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Förord 

Den 15 december 2011 fastställde konsistoriet en ny anställningsordning för 
Uppsala universitet och i den är befordran till professor en möjlighet för den 
enskilde universitetslektorn fr.o.m. den 1 januari 2012: ”En universitetslektor … 
ska befordras till professor om han eller hon … är behörig för en sådan anställning 
och dessutom har bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som respektive 
områdes-/fakultetsnämnd fastställt.” 

Under hösten 2011 genomfördes på uppdrag av rektor en studie av hur 1999 
års befordringsreform gestaltat sig vid Uppsala universitet under de tolv år som 
befordran reglerades nationellt genom högskoleförordningen. I studien ställdes ett 
antal frågor som har diskuterats under hela den tolvårsperiod som lektorer med 
stöd i högskoleförordningen kunnat ansöka om befordran: Skulle befordrade 
professorers kompetens komma att ligga på samma nivå som lärostolsprofessorer-
nas? Skulle befordrade professorers kompetensnivå komma att sjunka över tid? 
Skulle befordrade professorer komma att ersätta lärostolsprofessorer? Skulle 
rörligheten inom akademin komma att minska från en redan låg nivå?  

Huvudrapporten från projektet publicerades i december 2011: Darr på 
ribban? En uppföljning av 1999 års befordringsreform vid Uppsala universitet. 
Den skrift du håller i din hand är en sammanfattning av den fullständiga 
rapporten. Den senare kan hämtas via följande länk: 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:463861 
eller beställas via universitetets online-shop: 

http://www.ub.uu.se/sv/Service/Online-shop/ 
Denna skrift har som främsta syfte att stimulera till diskussion inom olika 

fakulteter och att utgöra ett stöd för åtminstone sex olika målgruppers tänkande 
och agerande: Lektorer som funderar på att ansöka om befordran, doktorander 
som vill veta mer om byggstenarna i den akademiska karriären, prefekter och 
dekaner med direkt eller indirekt personalansvar, beslutsfattare och handläggare i 
befordrings- och anställningsärenden, sakkunniga samt seniora professorer som 
vill stödja yngre kollegor i dessas akademiska karriär. 

Ulla Riis 
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Bakgrund, syfte och studiens design 

Hösten 2011 presenterade jag tillsammans med medarbetarna Thérèse Hartman 
och Sara Levander resultatet av en uppföljning av 1999 års befordringsreform.1 
Denna reform innebar att en lektor hade ovillkorlig rätt att ansöka om och bli be-
fordrad till professor om hon eller han hade ”behörighet för en sådan anställning”.2 
Denna skrift sammanfattar undersökningens huvudrapport.  

De sex målgrupperna – identifierande i förordet – har varierande erfarenheter 
och förkunskaper på området och därför kan ett par avsnitt säkert kännas 
elementära för en ärrad professor eller en erfaren prefekt. För en relativt nybliven 
lektor tror jag däremot att en beskrivning av vissa procedurfrågor kan fylla ett 
behov av information liksom för en doktorand som siktar på att bli akademisk 
lärare och forskare. Jag kommer att ta upp dessa frågor: 

 Något om befordringsreformen i siffror vid Uppsala universitet åren 
1999-2010, 

 Något om befordringsprocessen som sådan, 

 Studiens design, 

 Undersökningens viktigaste resultat i sammanfattning, 

 Vår metod för att mäta meriter, 

 En diskussion av resultaten, 

 Ett antal slutsatser inför framtiden. 

I huvudrapporten finns en guide för den som vill testa sina meriters relativa tyngd 
i förhållande till meriterna för dem som blev befordrade vid Uppsala universitet 
någon gång under åren 1999-2010. I denna kortare skrift visas ett exempel hur en 
sådan jämförelse kan göras (s. 25f). Vår metod och våra resultat konkretiseras 
med ett antal autentiska fall som också kan vara illustrativa för den som vill 
”kalibrera” sina meriter. 

Studiens syfte har handlat om att systematisera vår kunskap om det som 
vardagligt kallas ribban: Vilka meriter har krävts för att en lektor skulle kunna bli 
befordrad till professor? Finns skillnader när det gäller hur de vetenskapliga och 
de pedagogiska meriterna har beskrivits, bedömts och värderats över tid, mellan 
fakulteter och sektioner samt mellan kvinnor och män? Dessa syften går tillbaka 
på några vanliga farhågor innan reformen sjösattes: Skulle kompetensnivån på de 
befordrade professorerna komma att ligga på samma nivå som kompetensnivån på 
de professorer som anställts efter utlysning och konkurrens? Skulle rörligheten 
inom akademin komma att minska från en redan låg nivå? Skulle de befordrade 
professorerna komma att ersätta de professorer som anställts efter utlysning och 

                                                           
1 Riis, U., Hartman, T. & Levander, S. (2011) Darr på ribban? En uppföljning av 1999 års befordringsreform vid 
Uppsala universitet. Uppsala Studies in Education No 127. 
2 Se t.ex. HF 2009/10, 4 kap, 11 § (SFS 1998:1003). Reformen inbegrep även adjunkter som kunde ansöka om 
befordran till lektor, men denna del av reformen har vi inte undersökt. 
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konkurrens? Under tolvårsperioden uppkom ytterligare fråga: Skulle befordrade 
professorers kompetensnivå komma att sjunka över tid? 

Inför reformen underströks vikten av att pedagogiska meriter skulle beaktas i 
högre grad än tidigare. Därför ställde vi i undersökningen också frågor om balan-
sen i beskrivningen, bedömningen och värderingen av de pedagogiska respektive 
de vetenskapliga meriterna. 

Undersökningen är upplagd så att jämförelser kan göras över tid, över kön och 
över vetenskapsområden, fakulteter och sektioner. Ytterligare en jämförelse 
handlar om den omsorg som ägnas de vetenskapliga meriterna och de pedagogiska 
meriterna i sakkunnigutlåtanden, i beredning och i beslut. 

Befordringsreformen vid Uppsala universitet 

1999-2010 i några siffror 

Behöriga universitetslektorer hade under tolv år, 1999-2010, rätt att befordras till 
professor. Från den 1 januari 2011 har arbetsgivaren en möjlighet att befordra 
lektorer till professor. Vid Uppsala universitet ansökte under de tolv åren drygt 
700 lektorer om befordran. Av dessa befordrades ca 540.3 Under de första två 
åren, 1999-2000, inlämnades 310 ansökningar. Det var 46 procent av den popu-
lation av ansökningar som vår undersökning bygger på. Under de år som sedan 
följde låg antalet ansökningar omkring 30 per år, med undantag för sista året i 
perioden, 2010, då antalet steg till det dubbla.  

Undersökningen utgår från 678 ansökningar som fördelar sig över de tre 
vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap (HS), medicin och farmaci 
(MF) och teknik och naturvetenskap (TN) enligt Tabell 1. 

 
Tabell 1. Antal ansökningar fördelade över vetenskapsområden och jämförda med antalet 
lektorer vid Uppsala universitet 1998. 

