
medel för denna kompetens bör täckas av ansökningen. 

3.6 Genomförbarhet m.m.

Ytterligare faktorer att beakta är projektets genomförbarhet, realism i upplägg-
ning och tidsåtgång, rimligheten i begärda medel i förhållande till de resultat
som kan förväntas m.m. För en relativt oansenlig forskningsuppgift bör inte en
alltför stor apparat sättas upp; sökanden kan ha skäl att slå av på ambitionen,
t.ex. på storleken på det material som skall samlas in. Omvänt kan man ibland
ha skäl att fråga sig om inte uppgiften är oöverstiglig. Sökanden kan då över-
väga att dela upp projektet, t.ex. i två delar, av vilka den senare görs beroende
av utfallet av den förra. En modest variant är att sökanden nöjer sig med ett pla-
neringsanslag som medger noggrannare överväganden av projektets utform-
ning. 

4. Några råd

4.1 Att finna en struktur

Skall man med några få ord peka på den tänkbara strukturen för en ansökan, så
skulle det kunna vara att denna bör ha tre delar: forskningsidén (frågeställ-
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ningen); forskningens ståndpunkt (kunskapsläget); samt metoden.17 En alterna-
tiv struktur följer av dessa tre frågor: Vad kommer vi att veta som vi inte visste
förut (nyhet)? Varför är detta värt att veta (relevans)? Hur kan vi veta att slut-
satserna blir riktiga (metoden)?18 I vissa fall har forskningsfinansiären ett for-
mulär som ger en struktur; i så fall följer man naturligtvis detta så långt möjligt.

 4.2 Att göra en design

Oklar forskningsdesign är ingen ovanlig invändning mot en ansökan. Detta kan
innebära olika saker, främst kanske att ansökan är ostrukturerad. Det kan även
vara att metoden inte framstår som adekvat eller att det saknas material för att
sökanden skall kunna gripa sig an frågeställningen på ett fruktbart och effektivt
sätt. Det kan också vara att projektets relevans, så som sökanden beskriver
denna, inte är tydligt knuten till frågeställningen liksom att det saknas en klar
koppling mellan anförd teori och den egna forskningen. Ibland invänds mot en
ansökan att den innehåller ”en beskrivning, inte en forskningsdesign”, vilket
torde innebära att sökanden talar om vad hon skall göra men inte hur det skall
gå till, inte vilka problem som kan förväntas eller hur de skall lösas. Hit kan
också hänföras ansökningar som domineras av en redogörelse för gällande rätt
men saknar en klar frågeställning.

4.3 Att bedömas av företrädare för andra discipliner

Det är numera vanligt att juristers ansökningar bedöms av företrädare för andra
discipliner. Det förekommer mest frekvent i sektorsorgan men också i Riksban-
kens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Detta kan vålla bekymmer därför att
dessa bedömare är främmande för rättsvetenskapens särdrag (se 2 ovan) med
följd att de kriterier som de använder ger ett negativt utslag. 

Å ena sidan kan inte rättsvetenskapen göra avkall på sin särart och sina tradi-
tioner; att förneka sig själv kan inte vara en fruktbar attityd. Å andra sidan måste
jurister inse att rättsvetenskapliga ansökningar riskerar en ogynnsam behand-
ling av oförstående bedömare från andra discipliner om de inte anpassas till de
synsätt som råder inom dessa discipliner, bl.a. vissa samhällsvetenskaper.19

Sökanden har att manövrera mellan dessa bägge poler. Kommer bedömarna från
det humanistiska hållet är detta behov av balansgång mindre framträdande.

17 Schwarzer s. 148. 
18 Przeworski & Salomon s. 2.
19 Flera av dessa har varit mycket framgångsrika, särskilt kanske nationalekonomin som kolonise-

rat andra fält, såväl andra samhällsvetenskaper som juridiken. Se R. H. Coase, Economics and
Contiguous Disciplines, 7 The Journal of Legal Studies 1978 s. 202 ff.
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Sökanden kan göra klokt i att ta reda på vilka personer som sitter i berednings-
gruppen och som alltså är de för vilka ansökningen skrivs.

