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Förord
Föreliggande rapport är resultatet av ”Studie för att undersöka hur frågor om
publiceringskanaler och OA hanteras i meritvärdering på olika lärosäten och i olika
discipliner med särskilt fokus på docentvärdering”. Undersökningen är en del av
Kungliga bibliotekets utredningar om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.
Den utgör ett av underlagen för utredningen om Meriterings- och
medelstilldelningssystemen i relation till incitament för öppen tillgång. Vi vill tacka
Björn Hammarfelt för värdefulla kommentarer på manuskriptet under arbetets gång och
Lisa Olsson, Stockholms universitetsbibliotek som granskade manuskriptet före tryck.
Vi riktar också ett tack till Beate Eellend, samt Kungliga biblioteket för samordningen
av uppdraget. Kungliga biblioteket har gett ekonomiskt bidrag till delar av
rapportförfattandet.
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1 Inledning
Hur värderas publiceringsmeriter i det svenska akademiska systemet? Kan detta
påverka möjligheterna att förverkliga den politiskt uttalade önskan om att en större
andel av svensk forskning publiceras i kanaler med öppen tillgång? Föreliggande studie
är gjord inom ramen för en utredning samordnad av Kungliga biblioteket som fokuserar
på hur meriterings- och medelstilldelningssystemen påverkar incitamenten för en
övergång till öppen tillgång. Bakgrunden till utredningen är att det finns indikationer på
att procedurer för meritering kan påverka publiceringsmönster bland forskare.
Samtidigt så saknas det en bra överblick över hur publikationer värderas inom
akademiska meriteringsförfaranden, och inte minst hur detta görs inom olika discipliner
och vetenskapsområden såsom medicin, samhällsvetenskap och humaniora. Ett sådant
underlag behövs för att med större precision kunna diskutera hur meritvärderingar kan
forma publiceringsmönster liksom möjligheterna till en övergång mot ökad öppen
tillgång. Det är därför denna studie har gjorts.
Studiens syfte är att undersöka hur frågor om publikationer och öppen tillgång hanteras
i meritvärderingen på olika lärosäten och inom olika vetenskapsområden.
Undersökningen har genomförts genom att studera ett urval av riktlinjer och
sakkunnigutlåtanden avseende befordran till docent. Just befordran till docent är
intressant av två skäl. För det första så inbegriper det en meritvärdering där det inte
finns någon direkt konkurrenssituation där flera kandidater ska rangordnas och som kan
påverka hur en sakkunnig värderar olika meriter. För det andra så är det en
meritvärdering där det helt saknas föreskrifter på nationell nivå, vilket gör att dessa
formuleras lokalt, i regel på fakultetsnivå. Det studerade urvalet består av 17 nu
gällande riktlinjer och 112 sakkunnigutlåtanden från 2017. I undersökningen har vi
intresserat oss för följande frågeställningar:
1. Ser meritvärderingen av publikationer för befordran till docent olika ut inom olika
vetenskapsområden och discipliner? Vilka avgörande skillnader finns i sådana fall?
2. Beaktas publicering med öppen tillgång i meritvärderingen för befordran till docent
och hur görs detta i förekommande fall?
3. Vilka uttryck i meritvärderingen finns idag som verkar främja respektive motverka
publicering med öppen tillgång?
Denna studie har inte utformats för att ge en fullständig kartläggning över hur
meritvärderingen för befordran till docent görs. För det första, har istället en aspekt av
meritvärdering valts ut, nämligen värderingen av publiceringsmeriter. Vi har valt att
fokusera på denna del eftersom den är central i relation till ovan nämnda utredning. För
det andra har vi studerat riktlinjer och sakkunnigutlåtanden från ett urval av lärosäten
och vetenskapsområden. Urvalet av sakkunnigutlåtanden har gjorts för att kunna
studera skillnader mellan discipliner från olika vetenskapsområden, såsom mellan
kirurgi (inom vetenskapsområdet medicin) och språk (inom humaniora). Däremot har vi
inte gjort ett såpass stort urval att vi med samma precision har kunnat studera möjliga
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skillnader mellan olika discipliner inom samma vetenskapsområde. Vårt urval gör
därmed att studien kan låta oss observera skillnader mellan olika
meritvärderingstraditioner samtidigt som den inte har möjlighet att identifiera samtliga
sådana skillnader som kan förekomma i nuvarande praxis. Det relativt stora urvalet av
riktlinjer som vi studerat gör att denna bild blir något mer heltäckande än den del av
studien som avser enskilda sakkunnigutlåtanden.
Det är värt att redan här understryka att detta är en deskriptiv och inte en utvärderande
undersökning. Syftet är att undersöka regler och praxis över hur publiceringsmeriter
värderas. Det finns ingen avsikt med studien att värdera ändamålsenligheten i olika
riktlinjer eller kvaliteten på olika enskilda sakkunnigutlåtanden. Avsikten är istället att
observera variationer i hur publiceringsmeriter värderas. Vi gör detta för att få en
inblick i hur incitamenten för publicering ser ut i det svenska vetenskapssamfundet. De
enskilda riktlinjer och sakkunnigutlåtanden vi citerar, har valts för att illustrera våra
observationer. Citat ska därmed på intet sätt ses som en kritik av den enskilda riktlinjen
eller det enskilda sakkunnigutlåtandet. Detta sagt, så är ett syfte med denna
undersökning att ge ett empiriskt underlag för att kunna föra en insiktsfull diskussion
om hur praxis skulle kunna behöva förändras för att främja en övergång till ökad
publicering med öppen tillgång. Tanken är att en sådan diskussion behöver grunda sig
på en inblick i dagens praxis av den typ som denna undersökning ger. Själva
diskussionen om huruvida, och i så fall hur, praxis behöver förändras för att främja en
övergång till öppen tillgång ska dock inte föras i denna rapport.
Ett huvudresultat av vår undersökning bör nämnas redan här. Det rör sig om, och i så
fall hur, öppen tillgång berörs i meritvärderingen för befordran till docent (fråga 2
ovan). Vi kan här konstatera att öppen tillgång inte alls berörs i det urval av dokument
som vi har studerat. Eftersom vi arbetat med ett urval kan frågan om öppen tillgång
trots detta förekomma i andra motsvarande dokument rörande befordran till docent. Vi
kan dock med säkerhet säga att det rimligen är en fråga som är kraftigt underordnad
diskussioner om publikationers kvalitet samt kvaliteten på olika publikationskanaler
eftersom sådana diskussioner återfinns i snart sagt varje dokument i vårt urval. Vi
kommer därför i denna rapport fokusera på att utreda hur dessa aspekter diskuteras
inom olika områden (fråga 1) för att sedan i en avslutande del diskutera vad detta
innebär för publicering med öppen tillgång (fråga 3).

2 Om befordran till “oavlönad docent”
2.1 En historisk blick på docenttiteln
Begreppet docent härstammar från latinets venia docendi, dvs. “rätten att undervisa”
(Brommesson & Erlingsson, 2012, s. 5). Docenturen kom dock att bli långt mer
mångsidig än en rent pedagogisk kompetens i takt med universitetens utökade
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forskningsuppdrag och vetenskapens specialisering (se SOU 1939:41), och idag torde
särskilt den vetenskapliga skickligheten vara utmärkande för docenturen.
Docentinstitutionen har under långt tid varit föremål för statsmakternas intresse, bland
annat genom 1938 års docentutredning (se SOU 1939:41). Docenterna stod för en
betydande del av landets forskning och de var länge stipendiater, som inte sällan efter
stipendiernas utgång hade svårt att ansluta till den ordinarie forskarkarriären på grund
av få vakanser (det så kallade “docenteländet”). Docentutredningen nämner tider på
uppemot 25 år innan en professur kunde befinnas ledig (SOU 1939:41, s. 13).
Docentkadern var alltså en betydande arbetskraft att räkna med, både beträffande
undervisning och forskning och anlitades inte sällan som fakultetsopponenter och som
vikarier för ämnets professor. Docenterna var ett slags påläggskalvar – lovande unga
forskare – som skulle meriteras för professurer (SOU 1939:41). Av hävd kvalificerade
man sig för docentur genom ett högt betyg på doktorsavhandlingen, vanligen vitsordad
“med utmärkt beröm godkänd” eller högre. Innan forskarutbildningens reformering
1969 skulle alltså ingen ytterligare publicering behöva ske efter doktorsavhandlingen,
utan det var just kvaliteten (och i praktiken ofta omfattningen) på denna som var
avgörande för forskarens fortsatta karriär. Systemet med licentiatexamen följt av
disputation för doktorsgraden kan i praktiken betraktas som ett habilitationsförfarande
(se nedan) och utgjorde en selekteringsmekanism för forskar- och lärarbefattningar.

2.2 Vad är docenttiteln idag och hur regleras den?
Idag är docenturen en meriteringstitel snarare än en befattning och signalerar att
innehavaren har hög vetenskaplig kompetens. Titeln kan utdelas till den som efter
doktorsexamen utfört omkring fyra års forskning. Docent kan internationellt översättas
med reader (Storbritannien) eller associate professor (USA). Det faktum att den som
blir docent inte har en speciell tjänst fångas i det vanligt förekommande uttrycket
“oavlönad docent”. (En docent kan givetvis på något sätt vara avlönad, exempelvis
genom en anställning som lektor, men anställningen är inte knuten till docenttiteln.) Att
vara docentmeriterad är icke desto mindre av stor betydelse för den akademiska
karriären. Det ger ett meritvärde vid tjänstetillsättningar och är ofta ett krav för att få
handleda doktorander eller att vara opponent, vilket i sin tur är meriterande uppdrag.
Två aspekter av docenttiteln är särskilt viktiga att understryka. Det finns, för det första,
inte några föreskrifter på nationell nivå som reglerar hur titeln ska tilldelas och vad som
krävs för att kunna erhålla den. Istället är det varje lärosäte som i regel på fakultetsnivå
formulerar de regler och procedurer som gäller för att anta någon som docent. Detta
skiljer sig från andra akademiska titlar, såsom professors-, lektors-, och doktorstitlarna,
för vilka det finns grundläggande nationella regler. Kriterier och förfarande för
befordran till oavlönad docent varierar mellan lärosäten och discipliner, men är alla
normalt knutna till en värdering av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessa
bedömningsdimensioner är ofta specificerade i lokala regler.
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Den andra viktiga aspekten med docenttiteln är att den inte tilldelas i konkurrens. Det
innebär att meritvärderingen inte inbegriper någon jämförelse av flera kandidater för att
avgöra vem som ska få titeln, vilket är normalfallet vid tillsättningen av en akademisk
tjänst som en professur eller ett lektorat. För docent är i stället meritvärderingen till för
att avgöra om kandidatens ansökan möter uppställda kriterier för skicklighet och annat
som fastställts i de lokala reglerna.1 En konsekvens av att meritvärderingen för
docenttiteln inte görs i en konkurrenssituation är att regleringen och
sakkunnigutlåtandena blir något mer renodlade och fokuserade på frågan om vad som
ska krävas för att få titeln och om en enskild kandidats ansökan kan sägas möta dessa
krav.
En utvärdering om en individ är docentkompetent består som redan nämnts av en lång
rad sammanflätade värderingar. I denna rapport kommer vi enbart intressera oss för de
delar som har att göra med värderingen av publiceringsmeriter. Värderingen av
publikationer är ett centralt moment i den del av docentbedömningen som handlar om
vetenskaplig skicklighet. Publikationerna uppträder således som en central indikation på
den sökandes vetenskapliga skicklighet. Värderingen av publiceringsmeriter är i sig
mångfacetterad och kan innehålla flera olika aspekter. Vidare kan dessa aspekter viktas
och kopplas samman på olika sätt. Redan här har vi en situation med två inte identiska
objekt som utvärderas. Det ena är individen, vars skicklighet ska bedömas, och det
andra är dennes publikationer som uttryck för denna skicklighet. Möjliga relationer
mellan värderingen av dessa två objekt är också något som diskuteras i riktlinjer för
docentbedömningar. Detta sker exempelvis när sökande i vissa riktlinjer anmodas att
upplysa om den egna insatsen i samförfattade verk eller när det i en riktlinje krävs att
någon eller några artiklar inte får vara samförfattande med den sökandes tidigare
handledare i forskarutbildningen. En annan fråga kan handla om hur innehållet i
publikationerna, respektive publiceringskanalen, ska värderas.

2.3 Docenttiteln internationellt
Akademiska grader över doktorsnivån är – utöver den svenska docenturen – kanske
främst förknippade med det tyska habilitationsförfarandet som ska leda till titeln Doctor
habilitatus (Dr. habil.). Traditionellt har detta varit den enda vägen in i den fasta
forskarkarriären och mot professur i Tyskland. Habilitationsskriften i form av en
sammanhållen monografi har varit den gängse formen, men en rad
tidskriftspublikationer i internationell forskningslitteratur är också en möjlig väg
(kumulativ habilitation). Andra alternativ till habilitationsförfarandet står nu emellertid
till buds, exempelvis juniorprofessuren, som kan vara en språngbräda till den fasta
forskarkarriären. Denna anställning är tidsbegränsad till tre år (med möjlighet till tre års
förlängning) och kan i vissa fall omvandlas till professur efter förtjänstfullt utövande
(Federal Ministry of Education and Research, 2018).
1

Ett återkommande kriterium vid sidan om individens skicklighet är numer att det ska anses vara till nytta för
forskningen och utbildningen inom aktuell fakultet att individen befordras till “oavlönad docent”.
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Beträffande den nordiska situationen har Finland en docentinstitution mycket lik den
svenska, medan Norge avskaffade docenturerna 1985 och omvandlade dessa till
professurer (Haverling, 2018). Dr. Phil. är den högsta doktorsgraden i Danmark och
motsvarar den tyska habilitatusgraden inklusive ett disputationsförfarande
(Undervisningsministeriet, 1996).
Även inom det polska akademiska systemet är habilitation (Dr. Sci.) en viktig
komponent (Kosmulski, 2015). En säregenhet är att begreppet professor både kan avse
en akademisk grad samt en anställning (jfr det äldre svenska docentsystemet där
titelbäraren antingen kunde vara oavlönad eller stipendierad). Vägen till dessa högre
akademiska grader är ofta lång och snårig. För handledning av doktorander krävs som
lägst habilitatusgrad. En fast position i forskarkarriären kräver en lyckad habilitation,
vilket gör det polska systemet likt det tyska. Den genomsnittliga tiden efter
doktorsexamen till habilitatusgrad är 12,6 år (Kosmulski, 2015).
I Frankrike innebär habilitation à diriger des recherches (HDR) ett liknande förfarande
som det svenska för docentur och ger behörighet till professur, samt att verka som
handledare i forskarutbildningen. Kandidaten bedöms efter sin ackumulerade
vetenskapliga gärning snarare än efter en fristående habilitationsskrift. Den
vetenskapliga aktiviteten skall dock sammanfattas i en ”syntesrapport”, som presenteras
och försvaras inför en sakkunnig jury (Legifrance, 2018).
Italien införde 2010 ett habilitationssystem (Abilitazione Scientifica Nazionale) för
tillsättning av professurer och biträdande professurer. Bakgrunden var att
myndigheterna sökte komma tillrätta med svågerpolitik och ”akademisk inavel” inom
det italienska vetenskapliga systemet (Abramo & D’Angelo, 2015). Habilitationen
bedöms av nationella expertkommittéer och bygger på kvantitativa indikatorer:
The Italian ASN is similar to other habilitation procedures already in
place in other countries (e.g., France and Germany) in that it is a
prerequisite for becoming a university professor. What makes the ASN
peculiar is its reliance on bibliometry as one of the parameters used to
evaluate applicants. (Marzolla, 2015, s. 286)
Det ryska programmet för den högsta doktorsgraden (Doktor nauk) är mycket selektivt,
men ger professorskompetens. Fem till femton års vetenskapligt arbete efter föregående
examen är en normal tidsåtgång för att vinna graden (Ministry of Education and
Science of the Russian Federation, u.å).
Särskilt inom Samväldesländerna förekommer så kallade högre doktorstitlar såsom
Doctor of Science, Doctor of Letters och Doctor of Laws. Dessa kan utdelas till
internationellt erkända forskare som har gjort betydande bidrag till sina forskningsfält
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(University of South Wales, u.å), men torde inte vara något krav för vissa tjänster i
forskarkarriären.
Vår genomgång visar alltså att varianter av docentmeritering ingalunda är unikt för
Sverige. Flertalet länder har konsoliderat varianter av habilitationsförfarandet, vilket
sätter fingret på det tyska inflytandet i akademiskt liv. Systemet tycks dock inte
förekomma i Nordamerika där i stället ett befordringssystem (tenure-track) utgör
urvalsmekanismen för högre befattningar i forskarkarriären.

3 Bakgrund: Meritvärdering i akademin
Meritvärdering är en återkommande och viktig aktivitet inom det akademiska systemet.
Den avgör vem som får vilken tjänst och vem som blir behörig att uppbära vilken titel.
Meritvärderingen påverkar därmed statusordningar inom akademin och avgör vem som
är behörig att utföra olika uppdrag. Sålunda kan exempelvis i regel enbart en person
som är docentkompetent eller professor vara fakultetsopponent eller ledamot av en
betygskommitté vid en doktorsdisputation. En utvärderingssituation, om befordran till
docent, ger på så sätt för den som framgångsrikt klarat den utvärderingen möjligheten
att själv spela en avgörande roll i en annan utvärderingssituation, den där prestationerna
av en doktorand ska utvärderas för att se om denne kan upphöjas till doktor.
Meritvärderingar utgör med andra ord en central del av det system som organiserar
akademin.
Det som räknas i meritvärderingar formar det akademiska systemet. Vilka prestationer
som ges mer respektive mindre vikt i värderingen av individers meriter är inte bara
avgörande för de enskilda individer som utvärderas. Det formar det akademiska
systemet, dels genom att det påverkar vilka personer som framgångsrikt värderas, dels
genom att det signalerar vad som belönas och kan därmed forma vad individer väljer att
göra i sin forskargärning. Det senare ger det som ibland kallas incitament. Det handlar
om val av forskningsfrågor och metoder, med högre eller lägre risk. Det kan vidare
gälla, vilket är centralt här, val avseende hur och var forskare väljer att publicera sina
resultat.

