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Abstract 

Domme citerer hinanden, og nogle domme citeres mere end andre. 

Samfundsvidenskabelige forskere har i mange år brugt dette faktum til at analysere 

retssystemet, især ved brug af såkaldte netværksanalyser. Analysemetoderne har nu også 

fundet vej til den juridiske forskning, hvor en håndfuld er begyndt at bruge dommes 

citationer til at kvantificere deres præjudikatværdi. Metoderne har også fundet vej til de 

danske retssale, hvor Højesteret mindst to gange har mødt argumenter baseret på 

netværksanalyser af gældende ret. 

Mens sådanne analyser kommer med en aura af objektivitet, er det nødvendigt, at man altid 

spørger sig selv, om analyserne faktisk måler det, de prøver at måle, og om de har fulgt en 

proces, der understøtter objektivitet. For at vise, hvad disse validitets- og 

procesovervejelser konkret betyder, anvender jeg dem på en netværksanalyse af 637 

domme fra EMD, der forsøger at måle dommenes præjudikatværdi på baggrund af deres 

citationstal. Jeg viser, at antallet af citationer er et dårligt mål for præjudikatværdi, og at 

forfatternes proces ikke har bidraget til objektivitet. 

Nøgleord: Empiriske studier, metode, gældende ret, domstole, menneskeret 
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1 Indledning  

I Juristen 3, 20161 introducerede Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen 

netværksanalyse som en metode til at systematisere retspraksis og identificere gældende ret. 

Forfatterne argumenterede, at en sådan netværksanalyse havde væsentlige meritter. Bl.a. 

giver den et overblik over retspraksis, som man ikke kan få ved almindelig juridisk analyse, 

og udvælgelsen af præjudikater bliver mere objektiv, da den baserer sig på noget målbart.2 

Forfatterne illustrerede disse fordele ved at foretage en netværksanalyse af 637 EMD 

domme om EMRK art. 14 og diskutere analysens resultater. De konkrete resultater og 

metodens meritter er videre blevet debatteret af Jens Elo Rytter i Juristen 1, 20173 med en 

replik fra forfatterne i Juristen 4, 2017.4 

Det er ikke noget nyt at studere retspraksis i lyset af, hvordan individuelle domme henviser 

til hinanden. Men det er noget nyt, at bruge denne citationspraksis til at kvantificere, hvilke 

domme, der er bedre præjudikater end andre.5 

Som juridisk publikum står vi over for en væsentlig udfordring. Jurister er ikke vant til at 

tænke i de baner, det kræver, når vi møder kvantitative analyser. På den ene side skal vi 

                                                      

1 Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen, ‹‹Netværksanalyse som bidrag til juridisk 

(forsknings)metode››, Juristen, 2016 s. 110–123 
2 (Olsen og Christensen 2016, 112 f.) 
3  Jens Elo Rytter, ‹‹Netværksanalyse, domspraksis og gældende ret››, Juristen, 2017 s. 17–22 
4 Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen, ‹‹Brug af netværksanalyse i juridisk forskning og 

praksis – Replik til Rytter››, Juristen, 2017 s. 138–143 
5 Se diskussion i afsnit 7 neden for. 
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forholde os til, hvordan vi kan oversætte kvantitative resultater til en juridisk konklusion. 

På den anden side skal vi forholde os til, om den kvantitative analyse lever op til de 

metodiske krav, der stilles til sådanne analyser. 

At møde denne udfordring er relevant, ikke kun for den tårnbosatte forsker, men også for 

praktikeren: I løbet af de sidste år har den danske Højesteret i hvert fald to gange mødt 

kvantitative analyser af gældende ret.6 

Når det drejer sig om studier, deres bygger på domstolenes citationspraksis, er der to 

centrale overvejelser, man må gøre sig. Jeg vil i denne artikel introducere de to overvejelser 

og anvende dem konkret på Olsen/Christensens netværksanalyse. Her vil jeg bl.a. vise, 

hvad overvejelserne betyder for en fortolkning af Palmer Olsen/Christensens resultater. 

Overvejelserne er: 7 

1) Validitet 

a. Forfatterne påstår at måle præjudikatværdi på baggrund af antallet af 

citationer. Er der teoretisk eller empirisk støtte for denne påstand? 

b. Stemmer forfatternes resultater overens med resultater baseret på andre, 

anerkendte metoder? 

2) Proces 

a. Har forfatternes proces omkring analysen været med til at understøtte 

objektive resultater, herunder givet et fyldestgørende billede af analysens 

fejl og mangler? 

                                                      

6 Stemmeret-sagen (Højesterets dom af 18. januar 2018 i sager 159/2017, gengivet i U.2018.1460 H) 
og Center Sandholm-sagen (Højesterets dom i sag 306/2016, afsagt 21. juni 2017, gengivet i 
U.2017.2929 H).  
7 I samme retning Joshua B. Fischman, ‹‹Reuniting Is and Ought in Empirical Legal Scholarship››, 
University of Pennsylvania Law Review, 2013, vol. 162, no. 1, 117-168; Lee Epstein og Gary King, The 
Rules of Inference, University of Chicago Law Review, 2002, vol. 69, no. 1, 1-134, 

https://doi.org/10.2307/1600349; Jack Knight, ‹‹Are Empiricists Asking the Right Questions about 

Judicial Decisionmaking?››, Duke Law Journal, 2009, vol. 58, no. 7., 1531-1556; Haywood Jefferson 

Powell, ‹‹A Response to Professor Knight, Are Empiricists Asking the Right Questions about 
Judicial Decisionmaking?››, Duke Law Journal, 2009, vol. 58, no. 7, 1725-1730; og Marin K. Levy, 

Kate Stith og José A. Cabranes, ‹‹The Costs of Judging Judges by the Numbers››, Yale Law & Policy 

Review, 2010, vol. 28, no. 2, 313–323. Se også Mattias Derlén og Johan Lindholm, ‹‹Is it Good Law? 

Network Analysis and the CJEU’s Internal Market Jurisprudence››, Journal of International Economic 

Law, 2017, vol. 20, no. 2, 257–277, https://doi.org/10.1093/jiel/jgx011, 259. 

https://doi.org/10.2307/1600349
https://doi.org/10.1093/jiel/jgx011
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Ved at fokusere på en analyses validitet og proces, vil man som modtager være bedre stillet 

til at vurdere, hvor sikker man kan være på analysens resultater, og hvad resultaterne faktisk 

betyder. 

Inden vi går videre, er det her nødvendigt med en kort bemærkning om denne artikels 

indhold: For at illustrere, hvordan validitet og proces håndteres, diskuterer jeg dem konkret 

på Palmer Olsen/Christensens artikel. Det er vigtigt at holde for øje, at mens de centrale 

pointer gælder bredt, kan man ikke nødvendigvis overføre alle de konkrete argumenter til 

andre analyser. Bl.a. er Palmer Olsen/Christensens analyse metodisk meget simpel, og der 

er derfor andre studier, som har løst dele af de problemer, jeg her fremhæver.8 Da en del 

af artiklen kommer til at have karakter af kritik, er det også værd at huske, at forfatternes 

primære hensigt med analysen var at illustrere, hvordan en netværksanalyse kan bruges, 

ikke nødvendigvis at drage autoritative konklusioner om gældende ret. Forfatterne har da 

også udgivet andetsteds om emnet, og de bidrag fremstår umiddelbart som mere stringente 

i metode og mere afmålte i konklusioner.9  

2 Overblik over denne artikel 

Artiklen er inddelt i 9 afsnit, med et appendiks og en bibliografi. 

I afsnit 3 opsummerer jeg kort Palmer Olsen/Christensens netværksanalyse. 

I afsnit 4 og 5 undersøger jeg analysens validitet. I afsnit 4 kommenterer jeg på forfatternes 

centrale antagelse – at man kan måle præjudikatværdi på antallet af citationer – mens jeg i 

afsnit 5 sammenligner forfatternes resultater med resultaterne fra anerkendte juridiske 

autoriteter og diskuterer, hvad sammenligningen betyder. 

I afsnit 6 fremhæver jeg 3 centrale kritikpunkter om forfatternes proces omkring analysen 

og deres rapportering af resultater. 

I afsnit 7 diskuterer jeg, om man kan bruge forfatternes netværksanalyse til andet end en 

rangering af domme. 

I afsnit 9 konkluderer jeg.  

                                                      

8 Dette diskuterer jeg kort i afsnit 7 nedenfor. Derudover henviser jeg løbende til andre studier, der 
løser – eller forsøger at løse – de problemer, jeg fremhæver med Palmer Olsen/Christensens analyse. 
9 Se især Martin Lolle Christensen, Henrik Palmer Olsen og Fabbien Tarissan, ‹‹Identification of 

Case Content with Quantitative Network Analysis: An Example from the ECtHR››,  JURIX, 2016. 
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I slutningen af artiklen findes først et appendiks, der angiver de domme, som bruges i afsnit 

5, samt en bibliografi. 

3 Kort opsummering af Palmer Olsen/Christensens netværksanalyse 

Palmer Olsen/Christensens netværksanalyse bygger på en idé om at måle de enkelte 

dommes præjudikatværdi, og derved finde de domme, der har den højeste præjudikatværdi. 

Præjudikatværdi kan ikke måles. I stedet antager forfatterne, at en dom citeres, hvis den 

anses for at være et relevant præjudikat, og at antallet af citationer, derfor kan fungere som 

en ”proxy10” for en doms præjudikatværdi. 11 

Forfatterne analyserer 637 domme, alle om EMRK art. 14 om antidiskrimination.12 

Forfatterne kigger først på de enkelte domme, og fremhæver de domme, der bliver citeret 

mest. Disse domme er ifølge forfatterne ”ledende præjudikater”.13 Forfatternes analyse 

danner også grupper af domme, der internt citerer hinanden meget. Disse grupper anser 

forfatterne for at høre sammen, dvs. i en eller anden grad at vedrøre det samme emne.14  

Forfatterne bruger herefter analysen til at kritisere to værker på området. Jens Elo Rytters 

Individets Grundlæggende Rettigheder (2016)15 og John Fridrik Kjølbros Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention (2010).16 Netværksanalysens resultater bliver først brugt til 

at kritisere, at Rytter og Kjølbros fremstillinger indeholder for få domme med mange 

citationer og for mange domme med få citationer.17 Herefter bruges analysens 

gruppedannelser til at kritisere Rytter og Kjølbros fremstillingsstruktur, f.eks. at 

forfatternes kapitler er inddelt i overensstemmelse med artikel 14’s ordlyd og ud fra de 

                                                      

10 Begrebet proxy bruges noget overfladisk af forfatterne. Proxy-begrebet tilhører egentlig 

statistikken og har vægtig teoretisk dybde. Se herom: Joshua D. Clinton, ‹‹Proxy Variable››, i Michael 

S. Lewis Beck, Alan Bryman og Tim Futting Liao (eds.), The SAGE Encyclopedia of Social Science 
Research Methods., Sage Publications Inc., 2004, online, http://dx.doi.org/10.4135/9781412950589. 
11 (Olsen og Christensen 2016, 114) 
12 (Olsen og Christensen 2016, 114) 
13 (Olsen og Christensen 2016, 115). Jeg undlader at bruge begrebet ”in-degree” som Palmer 
Olsen/Christensen gør. In-degree er et teknisk term fra netværksanalysen, men i denne 
sammenhæng er in-degree og ”antallet af citationer” synonyme. 
14 (Olsen og Christensen 2016, 114). Denne artikels appendiks indeholder en oversigt over de 
domme, som Palmer Olsen/Christensen fremhæver i deres artikel. Af pladshensyn vil jeg alene 
diskutere forfatternes rangering af de enkelte domme og ikke de domsgrupperinger, som forfatterne 
har skabt. Jeg nævner dog kort mine indsigelser hertil i fn. 93, nedenfor. 
15 Jens Elo Rytter, Individets Grundlæggende Rettigheder, Danmark, 3. udgave, Karnov Group, 2016 
16 Jon Fridik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, Danmark, 
3. udgave, DJØF Forlag, 2010 
17 (Olsen og Christensen 2016, 115 ff.) 

http://dx.doi.org/10.4135/9781412950589
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enkelte diskriminationsgrunde, i stedet for at følge de grupper, som netværksanalysen har 

skabt.18 

4 Kan vi måle en doms præjudikatværdi ved at kigge på antallet af citater? 

Det er en afgørende forudsætning for Palmer Olsen/Christensens analyse, at de kan måle 

dommes præjudikatværdi ved at tælle antallet af citationer. Dette er et spørgsmål, om 

citationer er et validt mål for præjudikatværdi.19 Er de ikke det, må man i yderste 

konsekvens afvise forfatternes konklusioner. 

For at forstå, hvad jeg mener med validitet, kan det betale sig med et tankeeksperiment. 

