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Om kurset 
 

Kurset er del av det obligatoriske oppgavekurset i Formuerett I (JUS3111). I dette 

oppgavekurset skal du lære å skrive en teorioppgave, og denne skal oppfylle 

kravene til akademisk skriving. Dette forutsetter at du både kan søke etter kilder på 

egenhånd og bruke dem på en god, akademisk måte i oppgaven. 

Bibliotekets kurs har to hovedmål. 

 For det første skal du lære å finne relevante kilder for å besvare teori-

oppgaven i det obligatoriske oppgavekurset. 

 For det andre skal du lære å bruke kildene på en god, akademisk måte.  

Les mer:  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/om-oblig-kurs/  

 

Når du leverer teorioppgaven, skal den inneholde en kildeliste.  

Krav til listen utformet som en sjekkliste: 

☐ Alle kilder som er brukt i oppgaven er tatt med? 

☐ Ingen kilder som ikke er brukt er tatt med? 

☐ Følger kildelisten henvisningsnormene (bibliotekets anbefalinger)? 

☐ 
Inneholder kildelisten all informasjon leseren trenger for å finne tilbake til 

kildene som er benyttet? 

☐ Er doms-, forarbeids- og lovregisteret sortert kronologisk? 

☐ Inneholder lovregisteret lovenes formelle navn og dato? 

☐ Er litteraturlisten sortert alfabetisk (kronologisk for hver forfatter)? 

 

De finner et eksempel på kildeliste på side 15. 

  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/om-oblig-kurs/
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Finne relevante kilder 
 

Et sentralt krav i det obligatoriske oppgavekurset er du selv finner de relevante 

kildene som du trenger å svare på problemstillingen i teorioppgaven.1 

Å finne relevante kilder til en rettslig problemstilling kan være en krevende og 

vanskelig øvelse, spesielt hvis du aldri har gjort det tidligere. Du kan spare deg for 

mye unødvendige frustrasjon ved å lage og følge en søkestragi. 

Søkestrategi 
Med søkestrategi mener vi en bevisst plan eller fremgangsmåte for å søke etter 

litteratur og rettskilder for å svare på en problemstilling. Sett at du skal skrive en 

oppgave om følgende tema: 

Eks. 1: Diskuter kriteriene for kontrollansvaret etter 
kjøpslovens §40. 

 

Hvordan går du frem for å finne relevante og pålitelige kilder her? Vi har laget en 

søkestrategi i fem trinn som du kan følge.   

I. Hvilke kilder? 

II. Hvilke juridiske baser? 

III. Hvilke søkeord? 

IV. Hvilke søketeknikker? 

V. Kvalitet og kvanitet på treff? 

I: Hvilke kilder trenger jeg? 
Du må starte med å avklare hvilke typer kilder du trenger å finne for å svare på 

problemstillingen din. Til oppgaven i det obligatoriske oppgavekurset vil du trenge å 

finne relevant juridisk litteratur ("rettsoppfatninger"), det vil si kilder som forklarer, 

veileder og/eller diskuterer innholdet i rettslige temaer og problemstillinger.2  

Juridisk litteratur finnes i mange former. Noen av de du vil finne er: 

 Lærebøker (eller "innføringsbøker") er bøker som tar sikte på å gi leseren 

bred innføring i et gitt rettsområde. Lærebøker inneholder "litt om alt", kanskje 

også litt om temaet eller problemstillingen du skriver om. 

 Lovkommentarer er bøker hvor jusfaglige forfattere kommenterer innholdet i 

lover og deres enkeltbestemmelser. Dersom problemstillingen din tar 

utgangspunkt i en lovbestemmelse, så kan det være lurt å undersøke hva 

lovkommentarene sier om den. 

                                            
1 Universietet i Oslo (2016), se Del 1: Kurs i kildesøk (Lovdata- og bibliotekskurs) 
2 Mestad (2014) s. 21-23 
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 Juridiske artikler er kortere akademiske tekster som går i dybden på én 

rettslig problemstilling. Juridiske artikler blir vanligvis publisert i juridiske 

tidsskrifter, som Jussens Venner og Tidsskrift for rettsvitenskap, men også i 

festskrift, artikkelsamlinger og skriftserier.  

 Doktorgradsavhandlinger er lengre akademiske tekster som går i dybden på 

én rettslig problemstilling.  