3.1 Tidigare studier av meritvärdering inom akademin
Vid en första anblick framstår docenturen som ett typiskt svenskt fenomen, men
likafullt finns det som redan nämnts i andra länder liknande högre doktorsgrader, t.ex.
den tyska Doctor habilitatus. Även om studier av docenttiteln och dess användning är
något fåtaliga, har den icke desto mindre tilldragit sig visst intresse. Meningsutbyten
har växlats i branschtidskriften Curie där docenttitelns vara har ifrågasatts och
försvarats. En åsikt som förts fram är att den är överflödig (Hambäck, 2017), medan
andra efterlyser större konformitet över ämnen beträffande kriterier för docentur
(Brommesson & Erlingsson, 2017).
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Om vi vidgar vyn något till den bredare företeelsen akademisk meritvärdering finns ett
antal studier att ta hänsyn till. Tidigare forskning har exempelvis fokuserat på aspekter
som pedagogisk skicklighet och kollegial bedömning vid tillsättning av akademiska
lärarbefattningar (Levander, 2017), samt undersökningar av uppfattningar om
vetenskaplig kvalitet genom sakkunnigutlåtanden vid professorstillsättningar i fysik,
statsvetenskap och litteraturvetenskap (Nilsson, 2009). Hammarfelt (2017) har
undersökt hur sakkunniga gjort bruk av bibliometriska indikatorer för genomslag och
kvalitet i värderingen av sökande till lektorat och professurer i biomedicin respektive
nationalekonomi vid fyra svenska universitet.
Beträffande specifikt akademisk meritvärdering och dess förhållande till öppen tillgång
har Bongiovani et al. (2017) studerat sakkunnigas medvetenhet om – och värdering av
– öppen tillgång vid rekrytering till akademiska lärar- och forskarbefattningar i
Argentina. Undersökningen visar att öppen tillgång inte har någon större betydelse ur
vare sig de sökandes eller de sakkunnigas perspektiv, ej heller i utvärderingskriterier.
En intressant iakttagelse är att med stigande ålder hos de sakkunniga kunde en högre
värdering av öppen tillgång registreras. De sakkunniga hade också en tendens till att
uppvärdera öppen publicering hos de sökande om de själva hade publicerat i sådana
kanaler. Därtill visade disciplinära skillnader att man inom matematisktnaturvetenskapliga ämnen i större utsträckning tog ställning till öppen tillgång än inom
samhällsvetenskap och juridik. När det gäller konstnärlig forskning har Falk (2018)
undersökt hur konstnärliga fakulteter vid svenska lärosäten i tjänstetillsättningar och
befordringar tar hänsyn till öppen tillgång i sina anställningsordningar. Kanske föga
överraskande redovisar studien att öppen tillgång inte förekommer som formell
meriteringsgrund.
Denna iakttagelse överensstämmer väl med Alperin et al. (2019) som också noterar att
det huvudsakligen är traditionella forskningspublikationer som värderas i
sakkunniggranskning. I deras studerade material förekom värdering av öppen tillgång i
5 % av institutionernas riktlinjer. En intressant iakttagelse som gjordes var att vid de
tillfällen som öppen tillgång nämndes, så gjordes detta med skepsis: “This caution
appears to stem from a focus on, or misunderstanding of, OA an as inherently predatory
publishing practice [...] and assumes that OA journals do not utilize peer review”. Det
ges också exempel på där själva granskningsförfarandet ses som adelsmärket för öppen
publicering snarare än allmänhetens fria tillgång till publikationerna. Remarkabelt är
också att ingen av institutionerna uppmuntrar till öppen publicering.
Alperin et al. (2019) studerade riktlinjer för akademisk befordran (tenure) i ett
representativt urval av högre lärosäten i USA och Kanada i syfte att undersöka hur
universitetens tredje uppgift (publicness – public patronage, public access, public good
and public accountability) tas hänsyn till i befordringsprocessen. Här ingår också hur
lärosätena värderar öppen tillgång. Begrepp som relaterar till publicering och
bedömning i förhållande till tredje uppgiften (publicness) eftersöktes specifikt i
dokumenten. Ambitionen var att samla in riktlinjer från en bred palett av discipliner,
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vilket gjordes på basis av tre övergripande vetenskapsområden, nämligen
livsvetenskaper (life sciences), fysik och matematik, samt humaniora och
samhällsvetenskap.

3.2 Individuell meritvärdering i relation till vetenskaplig
värdering på andra nivåer
Meritvärdering kan också sättas i relation till prestationsbaserad resurstilldelning.
Hammarfelt och De Rijcke (2015) undersökte hur prestationsbaserade
resurstilldelningssystem påverkade forskningspraktiker hos forskare på individuell nivå
vid humanistisk fakultet på Uppsala universitet. Tidsperioden som undersöktes var
2006–13, alltså samtidigt som den nationella resurstilldelningsmodellen baserad på
bland annat publiceringar och citeringar infördes i Sverige. Genom att studera data från
lärosätets publiceringsdatabas och enkäter till individuella forskare kunde de visa att
andelen engelskspråkiga artikelpublikationer ökade och att andelen
sakkunniggranskade alster dubblerades under perioden. Vidare framgick att forskare
var medvetna om de förändrade incitamenten i forskarsamhället men att dessa externa
evalueringsmodeller inte sällan gick på tvärs med ämnesnormer för meritering och
utvärdering. I en studie av bibliometriska komponenter i resurstilldelningsmodeller vid
svenska lärosäten framträder också att flera olika bibliometriska mått används och att
dessa ibland får en motverkande effekt på olika nivåer i forskarsamhället (Hammarfelt
et al., 2016). Om en modell som premierar monografier används inom lärosätet medan
citeringsmått för artiklar publicerade i WoS-indexerade tidskrifter används på nationell
nivå finns det risk för målkonflikter.
Denna inkongruens kan även ses på en detaljerad nivå. Helgesson och Eriksson (2018)
noterar exempelvis att det vid en svensk medicinsk fakultet tillämpas en differentierad
modell för resurstilldelning där förste- och sisteförfattaren tilldelas större resurser än
författare på mellanposition. I en tradition där författarordning görs alfabetisk eller
slumpvis2 innebär detta en bristande samstämmighet i hur meriter värderas på olika
nivåer.
To take a real-life example, the medical faculty of one university in
Sweden has, in the context of bibliometric-based distribution of faculty
funding, given the following specific interpretation of the various
positions: the first authorship position is assigned 40% of the total value
of the paper, and the last position is also assigned 40% of the total value,
while the remaining positions of the paper is considered to make up the
remaining 20%. That is, if five authors contribute to the work, their
relative contributions will be valued 40, 6.7, 6.7, 6.7, and 40%. This is fine
and well each time this valuation reflects the actual relative contributions

2

Det är inte ovanligt att författare anger att ordningen avgjorts genom slantsingling.
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and misleading and unfair in every other case." (Helgesson och Eriksson,
2018)
Införandet av incitament för öppen tillgång och att göra forskningen mer socialt
ansvarstagande kan samtidigt bidra till att minska fokus på den individuella
utvärderingen av forskaren till förmån för faktisk utvärdering av forskningens faktiska
genomslag:
Today, science has a strong individual component to it, but at the same
time, there is a strong movement towards social accountability and
making science with and for society (European Commission, 2018). It
might, therefore, be timely to link the question of how to deal with
authorship and contributorship to the present discussion of ‘open science’
and, again, stress the importance of collective endeavour, responsibility,
and recognition for scientific papers. The wish to differentiate how much
you and I contributed could then, ideally, be replaced by giving (more
mature) prominence to our joint achievements and what they mean to
science and society. (Helgesson och Eriksson, 2018)

3.3 En tidigare undersökning om publiceringsmeriter i
docentbedömningar
En tidigare studie om värderingen av publiceringsmeriter för befordran till docent
ställde frågan om vad som i praktiken krävdes för att bli docent i ämnena
nationalekonomi respektive statsvetenskap vid olika lärosäten (Brommesson &
Erlingsson, 2012). Författarna studerade ett urval av beviljade docentansökningar vid
tio svenska lärosäten. De eftersträvade att studera tre ansökningar per lärosäte och
ämne, men eftersom vissa lärosäten hade få ärenden blev det totala materialet 27
beviljade docenturer i statsvetenskap respektive 22 i nationalekonomi (i huvudsak från
2009 och 2010) (Brommesson & Erlingsson, 2012).
Fokus i denna studie var att jämföra publiceringsmeriterna mellan olika lärosäten. För
att kunna göra en kvantitativ jämförelse skapade därför författarna ett poängsystem.
Detta system sammanfattade antalet publikationer varje individ hade presterat justerat
för samförfattarskap och i vilken kanal de var publicerade. För att värdera kanalens
kvalitet användes den s.k. “norska listan”.3 Denna lista grupperar en stor mängd
vetenskapliga tidskrifter och förlag i två nivåer med avseende på kvalitet. Sålunda gavs
3

Register over vitenskaplige publiceringskanaler utgiven av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) under
namnet Database for statistikk om högre utdanning (DBH), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside.
Den norska listan utvecklades av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) för den nationella
resurstilldelningsmodellen till lärosätena i Norge (och har sedermera spridits till bland andra Danmark som
Finland). Den har ofta kommit att användas på lägre nivåer inom lärosäten även i Sverige eller till och med på
individnivå (Nelhans och Eklund, 2016, Hammarfelt et al., 2016), detta trots att den aldrig var konstruerad för
att begagnas på lägre nivåer.
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0,7 poäng för ett ensamförfattat antologikapitel på ett förlag på nivå ett, medan ett
motsvarande kapitel på ett nivå två-förlag gav 1 poäng. En samförfattad artikel i en
nivå-två tidskrift gav 3 poäng dividerat med det totala antalet författare. Genom detta
poängsystem kunde därmed Brommesson och Erlingsson kvantifiera den totala
publiceringsmeriten för vart och ett av de 49 studerade ärendena
. De såg detta som
ett uttryck för de facto-kraven och konstaterade sedan att dessa skilde sig “betänkligt
mellan lärosäten, i synnerhet inom statsvetenskapen” (Brommesson & Erlingsson,
2012, s. 5). De konstaterade vidare att de facto-kraven inom statsvetenskap var lägre
vid nyare lärosäten, medan de inom nationalekonomi var lägre vid några av de äldre
lärosätena.
Brommesson och Erlingssons studie har varit en inspirationskälla för vår undersökning.
Det föreligger dock några avsevärda skillnader mellan deras och vår studie. Dessa
skillnader kan härledas till att vi har olika frågeställningar. Brommesson och Erlingsson
var i sin studie framförallt intresserade av att studera skillnader mellan lärosäten i
docentvärderingen inom två för dem relevanta discipliner. De hade vidare för avsikt att
studera dessa skillnader utifrån en fast, av dem definierad, “måttstock” som
sammanvägde publiceringsvolym med en värdering av publiceringskanalernas kvalitet.
Här, i denna studie, är vi däremot primärt intresserade av skillnader mellan olika
vetenskapsområden snarare än skillnader mellan discipliner eller mellan lärosäten inom
samma discipliner. Än mer centralt är att vi vill veta vilka olika måttstockar avseende
publiceringsmeriter som förespråkas i riktlinjer och vilka måttstockar som faktiskt
används i sakkunnigutlåtanden. Vi är med andra ord intresserade av hur
publiceringsmeriter värderas inom olika ämnen. Det innebär att vi har för avsikt att
beskriva hur publiceringsmeriter värderas. För att kunna beskriva sådana skillnader
behöver vi inte en egen måttstock. I stället behöver vi ett systematiskt schema som kan
hjälpa oss att beskriva de olika sätt som publiceringsmeriter värderas i
docentbedömningar.

3.4 En taxonomi över hur publikationer kan komma in i
docentbedömningar
Syftet med detta avsnitt är att presentera en taxonomi för att kategorisera
publiceringsmeriter. Denna taxonomi ligger sedan till grund för vår analys och
jämförelse av hur publiceringsmeriter diskuteras i sakkunnigutlåtanden och riktlinjer
från olika vetenskapsområden och lärosäten.
Värderingen av vetenskapliga publikationer kan, såsom ovan också diskuterats, göras
på flera olika sätt och i olika kombinationer.4 Vi kommer här kategorisera
utvärderingen av publikationer såsom utgöras av fem typer med olika fokus: 1) fokus

4

I en studie av utvärderingsrapporter vid tjänstetillsättningar identifierade Hammarfelt exempelvis följande
teman för analys Författarskap, publikationsprestige, temporalitet, inomvetenskapligt anseende och gränsarbete.
(Hammarfelt, 2017)
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på tillkomst: värderingen av en publikation utifrån hur den kommit till (t.ex. vid
samförfattade verk); 2) fokus på specimen: värderingen av en publikation utifrån dess
innehåll; 3) fokus på kanal: värderingen av en publikation utifrån var den är publicerad;
4) fokus på genomslag: värderingen av en publikation utifrån dess genomslag; 5) fokus
på volym: värdering av den sammantagna volymen av publikationer. Tabellen nedan
ger exempel på utsagor från riktlinjer för att illustrera dessa olika typer av värdering av
publiceringsmeriter.
Tabell 1. Fem olika typer av värdering av publikationer för ansökan om docentur.
Bokstavskombinationer efter citat förklaras i avsnittet “Översikt över materialet”, nedan.
För källor, se Bilaga 1.

Typ av värdering

Exempelcitat från studerade riktlinjer

1. Fokus på tillkomst:
värderingen av en
publikation utifrån hur den
kommit till (t.ex. vid
samförfattade verk)

”Observera att den sökande skall vara sisteförfattare
till minst en av de artiklar som skrivits efter
avhandlingen samt förste- och eller sisteförfattare till
ytterligare en av dessa artiklar. Dessa artiklar skall
dessutom vara utförda utan någon av de tidigare
handledarna som medförfattare.” R-ME-LU

2. Fokus på specimen:
värderingen av en
publikation utifrån dess
innehåll

”Kvalitativt skall en docents produktion ligga
betydligt över minimikraven för en
doktorsavhandling. Kriterier som tas hänsyn till vid
bedömningen är teoretisk och metodologisk
medvetenhet, förmåga till nytänkande och till
självständigt vetenskapligt arbete som har lett till
viktig ny kunskap, samt framställningsförmåga.” RHU-SU

3. Fokus på kanal:
värderingen av en
publikation utifrån var den är
publicerad

”Med mycket god kvalitet av originalarbeten avses
originalpublikationer publicerade i för
ämnesområdet ledande internationella tidskrifter av
erkänt hög kvalitet.” R-ME-KI

4. Fokus på genomslag:
värderingen av en
publikation utifrån dess
genomslag

”Citeringsfrekvens för publikationerna (med
information om vilken databas som använts).”
[moment som ska anges i ansökan] R-NA-LU

5. Fokus på volym:
värderingen av den
sammantagna volymen av
publikationer

”Den sökande ska ha fördjupat och breddat sin
forskningserfarenhet och förutom avhandlingen
redovisat väsentliga vetenskapliga arbeten minst
motsvarande ytterligare en avhandling.” R-SA-GU

Det är viktigt att notera att dessa olika typer av värdering ofta förekommer tillsammans.
I exemplet avseende kanal (typ 3) i ovanstående tabell nämns exempelvis begreppet
“originalpublikationer” som enligt samma riktlinje (Karolinska Institutet) avser
“artiklar som innehåller originaldata”, dvs. en kvalitet hos specimen (typ 2). Öppen
tillgång skulle kunna förekomma som en aspekt i flera av dessa typer av värdering av
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publikationer. Det skulle kunna betraktas som en aspekt hos en publiceringskanal (typ
3), som en egenskap hos specifika publikationer (typ 2), eller som en aspekt relaterad
till publikationers genomslag (typ 5). Såsom vi redan nämnt inledningsvis, så
förekommer denna aspekt emellertid inte alls i det material vi studerat. Det kan inte
desto mindre vara värt att reflektera över hur frågor om öppen tillgång skulle kunna
komma att relateras till en värdering av publikationer för meritvärdering.
Det centrala för den här studien är förekomsten av dessa olika typer av värderingar, var
tyngdpunkter ligger, hur de specificeras och hur de (eventuellt) relateras till varandra.5
Denna taxonomi ger oss, med andra ord, ett verktyg för att operationalisera frågan om
hur meritvärderingen av publikationer för befordran till docent ser ut inom olika
vetenskapsområden (fråga 1). Detta ger i sin tur viktiga bidrag till att besvara frågorna
om hur meritvärderingen av publiceringskanaler skiljer sig mellan vetenskapsområden.

4 Material och metod
4.1 Urval
En målsättning med undersökningen var att vi skulle få ett material som var brett nog
för att kunna observera några illustrativa skillnader mellan olika discipliner, men
samtidigt hanterbart att införskaffa och analysera. Vi ville ha ärenden och riktlinjer från
samtliga vetenskapsområden och dessutom arbeta med ett urval av universitet med
skiftande ålder, storlek och inriktning (en- respektive flerfakultetsuniversitet). Vi ville
vidare ha minst några lärosäten representerade för varje vetenskapsområde. Valet föll
på enfakultetsuniversiteten Karolinska Institutet och Chalmers tekniska högskola samt
flerfakultetsuniversiteten i Lund, Stockholm och Göteborg (äldre) samt
Linnéuniversitetet (yngre).6
När det gäller urval av ärenden att studera bestämde vi oss för att titta på åtminstone tre
ärenden per lärosäte och vetenskapsområde och att samtliga skulle vara från 2017. Det
fanns för de flesta fakulteter långt fler docentärenden under 2017. Med vår
specifikation fanns 488 ärenden som var möjliga att studera. Att undersöka samtliga var
inte möjligt. Vi antog vidare att det kan förekomma betydande systematiska skillnader i
hur dessa värderingar görs mellan olika discipliner inom samma vetenskapsområde. Vi
valde därför att styra urvalet snarare än att göra ett rent slumpmässigt urval till tre
sakkunnigutlåtanden per lärosäte och vetenskapsområde. När det var möjligt valde vi
istället docentärenden inom ett specifikt ämne inom det bredare vetenskapsområdet.