4.4 Att samarbeta

Rättsvetenskapen har goda skäl att samarbeta med andra discipliner. Ett är att
många anslagsbeviljande organ ger försteg åt tvär- och mångvetenskapliga pro-
jekt i konkurrensen om medel.20 Tack vare att rättsvetenskapen producerar
annan kunskap än samhälls- och naturvetenskaperna finns goda förutsättningar
för samarbete. Det kan exempelvis vara att en naturvetare bidrar med empiriskt
material medan juristen står för den rättsliga analysen eller att en rättslig analys
eller rättsligt material läggs till grund för ett ekonomiskt modellarbete.21

Samarbete kan också bedrivas mellan rättsvetenskapare inom skilda områ-
den, t.ex. civilrätt och offentlig rätt liksom mellan ett positivrättsligt ämne och
ett teoretiskt. Exempelvis är statsrätt och folkrätt såsom discipliner vitt skilda
från förmögenhetsrätten. Samarbete över ämnesgränserna inom juridiken är
tvärvetenskapligt i samma mening som samarbete mellan två samhällsveten-
skapliga ämnen,22 något som samhällsvetare och humanister ofta förbiser.

4.5 Att övertyga

Att söka anslag är konsten att övertyga. En bedömare är väl medveten om
sökandens dagordning. Det ingår att sökanden får överdriva, t.ex. ämnets bety-
delse och sin egen kompetens. Bruden bör dock inte sminkas för hårt och sökan-
den bör bruka en vokabulär som är professionell och visar att sökanden förstår
”koden”.23 

Bedömare av ansökningar är i hög grad icke-specialister, företrädare för
andra disicpliner än rättsvetenskapen liksom lekmän. De har att ta ställning till

20 Det tvärvetenskapliga samarbetet är mer krävande än det mångvetenskapliga eftersom detta
senare medger att varje disciplin arbetar efter sina egna förutsättningar och inte behöver anpassa
sina metoder till de andra disciplinernas förutsättningar. 

21 Om vad ekonomer kan lära av jurister, se R. B. Yegge, What Has Law to Offer Social Science?,
4 Law & Society Review no. 1, 1969 s. 5 ff. och Cooter & Ulen s. 10 f. Coase påpekade för 30
år sedan att ekonomer studerar rättssystemet ”because it is necessary if they are to understand
the working of the economic system itself....Thus, it is hardly possible to discuss the functioning
of a market without considering the nature of the property right system…” (s. 210). 

22 Av ansökningarna hos Vetenskapsrådet har mer än 40 % tvärvetenskaplig prägel. Härav är
15 %-enheter ”stor tvärvetenskap” (stort avstånd mellan ämnena) medan drygt 25 %-enheter är
av det ”lilla slaget” (litet avstånd). Se U. Sandström, Interdisciplinär forskning – en utmaning
för humanvetenskaperna, Tvärsnitt 2/05 s. 25 f.

23 Det finns nog underförstådda regler och kutymer som det inte är lätt att uppfatta (Przeworski &
Salomon s. 1). Denna artikel är ett försök att tydliggöra åtminstone några av dessa ”koder”.
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ett stort antal ansökningar och ägnar varje ansökan liten tid, kanske ett par minu-
ter vid en första bedömning. Det gäller därför att ge ämnet en begriplig och
intresseväckande utformning. Man bör gå rakt på sak, gärna med en trumpetstöt
som får bedömaren att lystra. 

4.6 Att vara klar och tydlig

Ämnet bör formuleras på ett klart och stringent sätt så att bedömaren inte undrar
vad sökanden vill åstadkomma. Vanliga invändningar mot ansökningar är att
dessa är råddiga, osammanhängande eller diffusa. Inte sällan hamnar de ansök-
ningar i denna kategori vilka upplyser att sökanden avser att utreda gällande rätt
på ett visst rättsområde. En ansökan som problematiserar rättsområdet gör större
lycka. 