Lad os først forestille os, at man kunne tage alle 637 domme, som indgår i 

netværksanalysen, og rangere dem på en liste fra højest til lavest præjudikatværdi. Dette vil 

i sig selv være svært, bl.a. fordi der næppe er enighed, hvornår en dom udgør et godt 

præjudikat, men antag at en sådan rangering er mulig. De samme 637 domme kan også 

                                                      

18 (Olsen og Christensen 2016, 117 ff.) 
19 Validitet er et udbredt begreb inden for samfundsvidenskaberne. Om validitet inden for juraen, 
se (Epstein og King 2002, 87 ff.); (Fischman 2013, 125 ff.) og Herbert M. Kritzer ‹‹Review: 
Interpretation and Validity Assessment in Qualitative Research: The Case of H.W. Perry’s “Deciding 
to Decide” ››, Law & Social Enquiry, 1994, vol. 19, no. 3, 687-724, især 721 ff. For Eksempler på 
anvendelse af validitetstankegangen på citationer, se (Fischman 2013, 131 ff.) og James F. Spriggs 
og Thomas G. Hansford, ‹‹Measuring Legal Change: The Reliability and Validity of Shepard's 
Citations››, Political Research Quarterly, 2000, vol. 53, no. 2, 327-341. Validitet kan defineres i en række 
underbegreber, men brugen af de forskellige begreber syne at svinge noget, især inden for den 
juridiske litteratur. Derfor bør man som læser ikke lægge for meget vægt i, hvilket begreb, der 
konkret bruges. Det er dog givtigt at sætte sig ind i underbegreberne. Inden for psykologien, synes 
begreberne at være yderst veldefinerede – i hvert fald -debatterede. For en hurtig introduktion se 
Geoffrey P. Kramer, Douglas A. Bernstein, Vicky Phares, Introduction to Clinical Psychology, Cambridge 
University Press, 2019, https://doi.org/10.1017/9781108593823, 69 f. og Shlomo S. Sawilowsky, 

‹‹Construct Validity››, i Neil J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of measurement and statistics, vol. 1, SAGE 
Publications, Inc., 2007, online, https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644. Mere dybdegående 

diskussioner og definitioner findes i: Lee J. Cronbach, og Paul E. Meehl, ‹‹Construct Validity in 

Psychological tests››, Psychological Bulletin, 1955, vol. 52, no. 4, 281-302. Kritisk over for denne, se 

Denny Borsboom, Gideon J. Mellenbergh og Jaap van Heerden, ‹‹The Concept of Validity››, 
Psychological Review, 2004, vol. 111, no. 4, 1061–1071, https://doi.org/10.1037/0033-

295x.111.4.1061. Se også: Samuel Messick, ‹‹Validity of Psychological Assessment: Validation of 

Inferences from Persons’ Responses and Performances as Scientific Inquiry into Score Meaning ››, 
American Psychologist, 1995, vol. 50, no. 9, 741–749; Mark Mostert. ‹‹Face Validity››, i Neil J. Salkind 

(Ed.), Encyclopedia of measurement and statistics, vol. 1, SAGE Publications, Inc., 2007, online, 

https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644; Neil J. Salkind, ‹‹Predictive Validity››, i Neil J. Salkind 

(Ed.), Encyclopedia of measurement and statistics, vol. 1, SAGE Publications, Inc., 2007, online, 

https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644; og Stephen S. Sireci, ‹‹Content Validity››, i Neil J. 
Salkind (Ed.), Encyclopedia of measurement and statistics, vol. 1, SAGE Publications, Inc., 2007, online, 
https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644. Et eksempel uden for psykologien findes i Ellen A. 

Drost, ‹‹Validity and Reliability in Social Science Research››, Education Research and Perspectives, 2011, 

vol. 38, no. 1., 105-124. 

https://doi.org/10.1017/9781108593823
https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644
https://doi.org/10.1037/0033-295x.111.4.1061
https://doi.org/10.1037/0033-295x.111.4.1061
https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644
https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644
https://dx.doi.org/10.4135/9781412952644
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rangeres på en liste fra flest til færrest citationer. Antallet af citationer er et validt mål for 

præjudikatværdi hvis de to rangeringer er tilstrækkeligt ens.20 

Er det plausibelt at se et overlap i det to rangeringer? For at vide dette, må vi starte med en 

definition af præjudikatværdi. Jeg vil her foreslå definitionen, at en dom har 

præjudikatværdi, hvis den har eller vil påvirke retstilstanden på autoritativ vis.21 

Hvis EMD har citeret en dom, kan man nemt forestille sig, at dette er fordi, EMD har ladet 

sin fortolkning af gældende ret påvirke af dommen, og dermed at den citerede dom har 

haft en autoritativ virkning på retstilstanden. Dette enten fordi dommen er afsagt af en 

højere retsinstans, fordi den er velargumenteret, eller fordi den indeholder nogle generelle, 

vejledende principper. Det er altså plausibelt, at en dom vil blive citeret mere, hvis den har 

høj præjudikatværdi og mindre, hvis den har lav præjudikatværdi.22 Dette taler for et overlap 

og for validitet. 

Men analysen stopper ikke her. Man må gå mere systematisk til værks, og undersøge, om 

der kan være andre grunde til, at en dom citeres, eller ikke citeres.23 Hvis en dom f.eks. 

citeres, fordi den er forkert, vil dommen rangere højere på listen over antallet af citationer, 

men lavere på listen for præjudikatværdi. Sådanne nuancer i hvorfor og hvordan domme 

citeres skaber tvivl om, hvad det faktisk er, vi måler. Er det præjudikatværdi eller noget helt 

andet? Og det påvirker, hvordan vi kan fortolke analysens resultater, og hvilke 

konklusioner, vi med rimelighed kan drage. 

I afsnit 4.1-4.2 gennemgår jeg en række faktorer, der formentlig påvirker, om en dom citeres 

eller ej, men som ikke passer med begrebet præjudikatværdi. Afsnit 4.1 handler om faktorer 

ved de citerede domme, mens afsnit 4.2 handler om faktorer ved den citerende domstol. 

                                                      

20 I et perfekt overlap ville alle 637 domme have den samme rangering i begge lister, men man kan 
også forestille sig en mindre grad af overlap, og at dette ville være acceptabelt. Hvad der er et 
acceptabelt overlap afhænger af den tilsigtede brug. Se også diskussionen i afsnit 4.4. nedenfor. 
21 I samme retning, se: Ernst Andersen, ‹‹Stare decisis alias præjudikatlæren››, UfR 1955B.210–213; 
Peter Blume, ‹‹Højesteret og gældende ret›› UfR, 2014B.133–135; Grant Lamond, ‹‹Precedent and 
Analogy in Legal Reasoning››, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006, via 
https://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/ (sidst besøgt 9.2.2020); (Rytter 2017, 21).  
Definitionen understøttes også af den kritik, der nogle gange føres mod citations- og 
netværksanalyser. Se især (Fischman 2013); (Epstein og King 2002) og (Levy et al 2010). 
22 Variationer af dette argument findes i næsten alle netværksanalyser af retspraksis. Dog med 
forskellig vægt, og de fleste analyser synes at måle noget andet, end det Palmer/Olsen Christensen 
gør. For en kort diskussion heraf, se afsnit 7, nedenfor. 
23 Dette lægger til grund for en række artiklers kritik af kvantitative studier. Se f.eks. (Fischman 2013), 
(Levy et al 2010). Mest klart formuleret er kravet hos (Epstein og King 2002, 90), der dog formulerer 
det i en lidt anden kontekst, og en – efter min mening – forkert definition af begrebet face validity. 
Sammenhold med (Mostert 2007). 
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Lidt anderledes handler afsnit 4.3 om, hvordan en dom citeres. Jeg fremhæver her to 

nuancer, der påvirker, om citationen er udtryk for præjudikatværdi, men som en simpel 

citationstælling ikke fanger. 

4.1 Faktorer ved den citerede dom, der påvirker antallet af citationer, men ikke 

indikerer præjudikatværdi  

4.1.1 Mange sager om samme eller lignende spørgsmål 

En dom, der vedrører et emne, som har betydning for en stor befolkningsgruppe eller på 

anden vis har stor praktisk relevans, vil formentlig blive citeret mere end en dom, der 

vedrører et mere nichepræget emne. Dette understøttes af en række studier, der bl.a. finder 

at domme, der vedrører processuelle spørgsmål citeres oftere eller lige så ofte som 

spørgsmål af materiel karakter.24 Ligeledes har en anden gruppe af studier fundet, at 

forskellige domme bliver citeret i forskellig grad, alt efter hvilken retsinstans, man kigger 

på.25 Intuitionen er her, at en dom, der er relevant for byretten – f.eks. om anerkendelse af 

ekspertvidner – ikke er relevant for en Højesteret – der fokuserer på juridisk principielle 

spørgsmål. 

Hvis en sag citeres fordi den er praktisk relevant, kan det skævvride resultaterne. Illustrativt 

for den potentielle effekt heraf er Lupu og Voetens studie af EMD.26 Forfatterne starter 

med et netværk med 6.172 domme og 35.962 citationer.27  Men fordi EMD skal afgive dom 

i alle sager, som opfylder nogle admissibilitetskriterier, vedrører et utal af EMD-afgørelser 

mere eller mindre det helt samme problem. F.eks. har der været tusinder af sager om 

inefficiens i det italienske retssystem. Disse sager vedrører i det hele et allerede afgjort 

spørgsmål, og kan derfor håndteres med en ”expedited procedure”. Når Lupu og Voeten 

                                                      

24 (Fischman 2013, 136) skriver om citationstal ‹‹Canonical constitutional cases are dwarfed by 
holdings on frequently litigated issues […]››. Se også Jerrold Soh, ‹‹A Network Analysis of the 
Singapore Court of Appeal's Citations to Precedent››, Singapore Academy of Law Journal, 2019, vol. 31, 
no. 1, 246-284, https://doi.org/10.2139/ssrn.3346422,  267; Frank B. Cross; James F. II Spriggs, 

‹‹The Most Important (and Best) Supreme Court Options and Justices››, Emory Law Journal, 2010, 

Vol. 60, No. 2, 407-502 , 417,435.  
25 Se (Cross og Spriggs 2010, 411); i det hele Matthew Hitt, ‹‹Measuring Precedent in a Judicial 

Hierarchy››, Law and Society Review, 2016, vol. 50, no. 1, 57-81, https://doi.org/10.1111/lasr.12178; 
og Marc van Opijnen, ‹‹Citation analysis and Beyond: In Search of Indicators Measuring Case Law 

Importance››, JURIX, 2012, 1-10.  
26 Yonatan Lupu og Erik Voeten, ‹‹Precedent in International Courts: A Network Analysis of Case 

Citations by the European Court of Human Rights››, British Journal of Political Science, 2011, vol. 42, 

413-439, https://doi.org/10.1017/s0007123411000433. 
27 (Lupu og Voeten 2011, 424) 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3346422
https://doi.org/10.1111/lasr.12178
https://doi.org/10.1017/s0007123411000433
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fjerner disse domme fra deres netværk, skrumper netværket til 2.222 domme og 16.863 

citationer. Altså fjernes 2/3 af alle domme i netværket og mere end hver anden citationer.28  

Som eksempel på de fortolkningsmæssige problemer der opstår, når praktisk relevans 

påvirker antallet af citationer, kan man sammenligne to EMD-domme om stemmeret: 

Alajos Kiss v. Hungary, no. 38832/06 (2010), om stemmeret til personer under værgemål, og 

Hirst v. United Kingdom, no. 74025/01 (2005), om indsattes stemmeret. I begge sager fandt 

EMD, at manglende stemmeret var i strid med EMRK, men sagerne har haft vidt 

forskellige efterspil. Mens der efter Alajos Kiss kun er rejst få sager om stemmeret for 

personer under værgemål, har der efter Hirst  været adskillige sager om indsattes stemmeret 

(bl.a. én sag med over 1.000 klagere).29 Fordi Hirst citeres i næsten alle disse, har den mange 

flere citationer end Alajos Kiss. 

Men betyder det, at Hirst generelt har større præjudikatværdi end Alajos Kiss? Og kan en 

sådan generel præjudikatværdi oversættes til højere præjudikatværdi i en konkret tvist? 

Antagelsen i Palmer Olsen/Christensens ville nok indikere, at ja til begge spørgsmål. I en 

konkret sag synes den danske Højesteret imidlertid at have afvist en sådan konklusion: 

Stemmeret-sagen30 vedrørte stemmeret for personer under værgemål, og Alajos Kiss synes 

derfor den oplagte kandidat for en fortolkning af gældende ret. Kammeradvokaten havde 

imidlertid fremlagt en netværksanalyse, der bl.a. viste Hirst’s overlegne citationsgrad og 

identificerede Hirst som et bedre præjudikat. Men i Højesterets præmisser nævnes Hirst kun 

i forbifarten, mens der bruges bemærkelsesværdige ressourcer på at diskutere Alajos Kiss. 

4.1.2 Bred juridisk relevans  

Man kunne også forestille sig, at en dom, der vedrører mange forskellige spørgsmål, vil 

blive citeret mere, end en dom, der kun vedrører et enkelt spørgsmål. Her er det uklart, 

hvordan man kan bruge en doms citationer til at sige noget om dens præjudikatværdi. Tag 

f.eks. D.H. and Others v. the Czech Republic, no. 57325/00 (2006), der er citeret 45 gange og 

identificeres af Palmer Olsen/Christensen som ledende. Sagen behandler imidlertid også 3 

distinkte juridiske spørgsmål: indirekte diskrimination, hvilke forhold, der ikke kan indgå i 

                                                      

28 (Lupu og Voeten 2011, 424) 
29 European Court of Human Rights, Factsheet – Prisoners’ right to vote, April 2019, via 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_vote_ENG.pdf (sidst besøgt 

9.2.2020).  
30 Dom af 18. januar 2018, i sag 159/2017. Gengivet i U.2018.1460 H 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_vote_ENG.pdf
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en fastsættelse af diskrimination og brugen af statistik i vurderingen af diskrimination.31 

Viser antallet af citater, at D.H. er ledende inden for alle 3 spørgsmål eller kun enkelte af 

dem? Og hvad nu, hvis alle 45 citater går på indirekte diskrimination og brug af statistik. 

Er dommen så også ledende på spørgsmålet om forhold, der ikke kan indgå i en fastsættelse 

af diskrimination?32 

4.1.3 En klar ctr. en uklar regel 

Det har også tidligere været anført, at en netværksanalyse vil undervurdere værdien af en 

dom, der fastlægger en meget klar regel, og overvurdere værdien af en dom, der fastlægger 

en uklar regel. 