5

Ett exempel på hur sådana värderingar kan relateras till varandra återfinns i ovan nämnda studie av
docentvärdering inom nationalekonomi och statsvetenskap (Brommesson & Erlingsson, 2012). Deras
poängsystem fångade aspekter från tillkomst (1) genom fraktionering av författarskap, från kanal (3) genom en
graderad poängsättning beroende på typ av kanal och dess värdering enligt “norska listan” samt volym (5).
6
Följande förkortningar har för lärosäten har använts - Göteborgs universitet: GU, Chalmers tekniska högskola:
CTH, Karolinska Institutet: KI, Linnéuniversitetet: LN, Lunds universitet: LU, Stockholms universitet: SU.
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Sålunda har vi inom vetenskapsområdet naturvetenskap huvudsakligen valt
sakkunnigutlåtanden som avser kemi.
Utan ett styrt urval hade vi riskerat att få ett urval med en stor blandning av
sakkunnigutlåtanden inom varje vetenskapsområde. Vårt tillvägagångssätt ökar
jämförbarheten mellan lärosätena och gör också att vi med större säkerhet kan
identifiera skillnader mellan de specifika discipliner vi fokuserat studien på. Vårt
tillvägagångssätt gör emellertid att vi inte har kunnat få en bred representativ bild över
skillnader i traditioner mellan olika ämnen inom samma vetenskapsområde. Vi kan med
vårt tillvägagångssätt helt enkelt inte veta om skillnaderna i sakkunnigutlåtanden
mellan olika discipliner är större än de är mellan de ämnen från olika
vetenskapsområden som vi har valt att fokusera på. En sådan bredare bild hade krävt en
studie av långt fler än tre ärenden per vetenskapsområde och fakultet. Vår genomgång
av 17 riktlinjer, som ju i regel täcker ett helt vetenskapsområde, antyder dock att
skillnaderna mellan vetenskapsområden är större än de är mellan ämnen inom samma
vetenskapsområde.
Motivet för de ämnen vi fokuserade på i urvalet av sakkunnigutlåtanden var att vi
skulle kunna studera åtminstone tre ärenden inom likartade ämnen per lärosäte. Det
fanns ett mycket stort antal docentärenden inom medicin, vilket gjorde att vi där var
tvungna att göra ett hårt urval. Samtidigt gjorde volymen av ärenden inom medicin att
det var lätt att välja ärenden från samma ämne för varje lärosäte. Valet föll på ämnet
kirurgi. Vi har här valt ärenden från allmän kirurgi liksom från subspecialiteter som
kärlkirurgi, plastikkirurgi, experimentell kirurgi, thoraxkirurgi, neurokirurgi,
barnkirurgi etc. För andra vetenskapsområden har vi emellertid behövt vara lite bredare
i vårt urval för att få ett tillräckligt stort antal ärenden att studera.
Från det samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet valdes statsvetenskap och
pedagogik som de huvudsakliga ämnena, men för att fylla kvoten av tre ämnesmässigt
jämförbara ärenden nödgades vi också att välja enstaka ärenden med följande
ämnesinriktningar: nationalekonomi, idrottsvetenskap, ämnesdidaktik, informatik och
tjänstevetenskap. Beträffande humaniora eftersöktes ärenden från den
språkvetenskapliga ämnesgruppen samt från en grupp där litteraturvetenskap var det
dominerande ämnet, följt av enstaka ärenden inom idé- och lärdomshistoria,
filmvetenskap och musikpedagogik.
Gällande naturvetenskapliga ämnen är en generell iakttagelse den relativt stora
spridning som dessa uppvisar. För att hitta en minsta gemensam nämnare valde vi att
fokusera urvalet av ärenden inom fysik, där de flesta var ”ren” fysik, men några hade
med prefixen ’bio-’ eller ’byggnads-’. På motsvarande sätt valde vi ärenden inom kemi,
däribland biokemi, samt material- och beräkningsbaserad kemi. I gränslandet mellan
fysik och kemi sorterades ett par ärenden inom astronomi. Detta tillvägagångssätt fick
tillgripas då vissa lärosäten saknade ärenden inom såväl fysik som kemi. Sammantaget
gör detta att vi fått med både grundforskning i vetenskapsområdet, liksom mer
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tillämpade former. Återigen gör det lilla antalet ärenden vid respektive lärosäte att
representativitet i specifik mening kunnat uppnås.
Arbetet med att göra ett urval av sakkunniga skapade också vissa problem. Det visade
sig exempelvis att specifika ämnen kan sortera under skilda fakulteter på olika
lärosäten. Således finns det vid Göteborgs universitet en utbildningsvetenskaplig
fakultet, där docenturerna i pedagogik sorterar, medan dessa återfinns vid de
samhällsvetenskapliga fakulteterna (eller motsvarande) vid de andra lärosätena. För
Göteborgs del innebär detta att vi även valt att titta på riktlinjerna för
utbildningsvetenskapliga fakulteten. Sakkunnigutlåtanden och riktlinjer från Göteborgs
utbildningsvetenskapliga fakultet har i vår undersökning klassificerats som tillhörande
det samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet för att underlätta jämförelse. Ett
docentärende i (musik)pedagogik vid Lunds universitet sorterar under konstnärlig
fakultet. Vi har här klassificerat detta sakkunnigutlåtanden och relaterad riktlinje som
tillhörande det humanistiska vetenskapsområdet.
Totalt har vi studerat de 112 sakkunnigutlåtanden som gjorts för de 78 ärenden vi valde
enligt ovan beskrivna principer. Tabell 2 sammanfattar antalet valda ärenden samt
omfattningen på den totala populationen av ärenden som de valts ifrån. Tabellen visar (i
fetstil) antal dokument som har samlats in och studerats per vetenskapsområde och
lärosäten. Proportionen mellan antal valda ärenden och sakkunnigutlåtanden illustrerar
också att det finns en viss variation i hur många sakkunniga som anlitas för ett enskilt
ärende. I vårt urval var det som lägst i genomsnitt knappt 1,3 sakkunniga per ärende
(naturvetenskap och teknik), till upp emot 1,6 sakkunniga per ärende
(samhällsvetenskap). Det förekommer i vårt urval också några ärenden där tre
sakkunniga har anlitats.
Tabell 2. Beskrivning av antal studerade sakkunnigutlåtanden per vetenskapsområde
och lärosäte. Värden som anges: Antal utvalda sakkunnigutlåtanden, (antal utvalda
ärenden), [det totala antalet docentärenden för 2017 som urvalet gjorts ifrån], * varav
vissa avser ”förnyelse av docentur”, ** varav sex sakkunnigutlåtanden i pedagogik på
GU:s utbildningsvetenskapliga fakultet.

Vetenskapsområde
/Lärosäten
Ämnen i fokus i
de ärenden som
valts

HU

ME

NA

SA

språk,
litteraturvetenskap
(enstaka
ärenden i
andra
ämnen)

kirurgi (inkl.
subspecialitete
r)

fysik, kemi,
astronomi

statsvetenskap,
pedagogik
(enstaka
ärenden i
andra ämnen)

CTH
GU

10 (5) [30]
6 (6) [22]

3 (3) [87*]
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3 (3) [12]

12 (10) [26**]

Vetenskapsområde
/Lärosäten

HU

ME

KI

NA

SA

10 (5) [104]

LN

5 (3) [4]

LU

7 (7) [11]

SU

14 (7) [36]

Summa

32 (23) [73]

12 (6) [12]
4 (4) [41]

17 (12) [232]

4 (4) [26]

5 (5) [16]

6 (6) [20]

11 (4) [41]

23 (18) [88]

40 (25) [95]

Vi valde vidare att samla in samtliga gällande riktlinjer för de fakulteter där vi valt att
studera ärenden, vilket innebär totalt 17 riktlinjer.7 I ovanstående tabell motsvarar de en
riktlinje per kombination vetenskapsområde och lärosäte förutom i fyra fall:
● För LN finns en universitetsövergripande riktlinje. Därför gäller samma för LN-HU
och LN-SA.
● För GU-SA har vi studerat en riktlinje från samhällsvetenskaplig fakultet och en
från utbildningsvetenskaplig fakultet.
● För LU-HU har vi studerat en riktlinje från humanistisk fakultet och en riktlinje från
konstnärlig fakultet.
● För LU-NA har vi studerat en riktlinje från naturvetenskaplig fakultet och en från
Lunds tekniska högskola.

4.2 Genomförande av insamling och bearbetning
Lärosätenas respektive registratur eller centralarkiv kontaktades via e-post med
förfrågan om att få ta del av en lista över docentärenden under 2017 inom respektive
fakultet eller vetenskapsområde samt aktuella riktlinjer för sakkunnigförfarandet. I
vissa fall delegerades ärendet till fakultetsnivå eller motsvarande, medan i andra
handlades det vid lärosätets centrala arkivfunktion. Utifrån de inkomna förteckningarna
gjorde vi ett urval enligt ovan gjorda beskrivning om vilka ärenden som vi ville
inkludera i studien. Därefter kontaktades lärosätena på nytt i syfte att få tillgång till
sakkunnigutlåtandena – i elektronisk form – för respektive docentärende. Med ett
undantag mottogs arkivhandlingarna i elektronisk form (PDF-format) per e-post.
Naturvetenskapliga fakultetens vid Lunds universitet policy om att inte ge ut handlingar
med personuppgifter elektroniskt medförde dock att tillsända papperskopior fick
maskininläsas i efterhand.

7

Samtliga insamlade riktlinjer beskrivs i bilaga 1.
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Efter att materialet inkommit vidtogs åtgärder för att säkerställa att det kunde
databehandlas. Här ingick att kontrollera vilka dokument som var elektroniska i
originalformat respektive vilka som lärosätena hade maskininläst i efterhand. De
sistnämnda var således inte förberedda för maskinell textigenkänning (OCR), vilket i
dessa fall fick göras av oss.
Respektive ärende gavs en kod enligt följande nomenklatur: En bokstav för
sakkunnigutlåtande (S) eller riktlinje (R), följt av ämne, lärosäte, utlåtandets språk,
dokumenttyp (elektroniskt eller scannat), år, samt löpnummer. Dokumenten
anonymiserades genom att personnamn, diarienummer och liknande avlägsnades från
filnamnet. S-ME-LU-SV-SC-17-026 betyder alltså ett sakkunnigutlåtande på svenska
(scannat) över ett docentärende i medicin vid Lunds universitet 2017 med löpnummer
026.8
Vissa ärenden innehöll endast ett sakkunnigutlåtande medan andra innehöll två eller till
och med tre beroende på gällande regler för respektive lärosäte och fakultet. Detta
medförde att vissa datafiler tillhörande ett ärende innehöll utlåtanden från flera
sakkunniga. Här kunde således ett utlåtande vara elektroniskt i originalformat medan
det andra scannat och på ett annat språk än det första osv. Detta innebar vissa
utmaningar för kodningen av ärendet. Lösningen blev att bryta ut varje utlåtande till en
separat fil med gemensam kod för ärendet men med ett unikt löpnummer.

4.3 Översikt över materialet
Syftet med detta avsnitt är att ge en närmare översikt över de 17 insamlade riktlinjerna
och de 112 insamlade sakkunnigutlåtandena. När det gäller riktlinjerna kan det vara
intressant att ta reda på när de vid insamlingstillfället aktuella riktlinjerna senast
reviderades. Här finns ett spann från 2010 till 2017. Medianen för revideringsår ligger
2-3 år tillbaka i tiden. Riktlinjernas sidomfång varierar vidare. Riktlinjerna inom
vetenskapsområdet medicin tenderar att sidmässigt vara något mer omfattande än för
andra vetenskapsområden. Se tabell 3 nedan.
Tabell 3. Beskrivning av insamlade riktlinjer. Notera att tre avvikande notationer, UT, KO
och TE förekommer som underområden i enstaka fall. Dessa har integrerats med
huvudsakligt vetenskapsområde i tabellen. År för senaste revidering, (sidomfång). * LN:
Allmän för olika typer av anställningar och universitetsövergripande.

Lärosäten

HU

ME

CTH
GU
KI

NA

SA

2010 (3)
2017 (8)

2016 (6)

2014 (11)

år saknas (3) - SA
2014 (3) - UT

2014 (18)

8

När vi framledes refererar till utlåtandena har vi valt att använda följande förenklade modell:
sakkunnigutlåtande(S)/riktlinje(R)-vetenskapsområde-(lärosäte)-dokumentnummer, t.ex. S-ME-KI-43.
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Lärosäten

HU

LN

2014 (18)*

LU

2014 (2) - HU
2017 (3) - KO

SU

2013 (5)

Medianer
År (sidantal)

2014 (5)

ME

NA

SA
2014 (18)*

2014 (8)

2014 (8)

2017 (4) - NA
2016 (2) - TE

2015 (4)

2015 (5)

2016 (5)

2015 (4)

2015 (4)

Ett sätt att beskriva de insamlade sakkunnigutlåtandena är att mäta deras längd i antal
sidor. Då sakkunnigutlåtanden är olika utformade vid skilda lärosäten är det svårt att
göra en helt rättvis jämförelse. De flesta har en fri form där den sakkunnige själv
formaterar dokumentet så att det passar för framställningen. Vid två lärosäten är
dokumentformatet antingen helt (Chalmers) eller delvis standardiserat (Karolinska
Institutet). I Chalmers sakkunnigutlåtanden innebär det att den sakkunnige fyller i svar
på förutbestämda frågor i rutor i dokumentet, samt en omslagssida som endast
innehåller namn, medan KI:s sakkunnigutlåtande har ett fritt avsnitt för text först och
sedan upp till fyra sidor med en bedömningsmall som kryssas i, tillsammans med
utrymme för jävsdeklaration, mm. I tabellen nedan har därför endast textsidor räknats
med i medelvärdesberäkningen i den första kolumnen, medan den sista kolumnen mäter
sidantal inklusive formulär såsom de förekommer i utlåtandet. Vad som är intressant att
notera är att utlåtandenas textlängd skiljer sig åtskilligt så att utlåtanden från både
humanistiskt och samhällsvetenskapligt vetenskapsområde uppvisar omkring dubbelt så
stor textmängd än de inom medicinskt, respektive naturvetenskapligt/tekniskt.
Tabell 4. Medelvärde för antal sidor med löptext per vetenskapsområde och
sakkunnigutlåtande, samt totalt antal sidor inklusive formulär.

Vetenskapsområde
HU

Genomsnitt antal sidor
med löptext
6,1

Genomsnitt av totalt
antal sidor
6,2

ME

2,8

4,9

NA

2,6

3,1

SA

5,2

5,3

Medelvärde

4,6

5,0

Vidare skiljer sig språket som utlåtandena är skrivna på mellan olika
vetenskapsområden. Såväl de humanistiska som de samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdena använder sig av sakkunniga som skriver på såväl svenska och
engelska som på danska och norska, medan en mycket stor andel naturvetenskapliga
utlåtanden är skrivna på engelska, ibland oavsett om den sakkunnige verkar vara
svenskspråkig. Inom kirurgi, som helt dominerade vårt urval för det medicinska
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vetenskapsområdet är däremot samtliga utlåtanden skrivna på svenska. Det är här värt
att notera att detta är en typ av iakttagelser som är mycket känslig för hur vi gjorde vårt
urval av ärenden att studera. Vi kan således inte anta att den bild med enbart
svenskspråkiga sakkunnigutlåtanden i vårt urval från kirurgi är representativ för det
medicinska vetenskapsområdet i stort. Vi kan dock med en säkerhet framhålla att
svenskspråkiga sakkunnigutlåtanden dominerar inom kirurgi på ett sätt som det inte gör
för de andra sakkunnigutlåtanden vi fick i vårt urval.9

DA

EN

NO

SV

5

16

30

17
4
18

1

10

8
2
HU

1
ME

NA

SA

Figur 2. Språk per vetenskapsområde. Andel utlåtanden (n=112), samt antal i staplarna.

9

Ett enkelt s.k. chi2 test ger vid handen att fördelningen i figur 2 med mycket liten sannolikhet är slumpmässig.
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5 Analys: Hur värderas publiceringsmeriter?
Vi kommer i detta avsnitt att steg för steg presentera undersökningen av hur
publiceringsmeriter diskuteras i vårt urval av riktlinjer och sakkunnigutlåtanden. Vi
utgår genomgående från den taxonomi av olika typer av värderingar som presenterats
ovan. Vidare beskriver vi i vilken grad dessa typer förekommer, var eventuella
tyngdpunkter ligger, hur de specificeras samt hur de (eventuellt) kan relateras till
varandra. Vi har, såsom beskrivits ovan, arbetat både med en mer automatisk kodning
av nyckelord och med en mer manuell kodning baserad på en läsning av dokumenten.
Den automatiska kodningen är särskilt lämplig när vi har att göra med tydliga
nyckelord såsom “H-index”.
Redan vår första maskinella kodning på vissa nyckelord gav vid handen att det finns
stora skillnader mellan olika vetenskapsområden. Tabell 6 nedan presenterar i hur
många dokument som vissa nyckelord kopplade till värdering av typ 3 respektive 4
förekommer. Vi kan här se hur begreppet “impact factor” för att beskriva en
publiceringskanal förekommer en eller flera gånger i tre av 17 sakkunnigutlåtanden från
medicin (18 %), men i inte i något av de 32 studerade sakkunnigutlåtandena från
humanistiska ämnen. Vi slogs också här av hur dessa begrepp var långt mer frekvent
förekommande i sakkunnigutlåtandena än de var i riktlinjerna för hur värderingen till
befordran till docent ska göras.
Tabell 6. Översikt över antalet dokument med åtminstone en förekomst av vissa
nyckelord i det studerade materialet.

Område
(antal dok.)

Typ 3: Fokus på kanal
“Impact
Norska listan
factor”

Typ 4: Fokus på genomslag
Citering
H-index

Sakkunnigutlåtanden
HU (32)
ME (17)
NA (23)
SA (40)
Riktlinjer (17)

0
3 (18 %)
3 (13 %)
3 (8 %)
1 (6 %)

1 (3 %)
0
0
3 (8 %)
0

1 (3 %)
4 (24 %)
8 (35 %)
13 (33 %)
2 (12 %)

0
0
6 (26 %)
5 (12 %)
0

Vi kommer nu mer i detalj först beskriva hur publiceringsmeriter diskuteras i
riktlinjerna för att sedan beskriva hur de diskuteras i sakkunnigutlåtanden. I det senare
fallet kommer vi först att studera de olika sätt som varje enskild typ av värdering
förekommer för att sedan återkomma till hur de förhåller sig till varandra och hur det
skiljer sig åt mellan vetenskapsområden.

25

5.1 Vad säger riktlinjerna?
Riktlinjer för utvärdering av docentkompetens är mycket centrala eftersom inget
rörande titeln docent regleras i någon nationell författning eller överenskommelse, som
nämnts ovan. Dessa lokala styrande dokument beskriver vilka parter som ska göra vad
under handläggningen, hur en ansökan ska utformas, och vilka krav som ska ställas på
en sökande. Eftersom de i regel utformas på fakultetsnivå vid universiteten ger en
studie av dessa en möjlighet att studera hur frågor om meritvärdering relaterat till
publikationer kan variera mellan vetenskapsområden.
Vi har såsom nämnts ovan i denna rapport gjort ett urval och studerat 17 olika riktlinjer
där 16 av dessa är fakultetsspecifika (se bilaga 1). Vår analys är, givet rapportens
frågeställningar, helt fokuserad på hur riktlinjer diskuterar publikationer i relation till
docentprövningen. Frågor om värdering av publikationer förekommer med några
undantag som en del av värderingen av den vetenskapliga skickligheten.10 Det
grundläggande momentet är att de publikationer en individ har medverkat i är en
avgörande indikation på dennes vetenskapliga skicklighet. Värderingen rörande
publikationer kan vara av flera olika typer. Enligt den tidigare presenterade taxonomin
kan vi exempelvis tala om värderingar som fokuserar på publikationernas innehåll och
värderingar som fokuserar på publiceringskanalerna, dvs. var de har publicerats.
Syftet med detta avsnitt är att presentera en analys över hur dessa olika typer av
värderingar förekommer i de utvalda riktlinjerna, var eventuella tyngdpunkter ligger,
hur de specificeras och hur de (eventuellt) relateras till varandra. Vi kommer särskilt att
titta på om det skiljer sig mellan vetenskapsområden i hur dessa olika fokus för
värderingen diskuteras, specificeras, och relateras till varandra. Avsikten är att
kartlägga variationer i förhållningssätt till hur publiceringsmeriter ska värderas. Det ger
i sin tur en inblick i hur incitamenten för publicering ser ut i det svenska
vetenskapssamfundet. De enskilda riktlinjer vi citerar, citeras för att illustrera
observationer vi gjort och ska därmed på intet sätt ses som en kritik av den enskilda
riktlinjen eller det fokus på meritvärdering som där presenteras.
Öppen tillgång förekommer inte alls i de riktlinjer som studerats. Det skulle, såsom
nämndes ovan, hypotetiskt ha kunnat beaktas som en aspekt hos en publiceringskanal
(värderingstyp 3), som en egenskap hos specifika publikationer (typ 2), eller som en
aspekt relaterad till publikationers genomslag (typ 5). Frågor om publikationers
genomslag som en indikation på kvalitet är nästan lika frånvarande i de studerade
riktlinjerna. Enbart en riktlinje nämner citeringsfrekvens och då som ett moment som
ska bifogas ansökan (citeras i avsnittet om taxonomi ovan (R-NA-LU)). Den andra
förekomsten återfinns på det formulär som sakkunniga ska fylla i vid
docentbedömningar på Chalmers där det står att sakkunniga ska avstå från att göra
bibliometriska beräkningar såsom H-index.
10

Ett undantag är där publiceringen av läromedel diskuteras under kategorin pedagogisk skicklighet.
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Fyra av fem typer av värdering av publikationer förekommer i de flesta riktlinjerna.
Den femte typen, diskussioner om genomslag (typ 4) förekom, som vi sett redan
tidigare, i enbart två riktlinjer. Tabell 7 sammanfattar i hur många av de
fakultetsspecifika riktlinjerna (16 av 17) som de olika typerna av värdering
förekommer.
Tabell 7. Översikt över antalet riktlinjer per vetenskapsområde med en förekomst av
resonemang som kan knytas till de olika typerna av värdering av publiceringsmeriter.
Analysen är enbart gjord på de 16 fakultetsspecifika riktlinjerna. Procentsatserna anger
hur stor del av de studerade riktlinjerna som tar hänsyn till respektive värdering inom
olika vetenskapsområden.