 

Område 
Antal 
ansökn  

Andel 
ansökn % 

Andel lekt UU 
1998 % 

HS 244 36,0 44,1 
MF 135 19,9 15,5 
TN 298 44,0 40,4 
Okänt 1   0,1 -- 

Totalt 678 100,0 100,0 

 

                                                           
3 I dessa siffror ingår ansökningar som sändes in sent 2010 och under 2011 men som färdigbehandlades först 
under perioden 2011-09-01—2012-02-28. I undersökningen av Riis, Hartman & Levander (2011) ingår inte 
dessa ärenden och därför avviker siffrorna per 28 februari 2012 (706 resp. 538) från siffrorna i undersökningen 
(678 resp. 509). 
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Tabellen visar att andelen ansökningar från MF-området och TN-området är 
större än respektive områdes andel av universitetets lektorspersonal året innan 
reformen trädde i kraft. För HS-området gäller då det omvända. Inom HS-
området befordrades 77 procent av de sökande, inom MF-området ca 84 procent 
och inom TN-området 70 procent (ej i tabell). Av ansökningarna kom 78 procent 
från män och 22 procent från kvinnor. Detta återspeglade ganska väl könsför-
delningen bland lektorerna 1998, som var 74 respektive 26 procent, men det är 
tydligt att männen har tagit för sig med litet större iver än kvinnorna. Däremot 
gick det bra för de kvinnor som ansökte: 79 procent av kvinnorna befordrades att 
jämföra med 74 procent av männen.  

En sjättedel av ansökningarna kom från personer som sökte ett utannonserat 
lektorat och som, om de skulle erbjudas lektoratet hade begärt att i stället bli 
anställda som professor. I vardagligt tal kallades detta för 4:12-ärenden, något 
som går tillbaka på högskoleförordningens 4 kap, 12 § där detta regleras.4 

Behörighet och bedömningsgrunder, meriter 

och skicklighet 

I det här sammanhanget är begreppen ’behörighet’, ’bedömningsgrund’, ’meri-
ter’ och ’skicklighet’ centrala. Behörighet för anställning som t.ex. professor 
handlar om ett tröskelvärde för en sådan anställning. Om flera sökande konkurre-
rar om en anställning ska ett antal bedömningsgrunder användas för att komma 
fram till vem av de behöriga sökande som är ”bäst”. I befordringsärenden behövs 
inga bedömningsgrunder för att skilja två eller flera behöriga sökande åt. 
(Däremot används bedömningsgrund i samband med befordran, men på ett annat 
sätt, i den anställningsordning som gäller vid Uppsala universitetet sedan 1 januari 
2012.)5 

Behörighet som avser anställningar inom universitet och högskolor regleras i 
högskoleförordningen: ”Behörig att anställas som professor . . . är den som har 
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet” (4 kap, 5 §).6 Här kommer de 
sakkunniga in. Deras uppgift är att bedöma om en person som ansöker om be-
fordran har visat tillräcklig vetenskaplig och tillräcklig pedagogisk skicklighet 
inom sitt ämnesområde för att befordras.  

Det viktigaste underlaget för de sakkunniga är den sökandes skriftliga ansökan. 
Den ska innehålla en CV med bl.a. en förteckning över publikationer. Normalt 

                                                           
4 Här åsyftas den högskoleförordning som gällde fram t.o.m. 2010-12-31 (SFS 1998:1003 och SFS 2001:211). 
Den version av högskoleförordningen som trädde i kraft 2011-01-01 behandlar inte befordran. Frågan om be-
fordran som en möjlighet ligger fr.o.m. detta datum hos det enskilda lärosätet. 
5 Uppsala universitet (2011) Anställningsordning för Uppsala universitet. Föreskrifter för läraranställningar, 
rekrytering och befordran av lärare. UFV 2010/1842; 5 kap, 50 §. 
http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=92570&kategoriId=248 
6 Här bygger vi på relevanta delar av de versioner av HF som gällt under perioden 1999-2010. Även i den HF 
som gäller fr.o.m. 1 januari 2011 återfinns behörighetsreglerna i 4 kap, men i 3 § i stället för i 5 § (SFS 
2010:1064). Vår hänvisning avser HF 2009/10 (SFS 1998:1003). 
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innefattar ansökan också den sökandes presentation av sina olika karriärsteg och 
erfarenheter av forskning, undervisning, samverkan, ledning och administration 
samt erfarenheter som visar vetenskapssamhällets förtroende för vederbörande, 
t.ex. uppdrag som fakultetsopponent eller som ledamot av betygsnämnd. De 
erfarenheter som redovisas på detta sätt är den sökandes meriter. De sakkunniga 
ska utifrån dessa beskrivningar av meriterna, oftast kvantitativa till karaktären, nå 
fram till en kvalitativ bedömning av de sökandes skicklighet i de olika avseendena. 
De sakkunnigas formella roll är att vara rådgivande experter till fakultetsnämnden 
och till rektor.  

Ett befordringsärende bereds först på fakultetsnivå, inledningsvis genom att 
fakultetsnämnden utser några personer till sakkunniga. Dessa ska hämtas från ett 
annat lärosäte än det egna. Tanken är inte bara att undvika jäv utan framför allt att 
åstadkomma det vi idag kallar peer review och att upprätthålla en nationell 
standard – i vardagligt tal ”ribban”. De sakkunniga förväntas ge ett referat av hur 
de uppfattat de sökandes meriter, värdera dem och presentera en slutsats om den 
sökandes skicklighet i olika avseenden.  

När de sakkunnigas utlåtanden har kommit in till fakultetsnämnden tar 
nämnden ställning till om man vill föreslå rektor att befordra den sökande eller 
inte. Här väger de sakkunnigas utlåtanden tungt. Fakultetsnämnden ska fatta ett 
eget beslut och det beslutet måste inte följa de sakkunnigas uppfattning, även om 
så oftast är fallet. För övrigt förekommer det ganska ofta, ungefär i vart sjätte 
ärende, att de sakkunniga kommer till olika slutsatser. Då om inte förr måste 
fakultetsnämnden mera aktivt ta ställning i ärendet. Ofta görs en hel del av den 
faktiska beredningen av ett organ inom fakultetsnämnden, t.ex. en anställnings-
nämnd, en rekryteringsgrupp eller en särskilt inrättad befordringskommitté.  

Rektor måste inte följa det förslag hon eller han får, men rektors beslut kan 
inte vara godtyckligt utan måste grundas på något slag av utredning.7 Rektors 
beslut måste också motiveras i det fall en ansökan om befordran avslås.8 De vanli-
gaste avslagsmotiveringarna är att den sökande inte har kunnat visa tillräcklig 
vetenskaplig skicklighet eller inte tillräcklig pedagogisk skicklighet eller inte till-
räcklig skicklighet i någon av de två behörighetsgrunderna. Det kan också före-
komma att en ansökan avslås på den grunden att den sökande inte är behörig. 

Proceduren för befordran innehåller som synes flera moment och frågan om 
”var ribban ligger” har inget entydigt svar. För de sakkunniga kan den ligga på en 
nivå, för de beredande organen på en annan och för den som fattar beslut i frågan, 
rektor, på en tredje. I det helt övervägande antalet fall finns dock en samstämmig-
het mellan dessa aktörer.  