En dom, der meget klart fastlægger en regel, kan medføre at parter fremadrettet vil indgå 

forlig i stedet for at gå i retten. En sådan dom vil blive citeret lidt, men den har påvirket 

retstilstanden meget.33 Netværksanalysen vil klassificere denne dom som havende lav 

præjudikatværdi, men dette stemmer ikke overens med en definition baseret på ”autoritativ 

påvirkning af retstilstanden”. I samme retning er det også muligt, at en dom, der er den 

første til at fastslå et helt grundlæggende princip, ikke citeres, fordi disse principper er blevet 

så alment anerkendte, at en sådan citation ville fremstå som overflødig.34 

Omvendt vil en dom, der er meget uklar, måske lede til flere efterfølgende retssager. Her 

kan man nok sige, at dommen har påvirket retstilstanden i den forstand, at der er kommet 

                                                      

31 European Court of Human Rights, European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook 
on European non-discrimination law 2018 edition, 2018, via 
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-law-non-discrimination (sidst 
besøgt 9.2.2020), 252. Bemærk, at Håndbogen citerer den senere Grand Chamber afgørelse (2007), 
mens netværksanalysen fremhæver Chamber-afgørelsen. Se også afsnit 5.2.4 og denne artikels 
appendiks for en nærmere forklaring. 
32 Jeg mener heller ikke, man løser denne tvivl ved at granulere analysen ned på henvisninger til 
enkelte domspræmisser, som foreslået i (Palmer Olsen/Christensen 2016, 112). 
33 Benjamin Klein, ‹‹Legal Precedent: A Theoretical and Empirical Analysis: Comment››, The Journal 
of Law & Economics, 1976, vol. 19, no. 2, 309-313, 312.  
34 (Hitt 2016, 65) i relation U.S. Supreme Court; Richard Posner, ‹‹The Theory and Practice of 
Citations Analysis, with Special Reference to Law and Economics››, Coase-Sandor Working Paper Series 
in Law and Economics, 1999, 2nd series, no. 83, 1-36, via 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1577&context=law_and_econ
omics (sidst besøgt 9.2.2020), 10-11, for en general diskussion ift. Akademiske og juridiske citationer. 
En version med mindre ændringer er senere udgivet som: Richard A. Posner, ‹‹An Economic 
Analysis of the Use of Citations in the Law››, American Law and Economics Review, 2000, vol. 2, no. 2, 
381–406. Samme argument findes også i George J. Stigler og Claire Friedland, ‹‹The Citation 
Practices of Doctorates in Economics››, Journal of Political Economy, 1975, vol. 83, no. 3, 477-507, især 
486). 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-law-non-discrimination
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1577&context=law_and_economics
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1577&context=law_and_economics
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flere retssager. Men man kan næppe sige, at dommen af haft en autoritativ virkning på 

retstilstanden, og man kan næppe heller sige, at den er et autoritativt vejledende resultat.35 

Mens disse muligheder har været kendt i litteraturen i hvert fald siden 1976,36 er der endnu 

ikke afklaring på, om det giver udslag i antallet af citationer. I USA er der uenighed om, 

hvorvidt der overhovedet eksisterer sager, der fastslår en så klar regel, at fremtidige 

retssager bliver mindre sandsynlige. Og selv hvis de eksisterer, er der uenighed om, der er 

tilstrækkeligt mange af dem til at skabe tvivl om analysens validitet.37  Det er for mig heller 

ikke helt klart, i hvilken retning kausaliteten peger. I et system som EMD’s, hvor det 

normalt er sager anlagt af privatpersoner mod stater, kan en meget klar regel måske lede til 

flere retssager, hvis det medfører, at advokater i højere grad er villige til at føre sagerne mod 

en stat, mens staten af nationalpolitiske årsager ikke ønsker at indgå forlig.38 Omvendt ville 

en uklar regel lede til færre sager, fordi det kun vil være ressourcestærke personer, der kunne 

overskue at føre dem. Der er således både tvivl om, hvad effekten vil være, og i hvilken 

retning, den vil pege. 

4.2 Faktorer ved den citerende domstol, der påvirker antallet af citationer, men 

ikke indikerer præjudikatværdi 

4.2.1 Den dom, man kender i forvejen 

En dom, der ofte citeres, vil blive mere kendt, end en dom, der sjældent citeres. Dette kan 

i sig selv lede til flere citationer for den kendte dom, fordi dommere vil citere de domme, 

de kender i forvejen.39 Hvis det er tilfældet, kan det medføre, at tilfældigheder i hvilken 

                                                      

35 I samme retning (Levy et al 2010, 316 f.). 
36 Det tidligste eksempel på argumentet er nok (Klein 1976, 312). 
37 Se (Cross og Spriggs 2010, 442), der diskuterer ”settled cases”. 
38 F.eks. er Hirst et meget nemt præjudikat at bruge, da dommen forbyder “blanket bans”. Det er 
Alajos Kiss ikke. Derfor kan det være, der er opstået flere sager omkring indsattes ret til stemmeret, 
fordi advokater har følt sig mere sikre på retsstillingen og derfor i højere grad har anbefalet at 
anlægge sag.  
39 Den bagvedliggende logik er, at der er større omkostninger forbundet med at citere en ukendt 
kilde end en kendt kilde, bl.a. fordi man skal bruge ressourcer på at finde den ukendte kilde, men 
også fordi publikum måske ikke kender til den. (Posner 1999, 11) illusterer dette med følgende 
eksempel: ‹‹John Rawls is thus the standard citation for […] the veil of ignorance, even though [it 
was] explained earlier by John Harsanyi. Harsanyi is less well known than Rawls and so it is “costlier” 
to cite him. The cost of citing the better-know work is lower not only to the citer, but also to his 
audience, to which a citation to a familiar work may convey more information. A raw comparison 
of the number of citations to Rawls and to Harsanyi would thus exaggerate the relative quality, 
originality, or even influence of the two theorists››. 
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dom, der først citeres, eller små forskelle i kvalitet, leder til store forskelle i antallet af 

citationer.40 

En række studier har i den forbindelse fundet, at det normalt er få domme, der modtager 

klart størstedelen af citationer, mens resten har relativt få citationer.41 Det afgørende her er 

selvfølgelig, om en dom bliver citeret mere, fordi den er citeret meget i forvejen, eller om 

den bliver citeret mere, fordi det er en god dom, og her synes der ikke at være en klar 

konklusion. Dog synes et studie fra 2019 om EMD, bl.a. af Palmer Olsen, at konkludere, 

at en dom med mange citationer vil blive citeret mere, desuagtet dommens kvalitet.42 

At dette er tilfældet understøttes også at den måde, som domme udvælges til citation ved 

EMD. I sin diskussion af Palmer Olsen/Christensens netværksanalyse argumenterer 

Rytter, at EMD udvælger domme til citation noget tilfældigt, hvilket bl.a. ses ved, at 

domme, der kunne have påvirket afgørelsen, ikke citeres direkte, men nævnes som inter 

alia.43 Som modsvar skriver Palmer Olsen/Christensen bl.a., at EMD støttes af et stort 

bureaukrati, der sikrer rationelle44 arbejdsgange, og at det – antageligt – er i dette 

bureaukrati, hvor dommene bliver udvalgt. Om udvælgelsen af domme skriver forfatterne: 

                                                      

40 (Posner 1999, 11). Der kan dog også være andre grunde til det, f.eks. hvis der er gengangere på 
dommerpanelet. Ét studie har i hvert fald fundet, at der er større sandsynlighed for, at en dom citeres 
og opretholdes, hvis der er gengangere blandt dommerne i to sager. Jordi Blanes i Vidal og Clare 
Leaver, ‹‹Social Interactions and the Content of Legal Opinions››, The Journal of Law, Economics, and 
Organization, 2013, vol. 29, no. 1, 78–114, https://doi.org/10.1093/jleo/ews013. 
41 Nogle gange kaldes det en superstar effect, rich-get-richer eller en power law-distribution. Se f.eks. 

Mattias Derlén og Johan Lindholm, ‹‹Characteristics of Precedent: The Case Law of the European 

Court of Justice in Three Dimensions››, German Law Journal, 2015, vol. 16, no. 5, 1073-1098, 
https://doi.org/10.1017/s2071832200021040, 1081, der omtaler den metodiske udfordring herved; 

Thom Neale, ‹‹Citation Analysis of Canadian Case Law››, Journal of Open Access to Law, 2013, vol. 1, 

1-60, 5, der kort omtaler tendensen ift. USA og (Opijnen 2012, 2), der henviser til at tendensen er 
fundet i den Østrigske Oberster Gerichthof. Nok I samme retning: James H. Fowler, Timothy R. 
Jonhson, James F. Spriggs II, Sangick Jeon og Paul J. Wahlbeck, ‹‹Network Analysis and the Law: 
Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S. Supreme Court››, Political Analysis, 2007, 

vol. 15, 324-346, https://doi.org/10.1093/pan/mpm011, 343; Anton Geist, ‹‹Using Citation 

Analysis Techniques for Computer-Assisted Legal Research in Continental Jurisdictions››, 2009, 

https://doi.org/10.2139/ssrn.1397674; (Lupu og Voeten 2011, 424). 
42 Jorge C. Leitão, Sune Lehmann og Henrik Palmer Olsen, ‹‹Quantifying long-term impact of 
court decisions››, Applied Network Science, 2019, vol. 4, no. 3, 1-15, 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3316002. 
43 (Rytter 2017, 21) 
44 Jeg er uenig i forfatternes definition af rationalitet. Det kan sagtens være rationelt at udvælge 
domme, som er nemme at finde, men måske mindre præcise præjudikater, frem for domme, der 
måske kunne være mere præcise præjudikater, men det ville tage længere tid at finde. I samme retning 
(Posner 1999, 11) og citatet ovenfor i fn. 39, ovenfor. Dette især tilfældet i en organisation med et 
stort sagspres, som er tilfældet i EMD. Se (Olsen og Christensen 2017, 140).  

https://doi.org/10.1093/jleo/ews013
https://doi.org/10.1017/s2071832200021040
https://doi.org/10.1093/pan/mpm011
https://doi.org/10.2139/ssrn.1397674
https://doi.org/10.2139/ssrn.3316002
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‹‹Det er muligt, at der heri ligger, at [… de domme, der ikke er citeret] også – og måske 

lige så vel – kunne være anvendt på samme måde (altså som præjudikater). Vores pointe 

er, at det er de ikke blevet. Domstolen holder fast i at anvende bestemte domme som 

genkendelige præjudikater og bruger disse til at sikre en ensartet praksis.››45 

Forfatterne anerkender altså, at der kan være en systematisk præference for visse domme, 

men drager i min optik den forkerte konklusion. For netop denne systematik betyder, at 

forhold, der ikke siger noget om en doms præjudikatværdi, kan påvirke, om den citeres eller 

ej. Og hvis det er tilfældet, kan det påvirke validiteten af netværksanalysens resultater.  

4.2.2 Præference for bestemte typer af domme 

Hvis en domstol foretrække at citere bestemte typer af domme, vil dette skade en 

citationstællings validitet, hvis domstolens præference ikke passer med dommenes 

præjudikatværdi. 

F.eks. har det været anført, at domstole foretrækker at citere nyere domme.46 Igen bliver 

det uklart, hvad effekten heraf er på en fortolkning af præjudikatværdi. Skyldes 

præferencen, at ældre domme har mistet deres præjudikatværdi eller fordi nyere domme er 

mere aktuelle? 

Det er også muligt, at en domstol alene citerer de domme, der understøtter det resultat, 

den ønsker at nå frem til.47 I en netværksanalyse af EU-domstolens praksis, bruger Derlén 

og Lindholm denne tendens (ved EU-domstolen) til at antage, at de domme, der så faktisk 

citeres, må antages at have haft en indflydelse.48 Dette er måske sandt. Men argumentet 

overser, at ikke-citerede domme stadig kan påvirke retstilstanden og -udviklingen. En ikke 

citeret dom kan stadig have haft en begrænsende effekt på den konkrete afgørelse, forstået 

på den måde at den konkrete afgørelse var gået videre i en bestemt retning, hvis den ikke 

citerede dom ikke havde eksisteret.49 Problemet bliver her, at en analyse der alene kigger på 

                                                      

45 (Olsen og Christensen 2017, 140). Forfatterne synes i øvrigt at misforstå Rytters argument. Han 
siger ikke, at EMD’s citationspraksis er fuldstændigt tilfældig, blot at den nogle gange er det.  
46 Se f.eks. (Levy et al 2010, 317). 
47 Som eksempel på dette argument, se Mattias Derlén og Johan Lindholm, ‹‹Goodbye van Gend en 
Loos, Hello Bosman? Using Network Analysis to Measure the Importance of Individual CJEU 

Judgments››, European Law Journal, 2014, vol. 20, no. 5, 667-687, 

https://doi.org/10.1111/eulj.12077,  671. 
48 (Derlén og Lindholm 2014, 671). Forfatternes antagelse understøttes af Marc A. Jacob, Precedents 
and Case-Based Reasoning in the European Court of Justice – Unfinished Business, Cambridge University 
Press, 2014, https://doi.org/10.1017/cbo9781107053762,  130-145. 
49 Min analyse her baserer sig på teorien om, at domstole står over for en skala af mulige 
regeludviklinger, og hvor de skal vælge at placere en regel i et bestemt punkt på skalaen. For en 

https://doi.org/10.1111/eulj.12077
https://doi.org/10.1017/cbo9781107053762
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egentlig citationer ikke vil fange alle de domme, der har påvirket  retstilstanden. I så fald vil 

en rangering baseret på citationer ikke matche med en rangering baseret på 

præjudikatværdi. 