Vetenskaps
område
(antal dok.)
Riktlinjer
HU (4)
ME (3)
NA (5)
SA (4)

1. Värdering av
tillkomst (här
författarskap)

2.
Värdering
av
specimen

3.
Värdering
av kanal

4.
Värdering
av
genomslag

5.
Värdering
av volym

1 (25 %)
3 (100 %)
4 (80 %)
3 (75 %)

4 (100 %)
3 (100 %)
5 (100 %)
3 (75 %)

4 (100 %)
3 (100 %)
4 (80 %)
3 (75 %)

0
0
1 (20 %)
1 (25 %)

4 (100 %)
3 (100 %)
5 (100 %)
3 (75 %)

Det blir i tabell 7 tydligt att en analys på den här nivån inte blottlägger några större
skillnader mellan riktlinjer för olika vetenskapsområden. Samtliga riktlinjer synes
beröra samma grova typer av sätt att värdera publiceringsmeriter. För att komma vidare
ska vi nu mer i detalj titta på hur dessa typer av värderingar specificeras inom olika
vetenskapsområden för att sedan se hur de eventuellt relateras till varandra och var
tyngdpunkterna ligger. Vi kommer lägga ett särskilt fokus på värdering av specimen
(typ 2) respektive värdering av kanal (typ 3). Båda dessa typer av värdering
förekommer som synes i nästintill samtliga riktlinjer, men de specificeras olika och ges
olika tyngdpunkt i riktlinjer från olika vetenskapsområden.
5.1.1 Hur specificeras värderingen av specimen i riktlinjerna?
Det blir snabbt tydligt att värderingen av specimen uttrycks olika inom olika
vetenskapsområden. Tabell 8 nedan presenterar ett urval av citat från två riktlinjer per
vetenskapsområde för att illustrera hur denna typ av värdering av publiceringsmeriter
diskuteras.
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Tabell 8. Två exempelcitat per vetenskapsområde över hur kvalitet i specimen diskuteras
i olika riktlinjer.

Vetenskapsområde
(antal dok.
studerade)

Exempel på hur värdering av specimen (värderingstyp 2) diskuteras
(våra kursiveringar)

HU (4)

1: ”Kvalitetsindikatorer i forskningen är en teoretisk och metodisk
medvetenhet, god orientering om och djup förankring i relevant
forskningsläge, god förmåga att formulera vetenskapligt intressanta
problem, god förmåga att organisera och genomföra forskningsuppgiften,
god förmåga att uppslagsrikt finna och systematiskt utnyttja relevant
källmaterial, samt god förmåga att i skrift redovisa forskningsresultaten.”
R-HU-GU-124
2: ”Den sökande bör efter disputationen, där så är möjligt, ha bidragit till
den internationella diskussionen inom sitt område och i relevanta
sammanhang. Det är dock alltid kvaliteten i de sökandes
forskningsarbeten som ska vara avgörande.” R-KO-LU-129

ME (3)

3: ”Med mycket god kvalitet av originalarbeten avses
originalpublikationer publicerade i för ämnesområdet ledande
internationella tidskrifter av erkänt hög kvalitet. Dessa arbeten skall stå
på solid vetenskaplig grund och skall förmedla ny väsentlig kunskap
inom området.” R-ME-KI-116
4: ”Vetenskaplig skicklighet dokumenteras vanligen i form av
originalarbeten, det vill säga artiklar som är publicerade eller
accepterade för publikation i välrenommerade, internationella,
engelskspråkiga tidskrifter med peer review-system och som till större
delen är baserade på originaldata.” R-ME-GU-128

NA (5)

5: ”Den vetenskapliga produktionen i de naturvetenskapliga ämnena
dokumenteras vanligen i form av originalarbeten, det vill säga artiklar
som är tryckta eller accepterade för publikation i välrenommerade
internationella vetenskapliga tidskrifter med referee-system.” R-NA-SU119
6: ”Den vetenskapliga produktionen i de naturvetenskapliga ämnena
dokumenteras vanligen i form av originalarbeten, det vill säga artiklar
som är tryckta eller accepterade för publikation i välrenommerade
internationella vetenskapliga tidskrifter med referee-system. Manuskript
som ännu inte är accepterade och som den sökande önskar få beaktade,
ska vara i sådant skick att de kan bedömas av sakkunniga.” R-NA-GU125

SA (4)

7: ”Böcker och artiklar publicerade internationellt är vanligtvis mer
meriterande, men det är alltid den vetenskapliga kvaliteten i de sökandes
arbeten som ska vara avgörande.” R-SA-LU-120
8: ”Det är dock alltid den vetenskapliga kvaliteten i de sökandes arbeten
som ska vara avgörande. Vägröjande läroböcker kan ha ett fristående
vetenskapligt värde.” R-SA-GU-126
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En jämförelse av hur riktlinjerna specificerar hur specimen ska värderas visar på flera
tydliga skillnader mellan vetenskapsområden. De riktlinjer som ägnar mest text åt att
specificera vad som avses med kvalitet är de inom humaniora (särskilt citat 1). Vi ser
vidare inom humaniora och samhällsvetenskap exempel på hur frågan om kvalitet i
specimen explicit särskiljs från frågan om internationell publicering (citat 2, 7 och 8).
Detta står i stark kontrast till riktlinjerna inom medicin där god kvalitet specificeras
som publikationer som är originalarbeten och som samtidigt är publicerade i ledande
internationella tidskrifter (citat 3 och 4). En liknande betoning av originalarbete i
kombination med en internationell kanal förekommer även inom naturvetenskap (citat 5
och 6), även om det uttrycks lite annorlunda. Inom detta område finns emellertid en
riktlinje som nämner att kvaliteten av ännu ej accepterade arbeten kan värderas av
sakkunniga (citat 6). Här återfinns således en tanke att kvaliteten är en egenskap som
delvis är oberoende av publiceringskanalen.
Vi kan således här konstatera att det finns flera avgörande skillnader mellan hur
värderingen av specimen diskuteras inom olika vetenskapsområden. Lite förenklat kan
vi se två olika grupper. Inom humaniora och samhällsvetenskap diskuteras kvalitet i
specimen som en kvalitet särskild från publiceringskanalen. Diskussionerna om hur
kvalitet ska förstås är också i regel mer omfattande inom humaniora. Inom områdena
medicin, teknik och naturvetenskap diskuteras kvalitet i specimen i regel som en
kombination av originaldata/originalarbete samt att de har publicerats i en särskild typ
av kanal (välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter).
5.1.2 Hur specificeras värderingen av kanal i riktlinjerna?
Även värderingen av publiceringskanaler specificeras väldigt olika i de riktlinjer vi
studerat. Vi kan vidare återigen se ett mönster i skillnader mellan olika
vetenskapsområden. Tabell 9 nedan visar ett urval om två citat per vetenskapsområde
från de riktlinjer vi studerat. Ett citat i denna tabell återfanns redan i den föregående
(citat 7), även om det här återges i en längre form.
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Tabell 8. Två exempelcitat per vetenskapsområde över hur kvalitet i publiceringskanaler
diskuteras i olika riktlinjer.

Vetenskapsområde
(antal dok.
studerade)

Exempel på hur värdering av publiceringskanaler diskuteras
(våra kursiveringar)

HU (4)

1: ”Hänsyn kan också tas till publiceringskanal och om arbetena är
publicerade internationellt.” R-HU-SU-115
2: ”För docentkompetens krävs vidare, dock under beaktande av ämnets
traditioner och förutsättningar, att den sökande har lämnat bidrag till
det internationella vetenskapssamhället i form av monografier, bidrag
till antologier och/eller tidskrifter där ett granskningsförfarande (peer
review) föregått publiceringen. Till kraven hör att publicera sig i
varierande vetenskapliga organ, liksom att viktiga delar av
produktionen ska vara publicerad inom den senaste sjuårsperioden.” RHU-GU-124

ME (3)

3: ”För att underlätta bedömningen av vetenskapliga artiklar bör
respektive tidskrifts ’impact factor’ anges.” R-ME-GU-128 (vår
kursivering)
4: ”Normalt krävs 15 originalarbeten, publicerade eller accepterade för
publikation i vetenskapliga tidskrifter med referee-system (ej
Läkartidningen, Vård i Norden, motsvarande). Avvikelser från
riktvärdet kan göras i undantagsfall beroende på artiklarnas
kvalitet/nyhetsvärde/val av tidsskrift/författarordning etc.” R-ME-LU117

NA (5)

5: ”Den vetenskapliga produktionen utöver doktorsarbetet ska ha
publicerats i internationellt välrenommerade tidskrifter med peerreviewsystem eller motsvarande.” R-NA-LU-118
6: ”A list of publications that shows clearly which are published in peerreview journals.” R-TE-CT-122

SA (4)

7: ”En begränsad internationell publicering kan i regel inte kompenseras
av en omfattande svensk produktion, med mindre att denna utgörs av
artiklar i välrenommerade tidskrifter eller enskilda tyngre arbeten, t.ex.
i form av en självständig monografi. Böcker och artiklar publicerade
internationellt är vanligtvis mer meriterande, men det är alltid den
vetenskapliga kvaliteten i de sökandes arbeten som ska vara
avgörande.” R-SA-LU-120
8: ”Det är angeläget att den sökande bidragit till internationell
vetenskaplig diskussion med publicering i internationella tidskrifter
eller annan internationellt tillgänglig publikation, där hänsyn tas till
ämnets eller områdets särskilda förutsättningar. Vägröjande läroböcker
kan ha ett fristående vetenskapligt värde. Docentkompetens kan inte
baseras på vetenskapliga arbeten som endast föreligger i manuskript.”
R-UT-GU-127
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Vi såg redan i föregående avsnitt hur medicin, naturvetenskap och teknik är de
vetenskapsområden som starkast betonar publiceringskanalens betydelse. Det är
givetvis också tydligt när det understryks att publikationerna ska vara gjorda i
internationellt välrenommerade vetenskapliga tidskrifter (citat 3-6). En riktlinje
uppmanar t.o.m. den sökande att för varje artikel ange tidskriftens s.k. “impact factor”,
vilket får anses vara en tydlig exponent för den betydelse som ges till
publiceringskanalen. En ytterlighet åt andra hållet återfinns i en riktlinje inom
humaniora där det konstateras att publiceringskanalen är något som sakkunniga kan ta
hänsyn till. Vi uppfattar det som att andra riktlinjer inom humaniora och
samhällsvetenskap här innehar mellanpositioner. Betydelsen av publiceringskanalen
understryks här, samtidigt som det betonas att hänsyn också ska tas till andra aspekter.
Bland dessa andra hänsyn är kvaliteten i specimen (citat 7) liksom till de enskilda
ämnenas specifika “traditioner och förutsättningar” (citat 2 och 8).
5.1.3 Sammanfattning av vår analys av riktlinjer
● Det finns betydande skillnader i hur riktlinjer specificerar hur publiceringsmeriter
ska värderas. Riktlinjerna diskuterar alla regelmässigt frågor rörande kvalitet i
specimen och publiceringskanal, men de gör det på olika sätt.
● Publikationers genomslag såsom antal citeringar diskuteras enbart undantagsvis i
riktlinjer som en form för att värdera publiceringsmeriter.
● Det finns en tydlig tendens inom vetenskapsområdena medicin, naturvetenskap och
teknik att sammankoppla frågan om värderingen av kvalitet av specimen med
frågan om kvalitet på kanalen. Detta är särskilt tydligt inom medicin. Det ses nästan
som en form för att värdera publiceringsmeriter.
● Det finns inom samhällsvetenskap och humaniora en tendens att separera frågan om
värdering av kanal från frågan om värdering av kvalitet i specimen. De ses som två
distinkt olika former för att värdera publiceringsmeriter.
● Publiceringskanalen ges en större tyngd för värderingen av publiceringsmeriter
inom medicin, teknik och naturvetenskap.
● Värderingen av kvalitet i specimen ges en större tyngd inom humaniora och
samhällsvetenskap.
● Det förekommer i fyra riktlinjer att de explicit diskuterar hur publiceringsmeriter
kan värderas olika inom olika områden och discipliner i relation till deras specifika
förutsättningar och traditioner.

5.2 Hur värderas publiceringsmeriter i sakkunnigutlåtanden?
Vi går nu över till att titta närmare på hur publiceringsmeriter värderas i de 112
sakkunnigutlåtanden vi har studerat fördelat över de olika vetenskapsområdena. Vi
utför denna analys i flera steg. Först studerar vi i tur och ordning förekomsten av de
olika typerna av värdering enligt ovan presenterade taxonomi. Därefter gör vi en analys
av om, och i så fall hur, sakkunnigutlåtanden från olika vetenskapsområden balanserar
dessa olika typer av värdering. Denna avslutande del kommer, exempelvis, ge svar på
frågan om motsvarande större tonvikt på värdering av publiceringskanalen inom
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medicin, naturvetenskap och teknik som vi såg i analysen av riktlinjer även finns i de
sakkunnigutlåtanden som vi studerat från dessa områden.

5.2.1 Värdering av publiceringsmeriter genom en diskussion om
publikationernas tillkomst (värderingstyp 1)
Det finns några olika sätt som publikationernas tillkomst diskuteras för att värdera
publiceringsmeriter. Ett av de mer framträdande sätten som denna aspekt manifesteras
är i diskussioner om författarrollen, vem som har skrivit vad och särskilt positionen i
författarlistan som den sökande har. Vi kommer i detta avsnitt titta närmare på hur
dessa aspekter diskuteras i sakkunnigutlåtanden.
I utlåtandena anger granskarna ofta vilken roll forskaren har haft i egenskap av
författarposition. I medicin och naturvetenskap framställs självständighet i högre grad
av att författaren har varit förste-, siste- eller medförfattare. De kan även vara
huvudförfattare, senior författare, corresponding author eller att sökande har tagit ett
”higher level of responsibility” (S-HU-23). Författarskap i relation till handledaren
anges ofta. Ansvarsfördelningen mellan författare kan också anges och sist i detta
avsnitt framträder ensamförfattare som en speciell kategori i humaniora (där det inte
alltid skrivs fram utan är underförstått), samt i samhällsvetenskaper. Se tabell nedan.
Tabell 9. Förekomst av olika författarkategorier i relation till tillkomst och
författarposition i sakkunnigutlåtanden.

Författarposition
Försteförfattare
Sisteförfattare
Huvudförfattare
Ensamförfattare
Medförfattare
Med Handledare
Utan handledare

HU (32)

ME (17)

NA (23)

SA (40)

5 (16 %)

9 (53 %)

4 (17 %)

19 (48 %)

8 (47 %)
8 (47 %)
3 (18 %)

2 (9 %)

7 (18 %)

1 (3 %)
2 (6 %)
2 (6 %)
1 (3 %)
1 (3 %)

2 (12 %)
6 (35 %)
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1 (4 %)

1 (4 %)

14 (35 %)
15 (38 %)
1 (3 %)

Tabell 10. Exempelcitat per tematik över författarskap diskuteras i olika
sakkunnigutlåtanden

Tematisk
indelning

Exempel på hur värdering av författarskap diskuteras
(våra kursiveringar)

1: ”NN står som försteförfattare på merparten av dem.” (S-SASU-108).
Försteförfattare 2: “NN är förste författare till 3 manuskript och siste författare till
6 manuskript av dessa.” (S-ME-LU-47)
3: “NN har 30 publikationer i välrenommerade tidskrifter, varav
han står som första namn på 16 och är "corresponding author" på
sex artiklar.” (S-NA-SU-72)

Sisteförfattare

4: “De flesta artiklarna efter disputationen är utan
medförfattarskap av någon av hans tidigare handledare. Han är
sisteförfattare på en artikel (2016) och förstaförfattare på två
artiklar” (S-ME-KI-44)
5: “NN redovisar fem arbeten som förste författare (varav fyra
ingående i avhandling), samt fyra som siste författare, dessutom
tre färdigställda arbeten som siste författare. De senare har
publicerats sista åren, vilket visar en progression från rollen som
doktorand till självständig forskare.” (S-ME-KI-39)

6: “Självständigheten dokumenteras också genom att NN är förste
författare och senior författare på artiklar från en självständig
Huvudförfattare forskningslinje utöver doktorsarbetet.” (S-ME-KI-43)
7: ”It is worth noting that in all these publications the applicant
has led the study and contributed as first author, which indicates
that he has taken a higher level of responsibility than his coauthors.” (S-HU-SU-23)
Ensamförfattare

Medförfattare

8: ”Detta visas inte minst genom att NN ensam och i någon grad
tillsammans med andra forskare har publicerat sig i
internationella vetenskapliga tidskrifter, och konferensrapporter”
(S-HU-LU-15)
9: “Detta arbete utgör enligt min mening ett av de främsta och
mest meriterande för NN, något som ytterligare förstärks genom
att han är ensam författare.” (S-SA-SU-105)
10: “NN har varit ensamförfattare till ett flertal publikationer och
hon har även skrivit tillsammans med andra, även som
försteförfattare” (S-SA-LN-93)
11: “Detta kvantitativa omdöme kvarstår även om man tar i
beaktande att samtliga åberopade skrifter (utom bokkapitlet om
Ryssland) är samförfattade. NN:s frekventa samförfattande ser
jag i detta sammanhang blott som en dygd. I den
samhällsvetenskapliga subdisciplin inom vilken hon verkar går
det inte att upprätthålla någon vetenskaplig självständighet eller
integritet utan att aktivt publicera tillsammans med andra.” (SSA-GU-79)
12: ”I feel however it would have been much stronger if the
applicant had waited a year for another one or two strong
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Tematisk
indelning

Exempel på hur värdering av författarskap diskuteras
(våra kursiveringar)
publications (hopefully first authored or even solo authored)” (SSA-SU-103)
13: “NN är ensam författare till hälften av de i allt 30
publikationerna/texterna och han har en eller två medförfattare i
övriga fall. Hur ansvar fördelas mellan de olika medförfattarna är
tydligt redogjort för.” (S-SA-SU-107)
14: “NN:s insats i artikeln handlar främst om forskningsdesign och
empirisk analys, enligt bifogade uttalanden från medförfattarna.
Den delen av artikeln (liksom den teoretiska) är av god kvalitet.”
(S-SA-SU-110)