                                                           
7 Myndighetsförordningen, 20 § (SFS 2007:515). 
8 Förvaltningslagen 20 § (SFS 1986:223). 



 

5 

Befordran som meritmarkör  

När en sökande fått sin ansökan beviljad får hon eller han en ny anställning och ett 
nytt anställningsbevis. Hon eller han får också ett visst lönepåslag. Hon eller han 
installeras vid en av universitetets akademiska högtider på samma sätt som den 
som anställs som professor efter utlysning och konkurrens. De senare anställning-
arna kallas vardagligt för lärostolsprofessurer och denna beteckning kommer att 
användas här eftersom ingen annan term har kunnat ersätta den på ett språkligt 
smidigt sätt.  

Avskaffandet – och bibehållandet – av lärostolsprofessurerna har varit en kon-
troversiell fråga. Många universitet och högskolor – dock inte Uppsala universitet 
– har behandlat samtliga sina professorer på samma sätt lönemässigt, när det gäller 
arbetsvillkor och tillgång till fakultetsanslagen. Det medförde problem – framför 
allt uttunning av fakultetsanslagen – i takt med att de befordrade professorerna 
blev fler och fler – eftersom reformen inte var finansierad. Uppsala universitet 
valde att skilja mellan befordran som en meritmarkör och anställning av 
lärostolsprofessor som en central del i universitetets strategiska utveckling. De 
befordrade professorerna i Uppsala har inte haft samma andel av sin anställning 
vikt för forskning som lärostolsprofessorerna, även om vissa fakultetsnämnder har 
skapat ett större eller mindre sådant utrymme för dem. Vilket i sin tur lett till en 
uttunning av fakultetsanslagen även vid Uppsala universitet . . . . .  

Kort om metod 

Vi har analyserat ett urval om 294 (43 %) av de totalt 678 befordringsärendena. 
Vi intresserade oss i första hand för de vetenskapliga meriterna och de 
pedagogiska meriterna. För dessa meriter skapade vi ett viktat index för de 
vetenskapliga meriterna och tre för de pedagogiska. Sättet att vikta och argument 
för detta ges på s. 11ff, direkt efter en presentation av resultaten i 
sammanfattning. En gissning är att de flesta kommer att hålla med oss i vår 
argumentation för vikterna, men däremot inte när det gäller de faktiskt valda 
vikterna. Är t.ex. en doktorsavhandling värd tolv gånger mer än en 
institutionsrapport? Bör t.ex. handledning av en doktorand till examen väga 
tyngre än ett uppdrag som studierektor? Här finns utrymme för diskussion och 
åsiktsbrytningar. 

Vi har också studerat ansökningarna med avseende på samverkansaktiviteter, 
ledarskapsmeriter och meriter som vittnar om vetenskapssamhällets förtroende. 
Vi har noterat om de sökande har fått vetenskapliga eller pedagogiska pris, om de 
har haft externa forskningsanslag och i så fall hur stora dessa anslag varit. Vi har 
försökt fånga de sökandes rörlighet: Har de varit anställda vid ett eller flera 
lärosäten innan de kom till Uppsala universitet, har de arbetat utanför universi-
tetsvärlden och har de vistats vid något utländskt universitet? Har de sin doktors-
examen och/eller sin docentkompetens från Uppsala universitet eller från något 
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annat universitet? Vi har skapat viktade index för ledarskap, för vetenskapssam-
hällets förtroende och för rörlighet. Slutligen har vi också registrerat om de 
sökande har varit föräldralediga.  

Vi har granskat de sakkunnigas utlåtanden vad gäller längd (i centimeter) och 
struktur samt den omsorg som de ägnat åt beskrivning och värdering av de 
pedagogiska meriterna jämfört med de vetenskapliga meriterna. Detta motiveras 
av en skärpning i högskoleförordningen i samband med befordringsreformen: Det 
betonades att ”lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska 
skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten”.9 I direktiven 
till den utredning som föregick reformen uttrycktes detta ännu tydligare: ”. . . att 
vid tillsättning av professurer tillmäta pedagogiska meriter en reell vikt.”10 

Resultaten i sammanfattning  

Vetenskapliga meriter 

 Publiceringstraditioner varierar mycket både mellan vetenskapsområden 
och mellan fakulteter och sektioner inom ett vetenskapsområde. Menings-
fulla jämförelser kan därför inte göras utifrån enkla frekvensberäkningar,  

 Vårt index för vetenskapliga meriter har medgett jämförelser över tid, 
över kön, över vetenskapsområden, fakulteter/sektioner och beslut i 
befordringsfrågan,  

 De vetenskapliga meriterna, mätta via index, ger tydliga utslag i beslut om 
att befordra eller inte befordra inom MF-området och något svagare utslag 
inom HS-området och TN-området, 

 Även sedan de tre vetenskapsområdenas vetenskapliga meriter via index 
har balanserats mot varandra finns inom varje område en betydande 
variation mellan fakulteter och sektioner, se också s. 24, 

 Det finns ett statistiskt positivt samband mellan vetenskaplig meritering 
och tid mellan disputation och tidpunkt för ansökan om befordran, 

 Omedelbart efter befordringsreformens införande uppstod en 
uppdämningseffekt inom HS-området och inom MF-området. Troligen 
fanns en uppdämning även inom TN-området.11 Uppdämningen uppstod 
när ett stort antal lektorer omedelbart utnyttjade den nya möjligheten till 
befordran. Många av dem hade tidigare sökt lärostolsprofessurer och fått 
goda placeringar men inte fått anställningen, 

 Fler sökande med relativt sett goda vetenskapliga meriter och svaga peda-
gogiska meriter har fått avslag än omvänt, 

                                                           
9 SFS 1998:1003. 
10 SOU 1996:166, s. 116. 
11 Hälften av alla akter från TN-området hade rensats ut, samtliga från åren 1999 och 2000. 
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 Ribban för de vetenskapliga meriterna har sjunkit över de studerade tolv 
åren men sänkningen är måttlig, se Figur 1, 

 Standardhållningen i universitetets och rektors beslut har förbättrats över 
tid – ribban ligger oftare still, 

 Vi har inte studerat var ribban för de vetenskapliga meriterna låg för 
lärostolsprofessurer före och under tiden för reformen. 

 

År 2006 togs inga beslut om avslag. 

 
Figur 1. Index Vetenskapliga meriter över tid och beslut för befordrade och för dem som 
fick avslag, medelvärde.  