Der er efter min bedste overbevisning ikke studier, der empirisk har undersøgt, om sådanne 

præferencer eksisterer, eller mere generelt undersøger deres implikationer for en fortolking 

af præjudikatværdi. 

4.2.3 Strategiske citationer 

Endeligt er der studier, der indikerer, at EMD og andre domstole citerer strategisk. F.eks. 

har Lupu og Voeten fundet, at EMD citerer flere tidligere domme, hvis den er ved at afgøre 

en politisk kontroversiel sag, eller hvis sagen stammer fra et Common Law land, hvor der 

er tradition for at citere retspraksis.50 Den underliggende teori er, at EMD bruger citationer 

til at signalere legitimitet. Men hvad betyder legitimitet for en definition af præjudikatværdi, 

der går på autoritativ vejledning af retstilstanden? Dette spørgsmål synes ikke at være 

håndteret i litteraturen. 

4.3 Nuancer i domscitationer, der kan have betydninger for en konklusion om 

præjudikatværdi, men som en simpel citationstælling overser 

Et tredje problem ved at kigge på citater er, at de ikke indikerer nuancer i citationerne. Hvis 

to domme citeres samtidig, får de begge præjudikatværdien ”+1”. Men dette kan være 

problematisk, hvis der er forskelle i, hvordan dommene citeres, eller hvem der citerer dem. 

                                                      

omtale af teorien, se (Knight 2009, 1537 f.), der omtale case-space; (Epstein og King 2002, 66), der 
omtaler policy-space.   
50 (Lupu og Voeten 2011) finder en meget klar tendens ved EMD, mens (Derlén og Lindholm 2015, 
1094) finder en knap så overbevisende tendens ved EU-domstolen. Disse resultater går ind i en 
større diskussion af, hvordan domstole bruger citationer. Bruger de dem til at skabe intern 
sammenhæng i retssystemet – hvilket vel nok er en underliggende antagelse i Palmer 
Olsen/Christensens analyse – eller bruger de dem til at skabe legitimitet udadtil? Hvad vi tror herom 
har vigtige implikationer for vores fortolkning af citationspraksis, men er for omfattende en 
diskussion til denne artikel. For en hurtig gennemgang af teorierne, se (Lupu og Voeten 2011, 416 
ff.). Se også (Epstein og King 2002, 66) og (Knight 2009, 1537 f.). Nuancer på teorien findes bl.a. 
hos Frank B. Cross og Emerson H. Tiller. ‹‹Judicial Partisanship and Obedience to Legal Doctrine: 
Whistleblowing on the Federal Courts of Appeals.›› The Yale Law Journal, 1998, vol. 107, no. 7, 2155-
2176, der finder, at dommere vil afholde sig fra ekstreme afvigelser fra gældende ret, hvis der er 
risiko for, at en anden dommer på panelet vil whistleblowe. Se også Stefanie A. Lindquist og Frank 

B. Cross, ‹‹Empirically Testing Dworkin’s Chain Novel Theory: Studying the Path of Precedent››, 
N.Y.U. Law Review, 2005, vol. 80., no. 4, 1156-1206, der finder, at domstolene nogle gange udvider 
deres skønsmargin, når der er en lang linje af præjudikater. Dette går imod gængse opfattelser af en 
sagsbaseret retsudvikling. 
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4.3.1 Hvordan citeres en dom? 

En dom kan citeres på forskellige måder. EMD kunne f.eks. vælge at citere en dom, som 

EMD opfatter som forkert, eller hvor EMD vælger at ændre retning.51 Et eksempel på 

dette er dommen Stec and Others v. the United Kingdom, nos. 65731/01, 65900/01 (2006), hvor 

EMD’s tidligere praksis havde varieret noget. I Stec valgte EMD at opsummere den tidligere 

praksis (og dermed citere fremtidigt forkerte og rigtige domme), og herefter optegne en ny 

retning.  

Der kan imidlertid være mange flere nuancer end blot rigtig eller forkert. Således anvender 

Sherpard’s, der er en amerikansk citations-analyse-service, 10 forskellige nuancer, når de 

identificerer, hvordan en dom bliver citeret: Overrule, Question, Limit, Criticize, 

Distinguish, Follow, Parallel, Explain, Harmonize eller Mention Without Applying.52  

Især sidstnævnte er relevant i relation til EMD, da EMD ofte citerer en lang række domme, 

uden at sondre mellem dem, og uden klart at forklare, hvordan de påvirker den konkrete 

afgørelse.53 I sådanne situationer er det svært at sige, hvilken effekt den citerede dom faktisk 

har haft, og man må spørge, om det overhovedet giver mening at tælle en sådan citation.54 

                                                      

51 Denne mulighed diskuteres af forfatterne i en anden kontekst, dog uden at de drager den samme 
konklusion. Se (Olsen og Christensen 2016, 122), 
52 (Spriggs og Hansford 2000, 330). (Posner 1999, 5, 11) angiver, at det også muligt simpelthen at 

citere for information, f.eks. ved at fortælle hvad tidligere afgørelser har sagt, dog uden egentlig at 

anvende, hvad de har sagt. Dette understøttes af et studie af den Østrigske Oberstergerichtshof. I 

det østrigske netværk er der også indsat ”falske domme”, der opsummerer tidligere retspraksis. Disse 

scorer meget højt i forfatternes netværksanalyse. Markus Moser og Mark Strembeck, ‹‹An Analysis 

of Three Legal Citation Networks Derived from Austrian Supreme Court Decisions››, Proceedings of 

the 4th International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS), 

2019, SciTePress, 85-92, https://doi.org/10.5220/0007749900850092, især 87 og 91. 
53 (Rytter 2017, 21) 
54 I samme retning (Posner 1999, 11), der sondrer mellem authoritative citations, hvor domstolen 
faktisk anvender citationen på den konkrete sag, og informative citations, hvor citationen i højere 
grad bruges til at give information, f.eks. om gældende ret. (Fowler et al 2007, 328 fn. 12), finder at 
kun 1 ud af 9 domscitationer ved U.S. Supreme Court modtager substantiel behandling. Inden for 
Darfur og Sudan-sagskomplekset ved ICC finder Manley at ca. 18,5 % af alle citationer er til 
persuasive authority, 6,6 % er til mentioned authority, 0,9 % er til binding authority, 0.7 % er 
discussed, 0.2 % er criticized og 0.3 % er distinguished, og at resterende citationer vedrører faktum. 
Det indebærer, at godt hver tredje juridiske citation er enten mentioned, discussed, criticized eller 
distinguished. Stewart Manley, ‹‹Citation Practices of the International Criminal Court: The Situation 
in Darfur, Sudan››, Leiden Journal of International Law, 2017, vol. 30, no. 4, 1003-1026, 
https://doi.org/10.1017/s0922156517000413, 1010. I et andet studie, finder Manley, helt andre tal, 
at ca. 80 % af citationer er til persuasive authority – men forfatterens optællingsmetode er ikke 
angivet, og det kan derfor ikke vurderes, om resultaterne fra de to studier er de samme er 
sammenlignelige.  Stewart Manley, ‹‹Referencing Patterns at the International Criminal Court››, 
European Journal of International Law, 2016, vol. 27, no. 1, 191-214, 
https://doi.org/10.1093/ejil/chw002.  

https://doi.org/10.5220/0007749900850092
https://doi.org/10.1017/s0922156517000413
https://doi.org/10.1093/ejil/chw002
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4.3.2 Forskelle i den citerede eller citerende doms præjudikatværdi 

Hvis en dom citeres af en anden dom med høj præjudikatværdi, bør dette måske medføre 

højere præjudikatværdi for den citerede dom. Omvendt hvis den citerende dom har lav 

præjudikatværdi bør dette måske lede til en lavere præjudikatværdi hos den citerede dom.55  

4.4 Delkonklusion 

Hvis vi skal acceptere Palmer Olsen/Christensens konklusioner, skal vi først acceptere, at 

antallet af citationer er et validt mål for dommes præjudikatværdi.  

Der er imidlertid mange faktorer, der påvirker, om dom citeres eller ej. F.eks. kan en dom 

blive citeret mere, blot fordi den har bred praktisk relevans, ligegyldigt om det er en god 

dom. Omvendt vil en dom, der fastlægger centrale principper, som er blevet alment kendte, 

nok ophøre med at blive citeret, selvom den må siges at have haft autoritativ virkning på 

retstilstanden. Ved kun at tælle citationer mister vi også vigtige nuancer, som hvis en dom 

citeres, fordi den citerende dom er kritisk, positiv eller noget helt tredje. 

Nogle gange er det klart, at sådanne faktorer, ikke siger noget om præjudikatværdi, f.eks. 

hvis EMD tilfældigt overser at citere en dom. Andre gange er det mindre klart, f.eks. hvis 

EMD foretrækker at citere nyere domme. Mens de fleste faktorer støttes af teoretiske og 

empiriske studier, er der nogle, der endnu ikke er kvantificerede. Selvom der er 

usikkerheder,  er der samtidig vægtige grunde til at antage, at Palmer Olsen/Christensens 

analyse ikke formår at måle dommenes præjudikatværdi. 

Udgangspunktet er herefter, at man må være yderst kritisk over for forfatternes resultater 

og deres konklusioner. Udgangspunktet kan dog modificeres, hvis det viser sig, at 

forfatternes analyse når frem til de samme resultater, som allerede anerkendte metoder.56 

Derfor vil jeg i afsnit 5 undersøge, om Palmer Olsen/Christensens analyse når de samme 

resultater som anerkendte juridiske autoriteter. 

5 Finder netværksanalysen de samme domme som anerkendte juridiske 

autoriteter? 

                                                      

55 Denne problemstilling har fået megen opmærksom i andre netværksanalytiske studier. Se især: 
(Fowler et al 2007), (Derlén og Lindholm 2014, 2015, 2017), (Opijnen 2012), (Soh 2019). Mere 
generelt, se Ryan Whalen, ‹‹Legal Networks: The Promises and Challenges of Legal Network 

Analysis››, Michigan State Law Review, 2016, no. 2, 539-566, 
56 (Epstein og King 2002, 89), (Fischman 2013, 132). Se også (Kramer et al 2019, 69) om ”concurrent 
validity”, (Drost 2011, 118) om ”criterion validity”. 
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I dette afsnit sammenligner jeg netværksanalysens resultater med Kjølbro og Rytters værker 

samt en håndbog om antidiskrimination, der i 2018 blev udgivet af EMD og Den 

Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (”Håndbogen”).57 

Rytter og Kjølbro er valgt, da Palmer/Olsen Christensen i deres oprindelige artikel allerede 

har sammenlignet med disse, og der hermed er de relevante data. Rytter og Kjølbro 

fremstår også som pålidelige autoriteter på området: Rytter er professor ved Københavns 

Universitet med særligt fokus på menneskerettigheder, og Kjølbro er dommer ved EMD.58 

Håndbogen er et relevant sammenligningsgrundlag, da den er udarbejdet af EMD, og 

Palmer Olsen/Christensen selv skriver, at EMD’s vejledninger til retspraksis er udtryk for, 

at EMD har en selvstændig holdning til, hvilke domme der udgør de bedste præjudikater.59 

Den måde, jeg her sammenligner på, indebærer implicit, at det er en fejl i Palmer/Olsen 

Christensens analyse, hvis deres analyse ikke formår at fremhæve de samme domme, som 

Håndbogen, Rytter og Kjølbro. I hvert fald i forhold til Rytter og Kjølbro kan man 

diskutere om dette er rimeligt. Ét af argumenterne for citations-/netværksanalyse er jo 

netop, at man herved kan finde domme, som man ved hjælp af den sædvanlige juridiske 

metode ikke ville finde, nemlig ved at fokusere på, hvad domstolene faktisk citerer.60  

Jeg mener dog, at min tilgang er rimelig. Netværksanalyser er nye inden for 

retsvidenskaben. Når man tilbyder en ny metode i en allerede etableret disciplin, bør man 

antage, at den etablerede videnskab har fat i den lange ende af sagen. Hvis man finder 

noget, der afviger fra den etablerede videnskab, bør man i første omgang antage at fejlen 

ligger hos én selv, ikke hos andre.  Det er samme logik, som når vi spørger, om machine 

learning og andre kvantitative metoder kan overtage en del af advokatarbejdet. Hvis man 

f.eks. vil teste om en robot er bedre til at læse kontrakter end advokater,61 tager man den 

etablerede viden – f.eks. at bestemte typer kontrakter bør indeholde en NDA62 – og tester, 

hvem der er bedst til at finde ud af, om en kontrakt burde have haft en NDA. Hvis robotten 

i stedet begyndte at konkludere, det var en fejl, hvis parterne har aftalt en fast pris – ville 

den drage konklusioner, der ikke stemte over ens med den etablerede juridiske opfattelse. 

                                                      

57 (Kjølbro 2010; Rytter 2016; (ECtHR 2018) 
58 Det var han dog ikke, da han udgav den bog, som er grundlag for sammenligningen. 
59 (Olsen og Christensen 2017, 139) 
60 Et andet kritikpunkt kunne være, at jeg ikke kvalitativt går ind og vurderer dommene. Det gør 
(Rytter 2016). 
61 Læs om den konkrete test her https://hackernoon.com/20-top-lawyers-were-beaten-by-legal-ai-
here-are-their-surprising-responses-5dafdf25554d (sidst besøgt 9.2.2020). 
62 Non-Disclosure Agreement eller fortrolighedsaftale. 

https://hackernoon.com/20-top-lawyers-were-beaten-by-legal-ai-here-are-their-surprising-responses-5dafdf25554d
https://hackernoon.com/20-top-lawyers-were-beaten-by-legal-ai-here-are-their-surprising-responses-5dafdf25554d
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Det ville være udtryk for, at man ikke kunne stole på robottens metode og resultater. Man 

ville ikke drage den modsatte konklusion, at parterne burde stoppe med at aftale priser i 

deres aftaler. 