Relation till
handledare

15: “NN är sisteförfattare på fyra av dessa artiklar och på sex
artiklar medverkar ingen av hennes tidigare handledare.” (SME-KI-37)
16: “Most of his publications (25 out of 28) prior to 2015 are coauthored by his PhD supervisor, however, one of the papers
published in 2014 and all of the nine papers published in 2015
and later include the PhD supervisor. The fact that about 2/3 of
the papers are co-authored by the PhD supervisor might be
conceived as lack of independence. However, the evaluator is of
the opinion that such a conclusion would be misleading.
Considering instead of the fraction, the number of papers
published and the time evolution, the evaluator has the opinion
that ten papers (most of them in high impact journals) published
without the PhD supervisor is fully satisfactory and a strong
indication of a researcher developing his own ideas and
independent research program(s). The high fraction of papers
with the PhD supervisor is simply a result of a very productive
collaboration with the supervisor both before and after
graduation resulting in a large number of joint publications.” (SNA-SU-70)

Det är intressant att notera att försteförfattarskap främst lyfts fram i åtta av de
sakkunnigutlåtanden från medicin och sju av de sakkunnigutlåtanden från
samhällsvetenskaper som vi studerat. Sisteförfattarskap diskuteras endast i utlåtanden
från medicin (7 st). I utlåtanden inom samhällsvetenskaperna kan karakteristik av
författarskap framgå i sammanfattning av forskarens verk som i citat 1 ovan, medan det
i utlåtanden från de medicinska och naturvetenskapliga vetenskapsområdena oftare är
exakta angivelser (citat 2 och 3). När sisteförfattarskap redovisas görs det nästan alltid i
en enkel uppräkning tillsammans med försteförfattarskap (citat 4). I ett annat utlåtande
anses den växande graden av sisteförfattarskap med tiden vara ett tecken på
självständighet (citat 5). Ett uttryck som framkommer ibland är att den sökande har
varit huvudsaklig författare, eller senior författare (citat 6). I ett utlåtande från
naturvetenskaper används corresponding author (se citat 3). Slutligen anger ett
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humanvetenskapligt utlåtande att försteförfattarskapet inbegriper ett större ansvar för
publikationen (citat 7).
I humaniora och samhällsvetenskap kan dock ensamförfattande vara en
kvalitetsindikator och påvisa en självständighet och även om det kanske inte är norm så
framstår det i dessa vetenskapsområden som positivt med en balans mellan
medförfattarskap och att vara ensam författare. Detta framgår inte minst i citat 8 och 9
där ensamförfattandet lyfts fram specifikt. Det är endast i humaniora och
samhällsvetenskaper som medförfattande omnämns specifikt som en motsättning till
ensamförfattandet. Detta framgår i citat 10 där ensamförfattandet framgår som norm,
men där det ändå verkar har öppnats för att även värdera samförfattarskap och
författarposition. Detta exemplifieras även av ytterligare ett utlåtande inom
samhällsvetenskap som sätter ämnestradition i relation till specifika förutsättningar i en
subdisciplin (citat 11). Slutligen kan graden av författarskap användas i kritiska utsagor
om den sökande som anges i citat 12 där det framgår att försteförfattarskap, alternativt
ensamförfattandet, betraktas som mest meriterande. Denna uppfattning hämtades från
en ansökan inom informatik, ett ämne som kan uppfattas stå närmare det
naturvetenskapligt-tekniska vetenskapsområdet. I samband med att medförfattarskap
redogörs för i sakkunnigutlåtanden i samhällsvetenskap så framkommer tre fall där
ansvarsfördelning för texter som åberopas diskuteras specifikt. Detta kan ske både
generellt (citat 13) eller i anslutning till ett visst specimen (citat 14) där det framgår att
medförfattarna har uttalat sig om den sökandes roll.
Detta leder över till exempel på hur författarskap relaterar till den sökandes handledare
under forskarutbildningen. Att författarskap har skett tillsammans med handledare har
noterats en gång var i sakkunnigutlåtanden inom naturvetenskap och
samhällsvetenskap, samt två gånger i medicin. Att publicering skett utan handledare
noteras i fem fall i sakkunnigutlåtanden inom medicin och inte i något annat
vetenskapsområde (citat 15). När det gäller att ha författat tillsammans med sin
handledare så uttrycks det tydligt endast i ett utlåtande i naturvetenskap. Här
argumenterar den sakkunnige om andel samförfattade verk med handledaren, som
övergår en tänkt gräns på 2/3, men att det i sammanhanget ändå inte är att betrakta som
något problem avseende självständigheten. Det är dock intressant att läsa granskarens
kvalifikation av detta, varför stycket återges i sin helhet (citat 16).
5.2.2 Värdering av publiceringsmeriter genom diskussion av specimen
(värderingstyp 2)
Som vi tidigare konstaterat går det akademiska sakkunnigförfarandet ut på att de
sökande sänder in en uppsättning forskningspublikationer (så kallade specimina) som
underlag för bedömning av den vetenskapliga skickligheten. Aspekten specimen
fokuserar på värdering av forskningspublikationerna som sådana och deras kvalitet
oavsett var de publicerats (kanal) eller deras genomslag och volym. Men som vi kan se
i vissa riktlinjer och utlåtanden är specimen och kvalitet nära sammankopplat med
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volym, kanal och genomslag. Av betydelse för meritvärdet för specimen framträder
exempelvis kvalitet, teoretisk och metodologisk medvetenhet, kunskapsbidrag och
akribi. Att publikationernas kvalitet är en central dimension för bedömningen av
aspekten specimen avspeglas i formuleringar i riktlinjerna.
Tabell 11. Antal och andel unika förekomster av begreppet ‘kvalitet’ i
sakkunnigutlåtanden från respektive vetenskapsområde samt antal dokument. Antalet
studerade dokument anges inom parentes efter respektive vetenskapsområde.
Procentandelar avrundade till heltal.

Kvalitet

HU (32)

ME (17)

NA (23)

SA (40)

16 (50 %)

4 (24 %)

10 (43 %)

25 (62 %)

Som vi kan se i tabellen ovan är det inom det samhällsvetenskapliga, följt av det
humanistiska vetenskapsområdet som förekomster av ‘kvalitet’ framträder tydligast.
Utlåtanden i medicin utmärker sig med ett mindre fokus på detta kriterium – sannolikt
beroende på att man betraktar publiceringskanalen som en kvalitetsstämpel i sig.
Bedömningen av kvalitet kan te sig på något olika sätt, där utlåtanden tar fasta på
originalitet och en variation av forskningsmetoder (citat 1 i tabellen nedan), samt kritik
av bristande kvalitet (citat 2). Inom utlåtanden i humaniora kan vi också se en mera
ingående granskning av sökandens specimina i syfte att fastställa kvaliteten, vilket blir
som en extra kollegial granskning i efterhand, så att säga (citat 3). I allmänhet är det
alltså inte publiceringskanalen som sådan som borgar för kvalitet inom det
humanistiska vetenskapsområdet, men i citat 4 kan vi se ett undantag där den
sakkunniga tar fasta på att de välrenommerade förlagen i sig är en kvalitetsindikator.
De samhällsvetenskapliga fakulteterna i Göteborg och Lund föreskriver även en
kvalitetshöjning, t.ex. i form av breddning och fördjupning av forskningen utförd efter
avhandlingsarbetet. I utlåtandena framträder detta i exempelvis citat 5 och med
avseende på teoretisk och metodologisk progression i citat 6. Det finns även exempel
på att sakkunniga går utöver vad som riktlinjerna anger och tar fram egna kvalitetsmått,
vilket citat 7 belyser.
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Tabell 12. Exempelcitat över hur kvalitet diskuteras i utlåtanden inom det humanistiska
respektive samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Vetenskaps-område
(antal dok.
Exempel på hur värdering av kvalitet diskuteras inom det
studerade)
humanistiska respektive det samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet

HU (32)

SA (40)

1: “The quality of research is witnessed also by the originality of her
approach to the topics, She is not dependent on one specific
methodology, but has created her own mean of researching and
analyzing. (S-HU-GU-1)
2: “The rate of publication is acceptable between 2012 and 2016 but
it would be more significant if these publications were of a higher
caliber. In terms of quality only half of these are of a reasonable
standard.” (S-HU-GU-2)
3: ”Når det gjelder kvaliteten, har jeg ovenfor kommet med en rekke
kritiske bemerkninger. Noen av dem gjelder riktignok forhold som
lar seg diskutere (ikke alt som er kontroversielt, er dårlig
forskning), men det er også opplagte mangler og direkte feil. Verst
i så måte er apparatet i tekstutgivelsen i arbeid nr. IX.” (S-HU-LU14)
4: “Antologierna är utgivna på väl etablerade förlag -John Benjamins
och Cambridge Scholars publishing -viket [!] borgar för god
kvalitet.” (S-HU-GU-6)
5: ”Sammantaget visar Ns vetenskapliga gärningar på en ökande
självständighet, bredd, djup samt senioritet, och jag kan därför
konstatera att de gott och väl i omfång såsom kvalitet motsvarar en
avhandling utöver doktorsavhandlingen.” (S-SA-LU-100)
6: “Hur är det då slutligen med “kvalitetshöjningen i förhållande till
doktorsavhandlingen”? Den tycker jag går att påvisa på flera sätt,
vilkas minsta gemensamma nämnare kan sammanfattas i ett enda
ord: mognad. Det finns en teoretisk och empirisk självsäkerhet i Ns
senare arbeten parad med en välmotiverad försiktighet ifråga om att
exempelvis dra långtgående normativa slutsatser utifrån empiriska
resultat. Detta är kvaliteter som syns redan i avhandlingen, men
som sedan har fördjupats.” (S-SA-GU-77)
7: “För bedömning av kvalitet bör enligt min mening, utöver de krav
som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer, också
läggas särskild vikt vid sådant som originalitet när det gäller
problemformulering, design och metod, begreppslig precision och
argumentation samt graden av omdöme konsekvens vid
resultatvärdering och konklusioner.” (S-SA-GU-77)
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Teoretisk och metodologisk förtrogenhet och säkerhet framstår som ett mycket centralt
kvalitetskriterium inom det humanistiska vetenskapsområdet, där också sakkunniga kan
slå ned på brister, exempelvis i behandlingen av specifika teorier och teoretiker (citat 8
i tabellen nedan), men oftast lyfts teoretiska och metodologiska styrkor fram (citat 9).
Även inom det samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är teori- och metodfrågor
väsentliga kvalitetsindikatorer, men trenden är att metodologiska, i något större
utsträckning än teoretiska dito förs fram i utlåtandena. Fakulteterna i Göteborg och
Lund föreskriver även en kvalitetshöjning i sina riktlinjer, t.ex. i form av breddning och
fördjupning av forskningen utförd efter avhandlingsarbetet. I utlåtandena ser vi detta ta
sig uttryck i citat 10. En tämligen stor variation kan noteras i hur detaljerat de
sakkunniga går in på teoretisk och metodologisk säkerhet i sina bedömningar – från
mycket kortfattade konstateranden (citat 11) till långa utläggningar (citat 12) och
utlåtanden som tar fasta på tämligen tekniska aspekter av teori och metod där vissa
brister har kommit i dagen (citat 13).
Tabell 13. Exempelcitat över hur kvalitet manifesteras genom bedömningen av teoretisk
och metodologisk medvetenhet inom det humanistiska respektive
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Vetenskapsområde
(antal dok.
studerade)

HU (32)

Exempel på hur värdering av kvalitet diskuteras, manifesterat genom
bedömningen av teoretisk och metodologisk medvetenhet
8: ”Vidare aktualiserar Ns behandling av frågeställningen om Nexös
roll i konstruktionen av den svenska arbetarlitterära traditionen att
hans undersökning präglas av en nästintill total avsaknad av
teoretiska perspektiv. I inledningen apostroferas helt kort Foucaults
diskursbegrepp, Bourdieus teorier om habitus och fält och Blooms
idéer om ångest av inflytande. Därefter är Foucault och Bloom
emellertid helt frånvarande. Bourdieu nämns ett fåtal gånger i
förbigående, men hans teorier tas aldrig i bruk. Själva problematiken
”konstruktionen av en arbetarlitterär tradition i Sverige” kan dock
inte förstås utan teoretiska resonemang kring begrepp som
exempelvis konstruktion, tradition och arbetarlitteratur.” (S-HU-SU29)
9: ”Ns vetenskapliga produktion håller genomgående god kvalitet och
har sedandisputationen breddats till nya undersökningsområden och
bidragit med metodisk förnyelse först genom projektet om Astrid
Lindgren som förlagsredaktör och därefter med projektet
omBokhunden.” (S-HU-LN-9)
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Vetenskapsområde
(antal dok.
studerade)

SA (40)

Exempel på hur värdering av kvalitet diskuteras, manifesterat genom
bedömningen av teoretisk och metodologisk medvetenhet
10: ”I opsummerende vendinger viser min bedømmelse at NN
‘uppvisar påtaglig självständighet’ og ‘kvalitetshöjning i förhållande
till doktorsavhandlingen’ som drivende kraft I udvikling af de kritisk
empiriske studier I IKT, uddannelse, undervisning og læring.” (SSA-GU-73)
11: ”I de av N åberopade arbeten visas en mycket god teoretisk och
metodologisk medvetenhet.” (S-SA-GU-83)
12: “Det finns flera kännetecken som förenar samtliga åberopade verk
i Ns publikationslista: ett tydligt fokus på teori och teoriutveckling,
ofta baserat på insikter från spelteori; testbara hypoteser härledda ur
teorin; kreativt genomförda prövningar med hjälp av antingen
kvantitativa metoder eller (i hennes senare arbeten) rigoröst
genomförda fallstudier; ambitiöst och omsorgsfullt insamlade
empiriska data (här förtjänar det nya måttet på statskapacitet ett
särskilt omnämnande); samt en diskussion av resultaten i nära
anknytning till den senaste internationella forskningsfronten.” (SSA-GU-79)
13: “The analysis is again sound, but I am not entirely convinced by
the limited theoretical framework and the consequential limited
amount of variables tested in the paper. One would like to know
more about potential intervening variables behind the rather broad
categories of democratic and autocratic regimes.” (S-SA-GU-75)

5.2.2.1 Naturvetenskap och medicin
När det gäller det naturvetenskapliga vetenskapsområdet kan vi observera att vissa
utlåtanden blandar olika aspekter av kvalitet i utlåtandena där värderingen av
publiceringskanal överlappar med bedömningar av själva specimina (citat 14 i tabellen
nedan). Somliga bedömningar av forskningskvaliteten inom vetenskapsområdet är
mycket kortfattade och man får inte veta på vilket sätt kvaliteten har styrkts (citat 15).
Ett utlåtande i teoretisk fysik kombinerar exempelvis ett allmänt konstaterande om hög
kvalitet med den för vetenskapsområdet signifikativa värderingen av självständighet
(citat 16). Sakkunniga kan också ta fasta på kvaliteten i förhållande till forskarens
specialområde och på vilket sätt forskaren har fört detta framåt (citat 17).
Utmärkande för utlåtandena inom medicin, vilket också riktlinjerna understödjer, är att
publiceringskanalen verkar stå som garant för hög kvalitet (citat 18). Samtidigt slår
riktlinjernas fokus på originalarbeten utförda med nytt empiriskt material (originaldata)
också igenom i materialet (citat 19). Utlåtandena är typiskt sett kortfattade och har en
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tendens att fokusera på kvantitativa aspekter, vilket citat 20 ger uttryck för, KI:s
riktlinjer till trots om att det är kvaliteten som skall ges det högsta meritvärdet. Det
förekommer likaså exempel på citeringsmått som en del av kvalitetsbedömningen, (citat
21). I citat 22 ser vi ett exempel på en utsaga som ringar in en rad meriterande aspekter
– välrenommerad forskningsmiljö, originalforskning, publikationstyper, kanal samt
författarposition.
Tabell 14. Exempelcitat över hur värdering av kvalitet diskuteras inom det
naturvetenskapliga respektive medicinska vetenskapsområdet.

Vetenskapsområde
(antal dok.
studerade)

NA (23)

ME (17)

Exempel på hur värdering av kvalitet diskuteras inom det
naturvetenskapliga respektive medicinska vetenskapsområdet
14: ”Samtliga arbeten är av mycket hög vetenskaplig kvalitet,
välskrivna och välciterade.” (S-NA-SU-71)
15: “The research work of N is of very good quality and, as a whole,
compares very well with the best scientific production at the
international level and (I believe) also at the Swedish national
level.” (S-NA-CH-52)
16: “These works have very high quality and N clearly is an
independent research leader in these projects.” (S-NA-SU-68)
17: ”Ns forskning har mycket stor relevans för flera framtida
forskningsfält viktiga för Sverige och svenska forskare. Den är
skickligt genomförd och håller mycket hög kvalitet.” (S-NA-LU66)
18: ”I en kvalitetsvärdering av Ns vetenskapliga publikationer
konstateras att dessa är publicerade i välrenommerade
refereegranskade tidskrifter där exempelvis ett arbete från 2013 är
publicerat i British Journal of Surgery, och beskriver Quality of Life
och ekonomiska effekter efter öppen ljumskbråckkirurgi.” (S-MELU-47)
19: ”Efter disputationen har NN publicerat ytterligare 14
originalarbeten.” (S-ME-GU-34)
20: ”NN redovisar nu totalt 40 publikationer varav 30
originalpublikationer.” (S-ME-KI-42)
21: ”Totala antalet citeringar i vetenskaplig litteratur uppgår till 686
st vilket stödjer bedömningen hög kvalitet.” (S-ME-KI-41)
22: ”Denna enhet räknas som en av världens mest framstående center
för endokrinkirurgi och under sin tid där producerades sju
originalartiklar, en översiktsartikel och ett bokkapitel, alla
publicerade i internationella tidskrifter varav NN var försteförfattare
på tre artiklar.” (S-ME-KI-37)
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att inom temat specimen så framstår kvalitet som
det centrala bedömningskriteriet, vilket kan ta sig något olika uttryck inom respektive
vetenskapsområde. De utlåtanden från det humanistiska området som vi har studerat
lägger vikt vid teoretisk medvetenhet och bedömer publiceringskanalen endast i mindre
utsträckning som en kvalitetsindikator, medan de sakkunnigutlåtanden från kirurgi vi
har studerat tillskriver kanalen mycket högt värde, vilket resulterar i utlåtanden som
ibland inte går in och värderar publikationerna som sådana utan snarare förlitar sig på
värderingar av kanalen. Inom det tekniska och naturvetenskapliga vetenskapsområdet
har såväl riktlinjer som de utlåtanden vi studerat tämligen vaga indikatorer på vad som
utgör goda specimen, där vi också kan se blandningar av direkta kvalitetsomdömen om
publikationernas innehåll, kompletterat med värderingar av publiceringskanal.
Självständighet är också ett kriterium som är framträdande. Inom kirurgi kan vi notera
överlag kortfattade utlåtanden, som tar fasta på originalarbeten publicerade i högt
ansedda kanaler.
5.2.3 Värdering av publiceringsmeriter genom en värdering av
publiceringskanaler (värderingstyp 3)
I detta avsnitt intresserar vi oss för sakkunnigutlåtanden som lyfter fram
publiceringskanalen som en indikator på kvaliteten på den sökandes vetenskapliga
produktion. Som vi kan se kan det noteras att forskningen är publicerad i
välrenommerade, eller högkvalitativa tidskrifter eller på ”bra förlag” och vi har här
begränsat oss till att undersöka om sakkunniga relaterar till den typen av omnämnanden
av vad vi benämner ”rankade outlets”, samt därtill i vilken grad man hänvisar till två
specifika måttstockar: Journal Impact Factor, JIF (Clarivate Analytics), samt NSD:s
Database for statistikk om högre utdanning (DBH), norska listan.
Tabell 15. Förekomster av utlåtanden som relaterar till kanal och rankning.