 Nyhetsartikler publisert i aviser og tidsskrifter. Her kan du finne aktuelle 

eksempler på rettslige problemstillinger, uttalelser fra juridiske fagpersoner, 

osv. 

 Kronikker publisert i aviser og tidsskrifter. Kronikker kan handle om rettslige 

problemstillinger og de kan være skrevet av jusprofessorerer, advoktater og 

andre juridiske fagpersoner.   

 Masteroppgaver i rettsvitenskap fra ulike universiteter.  

I tillegg til juridisk litteratur kan du trenge å finne lover, forarbeider, rettspraksis, 

osv. Se vår bloggpost for veiledning i hvordan du finner disse.3  

II: Hvilke baser bør jeg søke i?  
Det er sjeldent tilstrekkelig å søke i Google når du skal finne juridisk litteratur, selv 

om du også kan finne kilder av relevans der. For å finne relevant juridisk litteratur må 

du søke i relevante juridiske databaser. 

På Juridisk biblioteks fagside www.ub.uio.no/jus finner du en oversikt over det mest 

brukte juridiske basene innen norsk rettsvitenskap. I tabellen under finner du en 

nærmere beskrivelse av seks baser hvor du kan finne juridisk litteratur.  

 

Base Beskrivelse 

Oria Biblioteksbasen til Universitetet i Oslo. I fanen Bøker + artikler 
ved UiO søker du i de fleste (men ikke alle!) samlingene til 
UiO. Her får du treff på både trykte titler og elektroniske titler. 
I fanen Bøker i norske fagbibliotek søker du samkatalogen til 
over hundre norske fag- og forskningsbibliotek. Her får du kun 
treff på trykte titler 

Idunn.no Nordisk database for akademiske tidsskrifter. Basen 
inneholder et utvalg årganger av 17 juridiske tidsskrifter, 
deriblant Jussens Venner, Lov og Rett, og Tidsskrift for 
rettsvitenskap. 

Gyldendal 
Rettsdata 

Norsk juridisk database. Rettsdata er bygget opp rundt Norsk 
Lovkommentar, som er et online juridiske kommentarverk 
hvor alle norske lover er kommentert av juridiske forfattere. 
Her finner du også e-bok-utgaver av trykte lovkommentarer. 

Lovdata Pro Norsk juridisk database. Basen inneholder primærkilder som 
lover, forarbeider, rettspraksis, traktater Norge har sluttet seg 

                                            
3 Flaten (2017) 

http://www.ub.uio.no/jus
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til, m.m., men også en rekke juridiske artikler som tidligere 
har blitt publisert i tidsskrifter og festskrift. 

Google Scholar Googles søkemotor for vitenskapelige tekster. Når du er 
pålogget UiO-nettverket kan du søke i mye (særlig 
engelskspråklig) juridisk litteratur som UiO abbonnerer på. 

Atekst Norsk database for sentrale norske aviser og et utvalg 
magasiner og tidsskrifter. Her finner du avisartikler og 
kronikker. 

Tabell 1: Utvalgte norske juridiske databaser 

 

III: Hvilke søkeord bør jeg  søke med? 
Et søkeord (også kalt term eller emneord) er ord eller uttrykk som beskriver 

problemstillingen din. Hvilke søkeord du velger å søke med i en base har stor 

betydning både for hvor mange treff du får og hvor relevante treffene er. 

De første søkeordene kan du ofte plukke rett fra oppgaveteksten eller 

problemstillingen. Derfor er det viktig å ha problemstillingen klar, eller i det minste 

avgrense temaet, før du setter i gang med å søke. Men nye relevante søkeord kan 

også dukke opp underveis i litteratursøket. 

Noen ganger vil det være nødvendig å finne alternative søkeord til søkeordene du 

plukker fra problemstillingen. Begrepsbruken kan variere mye i juridiske tekster, fordi 

ulike juridiske forfattere kan bruke ulike ord og begreper for samme fenomen. Ord 

som er gode å søke med i en base kan være mindre gode å søke med i en annen 

base. 