Pedagogiska meriter  

 Två av våra tre index för pedagogiska meriter har fungerat bra för jäm-
förelser av olika slag, 

 De pedagogiska meriternas betydelse har ökat över tid. Detta beror delvis 
på tydligare efterfrågan från ledningshåll och bättre redovisning av dessa 
meriter från de sökande, 

 Inom MF-området och TN-området har handledning av ett visst antal 
doktorander regelmässigt använts som minimikriterium på pedagogisk 
skicklighet, trots att Överklagandenämnden för universitet och högskolor 
(ÖNH) avvisat ett sådant förfarande. Nationella samordningar har spelat 
en roll för denna praxis, 

 De sökande inom HS-området uppvisar färre forskarhandledningsmeriter 
än sökande inom övriga områden, 

 Inom HS-området finns en tendens över tid att i ökande utsträckning 
tillämpa ett kvantitativt forskarhandledningskriterium, 
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 Meriter som handlar om reflektion i pedagogiska frågor, vårt tredje och 
kvalitativa pedagogiska index, har inte främjat12 befordran, 

 Betydelsen av de pedagogiska meriterna, mätta genom ett kvantitativt 
index, för befordran går i förväntad riktning inom HS-området och TN-
området, men i motsatt riktning inom MF-området. Inom MF-området 
förefaller de pedagogiska meriterna ha ignorerats som avslagsgrund,  

 Hälften av de sökande har genomgått en högskolepedagogisk utbildning, 

 Ribban för de pedagogiska meriterna har höjts över tid, se Figur 2. Främst 
en lätt kvantifierbar del av de pedagogiska meriterna ligger bakom detta 
utfall, 

 Standardhållningen i universitetets och rektors beslut har förbättrats över 
tid – ribban ligger oftare still, 

 Vi har inte studerat var ribban för de pedagogiska meriterna låg för 
lärostolsprofessurer före och under tiden för reformen.  
 

 

År 2006 togs inga beslut om avslag. 
 
Figur 2. Index Pedagogiska meriter, erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering 
över tid och beslut för befordrade och för dem som fick avslag, medelvärde.  

Samverkan 

 Patent förekommer bara inom TN-området och MF-området och även där 
sparsamt, 

 Systematisk samverkan med industri, företag, myndigheter, andra orga-
nisationer och lärda sällskap förekommer hos knappt var fjärde sökande, 

                                                           
12 Ordet ”främjat” har valts här och i fortsättningen trots att det är mångtydigt. Jag räknar dock med att läsaren 
förstår att det syftar på statistiska resultat. 
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 Aktiviteter i syfte att popularisera vetenskap för en allmänhet förekommer 
betydligt oftare inom HS-området än inom MF-området och TN-området. 
Medverkan i massmedia är den vanligaste aktiviteten, 

 Erfarenhet av samverkansaktiviteter av olika slag förefaller inte spela någon 
roll för utgången av befordringsärendena. 

Vetenskapssamhällets förtroende 

 Erfarenhet av uppdrag som återspeglar vetenskapssamhällets förtroende 
främjar befordran. Detta handlar om t.ex. uppdrag som opponent, leda-
mot av betygsnämnd, uppdrag åt forskningsråd, sakkunniguppdrag i sam-
band med rekrytering eller befordran, review-uppdrag, eller uppdrag i 
styrelse, nämnd eller liknande organ där uppdraget föregåtts av val. 

Ledning och ansvar för gemensamma verksamheter 

 Ledningsuppgifter och arbete med gemensamma verksamheter, t.ex. upp-
drag som dekan, prefekt, studierektor eller uppdrag att ingå i kommittéer 
och arbetsgrupper, främjar befordran. Även här ingår uppdrag i styrelse, 
nämnd eller liknande organ. 

Rörlighet 

 Rörligheten är inte särskilt hög inom HS-området och MF-området, 

 Rörlighet främjar befordran inom MF-området och TN-området men kan 
t.o.m. ”bestraffas” inom HS-området,  

 Forskningsvistelse utomlands främjar befordran inom samtliga områden, 

 Vi har inte undersökt om befordringsreformen har påverkat benägenheten 
att söka en professur vid ett annat lärosäte. 

Forskningsanslag 

 Endast ca var fjärde sökande redovisar erhållna forskningsanslag, 

 Bland de sökande som erhållit anslag har männen fått fler anslag per person 
än kvinnorna och deras anslag är genomsnittligt större än kvinnornas, 

 Bland de sökande som erhållit anslag finns ett positivt samband mellan 
storlek på erhållna anslag och beslut om befordran. 

Kvinnor och män 

 Kvinnor som ansöker om befordran har som grupp något sämre vetenskap-
liga meriter än motsvarande män, 
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 Kvinnorna befordras på något lägre vetenskapliga meriter än män, och 
nivån för de kvinnor som får avslag är, med något undantag, också lägre än 
för motsvarande män, 

 Kvinnor som ansöker om befordran har som grupp något bättre pedago-
giska meriter än män, 

 Kvinnorna befordras på något lägre pedagogiska meriter än män, men 
nivån för avslag är densamma för kvinnor som för män, 

 Kvinnorna har betydligt mer erfarenhet än männen av ledningsuppgifter 
och ansvar för gemensamma verksamheter, 

 Kvinnorna har betydligt mer erfarenhet än männen av uppdrag som åter-
speglar vetenskapssamhällets förtroende, 

 Kraven på kvinnor och på män har varierat och de har varierat samtidigt 
över tid och mellan och inom vetenskapsområde. Styrkan i denna kompli-
cerade växelverkan har avtagit över tid. 

Övriga resultat som gäller de sökande 

 En tredjedel av de sökande har tilldelats minst en vetenskaplig belöning, 

 Fjorton procent av de sökande, en ungefär lika stor andel män som kvin-
nor, anger att de varit föräldralediga. Kvinnorna redovisar dock längre för-
äldraledigheter än männen gör. Underrapportering förekommer sannolikt 
hos både kvinnor och män. 

Sakkunnigas roll och utlåtanden 

 Sakkunnigutlåtandena blir kortare över tid inom samtliga tre vetenskaps-
områden, 

 Sakkunnigutlåtandena inom MF-området och TN-området är under hela 
tolvårsperioden mycket korta, 30 cm i genomsnitt, och saknar ofta åter-
kopplande och kvalitetsdrivande information till den sökande och till 
potentiella sökande, 

 De sakkunniga ägnar inte samma omsorg åt de pedagogiska meriterna som 
åt de vetenskapliga meriterna, 

 De sökandes beskrivningar av de egna meriterna har förbättrats över tid. 
Det har inte fått motsvarande effekt på de sakkunnigas beskrivningar av 
meriterna – tvärtom. De sakkunniga verkar ha ”rationaliserat” sitt arbete 
över tid. 
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Utvecklingen av antal professorer 

 Antalet professorer har fördubblats från 1999 till 2010 både i riket och vid 
Uppsala universitet. Under samma tid har minst 49 lärostolsprofessurer 
(17 %) försvunnit vid Uppsala universitet. 

Index, viktning och argument för viktningen 

För arbetet med kodning av informationen i ärendehandlingarna har vi utgått från 
drygt hundra variabler och ett antal av dem har kombinerats till åtta index: 

 Vetenskapliga meriter 

 Pedagogiska meriter (tre index) 

 Vetenskapssamhällets förtroende 

 Rörlighet 

 Ledarskap och ansvarstagande för gemensamma verksamheter 

 Sakkunnigutlåtanden som genre 

I det följande redovisas vårt sätt att vikta och skapa index för vetenskapliga och 
pedagogiska meriter tillsammans med argumenten för dessa vikter och index. 
Övriga index och argument för dem redovisas i huvudrapporten (s. 61ff). 