Rankade outlets
- Journal Impact
factor
- Norska listan

HU (32)

ME (17)

NA (23)

SA (40)

2 (6 %)

8 (47 %)

7 (30 %)

15 (38 %)

3 (18 %)

3 (13 %)

3 (8 %)

1 (3 %)

3 (8 %)
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Tabell 16. Exempelcitat per vetenskapsområde över hur värdering av
publiceringskanalernas kvalitet diskuteras.

VetenskapsExempel på hur värdering av publiceringskanalernas kvalitet
område (antal
diskuteras
dok. studerade)

HU (2)

ME (8)

NA (7)

SA (15)

1: “De publiceringskanaler som valts är välrenommerade, och här
finns flera exempel på internationellt publicerade artiklar samt en
publikation skriven på engelska. Sammantaget ger dessa
förhållanden en god grund för den fortsatta kvalitativa
bedömningen.” (S-HU-SU-31)
2: “Först åberopar NN artikeln AA, publicerade i en vetenskaplig
tidskrift på nivå 1, nämligen TT(I) år 2015.” (S-HU-LU-15)
3: “Bland dessa återfinns flera arbeten som publicerats i mycket
välrenommerade kirurgiska tidskrifter med hög impact factor.
Han har också fyra publicerade översiktsarbeten/bokkapitel.” (SME-KI-39)
4. “De flesta artiklarna är publicerade i måttligt till högt rankade
tidskrifter inklusive Circulation och Nature och är väl citerade.”
(S-ME-KI-42)
5: “I am not an expert on this subject, but judging from the
citations that these papers are receiving and from the fact that
they are published on top-level journals, I think that they have
been quite appreciated by the [phenomenology] community, in
particular papers III, IX, XII, XIII, XIV in the publication list.”
(S-NA-CH-52)
6: “This represents a very solid publication record in particular
taking into account that he graduated in 2011 and that a
significant fraction of the publications are in high impact factor
journals.” (S-NA-SU-70)
7: “Som torde framgå har artiklarna publicerats i mycket ansedda
engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter med en hög impact
factor. NN uppfyller därmed i allra högsta grad
Linnéuniversitetets Kriterier "en avhandling till" och
självständighet i forskningen.” (S-SA-LN-91)
8: ”Samtliga tidskrifter är internationellt erkända (tex enligt
Norsk Senter for Forskningsdata (NSD)), och de flesta är högt
rankade inom statsvetenskap och/eller internationella relationer.
Två av de nio artiklarna är ensamförfattade.” (S-SA-SU-110)
9: “Däremot återfinns alla de tidskrifter där NN är försteförfattare
på utom en på den norska listan där de två av dem bedöms med () och övriga på nivå l .” (S-SA-LN-89)
10: ”Han har också under de senaste åren börjat publicera i
mycket välrenommerade tidskrifter (nivå 2 enligt ”norska
listan”).” (S-SA-SU-106)
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I materialet framträder att nära hälften av sakkunnigutlåtandena inom kirurgi
kommenterar den sökandes publikationer i termer av publiceringskanaler som värderas,
samt att en tredjedel av utlåtanden från såväl de samhällsvetenskapliga som de
naturvetenskapliga vetenskapsområdena gör detsamma, medan andelen utlåtanden från
humanistiska ämnen är väldigt låg. Men det betyder inte att kommentarerna är
likartade, utan det går att urskilja mönster som framgår nedan.
Sakkunnigutlåtandena kan alltså innehålla mer diffusa hänvisningar till ”rankade”,
”välrenommerade”, ”high impact”, eller ”tyngre” tidskrifter. Ett utlåtande i humaniora
(av totalt två förekomster) väljer att använda utlåtandet utan att kvalificera det (citat 1).
När det talas om välrenommerade tidskrifter i medicin (8 utlåtanden) kopplas det
istället ofta till tidskriftens impact factor (citat 3), men det kan också kopplas till
citeringsgrad (citat 4). I ett utlåtande i naturvetenskap (5 st.) görs dess metriska
uppgifter till ställföreträdande för att den sakkunnige faktiskt medger att denne inte är
expert på området (citat 5). Även i samhällsvetenskaplig forskning (14 st., här
pedagogik) kan Impact factor nämnas (citat 7, pedagogik), men oftare nämns endast att
de är välrenommerade, samt sakkunniggranskade.
Tre sakkunnigutlåtanden i medicin nämner uttryckligen JIF som måttstock för rankade
tidskrifter. Ibland sker det som en notis för respektive artikel som i citat 4 som nämndes
ovan, men det kan också nämnas tillsammans med att den samlade produktionen sker i
välrenommerade tidskrifter som i citat 3 ovan. Även i naturvetenskaperna (3 st.) nämns
JIF, där måttet exempelvis kopplas till ”well-regarded”, ”relevant”, eller kort och gott
”and that a significant fraction of the publications are in high impact factor journals”
(citat 6). I utlåtanden inom samhällsvetenskapliga ämnen finns tre förekomster. I citat 7
är JIF ett av måtten på kvalitet. Användningen av JIF vid kollegial bedömning har för
övrigt blivit föremål för aktuell internationell forskning. McKiernan et al. (2019)
konstaterar exempelvis att i 87 % av fallen där JIF diskuterades var det till företeelsens
favör, medan 13 % höjde ett varningens finger för det. Studien gällde högre
utbildnings- och forskningsinstitutioner i USA och Kanada.
Till skillnad från ”Impact factor” som återfinns i utlåtanden från alla
vetenskapsområden utom humaniora, så återfinns alltså hänvisningar till den norska
listan endast inom samhällsvetenskap (tre utlåtanden) och humaniora (ett utlåtande). I
det sistnämnda omnämns endast vilken nivå tidskriften/förlaget de bifogade artiklarna
är publicerade på (citat 2). Bland utlåtandena i samhällsvetenskap utgör alla tre
omnämnanden av norska listan delar av sammanvägda bedömningar av respektive
forskares hela produktion (se citat 8). Där kan också nivån användas som kvalitetsmått
(citat 9 och 10). I det förstnämnda är det värt att notera att publiceringar i tidskrifter
som enligt norska listan bedömts ej hålla vetenskaplig nivå (benämnt (-) i citat 9) ändå
räknas till forskarens vetenskapliga produktion.
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I ett enskilt fall (arbetsvetenskap) bedöms publiceringarnas kvalitet i stället i relation
till en annan väletablerad lista över vetenskapliga tidskrifter, nämligen The Association
of Business Schools lista från 2015 (Academic Journal Guide) (S-SA-LU-100).
Sammantaget framgår det att sakkunniga kan nämna publiceringskanalernas bedömda
eller uppmätta kvalitet i två olika sammanhang, antingen som mått på ett enskilt
publicerat verk, eller som sammanvägt omdöme om den sökandes hela produktion.
Därtill kan sakkunnig relatera till en stigande trend i valet av publiceringskanal. Vi kan
bara spekulera, men ett skäl till att betona kanalens kvalitet i stället för de enskilda
verkens kvalitet/genomslag som vi kommer att undersöka härnäst är att det är svårt att
mäta sådant genomslag för pågående och nyligen publicerad forskning, eftersom
docentansökan ofta sker relativt tätt inpå (ofta inom ~4–10 år) disputation.
5.2.4 Värdering av publiceringsmeriter genom bedömning av
publikationernas genomslag (värderingstyp 4)
I föreliggande avsnitt studerar vi hur de sökandes publiceringsmeriter värderas utifrån
forskningspublikationernas genomslag i forskarsamhället. En central indikator för detta
är citeringsfrekvens, dvs. i vilken utsträckning de sökandes alster har citerats av andra
forskare. Bland de sakkunniga kan en relativt stor spridning iakttas mellan
vetenskapsområdena huruvida man adresserar frågan om citeringsmått, vilket framgår
av tabellen nedan.
Tabell 17. Antal och andel unika förekomster av indikatorer för genomslag fördelat på
vetenskapsområde. Antalet dokument anges inom parentes efter respektive
vetenskapsområde. Procentandelar avrundade till heltal.

HU (32)

ME (17)

NA (23)

1 (3 %)

4 (24 %)

8 (35 %)

13 (33 %)

Google Scholar

2 (9 %)

8 (20 %)

H-index

6 (26 %)

5 (12 %)

Citering

SA (40)

5.2.4.1 Humaniora och samhällsvetenskap
Av utlåtandena inom det humanistiska vetenskapsområdet är det endast ett som tar upp
citering (S-HU-GU-6) på ett sådant sätt att det är tydligt att det är den sökandes arbeten
som har blivit föremål för citering. Humaniora är det vetenskapsområde, kanske föga
överraskande med tanke på ämnestradition, som i minst utsträckning adresserar
citeringsfrekvenser i utlåtandena. Här kan det handla om att en sakkunnig nöjer sig med
att i förbigående konstatera att den sökandes publicering blivit citerad (citat 1 i tabellen
nedan) och därmed uppvisar visst mått av genomslag. I ett exempel från en
docentansökan i ämnet nordiska språk är det inte fråga om i vilken utsträckning som
sökandens artiklar blivit citerade; den sakkunniga går i stället över till att bedöma dess
innehåll, vilket får betraktas som utmärkande för utlåtandena i humaniora (citat 1).
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I ett utlåtande inom litteraturvetenskap finner vi ett exempel på att den sakkunnige
nämner att han citerar sökandens publikationer i syfte att åskådliggöra hur sökande och
sakkunnig rör sig inom samma forskningsområde samtidigt som för att demonstrera
publikationernas genomslag (citat 2). På många områden finns det stora likheter mellan
humaniora och samhällsvetenskap, men här liknar samhällsvetenskap mer
naturvetenskap, teknik och medicin. En fjärdedel av de sakkunnigutlåtanden inom
samhällsvetenskap, som vi har studerat innehåller resonemang kring citeringar, medan
endast ett av 32 sakkunnigutlåtanden inom humaniora innehöll ett sådant resonemang. I
ett utlåtande inom samhällsvetenskap konstateras exempelvis att en publikation erhållit
”1149 citeringar på google scholar varav 251 på Web of Science” (S-SA-LN-91). Att ta
fasta på höga citeringstal förekommer också inom ett docentärende i pedagogik där en
sakkunnig nämner en artikel, samförfattad från 1992, som erhållit fler än 1000
citeringar (S-SA-LN-90). I samma utlåtande konstateras också att den sökandes
forskning alltjämt är relevant då den fortfarande blir föremål för citering (S-SA-LN90).
Citeringsmått i förhållande till den tidsrymd som förlöpt mellan publicering och
citering är något som sakkunniga också kan resonera kring. Därtill spelar också Hindexet en viktig roll som indikator för genomslag, vilket framgår av citat 9 och 10
nedan. Det första är hämtat ur ett utlåtande i ämnet informationssamhället och tar fasta
på att sökanden inte uppnått ett högt H-index trots forskningens internationella
genomslagskraft. Det förekommer alltså att sakkunniga inom det samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet tar hjälp av databaser och söktjänster som Google Scholar i sin
bedömning av sökandes genomslag (citat 10). Det samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet står här för lejonparten av de unika förekomsterna av ‘Google
Scholar’, nämligen åtta stycken.
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Tabell 18. Exempelcitat per vetenskapsområde över hur värdering av genomslag
diskuteras

Vetenskapsområde
(antal dok.
studerade)

HU (32)

ME (17)

NA (23)

SA (40)

Exempel på hur värdering av genomslag diskuteras

1: ”Båda artiklarna har även blivit citerade av andra forskare. I den
första artikeln visar N övertygande att verbet må följt den
förväntade utvecklingstendensen och inte är ett undantag vilket
forskare före N hävdat.” (S-HU-GU-6)
2: “Jag har exempelvis citerat N:s forskning i flera av mina
viktigaste verk, såsom doktorsavhandlingen.” (S-HU-SU-29)
3: ”Totala antalet citeringar i vetenskaplig litteratur uppgår till 686
st vilket stödjer bedömningen hög kvalitet.” (S-ME-KI-41)
4: ”N’s arbeten inom området gällande bedömning av perioperativa
komplikationer har citerats högt” (S-ME-KI-39)
5: “De flesta artiklarna är publicerade i måttligt till högt rankade
tidskrifter inklusive Circulation och Nature och är väl citerade.”
(S-ME-KI-42).
6: “He is very well cited for his age with h=23, over 1400 citations,
two papers with over 100 citations, and a steadily growing
citations score. This is an excellent publication record showing
both good impact and productivity.” (S-NA-SU-68)
7: “I am not an expert on this subject, but judging from the citations
that these papers are receiving and from the fact that they are
published on top-level journals, I think that they have been quite
appreciated by the phenomenology community, in particular
papers III, IX, XII, XIII, XIV in the publication list.” (S-NA-CH52)
8: “Even if it shows N’s ability to understand experimental data and
imagine possible original interpretations, I think that its large
number of citations (like for all papers on this particular subject) is
due more to a collective excitation of the community (for an effect
that in the end disappeared) rather than to its intrinsic quality.” (SNA-CH-52)
9: ”Till dags dato har N inte blivit citerad mer än med drygt 100
citeringar enligt Google Scholar (171011; H-index=6). Detta talar
för att hans arbete, trots mycket hög kvalitet, inte nått den
internationella uppmärksamhet som den (och N) förtjänar.
Citeringar tar oftast lång tid inom inom [!] samhällsvetenskapen.
Området TEL är dessutom relativt ungt forskningsområde som i
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Vetenskapsområde
(antal dok.
studerade)

Exempel på hur värdering av genomslag diskuteras

viss mån ibland mer fokuserat tekniska tillämpningar än att ha
stark grund i pedagogiska teorier.” (S-SA-SU-108)
10: “I termer av citeringar är uppsatserna 8, 9 och 10 väl
uppmärksammade med 30, 44 respektive 48 citeringar på Google
Scholar.” (S-SA-LN-92)

5.2.4.2 Naturvetenskap, teknik och medicin
Det naturvetenskapliga vetenskapsområdet utmärker sig tillsammans med det
samhällsvetenskapliga beträffande de sakkunnigas hänsynstagande till citering av de
sökandes publikationer. Det vetenskapsområde med högst andel omnämnanden av
citering är naturvetenskap där 35 % av de studerade utlåtandena diskuterade citering (8
av 23). Vi kan notera tämligen generella konstateranden att sökandens publikationer
blivit citerade (S-NA-CH-55) eller välciterade (S-NA-CH-56; S-NA-GU-61), såväl som
mera detaljerade genomgångar av citeringsvärden (citat 6 i tabellen ovan), där
sakkunnig låter sig imponeras av höga citeringsmått och H-index. Ett högt citeringstal
tycks också kunna användas som argument för sakkunniga att inte behöva sätta sig in i
den sökandes forskning, där citat 7 är ett exempel från ett docentärende i fysik, vari
konstateras ett högt genomslag i forskarsamhället baserat på publikationernas förmåga
att bli citerade.
Ett mera kvalitativt omdöme av betydelsen av att som forskare bli citerad tar fasta på att
en svit av ett jämnt antal citeringar över de senaste åren anses väga tungt i den
vetenskapliga intressegemenskapen (S-NA-SU-67). Detsamma gäller för ett annat
sakkunnigutlåtande, i vilket redovisas att ett H-index på 20 är imponerande för den
sökande i sitt karriärstadium och signalerar en jämn citeringsgrad i stället för enstaka
publikationer med ett stort antal citeringar (S-NA-GU-61). Vi kan också finna exempel
där försiktighet med bibliometriska mått förespråkas och där ett forskningsområde har
fått en hausse till följd av uppskruvade förväntningar från forskarsamhället, snarare än
av faktiska forskningsresultat. Antalet citeringar blir här som en slags mätare på
forskningens börskurs (citat 8).
Beträffande medicin kan vi iaktta förekomster i fyra sakkunnigutlåtanden av begreppet
citering (24 %), vilket placerar in området på samma nivå som samhällsvetenskap och
medicin i betoningen av genomslagsaspekter i forskningen. Överlag får vi inte några
mer detaljerade upplysningar om citeringsmått, H-index eller andra bibliometriska
indikatorer, men god kvalitet kan i någon mån betraktas som synonymt med ett högt
citeringstal (citat 3). Sakkunniga kan också lakoniskt konstatera att en forskares
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publikationer är välciterade (citat 4) och därtill publicerade i internationella tidskrifter
(citat 5), vilket ger uttryck för den inom medicin högt värderade indikatorn
publiceringskanal.
Sammantaget går utlåtanden inom humaniora i allmänhet inte in på företeelsen citering
eller indikatorer på detta medan utlåtanden inom samhällsvetenskap och särskilt
naturvetenskap gör större bruk av citeringsmått. Det medicinska området intar en
mellanposition, men här är det framförallt publiceringskanalen i sig själv som borgar
för kvalitet. Allmänna resonemang om citering förekommer i någon utsträckning inom
samtliga vetenskapsområden, medan det endast är inom de naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga som förekomster av Google Scholar och H-index påträffas.
5.2.5 Värdering av publiceringsmeriter genom en bedömning av omfång
(värderingstyp 5)
Den sista kategorin som vi valt att undersöka behandlar den sökandes produktion i
termer av volym eller frekvens, samt i relation till doktorsavhandlingen. Nedanstående
tabell beskriver de sakkunnigas omnämnanden av volymmått gällande publiceringar
som de sökande åberopat. Den översta raden utgör huvudkategori och svarar på frågan
“Förekommer bedömning av volym över huvud taget?” De övriga raderna beskriver
underkategorier som konstruerades ”bottom-up” under genomgången av materialet.
Slutligen sorterades tabellen efter det totala antalet omnämnanden av respektive
kategori.
Tabell 19. Antal och andel omnämnanden av specifika aspekter rörande den sökandes
publiceringsvolym: frekvenser, sidomfång, mängd, produktion, samt den sakkunniges
bedömning av förändring av dessa aspekter.

HU (32)

ME (17)

NA (23)

SA (40)

Publicering: omfångsmått

11 (34 %)

3 (18 %)

2 (9 %)

9 (23 %)

- publicering mycket

4 (13 %)

1 (6 %)

2 (9 %)

2 (5 %)

1 (4 %)

4 (10 %)

- publicering i rel.
avhandling
- totalt antal publicerade
sidor
- publicering tillräcklig

4 (13 %)
7 (22 %)
3 (9 %)

- publicering ökar
- publicering metadiskussion

2 (5 %)
1 (6 %)

1 (3 %)
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1 (3 %)

5.2.6 Hur betraktas volymmåttet i sakkunnigutlåtanden från olika
vetenskapsområden?
Nedanstående tabell visar utvalda exempel på hur sakkunniga anger och resonerar
sökandes publicering i termer av volym. Därefter följer en analys som tar sikte på
skillnader och likheter mellan olika vetenskapsområden.
Tabell 20. Exempel på hur volym i termer av antal, sidomfång, mängd och produktion
diskuteras i sakkunnigutlåtanden.