Det kan være utfordrende å finne alternative søkeord til oppgavetekstens 

problemstilling. Et tips er å undersøke hvilke begreper som brukes i litteraturen, 

dommer og forarbeider. Bruk også ordlister (ordnett.no), jusleksikon, Wikipedia, m.m. 

til hjelp. Deretter kan det være en god idé å skjematisere søkeordene du finner, slik 

at du har oversikt: 

Søkeord fra 
problemstillingen 

Synonymer og 
beslektede søkeord 

Søkeord på andre 
språk 

Kjøp Overdragelse 
Kjøpsloven 
Kjøpsrett 
Kjøpekontrakt 

Purchase 
Law of sales 
Purchase contract 

Kontrollansvar 
 

Hindringsfritak 
Hindringsansvar 

Control liability 
Kontrollansvar 
(svensk) 

Tabell 2: Fra tema til søkeord 
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Å finne alternative søkeord inkludert termer som ikke nevnes eksplisitt i 

problemstillingen kan være utfordrende. Et tips er å ta utgangspunkt i begreper som 

brukes i litteraturen, dommer og forarbeider. Bruk for eksempel ordlister, jusleksikon 

m.m. for å hjelpe deg til å finne alternative ord og uttrykk. Her kan det også være 

nyttig å bruke Wikipedia og andre elektroniske leksika. 

 

IV: Hvilke søketeknikker kan jeg bruke? 
Å søke etter juridisk litteratur kan være både tidkrevende, frustrerende og vanskelig. 

Noen ganger får du ingen treff, andre ganger får du altfor mange. Det finnes flere 

søketeknikker du kan bruke for å presisere søkene dine. Tre typer går ofte igjen, 

nemlig frasesøk, trunkering og kombinasjonssøking.4  

Riktig bruk av disse søketeknikkene kan ha en betydelig innvirkning på hvor mange 

treff du får og hvor relevante er.  

Frasesøk 

Å gjøre er et frasesøk er å søke på spesifiserte fraser av søkeordene dine. En frase 

er en kombinasjon av flere ord som samlet sett utgjør ett begrep eller uttrykk. Ved å 

sette anførselstegn rundt to eller flere ord forteller at du databasen at du ønsker å få 

treff på den spesifikke frasen, og ikke treff hvor ordene er adskilt fra hverandre. 

EKSEMPEL: "purchase contract" eller "control liability". 

Trunkere 

Å trunkere er å søke på åpen endelse av et søkeord. Ved å sette trunkeringstegn 

etter den delen av søkeordet som skal være felles, får du treff på alle dokumenter 

som inneholder denne delen.  

EKSEMPEL: Et søk på ‘kjøp*’ gir treff i dokumenter som inneholder ordene: ‘kjøp’, 

‘kjøpsrett’, ‘kjøpslov’, ‘kjøpekontrakt’, osv. 

Trunkeringstegnet er ofte stjerne (*) eller spørsmålstegn (?), men det finnes baser 

som bruker andre tegn. Bruk hjelpesidene til de ulike databasene for å gjøre deg 

kjent med hvilket tegn de bruker (Noen databaser trunkerer for deg, men for å ha 

fullstendig kontroll på søket anbefales det at du plasserer trunkeringstegnet selv). 

Kombinasjonssøk 

Å kombinere søkeord er å knytte sammen søkeordene dine på ulike måter. I de 

fleste databaser kan du gjøre dette med operatorene AND, OR, NOT (mer presist 

kalt Boolske5 operatorer).  

 

                                            
4 Les mer om søketeknikker i Søk og skriv (2017) 
5 Etter den engelske matematikeren George Boole (1815-1864). 
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AND 

Ved å sette AND mellom to ord/begreper ber du om dokumenter der begge 
ordene/begrepene må forekomme. 
 
EKSEMPEL: Erstatning AND kontrakt 
 

OR 

Ved å sette OR mellom to ord/begreper ber du om dokumenter hvor minst 
ett av ordene forekommer. 
 
EKSEMPEL: Erstatning OR kontrakt 
 

NOT 

Ved å sette NOT foran et ord eller begrep ber du om treff i dokumenter 
hvor ordet ikke forekommer. Dette bør brukes med varsomhet da det kan 
utelukke relevante treff fra trefflisten. 
 
EKSEMPEL: Erstatning NOT kontrakt 
 

Tabell 3: Boolske operatorer 

De nøyaktige tegnene som brukes kan variere noe fra base til base. Merk at 

operatorene ofte skrives med STORE bokstaver for at databasen skal skjønne at det 

er et knyttord og ikke forveksle de med vanlige søkeord. 

Bruk flere søketeknikker samtidig! 