Ligeledes har en række andre netværksanalyser søgt at verificere sine resulter ved at henvise 

til at resultaterne stemmer overens med den gængse juridiske opfattelse.63 

5.1 Sammenligning 

For at få en fornemmelse af, hvor godt netværksanalysen klarer sig, er 2 spørgsmål særligt 

relevante.  

Spørgsmål 1): Overser analysen domme, der indgår i Håndbogen, Kjølbro eller Rytter? 

Dette kaldes kaldes type 1-fejl. En dom, der indgår i én af de tre værker kalder jeg for 

”anerkendte præjudikater”.  

Spørgsmål 2):  Inddrager analysen domme, som ikke er anerkendte præjudikater? Dette 

kaldes type 2-fejl.64  

Disse spørgsmål (og begreber) er grundsten i statistiske analyser og bruges til at se, hvor 

sikre analysernes resultater er.65 

Lad os starte med Håndbogen. Håndbogen indeholder 125 domme.66 Hvis 

netværksanalysen skulle finde alle de anerkendte præjudikater, skulle den fremhæve de 

samme 125 domme. Det gør den ikke. Kun 5 af Håndbogens domme genfindes i 

netværksanalysen.67 En anden måde at sige dette på, er, at Håndbogen indeholder 120 

                                                      

63 Se bla. (Derlén og Lindholm 2014, 2015, 2017); (Neale 2013); (Opijnen 2012) og (Soh 2019). 
64 Det skal bemærkes, at jeg ikke her undersøger, om netværksanalysen og de juridiske autoriteter 
har den samme interne rangering af de 17 domme. Jeg undersøger således alene, om de juridiske 
autoriteter er enige med Palmer Olsen/Christensen i at de 17 domme er relevante præjudikater for 
en fremstilling af gældende ret, ikke om de 17 domme er de vigtigste for en fremstilling af gældende 
ret. Herved sætter jeg i sammenligningen en lavere bar for netværksanalysens succes. Men man 
mister også vigtige nuancer, navnlig fordi den interne rangering af de 17 domme ikke bliver 
efterprøvet. Det vil dog være for omfattende også at teste denne interne rangering. I en lignende 
øvelse søger (Derlén og Lindholm 2014) en øget nuancering ved at tælle hvor mange gange hver 
dom citeres hos en forfatter. Om dette er en valid tilgang kan diskuteres. Mine kommentarer i afsnit 
4, ovenfor, kan til dels overføres hertil. Se også (Posner 1999). 
65 (Kritzer 1994, 721 f.) giver en intuitiv forklaring og argumenterer, at begreberne er velegnede i 
kvantitative som kvalitative studier. 
66 (ECtHR 2018, 284 ff.). 
67 Burden and Burden v. the United Kingdom, no. 13378/05 (2006) – 43 citationer, D.H. and Others v. the 

Czech Republic, no. 57325/00 (2006) – 45 citationer, Nachova and Others v. Bulgaria, nos. 43577/98, 

43579/98 (2004) – 35 citationer. Smith and Grady v. the United Kingdom, nos. 33985/96, 33986/96 
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domme, som ifølge EMD er anerkendte præjudikater, men som har for få citationer til at 

blive anerkendt i netværksanalysen. Netværksanalysen overser altså 120 domme og 

indeholder dermed 120 type 1-fejl. 

Netværksanalysen fremhæver selv 18 domme som ”ledende præjudikater”.68 Som sagt 

indgår 5 af disse i Håndbogen. Det betyder omvendt, at analysen indeholder 13 domme 

med så mange citationer at de, ifølge Palmer Olsen/Christensen, er ledende, men som ikke 

er anerkendte præjudikater i Håndbogen. Netværksanalysen har dermed 13 domme med, 

som ikke burde være inddraget, eller 13 type 2-fejl.69 

Disse tal tyder på, at netværksanalysen klarer sig dårligt. Den fanger langt fra alle de rigtige 

domme, og af de domme, som den fremhæver, er der en markant fejlmargin. 

For at få en fornemmelse af, hvor præcis netværksanalysen er, kan man dog stille et tredje 

spørgsmål: Hvor har man bedst held med at finde 170 af de 125 anerkendte præjudikater? 

Ved at kigge i netværksanalysens 18 domme, eller ved at udvælge en tilfældig dom fra 

EMD-databasens 63771 domme?  

For at svare på dette må man først spørge, hvad er sandsynligheden for at finde et 

anerkendt præjudikat, hvis man vælger en tilfældig dom, blandt dem, som netværksanalysen 

fremhæver? Analysen fremhæver 18 domme, hvoraf 5 indgår i Håndbogen. 

Sandsynligheden for at finde et anerkendt præjudikat er altså 5/18 eller 27,7 %.72 Omvendt, 

hvis jeg går ind på EMD’s database, er der 637 forskellige domme at vælge i mellem. Af 

disse 637 indgår 125 i Håndbogen. Sandsynligheden for at vælge rigtigt er altså 125/637 

eller ca. 19,6 %. Netværksanalysen er altså noget bedre – 8 %-point –  end en helt tilfældig 

søgning på EMD’s database. 

                                                      

(1999) – 36 citationer, Stec and Others v. the United Kingdom, no. 65731/07 (2006) – 57 citationer.  Se 

appendikset i afsnit 13. 
68 Se appendikset i slutningen af denne artikel. 
69 Smh. med Håndbogens liste over domme, (ECtHR 2018, 284 ff.)  
70 Det skal understreges, at testen kun går på at finde én dom. Hvis man er nysgerrig efter, hvilken 
tilgang, der er bedst til at finde flere domme, er regnestykket anerledes – og mere komplekst. 
71 Tallet er højere nu. 637 baserer sig på antallet af domme, som Palmer Olsen/Christensen anvendte 
i deres analyse. (Olsen og Christensen 2016, 114). 
72 Fordi netværksanalysen fremhæver så få domme, er de procenter, jeg angiver, sårbare over for 

små ændringer i, hvor mange anerkendte præjudikater netværksanalysen finder. Som nævnt indgår 

5/18 af netværksanalysens domme i Håndbogen, dvs. 27,7 %. Hvis det i stedet havde været 2/18, 

ville procenterne have været 11,1 %, hvilket umiddelbart fremstår som et meget værre resultat. 
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Samme tre spørgsmål skal selvfølgelig stilles ift. Kjølbro og Rytters værker.73 Her klarer 

netværksanalysen sig bedre på næsten alle fronter. Skemaet opsummerer resultaterne: 

 Håndbogen 

(2018) 

Kjølbro 

(2010) 

Rytter  

(2016) 

A) Anerkendte præjudikater 125 153 40 

B) Hvor mange anerkendte præjudikater 

finder netværksanalysen? 

5 17 7 

C) Hvor mange anerkendte præjudikater 

overser analysen (type 1-fejl)? (Række A 

minus række B). 

120 136 33 

D) Antal domme, der fremhæves i 

netværksanalysen 

1874 17 17 

E) Hvor mange domme, som ikke burde 

indgå, fremhæver netværksanalysen (type 

2-fejl)? (Række D minus række B) 

13 0 10 

F) Sandsynlighed for at finde et anerkendt 

præjudikat i netværksanalysen 

5/18 = 

27,7%75 

17/17 = 

100% 

7/17 = 

42,2% 

G) Sandsynlighed for tilfældigt at finde et 

anerkendt præjudikat i EMD’s database 

125/637 = 

3,6/18 = 

19,6% 

153/637 = 

4/17 =  

24,0% 

40/637 = 

1,1/17 =  

6,3% 

 

Det måske mest iøjefaldende resultat er ift. Kjølbro, hvor 100 % af analysens domme 

genfindes (se række F).76 Det betyder også, at analysen ikke her indeholder type 2-fejl 

                                                      

73 Data er her baseret på Palmer Olsen/Christensens egen sammenligning af Kjølbro og Rytter. Se 
i det hele (Olsen og Christensen 2016). 
74 Se afsnit 5.2.3, der forklarer, hvorfor sammenligningerne afviger en smule. 
75 Alle procenter er rundet til nærmeste hele decimal. 
76 Interessant nok er der 3 domme, som formentlig havde færre end 40 citationer i 2010 og dermed 
ikke kunne anerkendes som ledende i netværksanalysen, på det tidspunkt Kjølbro henviste til dem. 
Således ved vi, at dommen Burden and Burden v. the United Kingdom, no. 13378/05 (2006) i 2016 havde 
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(række E), og at alle de domme, som analysen fremhæver altså har en vis relation til anti-

diskriminationsretten. 

Netværksanalysen er også bedre – eller markant bedre – til at finde et anerkendt præjudikat 

end en tilfældig søgning i EMD’s database (smh. række F og G). Det kunne tyde på, at 

domme med høj præjudikatværdi også har en (lidt) højere sandsynlighed for at indgå i ét af 

de 3 værker.77 Det indikerer igen, at der er en vis sammenhæng mellem antallet af citationer 

og en doms præjudikatværdi. Men der er alene tale om indikationer. Bl.a. fordi vi 

sammenligner med så få domme, er resultatet for usikkert til, at man kan konkludere noget 

generelt.78 

Der, hvor analysen klarer sig værst, er ved at overse størstedelen af de anerkendte 

præjudikater (række C). F.eks. overses 136 domme hos Kjølbro.  

5.2 Forbehold for sammenligningerne 

Sammenligningen med Håndbogen, Kjølbro og Rytter er dels kvalitativ, dels kvantitativ, 

og i alle tilfælde baseret på ufuldstændige oplysninger om Palmer Olsen/Christensens 

netværksanalyse. Derfor har jeg 4 forbehold i forhold til sammenligningen: 

5.2.1 Håndbogen, Kjølbro og Rytter citerer ikke de samme domme 

Fordi Kjølbro citerer alle netværksanalysens domme, mens Håndbogen og Rytter kun 

citerer en håndfuld, ved vi, at de 3 autoriteter ikke er helt enige om, hvilke domme, der er 

                                                      

43 citationer, men i 2013 havde 33, at Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, nos. 
9214/80, 9473/81, and 9474/81 (1985) i 2016 havde 49 citationer, men i 2013 havde 41, og at James 
and Others v. the United Kingdom, no. 8793/79 (1986) i 2016 havde 47 citationer, men i 2013 havde 44. 
Smh. artiklens appendiks og (Olsen og Christensen 2016, 122). Det er muligt, at et lignende mønster 
findes ved andre domme, men disse informationer er ikke fremlagt i forfatternes artikel.  
77 Dette understøttes også af (Olsen og Christensen 2016, 115) og Amalie Frese og Henrik Palmer 
Olsen, ‹‹Citing Case Law: A Comparative Study of Legal Textbooks on European Human Rights 

Law››, European Journal of Legal Studies, 2019, vol. 11, no. 1, 91-131, 104, der viser, at den 
gennemsnitlige citationsgrad for domme i hele netværket er 6, mens den er lidt eller noget højere 
hos juridiske autoriteter. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt kun at kigge på gennemsnittet, man bør 
også kigge på fordelingen af citationer. F.eks. har flere studier vist, at der i netværket er få domme, 
der citeres rigtig meget, og at disse enkelte domme trækker gennemsnittet op på en måde, der 
forvrænger billedet. Se afsnit 4.2.1 for en diskussion heraf og henvisninger. 
78 For at kunne generalisere resultatet skulle, der også testes for ”reliability”, herunder statistisk 
signifikans. I forhold til praktisk anvendelighed er det også en lav bar at sætte, om netværksanalysen 
er bedre end en tilfældig søgning. De færreste vil nemlig starte med at undersøge praksis ved at gå 
ind og vælge tilfældige domme på EMD’s database. De ville snarere kigge i kilder som Håndbogen, 
Kjølbro og Rytter eller bruge databasens ”relevans” filter. Man kan altså ikke bruge dette resultat 
som argument for, at netværksanalyser bør anvendes til at finde relevant praksis. 
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anerkendte præjudikater. Det kan skyldes forskelle i præferencer eller fokus, eller forskelle 

i alder: Kjølbro er fra 2010, Rytter fra 2016 og Håndbogen fra 2018. 

Desuagtet havde det været mere korrekt også at sammenholde de 3 autoriteter med 

hinanden for at undersøge deres interne overlap. Det har desværre ikke været muligt.79 

Jeg mener dog ikke, at evt. forskelle har afgørende betydning for min kritik. Hovedpointen 

er, at netværksanalysen overser størstedelen af alle domme, ligegyldigt hvem man 

sammenligner med, og at de domme, der fremhæves, ikke synes at være centrale for en 

forståelse af gældende ret. 

5.2.2 Håndbogen prioriterer nyere domme 

Håndbogen er fra 2018 og dækker derfor en længere periode end Palmer 

Olsen/Christensens analyse, der dækker perioden fra 1968 – 16.12.2014.80 Jeg har i min 

analyse korrigeret for dette ved kun at inddrage de 125 domme, der dækker den samme 

periode. Håndbogen indeholder imidlertid 167 domme i alt, hvilket betyder at 42 domme, 

ca. 25 %, er fra perioden 2015-2018.81 Endvidere fremgår det, at Håndbogens forfattere 

har prioriteret nyere retspraksis, dog således at ældre – ledende – domme også indgår.82  

Selvom jeg har fjernet de domme, som er nyere end Palmer Olsen/Christensens 

netværksanalyse, kan man diskutere, om en sammenligning med Håndbogen alligevel vil 

være skævvredet, fordi Håndbogen, hvis den var udgivet i 2016, ville have fremhævet flere 

af netværksanalysens domme. 