Det är alltså en brist om sökanden inte förmår tydliggöra sin forskningsidé
men också om hon tar med för mycket i sin ansökan, t.ex. flera komponenter
vars samband med varandra framstår som ringa. Överambition kan alltså vändas
mot sökanden. I de fall som många forskare går ihop i ett storprojekt är spretig-
het en vanlig invändning; sökandena har då inte förmått skyla över att det hand-
lar om ett antal olika projekt som samlats under en och samma hatt. Motsatsen
är att ha en klar och koncis frågeställning. Denna kan med fördel preciseras med
hjälp av ett antal än mer preciserade underfrågor. 

4.7 Att undvika fula ord

Utredning. En invändning mot en ansökan kan vara att denna har ”utredningska-
raktär”. Det är inte minst avtändande om sökanden uppger att hon har syftet ”att
utreda gällande rätt.” ”Utredning” är en aktivitet som inte syftar till något nytt
eller originellt resultat och som vanligen saknar koppling till en teori/teoretisk
ram. Statliga utredningar och rättsutredningar har sådan karaktär. ”Undersök-
ning” däremot pekar rätt; eventuellt kan det vara skäl att tala om en ”vetenskap-
lig undersökning”, medan en ”vetenskaplig utredning” är en contradictio in
adiecto. 

Rättsdogmatik. Dogmatisk betyder i såväl allmänt språkbruk som inom aka-
demin något som är fördomsfullt och ovetenskapligt. Det har också en museal
biton. Redan detta pekar mot att rättsdogmatik är ett F-ord. Men bör inte rätts-
vetenskaparen vårda sig om en sådan klenod? Gud förbjude.24 

Ordet ”dogmatik” gör icke-jurister misstänksamma, inte minst lekmän som
bedömer ansökningar. Men inte ens rättsvetenskapare själva förmår klargöra

24 Vid teologisk fakultet fanns tidigare ett ämne benämnt ”dogmatik med symbolik”. De teologiska
fakulteterna fann för gott att överge den ämnesbeskrivningen, klokt nog.
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vari det dogmatiska består, särskilt som deras framställningar i hög grad rör sig
utanför gällande rätt. Definieras rättsdogmatiken kanske av sitt material? Eller
metoden? Eller syftet? Eller funktionen? Eller av verksamhetens karaktär? Eller
av rättsreglernas karaktär? Ligger kanske det dogmatiska däri att det finns ett
rätt svar förborgat som forskaren skall uppenbara? Alla dessa uppfattningar är i
svang, vilket är skäl nog att bli skeptisk. Vad är alternativet till detta F-ord? Det
bästa vore kanske att tala om ”analytisk rättsvetenskap”, ”rättsanalytisk forsk-
ning” eller liknande, något som skulle föra tankarna till den fria argumentation
som utmärker dagens rättsvetenskap (se 2.2 ovan). 

Juridik. Man stöter ibland på uttrycket ”forskning i juridik”. Detta förminskar
rättsvetenskapens plats inom akademin. Det ger intrycket att juridik är ett ämne
såsom socialantropologi, tyska eller statistik. Men man forskar inte i juridik utan
i ett visst ämne inom juridiken, på samma sätt som man inte forskar inom sam-
hällsvetenskap eller humaniora. Detta har också sin betydelse på så vis att tvär-
vetenskap inte kan bedrivas inom ett och samma ämne; och forskningssamver-
kan mellan t.ex. civilrätt och skatterätt är tvärvetenskaplig till sin natur. 

Systematisering är en central uppgift för rättsvetenskapen, men ordet ”syste-
matisering” kan ge intryck av knappologi och väcka förundran hos vissa icke-
jurister. Ordet bör därför hållas under bevakning. I vissa fall kan ordet teoribild-
ning vara en god ersättare eller, för det fall detta ord framstår som pretentiöst,
”analytiskt ramverk”, ”teoretisk ram” eller ”koherens”. Något riktigt F-ord är
dock inte ”systematisering”, ibland kan det pryda sin plats väl. 