Vetenskapsområde (antal
dok. studerade)

HU (11)

ME (3)

NA (2)

Exempel på hur värderingen av volym diskuteras i
sakkunnigutlåtanden
1: “Tumregeln för produktivitet vid antagning som docent är att
ha skrivit en monografi utöver avhandling eller tillräckligt
många vetenskapliga arbeten motsvarande en monografi. Det
har NN gjort i sina åberopade artiklar, vilka har ett sammanlagt
omfång på över 200 sidor” (S-HU-GU-4)
2: “I omfång motsvarar alltså NN:s postdoktorproduktion de
krav som kan ställas på en kommande docent, i synnerhet när
man beaktar att NN har författat och publicerat sina artiklar
inom en tidsrymd av tio år, det vill säga i genomsnitt en artikel
per år, vilket måste betraktas som en lovvärd produktivitet.” (SHU-SU-28)
3: “De publikationer som NN har valt att åberopa i sin ansökan
omfattar totalt drygt 220 sidor, varav hälften av omfånget
utgörs av sex peer-review-granskade artiklar.” (S-HU-SU-31)
4: ”NN redovisar sedan 2007 en vetenskaplig produktion med
totalt 38 artiklar i refereegranskade tidskrifter och dessutom
redovisas 4 submittade manuskript. Antalet årliga publikationer
är stadigt ökande och år 2016 redovisas 8 artiklar och hittills i
år 10 stycken.” (S-ME-LU-49)
5: “Kraven på antal publikationer inklusive första och sista namn
utan handledare är uppnådda.” (S-ME-KI-43)
6: “lt is clear that the volume of work after his PhD thesis is well
above what is expected of "another thesis", which is one of the
criteria for the Docent title.” (S-NA-LU-63)
7: “[NN] har 42 granskade vetenskapliga artiklar (varav 14 efter
disputationen) i välrenommerade tidskrifter (17 st som
förstaförfattare i bla Science, Advanced Materials och Nano
Letters), ett H-index på 18, och ett stort antal konferensbidrag
(13 inbjudna). Detta visar på god produktion, hög
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Vetenskapsområde (antal
dok. studerade)

Exempel på hur värderingen av volym diskuteras i
sakkunnigutlåtanden
självständighet och relevans till övriga forskarsamhället.” (SNA-LU-66)

SA (9)

8: “NN anger totalt 26 journalartiklar varav två är författade av
NN som ensamförfattare, fyra böcker där NN varit redaktör, 6
bokkapitel, 41 granskade konferenspapper, varav tre är
författade av NN som ensamförfattare, samt stort antal
publikation [!] som är av lägre vetenskaplig tyngd. Detta får
sägas är en, bortom tvivel, vetenskaplig produktion som vida
överstiger två doktorsavhandlingar.” (S-SA-SU-104)
9: “Søknaden svarer, så vidt denne observatøren kan bedømme,
til de krav som er stilt i «riktlinjenes» spesifikasjoner med
hensyn til antall vedlegg og redegjørelser for biografiske og
arbeidsmessige forhold.” (S-SA-GU-76)

Först och främst är det viktigt att framhålla att sakkunniga ofta blandar kvantitativa och
kvalitativa omdömen i sina utlåtanden och att volymmåttet sällan får stå för sig själv,
särskilt om man tar hela utlåtandet i beaktande. Innan vi jämför utlåtanden från olika
vetenskapsområden så vill vi lyfta ett längre resonemang ur ett samhällsvetenskapligt
utlåtande där den sakkunnige resonerar på följande sätt:
I praktiken betraktas ofta uppnående av docentnivån som huvudsakligen en
fråga om att "ha gjort tillräckligt mycket till" efter avlagd doktorsexamen.
Detta reflekteras även i riktlinjerna i form av det ovan citerade
volymmåttet. Personligen tar jag mig friheten att väga in ytterligare en
aspekt, nämligen att den demonstrerade vetenskapliga skickligheten även i
något slag av absolut mening ska ha uppnått en nivå som avsevärt
överstiger en genomsnittlig doktorsavhandlingsnivå. För mig räcker det
således inte att uppvisa en progression, utvecklingen ska också ha hunnit
tillräckligt långt. Om redan avhandlingens vetenskapliga kvalitet är hög
behöver, på motsvarande grund, inte progressionen nödvändigtvis vara
särskilt kraftig; om kvaliteten är särdeles hög skulle den vidare
produktionen till och med kunna vara av något lägre kvalitet och
fortfarande meritera för antagning som docent. (S-SA-GU-81)
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Den här typen av metadiskussioner framträder här och var och ger en fingervisning om
hur de sakkunniga resonerar. Detta är uppfattningar på en generell nivå över
vetenskapsområdena, men när man jämför omdömena på vetenskapsområdesnivå så
framträder vissa specifika särdrag. I ett utlåtande från en sakkunnig från det
naturvetenskapliga vetenskapsområdet beskrivs mängden mer summariskt som i citat 6
ovan. Det andra sakkunnigutlåtandet ger en kortfattad beskrivning av ett urval av
publiceringskanalerna för artiklarna, av vilka titlarna för ett urval excellenta tidskrifter
nämns, tillsammans med ett mått på H-index vilket används som indikation på ”god
produktion”. På samma sätt framställs en medicinare (citat 4 ovan), men här framhålls i
stället den sökandes accelererande produktion de senaste åren. I ett annat utlåtande från
det medicinska vetenskapsområdet kommenterar den sakkunnige endast att kraven på
att den sökande är förste-, respektive sistenamn, samt att den publicerar utan sin
handledare är uppnådda, utan någon specificering (citat 5).
När det gäller de sakkunnigutlåtanden från det samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet som valts ut så framgår att de sakkunniga presenterar en större vidd
på de kvantitativa omdömena, det anges inte enbart fler publikationskanaler, utan det är
också viktigt att framhålla i vilken mån den sökande varit ensamförfattare. Även
produktion av lägre vetenskaplig tyngd framhålls.
I humaniora, slutligen, framträder det unika att ange volym i sidantal, framför att räkna
publikationer och att även om författaren har skrivit tidskriftsartiklar så räknas dessa i
antal sidor och relateras till monografin som publiceringsform. Även här omnämns
flera olika publiceringsformer. Att vissa alster är sakkunniggranskade anförs speciellt,
men sakkunniggranskning verkar inte vara något strikt kriterium för att publiceringarna
skall medtas i bedömningen. I ett fall (citat 2) nämns frekvensmått på antalet
publikationer. En humanistisk forskares produktion, med i genomsnitt en publicerad
artikel om året under tio år (det framgår inte om det är som ensamförfattare, men det är
troligt, eftersom det är normen i ämnet, franska), betraktar den sakkunnige som en
”lovvärd produktivitet”. Detta kan sättas i relation till 42 granskade artiklar i citat 7 från
naturvetenskaperna, och 26 i citat 8, hämtat från samhällsvetenskaperna.
För att sammanfatta kan vi notera att volymmått framträder i alla vetenskapsområden,
men förekommer särskilt i humaniora (11 utlåtanden), medan det i
samhällsvetenskaperna (9 st) och medicin (3 st) också förekommer i viss mån.
Det är över huvud taget ganska få sakkunniga som uttalar sig om att den sökande har
hög publiceringsfrekvens och inga utlåtanden redovisar något om låg
publiceringsfrekvens, men väl att den är ”tillräcklig” (humaniora och
samhällsvetenskap). Två sakkunniga (i medicin respektive samhällsvetenskap) uttalar
sig om att publiceringstakten accelererar.
Det är värt att betona en kategori, där humaniora utmärker sig, nämligen de sju
sakkunnigutlåtanden som redovisar det totala antalet publicerade sidor som den
sökande producerat. Detta hänger troligtvis samman med hur man ser på tillkomst
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(värderingstyp 1) i denna undersökning. I discipliner där sampublicering är norm är
detta ett mycket trubbigt mått, men i många humanistiska discipliner är
ensamförfattandet (fortfarande) norm och att publicera ett bestämt antal sidor
(vanligtvis i spannet 200–300 sidor) kan därför användas som indikator på att den
sökande har nått upp till volymkravet ”en avhandling till”. I ett utlåtande i
litteraturvetenskap ser sig den sakkunnige till och med sig tvingad att föra ett
resonemang om huruvida antal sidor i andra publiceringsformer än monografi kan
räknas:
Vidare står att vid "bedömning av den vetenskapliga meriteringen for
docent kan 'en avhandling till' vara vägledande', något jag tolkar som att
den sökande även kan ha producerat ett antal vetenskapliga artiklar av
motsvarande omfång som en avhandling. (S-HU-LN-11)
I själva omdömet framträder att den sökandes artiklar motsvarar den förväntade
volymen:
De i ansökan åberopade artiklarna omfattar ca 270 sidor, det vill säga ett
omfång som motsvarar en separat publicerad monografi. (S-HU-LN-11)

5.2.7 Värderingstyper och vetenskapsområden
I tabellen nedan åskådliggörs vilka värderingstyper som är centrala inom respektive
vetenskapsområde.
Tabell 21. Sammanställning av aspekter (värderingstyper) av meritvärdering i
sakkunnigutlåtanden per vetenskapsområde. V1–V5 är de fem värderingstyperna som
anges i tabell 1

V1:
Författarpos
ition
Betonad
aspekt:
V2:
Kvalitet
Betonad
aspekt:
V3:
Rankade
outlets
Impact
factor
Norska
listan

HU (32)

ME (17)

NA (23)

SA (40)

5 (16 %)
Ensamförf.

4 (17 %)
Förste/sisteförf.

19 (48 %)
Ensam/medförf.

16 (50 %)
Teori

9 (53 %)
Förste/sisteförf.,
publ. utan
handledare.
4 (24 %)
Publ.kanal

10 (43 %)
Blandat

25 (62 %)
Metod

2 (6 %)

8 (47 %)

7 (30 %)

15 (37 %)

3 (18 %)

3 (13 %)

3 (7 %)

1 (3 %)

3 (7 %)
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V4:
Citering
Google

HU (32)

ME (17)

NA (23)

SA (40)

1 (3 %)

4 (24 %)

8 (35 %)

13 (33 %)

2 (9 %)

8 (20 %)

6 (26 %)

5 (12 %)

2 (9 %)

9 (23 %)

H-index
V5:
11 (34 %)
Publicering:
omfångsmå
tt

3 (18 %)

5.3 Hur förhåller sig riktlinjer och sakkunnigutlåtanden till
varandra?
Vi har sett flera exempel på att sakkunnigutlåtanden inte på alla punkter speglar samma
mönster som motsvarande riktlinjer för samma vetenskapsområde. Som framgår av
figur 3 är bilden något splittrad. Detta är särskilt påtagligt för aspekten tillkomst där
både riktlinjer och utlåtanden inom humaniora endast i ringa omfattning adresserar
denna aspekt, medan samtliga riktlinjer inom det medicinska vetenskapsområdet och
drygt hälften av dess utlåtanden, gör detta. Värt att notera är den ringa graden av
värdering av publiceringskanal i utlåtanden i humanistiska ämnen, medan dess riktlinjer
tar ställning för denna aspekt. Något annat som sticker ut är frånvaron av dimensionen
genomslag i riktlinjer inom humaniora, vilket också avspeglas i ett mycket ringa
hänsynstagande i utlåtandena. Genomslagsaspekten får generellt sett minst utrymme i
riktlinjer och relativt låga andelar i utlåtandena. Vi ser dock exempel på att genomslag
förekommer i utlåtanden i vars ämnesmässiga riktlinjer aspekten inte förekommer. För
att få en mer komplett bild av förhållandet mellan riktlinjer och sakkunnigutlåtanden
skulle man behöva stämma av riktlinjer från respektive vetenskapsområde och lärosäte
med dess sakkunnigutlåtanden.

Figur 3. Förhållandet mellan sakkunnigutlåtanden och riktlinjer med avseende på
tillkomst, specimen, kanal, genomslag samt volym, fördelat på vetenskapsområde.

Frågan om överensstämmelse mellan riktlinjernas uppmaningar och de sakkunnigas
bedömningar har inte direkt bäring på våra frågeställningar, men sätter fingret på hur
sakkunniga tar hänsyn till riktlinjer och om det finns några mönster i hur de gör detta.
Man får hålla i minnet att det inte entydigt går att utläsa om det som enskilda utlåtanden
tar fasta på är ett utslag av riktlinjernas föreskrifter eller enskilda sakkunnigas
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preferenser. Men genom att undersöka om sakkunniga hänvisar till riktlinjerna får vi en
fingervisning om i vilken mån de har tagit hänsyn till desamma. Som vi kan se i tabell
23 nedan förekommer att sakkunniga för metadiskussioner om hur riktlinjerna skall
tolkas. Värt att notera är att, såvitt vi kan se, ingen av sakkunniga inom medicin
resonerar kring riktlinjerna (se tabell 22). Anledningen till att utlåtandena inom medicin
inte tycks innehålla några metadiskussioner eller resonemang kring riktlinjerna kan ha
att göra med att endast svenskspråkiga sakkunniga, som därmed torde vara förtrogna
med docentmeriteringssystemet,11 har anlitats samt KI:s detaljerade formulär med fasta
svarsalternativ, vilket kan begränsa tolkningsutrymmet. Bredvid detta kan det finnas
orsaker i den vetenskapliga kulturen, som vi inte kan blottlägga i nuläget. Vi kan dock
på goda grunder förmoda att både KI:s och Chalmers “blankettsystem” för
sakkunnigutlåtanden har en tendens att styra in de sakkunniga på de aspekter som
docenturnämnden (eller motsvarande) finner relevanta. Som framgår av tabellen nedan
utmärker sig samhällsvetarna i förhållandet till riktlinjerna genom att två tredjedelar av
utlåtandena innehåller omnämnanden eller resonemang om dessa.
Tabell 22. Antal och andel unika förekomster av sakkunnigas hänvisning till riktlinjerna i
utlåtandena per vetenskapsområde. Söktermer: ‘tolk’, ‘riktlinje’, ‘guideline’, ‘instruction’,
‘assess’.

HU

ME

NA

SA

11 (32 %)

0 (0 %)

3 (13 %)

27 (67 %)

Ibland låter de sakkunniga förstå att det råder vissa oklarheter kring hur riktlinjerna
skall tolkas. Som vi såg i avsnittet om värdering av volym är den sakkunnige i citat 1
nedan inte riktigt på det klara med vad uttrycket “en avhandling till” kan innebära i
termer av publiceringsmeriter. Detta exempel från det humanistiska vetenskapsområdet
torde framstå som apart om motsvarande utsaga skulle göras inom åtminstone de
naturvetenskapliga och medicinska områdena, där forskningsartikeln är den gängse
dokumenttypen för publicering. I citat 2 kan vi se en slags språkförbistring där
sakkunnig inte otvetydigt kan utläsa vad som avses med internationell publicering; här
konstateras att det internationella språket för nordistik vanligtvis är svenska och det
därför inte är självklart att internationell publicering är lika med engelska som
publiceringsspråk. Citat 3 ger uttryck för en sakkunnig som uppenbarligen tar
riktlinjerna på orden, medan den sakkunnige i citat 6 är öppen för egna tolkningar, dock
med utgångspunkt i riktlinjerna. I citat 4 och 5 ser vi två utlåtanden inom
naturvetenskap och teknik där de sakkunniga konkluderar sina utlåtanden med att de
sökande uppfyller riktlinjernas kriterier för docentkompetens.

11

Frågan om internationella sakkunnigas förståelse för sakkunnigförfarandet kring den svenska docenttiteln är
också av intresse att studera närmare. I ett utlåtande uttrycker en sakkunnig stor vana vid
sakkunnigbedömningar, men att prövning av just docentkompetens är ett nytt område för vederbörande:
“Although I have never before written an assessment regarding the Docent rank, I understand that is it roughly
equivalent to Associate Professor in the North American system, and I write approximately six such assessments
each year.” (S-HU-SU-21)
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Tabell 23. Exempelcitat per vetenskapsområde över hur sakkunniga explicit diskuterar
hur de tolkat bedömningsuppdraget.