I de fleste baser kan du bruke flere søketeknikker samtidig. En typisk fremgangsmåte 

å gruppere synonymene og termer som fanger samme aspekt av problemstillingen i 

paranteser og kombinere disse med OR, for så å deretter kombinere disse 

grupperingene igjen med AND. 

EKSEMPEL: (kjøp* OR "purchase contract") AND 
(kontrollansvar OR hindringsfritak OR hindringsansvar 
OR "control liability") 

 

I dette søket har vi satt opp alternative ord og uttrykk i parentesene.6 Ettersom vi har 

OR mellom ordene/begrepene i parentesene og AND mellom parentesene, ber vi om 

treff i dokumenter hvor minst ett ord fra første parentes sammen med minst ett ord 

fra andre parentes forekommer. 

Merk at kjøp* er trunkert, så i realiteten er det avanserte søkeuttrykket mer komplekst 

enn det virker. Trunkerte ord har åpen ending så vi vil få treff ikke bare på kjøp, men 

også kjøpsrett, kjøpekontrakt, kjøpslov, m.v. 

                                            
6 Merk at parenteser ikke bare brukes til synonymer, men også til ord som står i sammenheng med ett 
enkelt aspekt av problemstillingen. 
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V: Har jeg gode nok treff? 
Når du har foretatt noen søk i en eller flere databaser bør du vurdere om treffene du 

har fått med er av god nok kvalitet. Still deg selv noen spørsmål: 

 Har jeg fått for mange eller for få treff? 

 Finnes det viktig litteratur og sentrale kilder som jeg har utelatt? 

 Er treffene jeg sitter igjen med virkelig relevante for problemstillingen? 

Et vanlig problem er du har for mange og for lite relevante treff. Dette kan tyde på at 

søket ditt er for vidt. En måte å snevre inn på er å kombinere flere søkeord med 

operatoren AND. Mange baser er i tillegg utstyrt med avgrensningsfunksjoner (f.eks. 

for publikasjonstype, publiseringstidspunkt, m.m.) som kan bidra til å spisse søket. 

Gjør deg kjent med disse. Det kan også være at du søker med for generelle søkeord 

og heller bør prøve deg på mer spesifikke søkeord.   

Et annet vanlig problem er at du har for få treff. Dette kan tyde på at du søket ditt er 

for snevert. En løsning kan være å kombinere flere søkeord med operatoren OR, 

eller bruke trunkering på noen av søkeordene. En annen løsning kan være å søke 

med bredere søkeord. Har du fremdeles små treffmengder kan det være at du har 

kombinert for mange søkeord med AND, at problemstillingen er for vid og sprikende, 

eller at det rett og slett finnes for lite om temaet i den aktuelle base. 

Det er viktig at du ikke gir opp dersom de første søkene dine ikke fører frem. Å søke 

etter juridisk litteratur er ofte en gjentagende prosess med mye prøving og feiling. 

Det finnes mange baser å søke i, og selv små endringer i søkene dine, som hvilke 

søkeord du søker med og hvilke søketeknikker du bruker, kan ha store utslag på 

hvilke treff du får.  

Dersom søkingen din fortsatt ikke fører frem, selv etter gjentatte modifiserte søk i 

flere forskjellige relevante baser, så kan det tyde på at det rett og slett ikke er skrevet 

så mye om problemstillingen din. Det kan være et interessant funn i seg selv. I de 

tilfellene må du finne andre kilder å undersøke.   
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Bruk av kilder i oppgaven 

I: Kildekritikk  
Et krav i det obligatoriske oppgavekurset er at du skal lære å gjøre rede for hvilke 

vurderingskriterier du legger til grunn ved kildene du velger.7 Det handler om at du 

skal vise at du har evne til kildekritikk. 