Det tror jeg imidlertid ikke. Håndbogens fokus på nyere praksis synes især at komme til 

udtryk i et fokus på domme afsagt få år inden Håndbogens udgivelse (som sagt er 25 % af 

dommene afsagt inden for 3 år af Håndbogens udgivelse i 2018). Af de domme, der 

fremhæves i netværksanalysen, er de nyeste fra 2006,83 altså afsagt 8 år før analysens 

skæringsdato. Hertil kommer, at Håndbogen faktisk går længere tilbage end 

                                                      

79 En lignende – og interessant – sammenligning ses i (Frese og Olsen 2019, 113 ff.). Forfatterne 
sammenligner her, hvad der ligner den samme netværksanalyse med lærerbøger fra hhv. England, 
Tyskland og Frankrig. Resultaterne er i det væsentlige de samme som her – altså et begrænset 
overlap. Dog er overlappet mellem lærerbøgerne større end overlappet mellem lærerbøgerne og 
netværksanalysen. Dette fremgår af forfatternes resultater, men anerkendes ikke eksplicit. 
80 (Olsen og Christensen 2016, 114) 
81 Se f.eks. Håndbogens indeks, (ECtHR 2018, 284 ff.). 
82 (ECtHR 2018, 12) 
83 3 domme er fra 2006: Burden and Burden v. the United Kingdom, no. 13378/05 (2006), D.H. and Others 
v. the Czech Republic, no. 57325/00 (2006) og Stec and Others v. the United Kingdom, nos. 65731/01, 
65900/01 (2006) 
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netværksanalysen. Således er Håndbogens ældste dom Belgian Linguistics, no. 1474/62 and 

others (1968),84 mens netværksanalysens er Ireland v. the United Kingdom, no. 5310/71 

(1978).85 Dette tyder på, at netværksanalysen ikke ville have klaret sig bedre, hvis man havde 

sammenlignet med en Håndbog fra 2016.86 

5.2.3 Sammenligningen med Håndbogen bruger ikke de samme domme som med Rytter og Kjølbro 

Palmer Olsen/Christensen identificerer i deres analyse 17 ”ledende” domme, dvs. domme, 

der er citeret mere end 40 gange. 87 I deres artikel oplister forfatterne imidlertid kun de 10, 

som Rytter ikke citerer. 88 Forfatterne har imidlertid også oplistet 14 domme, som er de 

mest citerede i hver gruppe.89 For at sammenligne med så mange domme som muligt, har 

jeg brugt alle dommene fra begge lister. Da listerne overlapper en del, er jeg endt med at 

sammenligne med 18 domme. 5 af disse domme er citeret mindre end 40 gange, og er altså 

ikke ledende i Palmer Olsen/Christensens forstand. Min analyse indeholder derfor 13 af 

de 17 domme med mere end 40 citationer. Således mangler vi 4 domme med mere end 40 

citationer. Her kan der ligge en fejlkilde. Jeg kompenserer dog lidt for denne risiko ved at 

inddrage de domme, der har færre citationer end 40. 2 af disse – Nachova and Others v. 

Bulgaria, nos. 43577/98, 43579/98 (2004) og Smith and Grady v. the United Kingdom, nos. 

33985/96 og 33986/96 (1999) – genfindes nemlig også i Håndbogen, og er således med til 

at trække netværksanalysens score op ad. 

5.2.4 Netværksanalysen fremhæver Chamber domme, hvor der senere er afsagt dom i Grand Chamber.  

I 3 tilfælde fremhæver netværksanalysen Chamber domme, hvor der i samme sag senere er 

kommet en Grand Chamber afgørelse.90 Det skyldes formentlig, at analysen ikke kan 

skelne: Når EMD citerer en dom, henviser den kun til klagenummeret, som ikke ændrer 

sig mellem Chamber og Grand Chamber. 91  

                                                      

84 Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium v. Belgium, no. 1474/62 
and others (1968) 
85 Se appendikset i slutningen af denne artikel. 
86 At netværksanalysen finder relativt ældre domme, skyldes formentlig at det tager tid at samle 
citationer. I samme retning, se (Olsen og Christensen 2016, 122); (Derlén og Lindholm 2014, 676) 
og (Derlén og Lindholm 2017, 261). Sidstnævnte diskuterer lidt dybere de metodiske udfordringer, 
der følger med dette. 
87 (Olsen og Christensen 2016, 116) 
88 (Olsen og Christensen 2016, 116) 
89 (Olsen og Christensen 2016, 115) 
90 Burden and Burden v. the United Kingdom, no. 13378/05 (2006) – GC afgørelse i 2008, D.H. and Others 
v. the Czech Republic, no. 57325/00 (2006) – GC afgørelse i 2007 og Nachova and Others v. Bulgaria, nos. 
43577/98, 43579/98 (2004)  –  GC afgørelse i 2005. Se appendikset. 
91 Jeg mener, at dette er en ret åbenbar fejl ved netværksanalysen, som ikke i tilstrækkelig grad 

håndteres af forfatterne. Det betyder nemlig, at vi igen ikke kan sige, hvad det er for en afgørelse, 
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For at være så rimelig som muligt over for forfatternes analyse har jeg imidlertid valgt at 

tælle det som et korrekt overlap, hvis netværksanalysen fremhæver en Chamber-afgørelse, 

men Håndbogen citerer Grand Chamber-afgørelsen.92  

5.3 Delkonklusion 

En sammenligning mellem netværksanalysen og resultaterne fra ledende juridiske 

autoriteter viser, at analysen både overser anerkendte præjudikater (type 1-fejl) og inddrager 

forkerte – i hvert fald perifere – domme i stedet (type 2-fejl). Analysen er bedre til at finde 

ét anerkendt præjudikat end en tilfældig søgning. Det kan måske indikere, at der er en 

sammenhæng mellem antallet af citationer og en doms præjudikatværdi, men siger ikke så 

meget, om analysen kan bruges i praksis. 

Med forbehold for den usikkerhed, der er ved denne sammenligning, mener jeg, man kan 

konkludere, at netværksanalysen ikke har formået at finde de samme domme, som ledende 

juridiske autoriteter.93 

Dette betyder samlet set, at antallet af citationer ikke synes at være en valid måleenhed for 

præjudikatværdi. Som vist i afsnit 4 er der en række teoretiske grunde til, at det skulle være 

tilfældet. Vi har nu i afsnit 5 set, at antallet af citationer heller ikke formår at identificere de 

samme domme som anerkendte juridiske autoriteter. Man må altså være yderst kritisk over 

for Palmer Olsen/Christensens resultater. 

6 Har forfatternes proces bidraget til objektivitet? 

Mens jeg indtil videre har fokuseret på analysens validitet, vil jeg i dette afsnit fokusere på 

den proces, der har været omkring forfatternes analyse. 

Inden for alle grene af kvantitative studier ved man, at store dataset kan fortolkes og 

organiseres på mange forskellige måder. Derfor risikerer man, at folk – ofte helt 

                                                      

der har fået citaterne, og det er centralt – selv hvis Grand Chamber stadfæster, men f.eks. med en 

anden begrundelse. Se dog (Olsen og Christensen 2016, 122), der kommenterer på dette. 
92 Det er tilfældet med alle 3 domme. Hvis jeg alene havde sammenlignet med de domme, 
netværksanalysen faktisk fremhæver, ville dens score ift. Håndbogen være 2/18 rigtige eller 11,1 %. 
93 Lignende resultater gælder for netværksanalysens domsgrupperinger, der er en ugyldig måde at 
opdele i juridiske grupper. De 3 primære grunde er: 1) Analysen skaber 14 domsgrupper, mens 
Håndbogen inddeler i 32 forskellige juridiske spørgsmål. 2) I forfatternes analyse kan en dom kun 
tilhøre én gruppe. Men domme som D.H. and others, der vedrører mere en ét juridisk spørgsmål, kan 
ikke naturligt fastlåses til én gruppe. 3) Det er svært at se, at de 14 grupper er fordelt på baggrund af 
de samme teoretiske grundlag – altså at de følger en fælles rød tråd. F.eks. hører nogle grupper 
sammen, fordi de vedrører det samme land, mens andre grupper hører sammen, fordi de vedrører 
EMRK art. 14 sammen med Tillægsprotokol 1, artikel 1 og/eller artikel 8. Se i det hele (Olsen og 
Christensen 2016, 18-19). 
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uforvarende – ender med at manipulere eller fortolke data på en måde, der passer med 

deres narrativ.94  For at undgå dette er der et stort fokus på at have en stringent proces frem 

til resultatet og at offentliggøre denne proces.95 

Muligheden for manipulation er måske endnu større, når publikummet er jurister, der ikke 

er trænet i disse metoder. Derfor er der også her behov for, at der stilles klare krav til, 

hvordan kvantitative analyser gennemføres og afrapporteres. 

Jeg vil i de næste afsnit fremhæve 3 krav til afrapporteringen af kvantitative analyser, som 

jeg mener Palmer Olsen/Christensen burde have fulgt96 1) Man bør forklare og begrunde 

centrale valg i sin analyse (afsnit 6.1). 2) Man bør håndtere usikkerheden i sin analyse og 

være kritiske over for egne resultater (6.2). 3) Man bør teste sine antagelser og undgå, at 

antagelserne leder direkte til konklusionen (6.3).  

6.1 Begrund centrale valg og fravalg 

I en kvantitativ analyse er det ofte muligt at undersøge alle mulige forskellige variable og 

man kan vælge forskellige metoder/modeller/algoritmer til sin undersøgelse. Alt efter, 

hvad man vælger, har det konsekvenser for analysens resultater. Derfor er det vigtigt, at 

man klart identificerer sine valg og fravalg, og forklarer, hvorfor man nu engang har valgt 

som man har. 

Et eksempel herpå findes i, at forfatterne definerer ledende præjudikater som domme med 

over 40 citationer. Hvorfor lige præcis 40 citationer, ikke 30 eller 50? Det synes oplagt, at 

man med et andet tal havde nået til andre resultater, og derfor burde forfatterne have 

forklaret deres valg. 

                                                      

94 Brian Nosek i podcasten Econtalk, ca. 12 min. inde. Se: Brian Nosek, Podcast interview i 

EconTalks 10. september 2012. Afsnittet er tilgængeligt via https://www.econtalk.org/nosek-on-

truth-science-and-academic-incentives/ (sidst besøgt 9.2.2020). 
95 (Nosek 2012). Som eksempler på retningslinjer, se f.eks Thomas A. Lang og Douglas G. 

Altman, ‹‹Basic statistical reporting for articles published in clinical medical journals: the SAMPL 

Guidelines››, i Smart, P. Maisonneuve, H. & Polderman, A. (red), Science Editors' Handbook, European 

Association of Science Editors, 2013, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.09.006; American 

Educational Association, ‹‹Standards for Reporting on Empirical Social Science Research in AERA 

Publications››, Educational Researcher, 2006, vol. 35, no. 6, 33–40, 

https://doi.org/10.3102/0013189x035006033. 
96 De 3 krav er ikke altdækkende, men er baseret på mine overvejelser om Palmer 
Olsen/Christensens konkrete analyse. 

https://www.econtalk.org/nosek-on-truth-science-and-academic-incentives/
https://www.econtalk.org/nosek-on-truth-science-and-academic-incentives/
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.09.006
https://doi.org/10.3102/0013189x035006033
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Samme overvejelser gør sig gældende, når forfatterne forklarer, hvordan de udvælger den 

algoritme, der skaber de domsgrupper, som forfatterne anvender i deres kritik.97 Her er det 

forfatternes holdning, at man gennem trial and error bør forsøge sig med forskellige 

algoritmer, indtil man finder de grupper, der giver bedst juridisk mening.98 

Uden at vide nærmere hvilken type algoritme, forfatterne her taler om, er det svært at 

komme med en konkret kritik, og jeg er enig med forfatterne i, at man skal søge mod 

resultater, der giver juridisk mening. Men forfatternes foreslåede tilgang skaber en risiko 

for det, der inden for statistikerkredse kaldes ”overfitting,” hvor man bevidst eller ubevidst 

ændrer sin algoritme til at passe på lige præcis de data, man sidder med.99 Hvis det er 

tilfældet, kan det være problematisk, dels fordi man ikke kan bruge algoritmen til at forklare 

hvorfor man får de resultater, man nu engang får, dels fordi det kan være svært at genskabe 

resultaterne. Denne risiko bliver i min optik særligt alvorlig, da forfatterne foreslår at bruge 

den algoritme, hvis resultater giver bedst juridisk mening. Efter deres eget udsagn er dette 

en subjektiv (i hvert fald ikke objektiv) proces. Men med en sådan sammenblanding af 

metode, risikerer man at skjule subjektive valg i et slør af objektive data.  

Det er selvfølgelig vigtigt, at man søger resultater, der giver juridisk mening, men processen 

op til er ikke ligegyldig. Hvis man ender med at bruge forskellige algoritmer, må man som 

minimum kunne forklare, hvor mange algoritmer man har prøvet, og hvor mange der leder 

til det samme resultat, som man argumenterer for. Men det bedste er, hvis man kan give 

en teoretisk velbegrundet forklaring for sit valg.100  

6.2 Fremhæv usikkerheden i analysen og vær kritisk over for egne resultater 

Man bør også fremhæve den usikkerhed, der er i ens analyse.  