4.8 Att delta i ett lotteri

Bedömningar av ansökningar är prognoser och därför osäkra till sin karaktär. De
bedöms visserligen av erfarna kolleger (”peers”), som dock inte nödvändigtvis
är experter inom fältet.25 Till detta skall läggas att bedömarna har ett stort antal
ansökningar att bedöma och tar diverse hänsyn såsom jämn fördelning mellan
ämnesområden, lärosäten, kön m.m. Mot den bakgrunden kan man befara att
tillförlitligheten är låg. Tillförlitlighet skulle väl här kunna definieras som god
överensstämmelse mellan olika bedömare, att de alltså kommer till samma
resultat. Mätt på detta sätt tycks tillförlitligheten inte vara särskilt hög.26 Å andra
sidan har det visat sig att bedömningen av vad som är goda, publiceringsvärda
manuskript är homogen.27 Detsamma kan antas vara fallet i fråga om ansök-

25 Också lekmän deltar i viss utsträckning, särskilt inom sektorsorganen.
26 C. M. Allwood, Forskares bedömningar av forskningsansökningar i psykologi och socialantro-

pologi/etnologi, VEST, vol. 12 nr 4 1999 s. 7 ff. Allwood nämner olika studier av tillförlitlighet
som visar att bedömare kommer till olika resultat vid bedömningen av manuskript, särskilt att
deras kritik av manuskripten skiljer sig åt. Allwoods studie rör alltså bedömning av manuskript;
det är nog troligt att bedömningen av ansökningar brister än mer i tillförlitlighet.

27 Id. s. 10.
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ningar. Risken är m.a.o. liten att en mycket god ansökan avslås på annat skäl än
medelsbrist.

Löper inte sökanden stor risk att lägga ned tid och tankearbete på en ansökan
som mycket väl kan komma att avslås? Jo. Men det bör observeras att huvudde-
len av denna ansträngning kan komma till nytta, eftersom arbetet ligger så nära
arbetet med att skriva en vetenskaplig uppsats. Sökanden kan alltså skriva en
sådan med utnyttjande av ansökan som en stomme. Avslås ansökan kan sökan-
den i bästa fall även få en reaktion på denna, t.ex. i form av en motivering till
avslaget, vilken också kan kan tas till vara. 

4.9 Att få högsta vinsten

Beviljas medel står forskaren ganska fri att bruka dessa efter eget huvud. Forsk-
ningsfinansiärerna är nämligen anslagsorienterade, inte resultat- eller använd-
ningsorienterade. Anslagsbeviljande organ brukar inte göra en fortlöpande
granskning av genomförandet såsom sker av utvecklingsprojekt inom närings-
livet. En slutredovisning skall visserligen göras men det torde knappast före-
komma att medel krävs åter därför att forskaren avvikit från projektbeskriv-
ningen.28 Avvikelser kan ju f.ö. ha goda skäl för sig eftersom forskning inte kan
bedrivas efter en mall som automatiskt ger ett resultat. Det kan ju t.o.m. visa sig
att projektbeskrivningen var feltänkt och att projektet kräver en revision. Detta
kan leda till att slutrapporteringen av projektet jämkas för att ge intryck av en
väl planerad och harmoniskt genomförd forskning. 

Idealistiskt sett befinner sig sökanden ett stycke fram i projektet när ansökan
ges in, längre än vad som kan läsas ut av denna.29 Beviljas ansökan kan då fors-
karen delvis utnyttja medlen för att komma igång med ett nytt projekt. Hon står
alltså redan på fast mark för att bereda ansökan till detta. Cirkeln är sluten.

28 Man kan väl gissa att det är särskilt vanligt att projekt begränsas under resans gång som en följd
av att forskaren är överambitiös i sin projektbeskrivning och underskattar svårigheterna. (Detta
är väl svårt att veta något om men det är i vart fall mitt eget intryck baserat på det faktum att de
nio doktorander jag haft, som slutfört sina studier, alla visade sig ha alltför omfattande ämnen).
Det bör hållas i minnet att ett alltför ambitiöst projekt kan slå tillbaka mot en sökande (se 3.6
och 4.6 ovan).

29 Hon bör dock inte i ansökan tala om vad resultatet kan förväntas bli. Det tyder på att anslaget
inte behövs.
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