Begrepp som vetenskapliga meriter och vetenskaplig skicklighet är centrala i 
praktiskt taget varje diskussion om vem eller vilka som ska få anställningar, 
forskningsanslag, etc. Vi möter dem i förordningstexter och anställningsordningar 
och i andra texter som handlar om hur begränsade resurser och värden ska 
fördelas. Men hur kan dessa begrepp operationaliseras? Vi definierade till att börja 
med en variabelrymd för att fånga bl.a. de två centrala begreppen ’vetenskapliga 
meriter’ och ’pedagogiska meriter’. En invändning mot index av olika slag är att 
varje mått som ska fånga in vetenskapliga meriter och vara en indikator på graden 
av vetenskaplig skicklighet är ofullkomligt. Kritiken slutar ofta i slutsatsen att 
sådana indikatorer inte duger för jämförelser mellan olika discipliner och kun-
skapsområden. Dessa problem är reella, men vi menar att det måste vara värt ett 
försök att skapa något slag av mått för jämförelser. Vi har närmat oss problemet 
genom att vikta olika slag av meriter mot varandra. 

Index vetenskapliga meriter 

De vetenskapliga meriterna har mätts via de sökandes publikationer. Vi befinner 
oss långt ifrån det som är möjligt att göra med moderna bibliometriska metoder. 
Vi känner inte till tidskrifternas kvalitet och vet ingenting om citeringsgrad eller 
fältnormering. Vi har inte heller ägnat oss åt att fraktionera de sökandes publika-
tioner, även om detta hade varit teoretiskt möjligt.  
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Fjorton variabler ska fånga upp olika typer av publikationer som därefter vik-
tas i förhållande till varandra. Viktningen bestäms utifrån antaganden gjorda i fyra 
dimensioner: 

 Mängd tid bakom publikationen och publikationens omfång, 

 Grad av självständighet och ansvarstagande för uppgiften att skapa 
publikationen och arbetet bakom den, 

 Grad av stränghet i den vetenskapliga granskningen, samt 

 Grad av konkurrens om publiceringsutrymme.  

Arbetstiden bakom t.ex. en doktorsavhandling är lång, formellt minst 24 månader 
och ofta mer, men arbetet utförs under handledning. Arbetstiden bakom en 
artikel som forskaren bär huvudansvaret för är längre än en där hon eller han är 
medförfattare. Arbetstiden bakom en rapport utgiven inom landet är längre än 
arbetstiden bakom en artikel för vilken författaren bär ett begränsat ansvar och 
längre än en rapport i en institutionsserie. Arbetstiden bakom en artikel i en 
svensk väletablerad tidskrift är längre än arbetstiden bakom t.ex. ett kapitel i en 
antologi. Arbetstiden bakom en artikel som författas på engelska är troligen något 
längre än arbetstiden bakom en motsvarande artikel på svenska. I varje enskilt fall 
gäller antaganden som dessa kanske inte, men tillämpade på ett större material ser 
vi dessa antaganden om tidsåtgång som rimliga. Samma typ av rimlighetsbedöm-
ning gör vi också för de följande antagandena. 

Publikationers omfång varierar naturligtvis. Det är inte självklart att många 
sidor text kräver mer arbete än få sidor text, men generellt är det rimligt att 
räkna med en sådan samvariation.  

En doktorsavhandling skapas med hjälp av handledare och i en miljö som 
byggts upp för att stödja avhandlingsarbete och forskarstudier. Samtidigt är dok-
torsavhandlingen det första stora projekt som individen genomför och kraven på 
självständighet stegras normalt under de två à tre nettoåren. Vi betraktar graden 
av självständighet som måttlig genomsnittligt sett.13 Att som etablerad lektor för-
fatta en bok innebär ett självständigt ansvarstagande som dock utförs mot bak-
grund av erfarenhet och viss rutin. Att vara ensam författare till en artikel eller att 
vara första eller sista namn innebär mer av ansvarstagande och självständighet än 
att vara en bland flera författare. Att på uppdrag av t.ex. en myndighet skriva en 
rapport över något samhällsproblem, inbegripet naturvetenskapliga och tekniska 
problem i en samhällelig kontext, kan innebära ett betydande mått av ansvar. 

Kollegial granskning av forskningsresultat är en nyckel i det vetenskapliga 
arbetet. Den utövas på olika sätt; i institutionens seminarium, vid forskningskon-
ferensen, vid disputationen och i tidskriftsredaktioners granskning av manuskript. 
Den strängaste granskningen sker av manuskript till tidskrifter. Granskningen 
sker normalt blint. Variation i stränghet tidskrifter emellan gäller både svenska 

                                                           
13 Vi registrerade publikationer fr.o.m. doktorsavhandlingen. 
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och internationella tidskrifter. Frågan är om man inte bör vänta sig en större 
spridning på den internationella arenan än på den nationella; ”internationell” är 
inte automatiskt detsamma som hög kvalitet. Att publicera det vi kallat en svensk 
rapport innebär ibland att forskaren har haft ett uppdrag åt ett departement, en 
myndighet, en kommun eller ett företag och att uppdragsgivaren oftast står för 
publiceringen. Kvalitetssäkring i vetenskaplig mening har kanske inte alltid skett, 
men utgivaren tar ett ansvar för innehåll och kvalitet. Forskarutbildad personal är 
f.ö. ganska vanligt förekommande vid dagens svenska myndigheter och därmed 
har dessa en viss granskningskapacitet även när det gäller vetenskapliga produkter. 
Därtill kommer att uppdragsgivaren har anlitat akademikern för ett visst uppdrag 
därför att man tror sig veta att hon besitter relevant vetenskaplig ämneskompe-
tens och metodskicklighet. Men en svensk rapport kan också innebära publicering 
i en rapportserie med vetenskapligt syfte, t.ex. rapporter utgivna av fristående 
forskningsinstitut eller forskningsinstitut med anknytning till en större organisa-
tion. I dessa fall finns det skäl att anta att vetenskaplig granskning sker. 

När det gäller böcker och monografier så låter kommersiella förlag granska de 
manuskript de får in både vad gäller innehåll och form. Nästan samtliga registre-
rade böcker i vårt material är utgivna på svenska förlag. Ett problem kan vara att 
blind granskning är svår att åstadkomma i ett litet land.  