Som nævnt ovenfor, virker det arbitrært, at Palmer Olsen/Christensen fokuserer på 

domme med mere end 40 citationer. Det havde her været oplagt at foretage en 

                                                      

97 Jeg gennemfører ikke en kritik af denne del af forfatternes analyse, men kan dog henvise til fn. 93, 
ovenfor, hvor jeg kort diskuterer det. 
98 (Olsen og Christensen 2016, 114) 
99 Et eksempel på en metode, der leder til overfitting er principal component analysis og er ildeset 
inden for statistikken. En følgeskade kan også være manglende reproducérbarhed af resultaterne. Et 
eksempel på standarder for reproducérbarhed i machine learning, se Rachael Tatman, Jake 
VanderPlas og Sohier Dane, ‹‹A Practical Taxonomy of Reproducibility for Machine Learning 
Research››, 2nd Reproducibility in Machine Learning Workshop at ICML 2018, Stockholm, 2018, via 
https://openreview.net/pdf?id=B1eYYK5QgX (sidst besøgt 9.2.2020), der også giver forslag til 
flere måder at skabe øget reproducérbarhed. 
100 I samme retning: Ashley Deeks, ‹‹The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence››, 
Columbia Law Review, 2019, vol. 119, no. 7, 1829-1850.  

https://openreview.net/pdf?id=B1eYYK5QgX


- 27 - 
 

følsomhedsanalyse, hvor forfatterne undersøgte, hvad deres resultater ville vise, hvis de 

f.eks. i stedet kiggede på domme med mere end 30, 50 eller 70 citationer.101 

Herudover bør man også kigge på egne resultater og håndtere de fejl, der opstår. Som jeg 

tidligere har fremhævet, viser en hurtig gennemgang af netværksanalysen, at den fremhæver 

forkerte eller i hvert fald perifere domme og overser anerkendte præjudikater. I alle disse 

tilfælde må man spørge: Hvis ikke vi kan stole på én del af analysens resultater, hvordan 

kan vi så stole på den anden? Man kan ikke undgå, at der ved kvantitative analyser er en 

fejlmargin. Men fejlmarginen er noget, man bør tage alvorligt, og man bør undersøge, 

hvorfor den eksisterer. Det er ikke nok at konstatere fejl og så blot fokusere på de 

elementer, der understøtter ens argument.  

Mere generelt burde forfatterne også have diskuteret sikkerheden af deres resultater i lyset 

af antallet af citationer på domsniveau og antallet af datapunkter i det hele taget.102 

I forfatternes analyse har den gennemsnitlige dom 6 citationer. Dommen med det højeste 

antal har 86, og kun 41 domme har mere end 25 citationer103 Dette indikerer, at en dom 

der tilfældigt modtager bare et par flere citationer, vil stige markant i rangeringen. Dette 

indikerer igen, at analysens rangering er sårbar over for små tilfældigheder i citationspraksis. 

Desto mindre et datasæt er, desto større er risikoen for, at resultaterne er tilfældige. Palmer 

Olsen/Christensen studerer et netværk på 637 domme (og et uoplyst antal citationer). Det 

virker småt. Flere hundreder af domme kan fremstå som et enormt antal, og det kan være 

svært at indse, at det kan være tilfældigt, hvordan dommene rangeres. Men selv inden for 

studier af retspraksis, er forfatternes netværk i den lille ende. I et studie af EU-domstolens 

praksis undersøger Derlén og Lindholm 9.125 domme og 38.279 citationer, og konkluderer 

alligevel, at deres netværk er tyndt.104 Det er også relevant at sammenligne med nogle af de 

netværksstudier af internettet, der danner en del af den metodiske baggrund for nuværende 

                                                      

101 Om følsomhedsanalyse, se Edward E. Leamer, ‹‹Tantalus and the Road to Asymptopia››, Journal 
of Economic Perspectices, 2010, vol. 24, no. 2, 27-37, https://doi.org/10.1257/jep.24.2.31. Leamer 
citeres i Jonah B. Gelbach og Jonathan Klick, ‹‹Empirical Law and Economics››, Faculty Scholarship. 
Paper 1473, 2014, via http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1473 (sidst besøgt 
9.2.2020), s. 5, fn. 19. 
102 Dette italesættes normalt som et spørgsmål om analysens resultater er statistisk signifikante. Men 
spørgsmålet er bredere. Om statistisk signifikans i netværksanalyser, se f.eks i det hele (Opijnen 
2012); (Derlén og Lindholm 2015). Mere generelt, se (Epstein og King 2002). 
103 (Olsen og Christensen 2016, 114). Som nævnt i afsnit 4.2.1 ovenfor, stemmer dette godt overens 
med andre studier, der finder, at få domme har mange citationer, og at størstedelen har få citationer. 
104 (Derlén og Lindholm 2014, 672 og 679). Forfatterne bruger her særlige algoritmer til at håndtere 
dette.  

https://doi.org/10.1257/jep.24.2.31
http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1473
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studier af gældende ret.105 I et forsøg på at finde de mest relevante hjemmesider, studerede 

Googles grundlæggere et netværk af 75.000.000 hjemmesider og 322.000.000 links.106 

Forskellen på omfanget af domme i Palmer Olsen/Christensens studie og antallet af 

hjemmesider i Googlestudiet er 1 til 100.000. Det betyder, at for hver enkelt dom, der 

indgår i forfatternes netværksanalyse, havde Googlestudiet 100.000 hjemmesider. 

Forfatterne burde have diskuteret den usikkerhed, der eksisterer som følge af deres 

konkrete valg og resultater og forholdt sig til den generelle usikkerhed, der eksisterer som 

følge af deres noget fattige datasæt. 

6.3 Test antagelser og vær sikker på, at de ikke leder direkte til konklusionen 

Man bør også sikre, at ens antagelser giver mening, og om muligt bør man teste dem. I 

netværksanalysen er den centrale antagelse, at antallet af citater kan bruges til at måle 

dommes præjudikatværdi. Forfatterne burde have undersøgt styrken af deres antagelse. 

Forfatternes brug af antagelser leder også til en anden uhensigtsmæssighed: Målet med 

kvantitative studier er at undersøge en sammenhæng mellem to variable. F.eks. kan man 

være nysgerrig efter sammenhængen mellem mængden af sukker, en person spiser, og deres 

vægt. I et sådant studie ville man da måle hvor meget sukker, folk spiste, og samtidig måle, 

om de tog på i vægt. 

I en analogi til Palmer Olsen/Christensens analyse, er det centrale spørgsmål, om der er en 

sammenhæng mellem antallet af citationer (mængden af sukker) og dommes 

præjudikatværdi (personens vægt). Da analysen er kvantitativ, burde forfatterne have målt 

antallet af citationer, herefter målt dommes præjudikatværdi, og da spurgt, om de to mål 

følger hinanden. Problemet med forfatternes analyse er, at de måler de to variable på helt 

samme måde, nemlig med antallet af citationer. Det svarer til at måle, hvor meget en person 

                                                      

105 Som eksempler på studier, er bruger disse metoder, se (Fowler et al 2007), (Cross og Spriggs 

2010), (Neale 2013), Joseph Scott Miller, ‹‹U.S. Supreme Court I.P. Cases, 1810-2019: Measuring & 

Mapping the Citation Networks››, University of Georgia School of Law Legal Studies Research Paper, 2019, 

no. 23, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3398391, og de citerede kilder i fodnoten straks neden for. 
106 Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani og Terry Winograd, ‹‹The PageRank Citation 
Ranking: Bringing order to the Web››, Technical Report for Standford InfoLab, 1999, via 
http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/ (sidst besøgt 9.2.2020), 1-17, 7. Page et al citeres bl.a af Urška 

Šadl og Henrik Palmer Olsen, ‹‹Can Quantitative Methods Complement Doctrinal Legal Studies? 

Using Citation Network and Corpus Linguistic Analysis to Understand International Courts››, Leiden 

Journal of International Law, 2017, 30, 327-349, https://doi.org/10.1017/s0922156517000085, 333 
fn.21; (Derlén og Lindholm 2015, 1079 fn.28, 2017, 267 fn. 77) og (Soh 2019, 252, fn. 28 ff.) 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3398391
http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/
https://doi.org/10.1017/s0922156517000085
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har taget på, ved at måle hvor meget sukker, de har spist. Det kan man kun, hvis man i 

forvejen har bevist, hvilken sammenhæng der er mellem mængden af sukker og vægt. 

Forfatternes analyse bliver dermed en cirkelslutning. Forfatterne antager, at domme med 

flest citationer er ledende præjudikater, og det beviser de ved at fremhæve de domme med 

flest citationer og konkludere, at disse domme er ledende præjudikater. Konsekvensen er, 

at det bliver ligegyldigt, hvordan EMD faktisk citerer tidligere domme. Ligegyldigt hvordan 

citationerne ser ud, om de er tilfældige eller ej, medfører Palmer Olsen/Christensens 

antagelse, at de domme, der nu engang har flest citationer, er de ledende præjudikater. 

Når dette forbindes med, at forfatterne ignorerer analysens fejlmargin og fokuserer på de 

dele, der understøtter deres argument, bliver deres konklusion umulig at afvise. Den følger 

direkte af den bagvedliggende antagelse.  

6.4 Delkonklusion 

Fordi data kan manipuleres og fortolkes på mange måder, er det afgørende, at man følger 

en stringent proces, når man laver dataanalyser. Det er især tilfældet, når man vil bruge 

analyserne til at overbevise et publikum, der ikke er trænet i kvantitative analyser. Forfattere 

bærer her et særligt ansvar, men som juridisk publikum, bør man også stille krav. Man bør 

i hvert fald kræve, at forfatterne klart forklarer centrale valg og fravalg, understreger 

usikkerheder, kvantificerer disse, er kritiske over for egne resultater, sikrer at 

bagvedliggende antagelser er rimelige og ikke direkte leder til konklusionen. 

7 Kan netværksanalysen validt måle noget andet? 

Jeg har indtil videre fokuseret relativt snævert på, om man med antallet af citationer kan 

måle en doms præjudikatværdi. Det indebærer i yderste forstand, at man på baggrund af 

citationer kan rangere alle 637 domme fra højest til lavest præjudikatværdi. Og det kan 

forfatternes netværksanalyse ikke. 

Ret skal dog være ret, og validitet afhænger af, hvad man vil bruge analysen til.107 Man kan 

f.eks. argumentere, at en netværksanalyse i stedet skal bruges til at zoome inde på de få 

vigtigste domme.108 Konkret er dette ikke lykkedes. Forfatternes analyse fremhæver ganske 

vist kun 17 domme, altså mindre end 3 % af den samlede domsmasse. Men Rytter angiver 

og forfatterne anerkender, at i hvert fald 6 af 17 domme er perifere/rene vildskud.109 Mere 

                                                      

107 (Messick 1995, 743); (Kramer et al 2019, 69 f.) 
108 Generelt synes netværksstudier at bruge denne tilgang.  
109 Se i det hele (Olsen og Christensen 2016, 116; Rytter 2017, 18 f.) 
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generelt må man også afvise idéen. Selvom man vælger kun at fokusere på de mest citerede 

domme, foretager man en rangering af alle domme, og denne rangering vil stadig bygge på 

den fejlagtige forudsætning, at vi faktisk måler præjudikatværdi. Af samme grund må man 

være kritisk over for forfatternes udsagn, om at en netværksanalyse kan bruges af 

studerende110 i juridisk forskning til at skabe et overblik eller af advokater til at forbedre 

deres juridiske søgning.111 Alle sådanne undersøgelser er baseret på den samme fejlagtige 

antagelse.  

Man må også spørge, om brug af mere raffinerede metoder kan afhjælpe, således at man 

med citationer kan kvantificere dommes præjudikatværdi. Uden at gå ind i en 

fyldestgørende diskussion af mulighederne, må det nævnes, at Palmer Olsen/Christensens 

analyse langt fra er den eneste af sin slags. Der er foretaget en række analyser af domstoles 

citationspraksis, og langt størstedelen af disse bruger mere avancerede metoder end 

forfatterne her.112 Men det er også sigende, at ingen af disse studier påstår at måle 

præjudikatværdi. I stedet måler de indflydelse113, relevans114, vigtighed115 eller en blanding 

                                                      

110 Jeg er dog til dels enig med forfatterne i, at jurastuderende ville nyde godt af undervisning i 
netværksanalyser, selvom jeg mener, at man i stedet burde fokusere på metodisk mere stringente 
analysetyper – såsom statistisk analyse. Ikke nødvendigvis fordi de studerende konkret vil få meget 
gavn af analyserne i deres egen forskning, men fordi jeg tror, studerende vil have gavn af at møde 
andre discipliner, for bedre at forstå deres egen, og for bedre med at anskue udsagn baseret på disse 
discipliner med et kritisk blik. 
111 Problemet her er også et om konkret eller generel præjudikatværdi. Som et eksempel på spændet 
mellem disse to begreber, se min diskussion af Stemmeret-sagen, afsnit 4.1.1 ovenfor. 
112 Se i det hele de studier, der citeres i denne artikel, især studierne i fn. 122-130, nedenfor. 
113 William M. Landes og Richard A. Posner, ‹‹Legal Precedent, A Theoretical and Empirical 

Analysis››, The Journal of Law & Economics, 1976, vol. 19, vo. 2, 249-307; William M. Landes, Lawrence 

Lessig og Michael E. Solimine, ‹‹Judicial Influence: A Citation Analysis of Federal Courts of Appeals 

Judges››, The Journal of Legal Studies, 1998, vol. 27, no. 2, 271-332, 318 ff.); (Posner 1999); (Soh 2019). 