I en allmenn kontekst handler kildekritikk om å undersøke om en kilde er 

pålitelig/troverdig eller ikke. I en rettsvitenskaplig kontekst handler kildekritikk like 

mye om å undersøke om kilde har kildeverdi eller ikke. Den sentrale vurderingen du 

må gjøre er: Har kilden verdi som argumentasjonsgrunnlag for å svare på 

problemstillingen eller ikke?8 

Følgende momenter vil være aktuelle i en kildekritisk vurdering:9 

 Formelle sider av kilden 
o hvem står bak 
o har den kildehenvisninger 
o kildens alder 

 Egenskaper ved teksten 
o balanserte drøftelser 
o uklarhet 
o begrunnede standpunkter 
o godt språk og få skrivefeil 

 Innholdets karakter 
o sensasjonspreg 

 

II: Korrekt bruk av kilder 
Et krav i det obligatoriske oppgavekurser er at du vet forskjellen på lovlig bruk av 

andres arbeid og plagiering, og at du bruker korrekt siteringspraksis og 

henvisningsteknikk.10  

Lovlig bruk av andres arbeid 
Å bruke andres arbeider lovlig handler om å utøve god henvisningsskikk. Du 

utøver god henvisningsskikk når du lager nøyaktige henvisninger til alle kildene som 

du bruker i teksten din.11  

                                            
7 Universitetet i Oslo (2016), se Del 1: Kurs i kildesøk (Lovdata- og bibliotekskurs) 
8 Tuseth (2014) s. 139 
9 Les mer i Tuseth (2014) s. 138-147. 
10 Universitetet i Oslo (2016), se Del 1: Kurs i kildesøk (Lovdata- og bibliotekskurs) 
11 De nasjonale forskningsetiske komiteene (2016) pkt. 26 
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Hensikten med å henvise er å klargjøre for leseren hva som er ditt eget bidrag og 

hva som er hentet fra andre, og å gjøre leseren i stand til å finne tilbake til de kildene 

som du bygger på teksten din på.12 

Hovedegelen er at du må henvise hver gang du bruker innholdet i en annen kilde, 

enten du siterer direkte eller gjenforteller med egne ord. Det finnes noen unntak fra 

denne hovedregelen, som for eksempel bruk av rene faktaopplysninger.13  

Plagiering 

I en forskningsetisk forstand er plagiat "å ta noe fra andre og presentere det som sitt 

eget uten god henvisning til kildene."14  

Å bruke andre kilder er ikke problematisk i seg selv. Det blir først problematisk når du 

ikke er åpen om dette gjennom å utøve god henvisningskikk. Plagiat trenger ikke 

innebære bevisst juks, men kan være et resultat av slurv og unnlatenhet. 

Noen klare eksempler på plagiat er: 

 Direkte gjengivelse av tekst uten å bruke sitat (klipp og lim) 

 Omskriving av innhold man har hentet andre steder fra uten å henvise. 

 Bruke andres tanker, tolkninger og materiale uten å henvise.  

 Når du skriver om noen av ordene i en argumentasjon og gjengir det som om 

det var ditt eget. 

Plagiat handler altså om mangel på god henvisningsskikk. For å unngå plagiat må 

du henvise hver gang du bruker innholdet i en annen kilde, enten du siterer direkte 

eller siterer indirekte.   

Korrekt siteringspraksis 

Du kan bruke innholdet i andre kilder på to forskjellige måter: Enten ved direkte sitat 

eller ved indirekte sitat.  

Et direkte sitat er når du gjengir innholdet i en annen kilde ordrett, utstyrt med en 

tydelig henvisning til hvor du har hentet det fra.15 Et indirekte sitat (parafrase) er når 

du gjengir innholdet i en kilde med dine egne ord, utstyrt med en tydelig henvisning til 

hvor du har hentet det fra.16   

Normalt bør du bare bruke direkte sitat når ordlyden er viktig. Ellers bør du 

gjenfortelle innholdet med egne ord – altså bruke indirekte sitat (parafrase). Når du 

gjenforteller innholdet i andre kilder må du passe på å være lojal mot det opprinnelige 

meningsinnholdet og ikke gjengi noe annet enn hva kilden gir grunnlag for. 

                                            
12 Tuseth (2014) s. 111 
13 Se Tuseth (2014) s. 132-134 for flere eksempler 
14 De nasjonale forskningsetiske komiteene (2016) pkt. 27 
15 Tuseth (2014) s. 107-109 
16 Tuseth (2014) s. 109 
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Du finner mer informasjon om korrekt sitatpraksis på Juridisk bibliotek sin nettside 

om sitatbruk.17  

 

Korrekt henvisningsteknikk 

Velg en henvisningsstil 

Det første du må gjøre er å bestemme deg for hvilken henvisningsstil du vil følge. 

Du kan i utgangspunktet velge akkurat den henvisningsstilen du ønsker, så lenge du 

er konsekvent og holder deg til kun den ene stilen.  