Område

HU

NA

SA

Exempel på hur sakkunniga tolkat bedömningsuppdraget
1: “Vidare står att vid “bedömning av den vetenskapliga meriteringen för
docent kan ‘en avhandling till’ vara vägledande’, något jag tolkar som att
den sökande även kan ha producerat ett antal vetenskapliga artiklar av
motsvarande omfång som en avhandling.” (S-HU-LN-11)
2: “Vidare kan hänsyn tas till publiceringskanal och om "arbetena är
publicerade internationellt” (3.1). Innebörden av det senare kriteriet är
dunkel, eftersom det ledande internationella språket för forskning om
svensk litteratur fortfarande är svenska (världen runt läser och skriver
skandinavister böcker och uppsatser i ämnet på svenska; svenskan tillhör
världens topp-15-%-språk, sett till antalet personer som talar språket), men
jag har vågat tolkningen att nämnden med formuleringen avser ungefär
“publicering utomlands”, “på andra språk än svenska" eller möjligen "på
något av de ledande världsspråken” [...] Även om det finns åtskilliga
terminologiska oklarheter i fakultetens riktlinjer, vågar jag mig på
tolkningen att de inte utesluter den bedömning jag har kommit fram till.”
(S-HU-SU-30) (vår kursivering)
3: “Assessment Following the guidelines, I try to consider: theoretical and
methodological competence, capacity for innovation and independent
research leading to important results, and “ability to present a scientific
issue” (framställningsförmåga.)” (S-HU-SU-22)
4: “Based on the above scientific review and the criteria listed in the
assessment guidelines, it is clear that Dr. N fulfils the requirements to
become docent.” (S-NA-SU-67)
5: “In my opinion Dr. N’s scientific work and pedagogical capabilities
clearly and largely fulfil the requisites outlined in the "Guidelines for
Qualification and Acceptance as Oavlönad docent" provided by Chalmers
Recruitment Unit.” (S-NA-CH-54)
6: “Kraven på att blir [!] docent beskrivs utifrån Stockholms universitets
riktlinjer, samt sakkunniguppdraget utifrån min tolkning. Den sökande
beskrivs utifrån denna profil.” (S-SA-SU-104)
7: “Hur ytterligare forskningsmeriter ska förstås beskrivs i riktlinjerna
både kvalitativt och kvantitativt. Jag ger här min tolkning av skrivningarna
och hur jag förstår dem som områden för att bedöma ansökan.” (S-SAGU-83)
8: “The guidelines state that a docent title should be awarded if the
candidate “is considered to be of value for research and education at the
faculty”, including pursuing research agendas that fit the department and
faculty’s general academic orientation. A demonstrable, high-level of
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Område

Exempel på hur sakkunniga tolkat bedömningsuppdraget
research capacity is required, as are teaching experience and pedagogical
skills. The guidelines further state that the internal expert review should
pay particular attention to teaching merits, since presumably the internal
reviewer is better placed than external reviewers to comment on the
matter. Stockholm University’s guidelines, together with my own
experience in interpreting academic merits at an international level,
structure my assessment below.” (S-SA-SU-112)
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6 Slutdiskussion
Vi kan i relation till våra frågeställningar konstatera att ”öppen tillgång” inte
förekommer i det studerade materialet. Det gäller såväl de 17 riktlinjer som de 112
sakkunnigutlåtanden vi har studerat. Bongiovani et al.:s (2017) studie om akademiska
tjänstetillsättningsärenden i Argentina noterade att sakkunniga som själva publicerade i
öppna kanaler i viss utsträckning tillmätte öppen tillgång betydelse vid bedömning.
Detta förhållande kan vi inte observera i vår undersökning, inte heller föga
överraskande då Bongiovani et al.:s undersökning hade ett mycket större empiriskt
underlag. I likhet med vår undersökning kunde den studien inte påvisa något
ställningstagande för öppen publicering i riktlinjerna. I någon mån var detta ett väntat
resultat. Vi har dock identifierat skillnader i värdering av docentmeriter mellan olika
vetenskapsområden. Detta uttrycks i tydliga skillnader mellan vad olika riktlinjer
betonar. Vårt urval av sakkunnigutlåtanden ger också vid handen att det finns tydliga
skillnader mellan de ämnen som vi valt att fokusera på. Dessa skillnader har rimligen
sin grund i skilda vetenskapliga kulturer och ämnestraditioner. Sannolikt har denna
iakttagelse också sin grund i avsaknaden av nationella regler kring docentbefordran.
Föreliggande studie ligger också i linje med Alperin et al:s (2019) observationer som
gav vid handen ett mycket ringa ställningstagande till stöd för öppen tillgång. Deras
undersökning visade att vid de fåtal tillfällen som öppen tillgång i riktlinjer vid
amerikanska och kanadensiska lärosäten nämndes, så förekom detta endast vid enheter
som kunde hänföras till humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområden.
I riktlinjer inom humaniora och samhällsvetenskap tenderar kvalitet i specimen och
kvalitet i publiceringskanaler att ses som två distinkta aspekter att beakta vid
värderingen av publiceringsmeriter. Att kvalitetsbedömningen av specimen inom
humaniora i stor utsträckning har tagit fasta på teoretisk medvetenhet, samt
metodologisk dito inom samhällsvetenskap, skulle kunna tolkas som strategier för att
stärka den vetenskapliga legitimiteten hos vetenskapsområden som brukar betraktas
som förparadigmatiska (jfr Kuhn 1970). Inom vetenskapsområdena medicin,
naturvetenskap och teknik finns det däremot en tendens i riktlinjerna att sammankoppla
frågan om värdering av kvalitet hos specimen med frågan om kvalitet på
publiceringskanalen. Detta är särskilt tydligt inom medicin. Det ses nästan som en form
för att värdera publiceringsmeriter medan man inom humaniora utför, vad man skulle
kunna kalla, en ny kollegial bedömning av de sökandes specimina. Utlåtandena inom
humanistiska ämnen är för övrigt i regel omfattande och ibland “litterära”, medan
utlåtanden i kirurgi vanligen är kortfattade och mer sparsmakade i sin språkbehandling,
vilket också markerar skilda bedömningskulturer inom olika vetenskapsområden.
Frågan om vilka uttryck i meritvärderingen som verkar främja respektive motverka
publicering med öppen tillgång har vi endast flyktigt berört och den tarvar fortsatta
undersökningar. En möjlig ingång till detta ämne skulle vara att undersöka hur
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publiceringsmönster ser ut inom olika vetenskapsområden.12 Detta kan ge en
språngbräda till att diskutera om de variationer i hur värderingar görs som vi sett också
avspeglas i skillnader i publiceringsmönster. Man skulle kunna anta att de traditioner
som starkt värderar publiceringsmeriter med avseende på kanal i större utsträckning
formar vilka kanaler forskare väljer att publicera sig i. Det skulle kunna ge indikationer
på strukturer inom exempelvis det medicinska vetenskapsområdet, där de
välrenommerade kanalerna i sig ses som en stark garant för kvalitet, vilket försvårar
publicering med öppen tillgång. Man skulle också kunna tänka sig att det inom det
humanistiska vetenskapsområdet, där vi generellt sett noterat mer omfattande och
ingående utlåtanden, oavsett publiceringskanal och genomslag, skulle finnas större
tolerans för öppen publicering. En generell iakttagelse i vår undersökning är att
värdering av publiceringsmeriter genom värdering av kanaler betonas mer i riktlinjer
inom medicin, naturvetenskap och teknik än de gör inom humaniora och
samhällsvetenskap.
Aspekten genomslag förekommer i allmänhet i större utsträckning i utlåtandena än i
riktlinjerna, vilket sätter fingret på företeelsen att sakkunniga understundom lägger till
egna kriterier och gör bedömningar som går utöver vad riktlinjerna anger. Frågan om
vilken utsträckning utlåtandena är utslag av individuella preferenser för
kvalitetsindikatorer, respektive hänsynstaganden till vad som anges i riktlinjerna,
behöver bli föremål för fortsatta undersökningar. Ett högt genomslag gynnar sannolikt
öppen tillgång i den mån sådana publiceringskanaler genererar genomslag.
Alperin et al. (2019) identifierar en potentiell intressekonflikt mellan forskningens
prestige – en hög värdering av högrankade publiceringskanaler visavi dess allmännytta
– som kan främjas av andra typer av spridning. Sakkunnigas värdering av traditionella
publiceringskanaler riskerar att cementera en bedömning som inte främjar det allmänna
goda (public good), såsom aktiviteter som sorterar under universitetens tredje uppgift
med samverkan med det omgivande samhället. Enligt Alperin et al. (2019) torde ett
steg mot att uppfylla den tredje uppgiften – och ge allmänheten tillgång till forskningen
den har bidragit till att finansiera – bli ökad publicering med öppen tillgång. Författarna
konstaterar också att publicering med öppen tillgång har ökat till att utgöra omkring
hälften av den senaste forskningslitteraturen. Trots att forskarna i undersökningen var
principiellt positiva till öppen tillgång finns det ändå en föreställning om att
konventionell publicering är ett säkrare kort när det gäller kollegial bedömning i
befordringsärenden.

12

En sådan studie – Piwowar et al. (2018) – listar ett antal studier som undersökt andelen publicering med
öppen tillgång på disciplinnivå och noterar att de inte kunnat finna någon senare än 2014. Det gör att data inte är
helt uppdaterade, men i Archambault et al. (2014), som täcker åren 2011-2013 framgår att andelen med öppen
tillgång överskrider 50 % i 6 av 12 makroområden som de jämför: “The fields with the greatest proportion of
OA are General Science & Technology (Adjusted OA=90 %), Biomedical Research (71 %), Mathematics &
Statistics (68 %), and Biology (66 %). OA is not as commonly used in Visual & Performing Arts (Adjusted
OA=25 %), Communication & Textual Studies (31 %), Historical Studies (34 %), Engineering (35 %), and
Philosophy & Theology (35 %).” (Archambault et al. 2014)
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Så som meritvärderingssystemet ser ut idag framstår incitamenten för publicering med
öppen tillgång som mycket svaga. Det är knappast förvånande att så är fallet i ett
meriteringssystem där forskarna för sin karriärutveckling är beroende av publicering i
välrenommerade internationella kanaler och där utformningen av meriteringssystemen
sker enligt olika logiker formade av fakulteter, discipliner och sakkunniga. Vi kan i de
riktlinjer vi studerat notera att docenturnämnderna ibland har kopierat ordalydelser från
riktlinjer i samma fakultet men från andra lärosäten, vilket förstärker den ämnesmässiga
samsynen kring olika aspekters meritvärde på ett nationellt plan. Mycket vore vunnet
med nationella riktlinjer för docentur, åtminstone på vetenskapsområdesnivå och att det
i ett sådant sammanhang förs diskussioner inom forskarsamfundet om hur dess
bedömningskulturer kan utvecklas. I ett sådant arbete borde frågan om hur
meritvärderingar kan utformas så att de inte motverkar en ökad användning av öppen
publicering tillmätas stor vikt.
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8 Bilagor
Bilaga 1: Översikt över insamlade och studerade riktlinjer för docentur
Fakultet och
lärosäte

Dokumentets titel

Datum för
studerad
version

Antal
sidor

Dokumen Anmärkningar
t-ID i
denna
rapport

Allmän [AL]
Linnéuniversitete Kompletterande riktlinjer
t
- Anställningsordning för
anställning av lärare vid
Linnéuniversitetet
Humanistisk
fakultet [HU]
Göteborgs
universitet,
Humanistiska
fakulteten
Lunds
universitet,
Humanistiska
och teologiska
fakulteterna
Stockholms
universitet,
Humanistiska
fakulteten
Konstnärlig
fakultet [KO]
Lunds
universitet,
Konstnärliga
fakultetsstyrelse
n
Medicinsk
fakultet [ME]
Göteborgs
universitet,
Sahlgrenska
akademin
Karolinska
Institutet
Lunds
universitet,
Medicinska
fakulteten

2014-11-10

18

R-AL-LN Dokumentet avser
olika typer av
anställningar samt
antagning till
docent

Anvisningar för ansökan
om antagning som
oavlönad docent

2017-03-09

8

R-HU-GU

Regler för antagning av
oavlönade docenter vid
de humanistiska och
teologiska fakulteterna

2014-12-03

2

R-HU-LU

Riktlinjer och
2013-02-12
handläggningsordning för
att antas som docent vid
humanistiska fakulteten

5

R-HU-SU

Riktlinjer för antagning av 2017-05-31
docenter vid Konstnärliga
fakulteten vid Lunds
universitet

3

R-KO-LU

Regler för docentur vid
Sahlgrenska akademin

2016-08-24

6

R-ME-GU

Regler för docentur vid
Karolinska Institutet

2014-03-18

18

R-ME-KI

8

R-ME-LU

Vägledning för ansökan 2014-12-19
om oavlönad docentur
vid Medicinska fakulteten
vid Lunds universitet
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Fakultet och
lärosäte

Dokumentets titel

Datum för
studerad
version

Naturvetenskap
lig fakultet [NA]
Göteborgs
universitet,
Naturvetenskapli
ga fakulteten
Lunds
universitet,
Naturvetenskapli
ga fakulteten

Regler för antagning av 2014-05-09
oavlönade docenter vid
Naturvetenskapliga
fakulteten
Vägledning för ansökan 2017-09-01
om docentur vid
naturvetenskapliga
fakulteten vid Lunds
universitet
Stockholms
Riktlinjer och
2015-08-29
universitet,
handläggningsordning för
Naturvetenskapli antagning av docent
ga fakulteten
inom den
naturvetenskapliga
fakulteten vid Stockholms
universitet
Samhällsvetens
kaplig fakultet
[SA]
Göteborgs
Riktlinjer för
[saknas]
universitet,
handläggning av
Samhällsvetensk docenturärenden samt
apliga fakulteten anvisningar för ansökan
vid
Samhällsvetenskapliga
fakulteten
Lunds
Riktlinjer för ansökan och 2015-11-26
universitet,
antagning av oavlönade
Samhällsvetensk docenter vid
apliga fakulteten Samhällsvetenskapliga
fakulteten
Stockholms
Riktlinjer för behandling 2016-03-09
universitet,
av ärenden rörande
Samhällsvetensk antagning av docent
apliga fakulteten
Teknisk fakultet
[TE]
Chalmers
Guidelines for
2010-08-11
Tekniska
Qualification as
Högskola
“Oavlönad docent”
Lunds
Riktlinjer för antagning av 2016-01-26
universitet,
docenter vid Lunds
Lunds Tekniska Tekniska Högskola - LTH
Högskola
Utbildningsvete
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Antal
sidor

Dokumen Anmärkningar
t-ID i
denna
rapport

11

R-NA-GU

5

R-NA-LU

5

R-NA-SU

3

R-SA-GU

4

R-SA-LU

5

R-SA-SU

3

R-TE-CT

2

R-TE-LU

Fakultet och
lärosäte

nskaplig
fakultet [UT]
Göteborgs
universitet,
Utbildningsveten
skapliga
fakulteten

Dokumentets titel

Datum för
studerad
version

Riktlinjer för
2014-03-26
docentmeritering vid
Utbildningsvetenskapliga
fakulteten
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Antal
sidor

Dokumen Anmärkningar
t-ID i
denna
rapport

3

R-UT-GU

Bilaga 2: Översikt över insamlade och studerade sakkunnigutlåtanden
Nr
Typ_ämne_lärosäte_språk_form_ärendenr
1 S_HU_GU_EN_EL&SC_17_069

Antal sidor i utlåtandet

Övriga sidor (formulär)

13

2 S_HU_GU_EN_EL_17_078

3

3 S_HU_GU_NO_EL_17_075

8

4 S_HU_GU_SV_EL_17_079

4

5 S_HU_GU_SV_SC_17_073

8

6 S_HU_GU_SV_SC_17_085

5

7 S_HU_LN_EN_EL _17_001a

7

8 S_HU_LN_NO_EL_17_002a

7

9 S_HU_LN_SV_EL_17_003a

5

10 S_HU_LN_SV_SC_17_001b

3

11 S_HU_LN_SV_SC_17_003b

5

12 S_HU_LU_DA_SC_17_004

4

13 S_HU_LU_EN_SC_17_005

6

14 S_HU_LU_NO_SC_17_006b

18

15 S_HU_LU_SV_EL_17_007

14

16 S_HU_LU_SV_SC_17_008

6

17 S_HU_LU_SV_SC_17_009

6

18 S_HU_LU_SV_SC_17_010

4

19 S_HU_SU_DA_EL_17_011b

4

20 S_HU_SU_EN_EL_17_011a

6

21 S_HU_SU_EN_EL_17_012a

4

22 S_HU_SU_EN_EL_17_013a

6

23 S_HU_SU_EN_EL_17_013b

7

24 S_HU_SU_EN_SC_17_012b

4

25 S_HU_SU_EN_SC_17_014a

4

26 S_HU_SU_NO_EL_17_015a

4

27 S_HU_SU_SV_EL_17_014b

5

28 S_HU_SU_SV_EL_17_015b

3

29 S_HU_SU_SV_EL_17_016a

4

30 S_HU_SU_SV_SC_17_016b

8

31 S_HU_SU_SV_SC_17_017a

6

32 S_HU_SU_SV_SC_17_017b

6

33 S_ME_GU_SV_EL_17_068

2

34 S_ME_GU_SV_SC_17_088

2

35 S_ME_GU_SV_SC_17_089

2

36 S_ME_KI_SV_EL_17_020a

6
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1

4

Nr
Typ_ämne_lärosäte_språk_form_ärendenr
37 S_ME_KI_SV_EL_17_020b

Antal sidor i utlåtandet

Övriga sidor (formulär)

9

4

38 S_ME_KI_SV_EL_17_021

6

4

39 S_ME_KI_SV_EL_17_022a

10

4

40 S_ME_KI_SV_EL_17_022b

7

5

41 S_ME_KI_SV_SC_17_018a

7

4

42 S_ME_KI_SV_SC_17_018b

7

4

43 S_ME_KI_SV_SC_17_019a

6

4

44 S_ME_KI_SV_SC_17_019b

6

2

45 S_ME_KI_SV_SC_17_019c

3

1

46 S_ME_LU_SV_SC_17_023

2

47 S_ME_LU_SV_SC_17_024

3

48 S_ME_LU_SV_SC_17_025

3

49 S_ME_LU_SV_SC_17_026

2

50 S_NA_CH_EN_EL_17_027

5

1

51 S_NA_CH_EN_EL_17_028

3

2

52 S_NA_CH_EN_EL_17_030

3

1

53 S_NA_CH_EN_SC_17_029

3

2

54 S_NA_CH_EN_SC_17_031

3

1

55 S_NA_CH_EN_SC_17_032

5

1

56 S_NA_CH_EN_SC_17_033

3

1

57 S_NA_CH_EN_SC_17_034

3

1

58 S_NA_CH_EN_SC_17_035

4

1

59 S_NA_CH_EN_SC_17_036

4

1

60 S_NA_GU_EN_EL_17_074

4

61 S_NA_GU_EN_EL_17_077

2

62 S_NA_GU_EN_EL_17_082

3

63 S_NA_LU_EN_SC_17_037

1

64 S_NA_LU_SV_SC_17_038

2

65 S_NA_LU_SV_SC_17_039

4

66 S_NA_LU_SV_SC_17_040

2

67 S_NA_SU_EN_EL_17_041

3

68 S_NA_SU_EN_EL_17_042

2

69 S_NA_SU_EN_SC_17_043

3

70 S_NA_SU_EN_SC_17_044

4

71 S_NA_SU_SV_EL_17_045

3

72 S_NA_SU_SV_SC_17_046

2

73 S_SA_GU_DA_EL_17_086a

5

74 S_SA_GU_EN_EL_17_080

4
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Nr
Typ_ämne_lärosäte_språk_form_ärendenr
75 S_SA_GU_EN_EL_17_081

Antal sidor i utlåtandet

Övriga sidor (formulär)

7

76 S_SA_GU_NO_EL_17_086b

4

77 S_SA_GU_SV_EL_17_070

7

78 S_SA_GU_SV_EL_17_071a

5

79 S_SA_GU_SV_EL_17_076

5

80 S_SA_GU_SV_EL_17_083

3

81 S_SA_GU_SV_SC_17_072

2

82 S_SA_GU_SV_SC_17_084

8

83 S_SA_GU_SV_SC_17_084b

6

84 S_SA_GU_SV_SC_17_087

4

85 S_SA_LN_EN_SC_17_047

6

86 S_SA_LN_SV_SC_17_048

8

87 S_SA_LN_SV_SC_17_049

6

88 S_SA_LN_SV_SC_17_050

7

89 S_SA_LN_SV_SC_17_051

9

90 S_SA_LN_SV_SC_17_052

3

91 S_SA_LN_SV_SC_17_053

7

92 S_SA_LN_SV_SC_17_054

3

93 S_SA_LN_SV_SC_17_055

3

94 S_SA_LN_SV_SC_17_056

5

95 S_SA_LN_SV_SC_17_057

2

96 S_SA_LN_SV_SC_17_058

4

97 S_SA_LU_EN_EL_17_059

6

98 S_SA_LU_EN_SC_17_063

6

99 S_SA_LU_SV_EL_17_060

6

100 S_SA_LU_SV_EL_17_061

5

101 S_SA_LU_SV_SC_17_062

8

102 S_SA_SU_EN_EL_17_064a

2

103 S_SA_SU_EN_EL_17_064b

6

104 S_SA_SU_EN_SC_17_064c

6

105 S_SA_SU_SV_EL_17_065a

5

106 S_SA_SU_SV_EL_17_065b

5

107 S_SA_SU_SV_EL_17_065c

5

108 S_SA_SU_SV_EL_17_066a

8

109 S_SA_SU_SV_EL_17_066b

4

110 S_SA_SU_SV_EL_17_067a

5

111 S_SA_SU_SV_EL_17_067b

6

112 S_SA_SU_SV_EL_17_067c

5
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3
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