Se især William M. Landes og Richard A. Posner, ‹‹The Influence of Economics on Law: A 

Quantitative Study,›› The Journal of Law and Economics, 1993, vol. 36, no. 1, 385-424, 390, der i 
konteksten af akademiske citationer skriver: ‹‹A common criticism of citation analysis when it is used 
as an evaluative tool is inapplicable, or largely so, when it is used to study influence: that a critical 
citation should not be weighted as heavily as a favorable one and maybe should not be counted at 
all or even given a negative weight. When speaking of influence rather than quality, one has no call 
to denigrate critical citations. Scholars rarely bother to criticize work that they do not think is or is 
likely to become influential. They ignore it. Many favorable citations, moreover, are tokens of 
friendship or obeisance to colleagues, influential seniors, acolytes, and journal editors; so, if critical 
citations should be discounted, favorable ones should be also, and it is easier to give all the same 
weight. ›› (Soh 2019, 251) bruger dette som argument for at måle indflydelse af domsafsigelser. 
114 (Derlén og Lindholm 2014, 2015, 2017); (Opijnen 2012); Marc van Opijnen og Christiana Santos, 
‹‹On the concept of relevance in legal information retrieval››, Artificial Intelligence and Law, 2017, vol. 
25, 65–87, https://doi.org/10.1007/s10506-017-9195-8; (Lupu og Voeten 2011); Staffan 
Malmgren, Towards a theory of jurisprudential relevance ranking, Master’s Thesis, 2011, via 
http://blog.tomtebo.org/wp-content/uploads/2011/09/thesis.pdf. (sidst besøgt 9.2.2020) 
115 (Cross og Spriggs 2010) 

https://doi.org/10.1007/s10506-017-9195-8
http://blog.tomtebo.org/wp-content/uploads/2011/09/thesis.pdf
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af de tre begreber.116 Hvad disse begreber egentlig dækker over er uklart, og evt. forsøg på 

at sammenholde dem med præjudikatværdi er fåmælte.117 Nogle studier fremhæver dog 

eksplicit, at det man her måler, ikke nødvendigvis stemmer overens med en juridisk 

opfattelse af relevans,118 og andre argumenterer, at man ved at måle citater formentlig ikke 

måler kvalitet.119 Det må også huskes, at mere raffinerede metoder også vil medføre 

yderligere teoretiske problemstillinger,120 og efter min bedste overbevisning har man endnu 

ikke håndteret alle de usikkerheder, der kan være forbundet med at tælle citationer. Hverken 

teoretisk eller empirisk.121 

                                                      

116 Se f.eks. (Fowler et al 2007, 325); (Neale 2013) og (Cross og Spriggs 2010) der alle diskutere 
”relevance” og ”case importance”. 
117 I samme retning (Fischman 2013, 132 f.), der kritiserer tendensen til blot hurtigt at nævne 
validitetsindsigelser, og herefter ignorere dem i sin konklusion. 
118 Se f.eks. (Opijnen 2012, 1), der skriver: ‹‹The term ‘relevant’ in the previous sentence has various 
denotations [1], but we focus on domain relevance, which in the legal field is also labelled ‘legal 
importance’, ‘legal relevance’ or ‘legal authority’. For case law it can be defined as the importance of 
a judicial decision for the whole legal community, as distinct from, on the one hand, the influence 
the decision has on the parties involved, and, on the other hand, the relevance of the case for a 
particular user of an information system or a specific search query.›› Se også (Derlén og Lindholm 
2014, 667; 2015, 1077 fn. 14) og (Opijnen 2012, 10). 
119 (Posner 1999, 25 f.), der bidrager med nogle generelle betragtninger om, hvornår citationer kan 
være et validt mål for indflydelse eller udviklingen af et fagområde. Omvendt, se Guy-Uriel Charles, 

Daniel L. Chen og Mitu Gulati, ‹‹Sonia Sotomayor and the Construction of Merit››, Emory Law 

Journal, 2012 vol. 61, no. 4, 801-862; Stephen J. Choi, Mitu Gulati og Eric A. Posner, ‹‹Are Judges 

Overpaid? A Skeptical Response to the Judicial Salary Debate››, Journal of Legal Analysis, 2009, vol. 1, 

no. 1, 47-117, https://doi.org/10.4159/jla.v1i1.3; Stephen J. Choi og Mitu Gulati, ‹‹A Tournament 

of Judges? ››, California Law Review, 2004, vol. 92, no. 1, 299-322, https://doi.org/10.2307/3481449; 

og Stephen J. Choi og Mitu Gulati, ‹‹Choosing the Next Supreme Court Justice: An empirical 

Ranking of Judge Performance››, Southern California Law Review, 2004, vol. 78, no.1, 23-118,  der søger 

at måle enkelte dommeres kvalitet med, hvor mange gange de citeres. For en overbevisende kritik 
heraf, se (Levy et al 2010). Også kritisk, se (Fischman 2013, især 130 ff.) 
120 Bl.a. sammenlignes dommes citationsnetværk ofte med akademiske netværk, og de to har mange 
sammenlignelige kvaliteter. Mark Newman, Networks – An Introduction, Oxford University Press, 1st 
ed., 2010, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199206650.001.0001, 4.2.1; (Posner 1999). De 
mest populære redskaber i juridiske netværksanalyser er imidlertid baseret på forskning i internettet, 
se f.eks. (Derlén og Lindholm 2017). Men internettet fungerer ikke på samme måde som et 
akademisk citationsnetværk. Mest klart formuleres dette af Googles grundlæggere i deres oprindelige 
artikel om den algoritme, der skulle lægge til grund for Googlesøgninger: ‹‹Although there is already 
a large literature on academic citation analysis, there are a number of significant differences between 
web pages and academic publications. Unlike academic papers which are scrupulously reviewed, web 
pages proliferate free of quality control or publishing costs. With a simple program, huge numbers 
of pages can be created easily, artificially inflating citation counts. Because the Web environment 
contains competing profit seeking ventures, attention getting strategies evolve in response to search 
engine algorithms. For this reason, any evaluation strategy which counts replicable features of web 
pages is prone to manipulation. Further, academic papers are well defined units of work, roughly 
similar in quality and number of citations, as well as in their purpose – to extend the body of 
knowledge. Web pages vary on a much wider scale than academic papers in quality, usage, citations, 
and length.›› (Page et al 1999, 1 f.). 
121 F.eks. har få forsøgt at håndtere sondringen mellem kritiske og positive citationer. Undtagelsen 
hertil er (Neale 2013) og (Manley 2016, 2017). Enkelte studier forsøger at kontrollere for dele af 
problemstillingerne, f.eks. (Lupu og Voeten 2011), der fjerner alle domme, som vedrører et allerede 

https://doi.org/10.4159/jla.v1i1.3
https://doi.org/10.2307/3481449
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199206650.001.0001
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Mine indvendinger over for Palmer Olsen/Christensens analyse skal altså ikke ses som en 

definitiv afvisning af potentialet ved citations- eller netværksanalyser. De skal snarere ses 

som et argument for, at man som afsender og modtager af sådanne analyser bør tage 

væsentlige forbehold, når man fortolker resultaterne. 

8 Konklusion 

Netværksanalyser er kommet for at blive, og vi stopper ikke med at tælle citationer. Det 

kan være en god ting. Analyserne kan bidrage med mange spændende perspektiver på 

juraen. F.eks. er det da lidt sjovt, at vi ikke umiddelbart ser ud til, at kunne forklare EMD’s 

citationspraksis. Og de metodiske principper, der lægger til grund for kvantitative analyser, 

kan måske bidrage til at gøre den juridisk-dogmatiske forskning mere stringent, rent 

metodisk.  

Men fordi metoden omkring disse analyser er så forskellig fra, hvad vi som jurister er vant 

til, må vi som modtagere have redskaberne til at kritisere dem, og som afsendere være loyale 

og selvkritiske, når vi fremstiller vores resultater. Dette bliver især vigtigt, når metoderne 

begynder at finde vej til domstolene i konkrete retssager. 

I denne artikel har jeg foreslået to centrale overvejelser, man må gøre sig, når man vurderer 

en sådan analyse: 

1) Validitet 

a. Er der teoretisk eller empirisk støtte for, at forfatterne faktisk måler det, 

de påstår at måle? 

b. Stemmer forfatternes resultater overens med resultater baseret på andre, 

anerkendte metoder? 

2) Proces 

                                                      

afklaret emne, hvilket delvist kan sidestilles med praktisk relevans, og nogle studier har også forsøgt 
at kontrollere for en doms ”synlighed” ved at kigge på, om den nævnes på forsiden af New York 
Times. (Epstein og King 2002, 33); (Fowler et al 2007, 338); (Cross og Spriggs 2010, 413). Dette kan 
måske sidestilles med politisk relevans, noget som ikke har været diskuteret i denne artikel. Jeg har 
ikke kunnet finde studier, der søger at håndtere, hvor jeg ikke har kunnet finde empiriske forsøg på 
at håndtere dem eller vise, at de ikke påvirker analysens endelige resultater. Dette gælder især 
udfordringen med manglende citationer til afgørelser, der foreslår en meget klar regel, ctr. mange 
citationer for en dom, der formulerer en uklar regel, domstoles potentielle brug af strategiske 
citationer for at skabe legitimitet, og domstoles præference for kun at citere afgørelser, der 
understøtter deres resultat, eller nyere afgørelser.  
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a. Har forfatternes proces omkring analysen været med til at understøtte 

objektive resultater?  

I forhold til validitet, har jeg argumenteret, at man ikke kan måle en doms præjudikatværdi 

på antallet af citationer. Antallet af citater er en unuanceret måleenhed, og der kan være 

juridisk irrelevante grunde til, at en dom citeres eller ikke citeres. En gennemgang af Palmer 

Olsen/Christensens resultater viser også, at deres analyse har overset et væsentligt antal 

domme, der er anerkendte præjudikater, og inddrager domme, der er irrelevante eller 

perifere. Hvis man kigger i netværksanalysen har man dog en større sandsynlighed for at 

finde et anerkendt præjudikat, end hvis man kigger tilfældigt i EMD’s database. Det kan 

indikere en sammenhæng mellem antallet af citationer og dommes præjudikatværdi. Men 

mere forskning er nødvendig på dette område. 

I forhold til proces, har jeg argumenteret, at forfatternes analyse heller ikke synes at være 

udarbejdet på en måde, der bidrager til objektivitet. Forfatterne har ikke fremhævet centrale 

valg og fravalg, fremhævet usikkerheder, testet disse eller været kritiske over for deres egne 

resultater og antagelser. Bl.a. så vi, at forfatterne begik en cirkelslutning ved at måle 

præjudikatværdi med antallet af citationer, ligesom forfatterne ikke var kritiske over for 

størrelsen af deres netværk.  

Mere raffinerede metoder vil kunne skabe bedre og mere præcise mål, og kunne afhjælpe 

en del af problemerne ved Palmer Olsen/Christensens analyse. Men disse metoder 

kommer også med deres egne teoretiske problemstillinger og usikkerheder, og der er efter 

min bedste overbevisning endnu ikke studier, der har formået at kontrollere for alle de 

faktorer, der her er nævnt.  
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9 Appendiks – Domsoversigt 

Liste over domme, der fremhæves i Palmer Olsen/Christensens netværksanalyse (Olsen og 

Christensen, 115-116). Se dog afsnit 5.2.3 med forbehold. 

Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the 

United Kingdom, nos. 9214/80, 9473/81, 

and 9474/81 (1985) – citationer 49*∆ 

Marckx v. Belgium, no. 6833/74 (1979) – 

citationer: 60*∆ 

Akdivar and Others v. Turkey, no. 

21893/93 (1996) – citationer: 69* 

Nachova and Others v. Bulgaria, nos. 

43577/98, 43579/98 (2004)  – citationer: 

35†∆ 

Burden and Burden v. the United 

Kingdom, no. 13378/05 (2006) – 

citationer: 43*†∆  

Smith and Grady v. the United Kingdom, nos. 

33985/96, 33986/96 (1999) – citationer 

36∆ 

Cakici v. Turkey, no. 23657/94  (1999) – 

citationer 46* 

Stec and Others v. the United Kingdom, nos. 

65731/01, 65900/01 (2006) – citationer: 

57*∆ 

D.H. and Others v. the Czech Republic, no. 

57325/00 (2006) – citationer: 45*†∆  

Tanrikulu v. Turkey, no. 45907/99  (1999) 

– citationer 48* 

Incal v. Turkey, no. 22678/93 (1998) – 

citationer: 36∆ 

The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 

1), no. 6538/74 (1979) – citationer: 37∆ 

Ireland v. the United Kingdom, no. 5310/71 

(1978) –citationer: 86*∆ 

The United Communist Party of Turkey 

and Others v. Turkey, no. 19392/92 (1998) 

– citationer: 27∆ 

James and Others v. the United Kingdom, no. 

8793/79 (1986) – citationer 47*∆ 

Willis v. the United Kingdom, no. 36042/97 

(2002) – citationer: 45*∆ 

Kaya v. Turkey, no. 22729/93 (1998) – 

citationer: 62*∆ 

Yasa v. Turkey, no. 22495/93 (1998) – 

citationer – 51* 

 

* indikerer, at dommen er ledende i netværksanalysens forstand. 
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† indikerer, at netværksanalysen fremhæver Chamber-afgørelsen, men at der efterfølgende 

er afsagt dom i Grand Chamber. Palmer Olsen/Christensen angiver selv, at 

netværksanalysen ikke sondrer mellem afgørelser afsagt af de to kamre. Se (Palmer 

Olsen/Christensen 2016, 122). 

∆ indikerer, at dommen bruges til at identificere én af netværksanalysens grupper. 
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