Tröskeln för en artikel att accepteras i en internationell tidskrift är ibland, 
troligen oftast, högre än tröskeln för att accepteras i en svensk tidskrift. Tröskeln 
för att få publicera sig i den egna institutionens rapportserier betraktar vi som låg. 
Tröskeln för att få ett bokmanuskript accepterat av ett etablerat förlag betraktar vi 
som generellt sett hög (läroböcker utgivna vid läromedelsförlag ingår inte i detta 
index). Tröskeln för ett kapitel i en förlagsutgiven bok är likaledes hög och 
detsamma gäller redaktörskap för en sådan publikation. När det gäller böcker och 
monografier finns dock ett par problem: 

Kategorin kapitel i böcker handlar om många olika slags böcker, såväl förlags-
utgivna böcker och antologier som SOUn, festskrifter och konferensbidrag i ut-
givna publikationer. Mängd arbetstid och grad av självständighet är svåra att ha en 
principiell uppfattning om, med undantag för vad vi nyss anförde om förlagsut-
givna böcker. Generellt kan man räkna med att någon form av kvalitetsgranskning 
har skett även om t.ex. en festskrift kan vara en förlagsprodukt men också en 
egenproducerad skrift. Här finns ett problem som nog inte bara handlar om hur 
just festskrifter ges ut. Moderna tryckningsmetoder innebär att det kan vara rela-
tivt lätt att ge ut en antologi i egen regi. Med modern teknik för elektronisk pub-
licering behövs inte ens ekonomiska medel för att bestrida pappers- och 
tryckkostnader. Problemet med egenutgivna ”böcker” och ”skrifter”, granskning 
av deras innehåll och kvalitet samt låg utrymmeströskel är ett faktum. Denna 
kategori överskattar troligen publikationernas vetenskapliga värde något. 

Kategorin övriga publikationer fångar upp recensioner, artiklar i uppslagsverk, 
i biografier, i lexikaliska verk, i konstvetenskapliga utställningskataloger, etc. 
Detta slag av publikationer har ofta ett litet omfång men är kvalitetsgranskade. I 
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kategorin ingår även publikationer som vi inte har kunnat kategorisera på annat 
sätt och där det ofta är oklart om kvalitetsgranskning har skett. Detta tillsammans 
med det lilla formatet motiverar en låg vikt. 

Vi ska också kommentera en typ av publikation som vi inte alltid har registre-
rat nämligen konferenspapers. Av de sökandes CV att döma är detta ett synner-
ligen vanligt utflöde från den vetenskapliga processen. Inom ett (ungt) ämne som 
är inne i ett skede av snabb utveckling kan inlägg vid konferenser förvisso vara 
viktiga för kunskapsutvecklingen. Vi har registrerat konferensbidrag om de har 
publicerats i en antologi med redaktör och tryckort angivna. Opublicerade papers 
eller papers i ”conference proceedings” har vi inte beaktat.  

 

 Index vetenskapliga meriter har bildats utifrån fjorton viktade 
och summerade variabler. Värdena har normerats så att: 
0<x≤100. 

Bokmo 
Vikt 12 

Antal monografier, böcker doktorsavhandlingar, även sammanlägg-
ningsavhandlingar 

Edbok 
Vikt 2 

Antal redaktörskap för böcker eller antologier av sökande ensam eller 
tillsammans med andra 

Kapbok 
Vikt 2 

Antal kapitel i böcker eller antologier av sökande ensam eller till-
sammans med andra 

Ainte 
Vikt 3 

Antal artiklar i internationella, inkl. nordiska tidskrifter, med sökande 
som ensam författare 

Aintfö 
Vikt 2,5 

Antal artiklar i internationella, inkl. nordiska tidskrifter, med sökande 
som första författarnamn bland två eller flera 

Aintsi 
Vikt 2 

Antal artiklar i internationella, inkl. nordiska tidskrifter, med sökande 
som sista författarnamn bland två eller flera 

Aintöv 
Vikt 1 

Antal artiklar i internationella, inkl. nordiska tidskrifter, med tre eller 
flera författare, sökande varken första eller sista författarnamn  

Asvee 
Vikt 3 

Antal artiklar i svenska tidskrifter med sökande som ensam författare 
 

Asvefö 
Vikt 2,5 

Antal artiklar i svenska tidskrifter med sökande som första författar-
namn bland två eller flera 

Asvesi 
Vikt 2 

Antal artiklar i svenska tidskrifter med sökande som sista författarnamn 
bland två eller flera 

Asveöv 
Vikt 1 

Antal artiklar i svenska tidskrifter med tre eller flera författare, sökande 
varken första eller sista författarnamn 

Rapsve 
Vikt 2 

Antal rapporter i Sverige utanför UU oavsett antal författare och oavsett 
sökandes placering bland flera författarnamn 

Rapuu 
Vikt 1 

Antal rapporter utgivna i institutionsserier o. dyl. från UU oavsett antal 
författare och oavsett sökandes placering bland författarnamnen 

Puböv 
Vikt 1,5 

Antal övriga publikationer, internationella och svenska oavsett antal 
författare och oavsett sökandes placering bland författarnamn. 
Recensioner och bidrag till uppslagsverk, lexikon och liknande 
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Avslutningsvis ska något sägas om sannolikheten för överrapportering. Vi har sett 
många exempel på överrapportering, exempelvis att den sökande kategoriserat 
institutionsrapporter som böcker eller att opublicerade konferenspapers har 
grupperats tillsammans med publicerade artiklar. I uppenbara fall har vi följt vår 
egen kategoriindelning och i övrigt har vår princip varit att hellre fria än fälla. 
Tendensen till överrapportering verkar vara jämnt fördelad över materialet och 
förefaller snarast ha med personlighet att göra. 

Våra vikter för de vetenskapliga meriterna redovisas ovan. Med dessa vikter 
har vi sökt se till att den typ av publikationer som är vanliga i humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning får tyngd i förhållande till motsvarande inom me-
dicinsk, farmaceutisk, teknisk och naturvetenskaplig forskning. Vi har förvisso 
definierat de fjorton olika publikationstyperna, men vi tror ändå inte att alla defi-
nitioner signalerar samma sak inom alla kunskapsområden. Ett exempel är svenska 
rapporter som sällan förekommer inom de naturvetenskapliga områdena och som 
man där kan ha svårt att värdera. Ett annat exempel är den stora betydelse som 
författarnamnens placering tillmäts inom naturvetenskapen men som är främ-
mande för många humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.  

Våra resonemang om betydelsen av tid, omfång, självständighet och ansvar, 
peer review och utrymmeströskel kan kännas abstrakta för mången läsare liksom 
också vår viktning. Vi har därför konkretiserat med några typfall. Fallen, ett från 
varje vetenskapsområde, är valda utifrån dessa tre sökandes vetenskapliga meriter. 
De har alla tre ett indexvärde som sammanfaller med medelvärdet för de beford-
rade inom respektive vetenskapsområde. Detta index är skapat så att varje 
sökande har ett värde mellan 1 och 100. Alla tre fallen handlar om personer som 
vi bedömer som typiska för sitt område även när det gäller de pedagogiska 
meriterna. De tre fallen – som återfinns på s. 16-18 – utgår från autentiska ären-
den som har förändrats något litet för att personerna inte ska kunna identifieras. I 
huvudrapporten (s. 91ff) finns ytterligare tre fall som utmärks av att det är 
ärenden som slutat med avslag samtidigt som de sökandes meriter ligger nära 
medelvärdet för de befordrade inom det egna vetenskapsområdet.  
  



