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NOTE FOR THE FILE: HVORFOR OG HVORDAN SKAL DU SKRIVE EN PHD 

SØKNAD? 
 

Juridisk fakultet i Oslo er det eldste og største juridiske fakultet i Norge. Her kan du jobbe 

sammen med noen av Europas beste forskere innen juridiske fag og delta i spennende 

forskningsprosjekter. Ph,d.-graden er den høyeste utdannelsen fakultetet tilbyr. 

Det forventes naturligvis at du har gode karakterer og kan rettsområdet ditt. Dette er 

spørsmålene du må tenke over mens du skriver søknaden din:  

Hvorfor forske? Intellektuell nysgjerrighet og vitebegjær er de beste forutsetningene for å 

skrive både en god ph.d. søknad og en godt ph.d.- prosjekt. Før du begynner er det viktig at du 

stiller deg selv spørsmålet: hvorfor vil jeg forske? Hvordan er forsking annerledes enn å skrive 

betenkninger, dommer eller utredninger? Hva tror jeg at jeg kan bidra med som forsker?  

Brenner du for å grave deg ned i problemstillinger og formulere svar på uløste spørsmål? 

Liker du å skrive ned analysene dine? Dette er et sentralt men ofte oversett spørsmål. En 

doktorgrad er ikke et hvileskjær i karrieren: det er en svenneprøve, en utholdenhetstest og et 

kjærlighetsprosjekt. 

Hva er forskningsspørsmålet ditt? Det viktigste i en ph.d.- søknad er at du har et 

forskningsspørsmål som skal svare på et kunnskapsgap.  

Forskningsspørsmålet ditt bør kunne uttrykkes som et spørsmål av vitenskapelig karakter 

[hvorfor, hvordan, hva]. 

Hva er et kunnskapsgap? Dette betyr at du må være helt klar på at det fins et kunnskapsgap i 

juridisk og annen relevant litteratur som det å svare på forskningsspørsmålet vil dekke.  

Dette kunnskapsgapet kan gjelde hvordan litteraturen ikke behandler/behandler feil 

 De lege lata gjelde uklarhet i reglers innhold og fortolkning, koordinering av lover 

[typology].  

 De lege ferenda 

 Etc etc 

Hva med metode og metodologiske utfordringer? Dette er viktige spørsmål hvor mange 

søknader er svake («vanlig juridisk metode»). Dette gjelder både planer for datainnsamling 

(empirien ligger ikke der som liljer på marken!), etiske problemstillinger som kan oppstå og vage 

løfter om komparative innsikter. Det fins svært mange ulike teorier om hva som skal 

sammenlignes og hvordan. Disse må man sette seg litt inn i. I tillegg er det ofte nødvendig å 

«tilegne seg kunnskap for å tilegne seg kunnskap» i et doktorgradsløp. Hvis du skal 

sammenligne tysk og norsk rett må du kunne tysk. Skal du foreta en økonomisk analyse må du 

kunne rettsøkonomi.  

Hva er ditt bidrag? Alle ph.d.- prosjekt forandrer seg mye underveis. Noe annet ville være 

sørgelig! Men du bør likevel formulere noen tanker om hva det vitenskapelige bidraget ditt er. 
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Hva er samfunnsrelevansen av oppgaven din? En doktorgrad må være noe mer enn en 

snever analyse av et lovteknisk spørsmål. De aller, alle fleste doktorgrader berører spørsmål 

om ressurs og maktfordeling, medborgerskap, demokrati, grensene mellom privat og offentlig 

sfære etc. Er du klar på hva bidraget ditt er, får du det også morsommere i doktorgradstiden. 

Skal du ha en videre karriere på universitetet er det dessuten nødvendig å være del av 

forskningsnettverk som søker om forskningsmidler, og da må man ha tenkt igjennom dette. Jo 

før jo heller!  

Hvordan og hvor skal du publisere?1 Det viktig for det juridiske fagmiljøet at det publiseres 

både på engelsk og norsk. Du får det også morsommere dess flere som har lest hva du mener, 

enten de er enige eller uenige. Artikler blir lest av flere, mens monografier lar deg utvikle 

argumentet over mange sider. Samtidig er det viktig å huske på at det å publisere er som å 

forberede seg til Sentrumsløpet: en treningssak. For å lykkes i de gode journalene internasjonalt 

trengs mye øvelse både i forhold til hvordan man definerer den akademiske samtalen man 

ønsker å delta i (altså, hva sies om ditt lille flik av et tema av de andre på ditt felt akkurat nå, og 

hvor sies dette?), hvordan man argumenterer og skriver, og sist men ikke minst i forhold til 

hvordan man forholder seg til «R& R» (revise and resubmit) og rene avslag.  

Reis, snakk, bygg nettverk! Det er viktig for deg som forsker, for fakultetet og for norsk juridisk 

forskning at kandidatene får impulser utenfra og deler det de selv jobber med. Det finnes mange 

muligheter for å finansiere konferansedeltagelse eller utenlandsopphold. Planlegg for at du skal 

benytte deg av disse. 

Hvordan skal du formidle forskningen din? Dette er stadig viktigere for fakultetet og det 

handler ikke om du skal velge artikkel eller monografi, eller hvilke tidsskrifter og forlag du skal 

henvende deg til. Det handler om hvordan du ser for deg at du skal dele forskningsfunn både 

med fagmiljøer av ikke-jurister og med mannen i gata. Ph.d.-utdanningen finansieres av 

borgernes skattepenger og du skylder dem å dele av din visdom- fra dag én på doktorgraden!  

 

                                                           
1 Hjelper denne her? http://www.swlaw.edu/pdfs/jle/jle631minow.pdf  

http://www.swlaw.edu/pdfs/jle/jle631minow.pdf