Vi anbefaler å følge anbefalingen til Juridisk bibliotek.18 Dette er en fotnotestil 

som er basert på henvisningsstilen Chicago fotnoter og praksis i norsk 

rettsvitenskap. Anbefalingen er enkelt utformet og har som formål å spare ord i 

oppgaver hvor det er begrensning på antall ord man kan bruke. 

Fotnoter og henvisninger 

Hver gang du siterer eller gjenforteller innholdet fra en annen kilde, markerer du dette 

med å sette inn en fotnote etter innholdet som du siterer eller gjenforteller fra. 

Fotnoter plasseres vanligvis etter punktum eller etter et sitat. Unntak kan forekomme, 

for eksempel etter hele avsnitt eller når noten forklarer et enkelt ord. 

I skriveprogrammer som Word blir fotnoten automatisk tildelt et fotnote-nummer. 

Det samme nummeret vil automatisk bli satt inn nederst på siden, og det er her du 

skriver inn den faktiske henvisningen til kilden som du bruker. 

Oppgaven til henvisningen er å peke til innførslelen i kildelisten, hvor leseren finner 

de opplysningene han eller hun trenger for å finne tilbake til kilden. Henvisningen 

skal som hovedregel bare inneholde et ordningsord (vanligvis etternavnet til første 

forfatter), årstall for publisering/siste oppdatering, og sidetallet/stedet det henvises til.  

Eksempler på henvisning i fotnote: 

 Andenæs (1998) s. 34 

 Boe (2007) s. 73 

 Prop. 149 L (2010-2011) s. 56 

Innførsel i kildelisten 

Hver gang du bruker en ny kilde må du lage en innførsel i kildelisten på denne 

kilden. Innførselen skal inneholde de nødvendige opplysningene som leseren trenger 

for å finne tilbake til kilden du har brukt og dermed mulighet til å etterprøve alle 

påstandene du fremmer. 

Eksempler på innførsel i kildeliste: 

                                            
17 Se Juridisk bibliotek (2017b) for mer informasjon om sitatbruk 
18 Se Juridisk bibliotek (2017a) for lenke til henvisningsstilen 
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 Andenæs, Johs. Statsforfatningen i Norge, 8. utg., Oslo, 1998. 

 Boe, Erik. "Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen?", Lov og rett 

(2007), s. 67-88 (Sitert fra Idunn.no). 

 Prop. 149 L (2010-2011) Lov om verdipapirfond 

Organisering av kildelisten 

I norsk rettsvitenskap det vanlig å dele kildelisten inn i kategorier etter type kilde. 

Følgende inndeling er utbredt: 

 Litteraturliste, som inneholder alle bøker, artikler, lovkommentarer, 

informasjon hentet fra nettsider og annen litteratur. 

 Lov- og forarbeidsregister, som inneholder alle lover, forskrifter og 

forarbeider. 

 Domsregister, som inneholder alle rettsavgjørelser. 

Litteraturlisten blir vanligvis ordnet alfabetisk etter ordningsord (vanligvis etternavnet 

på første forfatter) og primærkildene blir vanligvis kronologisk etter publiseringsdato 

Denne organsieringen er av kildelisten er likevel ingen fasit som gjelder alle 

rettsvitenskapelige tekster til alle tider. Hvilken inndeling som er best for din kildeliste 

avhenger av hvilke rettskilder du bruker og hvor mange de er.  

Det vesentlige er å gjøre det enkelt for leseren å finne kilden i kildeliste etter å ha lest 

henvisning til kilden i teksten. 

Du finner krav til kildelisten utformet som en sjekkliste på side 2. Du finner et 

eksempel på kildeliste på neste side.   

Nettsider, e-bøker og artikler i e-tidsskrifter 

Hvis du har lest en e-bok eller artikkel på nett, skal du henvise til der den finnes på 

nettet, ikke til den trykte versjonen. Det kan forekomme avvik mellom trykt og 

elektronisk versjon og dermed kan man risikere å henvise til feil sted i 

dokumentet/feil innhold.  

Det er ikke nødvendig med fullstendig nettadresse dersom dokumentet er del av 

allment kjent database eller nettstedet krever innlogging. For e-bøker bør man ta 

med permanent lenke til boken for at den lett skal være gjenfinnbar. 