 

16 

 
Ett typfall från MF-området 

Morgan Fredrikssons indexvärde på de vetenskapliga meriterna är 25,3 
vilket är nära medelvärdet 25,7 för befordrade inom MF-området. Bakom 
Morgans indexvärde ligger: 

 En artikel i internationella tidskrifter, han är ensam författare  

 Sexton artiklar i internationella tidskrifter, han är första författar-
namn 

 Tjugo artiklar i internationella tidskrifter, han är sista författarnamn  

 Han står som ett författarnamn bland flera för 53 artiklar i inter-
nationella tidskrifter 

 En artikel i svensk tidskrift, han är ensam författare. 

Det har inte varit möjligt att identifiera vilka av Morgans artiklar som utgör 
hans avhandling.  

Morgan är född i tidigt 1950-tal. Han doktorerade vid Karolinska institu-
tet 1988 och blev 1992 docent vid Uppsala universitet där han hade anställts 
året innan. Han befordrades 2002. Morgan har haft flera forskningsanslag; 
han har som huvudansvarig beviljats sammanlagt fjorton milj. kr. och som 
medsökande i andras projekt nära tjugo milj. kr. Av ansökan går det inte att 
avgöra hur stor andel av det senare beloppet som fallit på Morgans lott och 
ansvar. Som huvudhandledare har han fört två och som biträdande hand-
ledare tre doktorander till examen. Vid ansökningstillfället var han huvud-
handledare för fyra doktorander. Morgan har undervisat mindre i grundut-
bildningen än de flesta kollegor med jämförbar anställningstid men han har 
ofta föreläst om sin forskning i institutionens forskarutbildningskurser. 
Morgan bifogar en sammanställning av en kursvärdering inom grundutbild-
ningen. Han har varit fakultetsopponent en gång. Han har en gång varit leda-
mot av en beredningsgrupp inom det svenska forskningsrådet och en gång 
haft motsvarande uppdrag utomlands. Morgan genomgick en kurs i högsko-
lepedagogik redan under sin tid som doktorand vid Karolinska institutet. 
Han uppger att han ”ofta anlitas som expert, bl.a. av Socialstyrelsen”. 
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Ett typfall från HS-området 

Hanna Svenssons indexvärde på de vetenskapliga meriterna är 22,3 vilket 
är nära medelvärdet 22,1 för befordrade inom HS-området. Bakom 
Hannas indexvärde ligger: 

 Doktorsavhandlingen, en bok i Acta Universitatis Upsaliensis, 
universitetets monografiserie 

 Redaktörskap för en bok och två antologier 

 Femton kapitel i antologier 

 Fyra artiklar i internationella tidskrifter för vilka hon är ensam 
författare 

 En artikel i en internationell tidskrift där hon är ett författarnamn 
bland flera 

 Sex artiklar i svenska tidskrifter där hon är ensam författare 

 En artikel i en svensk tidskrift. Hon är sista namn av två och med-
författaren heter Anna Andersson 

 Fem rapporter utgivna i Sverige 

 Två rapporter i institutionens serie 

 Fjorton övriga publikationer, av vilka fyra är artiklar i National-
encyklopedin och tre är biografiska artiklar. 

Hanna är född sent 1950-tal. Hon har tre barn och var föräldraledig när de 
var små, men hur länge hon var föräldraledig uppger hon inte. Hon 
doktorerade 1994 och blev docent fem år senare, i båda fallen vid Uppsala 
universitet. Under senare delen av 1980-talet var hon anställd som hand-
läggare vid en statlig myndighet men efter disputationen undervisade hon 
vid universitetet, först som timlärare och sedan som deltidsanställd. Hon 
fick fast anställning som lektor 2000 och befordrades 2007. Hanna har 
som huvudhandledare handlett två och som biträdande handledare också 
två doktorander till examen. Vid ansökningstillfället var hon huvudhand-
ledare för fyra doktorander. Hon har undervisat i kurser i grundutbild-
ningen ungefär som de flesta lärare med hennes anställningstid och hon har 
handlett ett fyrtiotal examensarbeten på C-nivån. Hanna har vid flera 
tillfällen medverkat som föreläsare i forskarutbildningskurser. Hon har 
skrivit tre kapitel i läroböcker utgivna av Studentlitteratur. Hon har varit 
fakultetsopponent två gånger och ledamot av betygsnämnd tre gånger. 
Hon har kontakter med sin tidigare arbetsgivare men också med två kom-
muner som anlitar henne som expert. Hanna har fått en debattartikel pub-
licerad i Göteborgsposten och två i lokalpressen, hon har medverkat i ett 
par TV- och radioprogram och hon föreläser ofta för studiecirklar.  
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Ett typfall från TN-området 

Thure Niklassons indexvärde på de vetenskapliga meriterna är 20,2 vilket är 
nära medelvärdet 20,4 för befordrade inom TN-området. Bakom Thures 
indexvärde ligger: 

 Doktorsavhandlingen, en sammanläggningsavhandling 

 Ett bidrag till en publicerad konferensrapport 

 Tre artiklar i internationella tidskrifter för vilka han är ensam för-
fattare 

 Två artiklar i internationella tidskrifter, han är första författarnamn 

 Han står som sista författarnamn på 27 internationella artiklar, de 
flesta från senare år då han har handlett doktorander  

 Han står som ett författarnamn bland flera för 22 artiklar i inter-
nationella tidskrifter. 

Thure är född i mitten av 1960-talet. Han doktorerade 1993 och blev docent 
fyra år senare, i båda fallen vid Uppsala universitet. Han har haft en postdoc-
period i USA om tretton månader och sedan han återvände 1997 har han 
varit fast anställd som lektor. Han befordrades 2008. Han har tolv gånger 
erhållit forskningsanslag, men han uppger inga belopp. Thure har som 
huvudhandledare handlett fyra och som biträdande handledare tre dokto-
rander till examen. Vid ansökningstillfället har han, vilket är ovanligt, inga 
doktorander. Han har undervisat i kurser i grundutbildningen ungefär som 
de flesta lärare med hans anställningstid, han har handlett fyra examens-
arbeten och han har under en period varit studierektor för grundutbild-
ningen. Thure genomgick en femveckors kurs i högskolepedagogik under 
1990-talet och har genomgått en tredagars kurs i ledarskap. Thure har varit 
fakultetsopponent tre gånger och ledamot av betygsnämnd sju gånger. Vid 
två tillfällen har han anlitats som sakkunnig av Vetenskapsrådet för gransk-
ning av projektansökningar. Thure har vid ett tillfälle intervjuats i Sveriges 
Radio. 

 

 

Index pedagogisk erfarenhet, Index handledning och 

Index reflektion i pedagogiska frågor 

Det är erfarenhetsmässigt svårt att identifiera och definiera pedagogiska meriter 
som ska fungera som underlag för slutsatser om pedagogisk skicklighet. Däremot 
är det inte omöjligt, vilket sakkunniga hävdar ibland. Lindberg (1990) gendriver 
denna typ av påståenden i Ohållbara argument mot pedagogisk meritering? I 
arbete inom lärosätenas enheter för pedagogisk utveckling (PU) har man skapat 
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strukturer för att samla och beskriva pedagogiska meriter – pedagogiska merit-
portföljer. Kurser i ämnet har tillkommit vid många lärosäten främst under 00-
talet, liksom också anställningsordningar som behandlar frågan. Vi har redan kon-
staterat att ansökningarna om befordran blir bättre över tid. Meriterna beskrivs 
fylligare, mer detaljerat och på ett mer strukturerat sätt. Här har handledningar 
för sökande och prefekter/studierektorer troligen spelat en roll.14  

I arbetet med att registrera meriter ur ansökningshandlingarna har vi kombi-
nerat 17 variabler till tre index: 

 Erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering, 

 Erfarenhet av handledning i forskarutbildning, 

 Erfarenhet av aktiviteter som inbjuder till reflektion i pedagogiska frågor. 