Hvis det er sitert fra en database som krever pålogging, f.eks. Lovdata, trenger man i 

de fleste tilfeller ikke siteringsdato. 
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Eksempel på kildeliste 

Litteraturliste 
Bailliet, Cecilia. Between Conflict & Consensus: Conciliating Land Disputes in 

Guatemala. (2002). http://folk.uio.no/ceciliab/between_conflict_and_consensus.pdf 

[Sitert 27. april 2006]. 

Berle, Henriette Løken, Harald S. Kobbe og Anders Pind. Kobbes kommentarer til 

husleieloven, 2000. 

Falkanger, Thor. "Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede 

ordninger", Jussens Venner (1984), s. 275-291 (Sitert fra Lovdata). 

Fliflet, Arne. (2007) "Kommentar til Grunnloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal 

Rettsdata. [Sitert 29. mai 2007]. 

Michalsen, Dag. "Hva er "europeisk rettskultur”?" Tidsskrift for rettsvitenskap Årg. 

117 (2004), s. 20-49. 

Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Sten Foyn, et al. EØS-rett, 3. utg., 2011. 

 

Lov- og forarbeidsregister 
Lover: 

1902   Lov 22 mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven).  

2009   Forskrift 18 desember 2009 nr. 1839 om legemidler 

(legemiddelforskriften). 

 

Forarbeider: 

NOU 1983: 15   Planlov. 

Prop. 126 LS (2009-2010)  Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.  

Prop. 149 L (2010-2011)   Lov om verdipapirfond. 

Ot.prp.nr. 56 (1984-1985)   Plan- og bygningslov. 

Ot.prp.nr. 29 (1995-1996)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven). 

 

Domsregister 
 

Rt 1964 s 132 (Flyski) 

Rt 1975 s. 220 

Rt 2007 s. 1308 avs. 42 

HR-2006-00682-A 

RG 1957 s. 499 (Eidsivating) 

LA-2005-184543 
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Litteraturliste 
 

 De nasjonale forskningsetiske komiteene. (2016) Forskningsetiske 

retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-

og-humaniora/ [lest 16. oktober 2017] 

 Flaten, Lars A. "Søkeveiledning: Norske rettskilder", Jurdisk bibliotek blogg, 

(2017), https://juridiskbibliotek.wordpress.com/2017/08/28/sokeveiledning-

norske-rettskilder/ [lest 16. oktober 2017] 

 Juridisk bibliotek. Rettsvitenskap (jus) (2017a), http://www.ub.uio.no/skrive 

referere/referansestiler/rettsvitenskap.html [lest 17. oktober 2017]   

 Juridisk bibliotek. Sitatbruk (2017b), https://www.ub.uio.no/skrive-

publisere/referere/fag/sitater-rettsvitenskap.html [lest 17. oktober 2017] 

 Mestad, Ola. "Rettens kilder og anvendelse", i Knophs oversikt over Norges 

rett. (14. utgave), Oslo: Universitetsforl., 2014, s. 4-25 

 Søk og skriv, Søketeknikker. (2017), 

http://sokogskriv.no/soking/soketeknikker/ [lest 16. oktober 2017] 

 Tuseth, Bård og Nikolai Winge. Masteroppgaven i juss – kort forklart. Oslo: 

Universitetsforl, 2014. 

 Universitetet i Oslo, Obligatorisk kurs - JUS3111 Formuerett I (2016), 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/om-oblig-kurs/   

[lest 16. oktober 2017] 

Videre lesning 
 

 Bergstrøm, Rebecca J. Five og Hilde Westbye. Hvordan finne rettskilder: en 

innføring i rettskildejungelen. Bergen: Fagbokforl., 2012.  

 Bertnes, Pål A., Halvor Kongshavn og Kristian Dahle Trygstad. Praktisk 

rettskildelære: juridisk informasjonssøking. 4.utg. Oslo: Gyldendal, 2012. 

 Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øyvind Skotheim. "Innføring i 

juridisk metode", Jussens Venner nr. 6 (2015), s. 310-345 

 Søk og skriv. Kildebruk og referanser. (2015), http://sokogskriv.no/kildebruk-

og-referanser/ [lest 16. oktober 2017] 

 Søk & Skriv. Planlegg søket ditt. (2016), http://sokogskriv.no/soking/planlegg-

soket-dit/ [lest 21. oktober 2016] 
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