I ett index över erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering (Undutb) 
ingår erfarenheter som mängd undervisning i kurser, mängd handledning av 
examensarbeten i grundutbildning och uppdrag som studierektor. 

Handledning av doktorander har spelat en viktig roll i berednings- och bedöm-
ningsprocessen av ansökningar om befordran. Vi tillmäter uppgiften att vara 
huvudhandledare större tyngd än att vara biträdande handledare och vi betraktar 
det som en tyngre merit att ha fört en doktorand fram till examen än att vara 
handledare för en doktorand med ett pågående avhandlingsarbete. Ett index avser 
alltså handledning av doktorander (Handl). 

Vårt tredje index handlar om aktiviteter som inbjuder till reflektion i 
pedagogiska frågor (Reflex). Detta index är avsett att fånga in de kvalitativa 
sidorna av den pedagogiska meriteringen, till skillnad från de två föregående 
indexen som är kvantitativa till karaktären. Den universitetslärare som har ge-
nomgått en universitetspedagogisk kurs har knappast kunnat undgå att lära något 
om pedagogiska principer och förlopp och att reflektera över dem. Sedan 2005 
har landets lärosäten erbjudit sina lärare en högskolepedagogisk utbildning om tio 
veckor. Innan dess fanns förvisso i många år kurser vid de flesta lärosäten, om än 
kortare och inte nationellt avstämda mot varandra. Ända sedan sent 60-tal har 
universitetens PU-konsulenter medverkat till att utbilda universitetslärare 
pedagogiskt. Vi har registrerat om en sökande har gått en högskolepedagogisk 
kurs. Genomgången formell lärarutbildning har naturligtvis också registrerats. I 
detta index räknar vi även in pedagogiskt utvecklingsarbete som den sökande har 
bedrivit, läromedel som hon har framställt och pedagogiska priser som hon 
erhållit.  

I arbetet med viktningen av de variabler som ska fånga pedagogiska meriter 
har vi resonerat på samma sätt som när det gällde de vetenskapliga meriterna:  

                                                           
14 Vid Uppsala universitets PU-enhet har ett antal råd och rekommendationer tagits fram: 
- Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj! (2002)  
- Att bedöma pedagogisk skicklighet (2004) 
- Assessing Teaching Skills in Higher Education (2006) 
- Intyg om visad pedagogisk skicklighet – hur skriver man? (2004)  
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 Index pedagogiska meriter har bildats utifrån sjutton 
viktade och summerade variabler. Värdena har normerats 
så att: 0<x≤100. 

Ingår i 
index 

 Index pedagogiska meriter har bildats utifrån sjutton 
viktade och summerade variabler. Värdena har normerats 
så att: 0<x≤100. 

Ingår i 
index 

Hhex 
Vikt 8 

Antal doktorander förda fram till doktorsexamen som huvudhand-
ledare. Licentiand registreras som 0,5, summan avrundas uppåt 

Handl 

Bhex 
Vikt 4 

Antal doktorander förda fram till doktorsexamen som biträdande 
handledare. Licentiand registreras som 0,5, summan avrundas uppåt 

Handl 

Hhpå 
Vikt 4 

Antal doktorander med pågående arbeten som huvudhandledare. 
Licentiand registreras som 0,5, summan avrundas uppåt 

Handl 

Bhpå 
Vikt 2 

Antal doktorander med pågående arbeten som biträdande handledare. 
Licentiand registreras som 0,5, summan avrundas uppåt 

Handl 

Srgu 
Vikt 10 

Sökande har varit studierektor för grundutbildning 
 

Undutb 

Srfu 
Vikt 5 

Sökande har varit studierektor för forskarutbildning 
 

Undutb 

Kurg 
Varierande 
vikt 

Antal kurser som den sökande har medverkat i eller ansvarat för i GU: 
I mycket liten omfattning: Vikt 1 
I viss omfattning: Vikt 2 
I betydande omfattning: Vikt 3 
I mycket stor omfattning: Vikt 4 

Undutb 

Kurf 
Varierande 
vikt 

Antal kurser som den sökande har medverkat i eller ansvarat för i FU: 
I mycket liten omfattning: Vikt 1 
I viss omfattning: Vikt 2 
I betydande omfattning: Vikt 3 
I mycket stor omfattning: Vikt 4 

Undutb 

Hgu 
Varierande 
vikt 

Antal handledda studentarbeten/uppsatser: 
1-19 examensarbeten/uppsatser: Vikt 2 
20-49 examensarbeten/uppsatser: Vikt 3 
50 eller fler examensarbeten/uppsatser: Vikt 4 

Undutb 

Fbpu 
Vikt 1 

Den sökande har genomgått en eller flera korta kurser (några dagar upp 
till ca en vecka) med högskolepedagogiskt syfte 

Reflex 

Pu 
Vikt 3 

Antal gånger den sökande har initierat och/eller deltagit i pedagogiska 
utvecklingsprojekt 

Reflex 

Pur 
Vikt 2 

Antal gånger den sökande har publicerat sig i pedagogiska frågor Reflex 

Lb 
Vikt 6 

Antal gånger den sökande har givit ut en lärobok Reflex 

Lbk 
Vikt 2 

Antal gånger den sökande har publicerat sig med ett kapitel i en 
lärobok 

Reflex 

Dap 
Vikt 2 

Antal gånger den sökande har skapat ett dataprogram med pedagogiskt 
syfte 

Reflex 

Utbp 
Varierande 
vikt 

Högskolepedagogisk utbildning 2005 och senare: Vikt 6 
Högskolepedagogisk utbildning 2004 och tidigare: Vikt 4 
Ämneslärarexamen: Vikt 6 
Klasslärar- eller förskollärarexamen: Vikt 5 
Annan, men oklar längre pedagogisk utbildning: Vikt 2 

Reflex 

Ppris 
Vikt 2 

Antal erhållna pedagogiska pris eller utmärkelser Reflex 
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Volym tid som en viss typ av aktivitet normalt kräver, grad av självständighet och 
omfattningen på det ansvar som följer med uppgiften. Här har vi dessutom lagt till 
en aspekt som handlar om initiativ som den sökande tagit i pedagogiska frågor.  

Det bör nämnas att arbete med att revidera kursplaner och litteraturlistor och 
sammanställning av material till studenterna som en del i den egna undervisningen 
inte har registrerats. Praktiskt taget alla sökande redovisar en myckenhet av 
sådana aktiviteter och variabeln skulle därför inte ge något större utslag. Därtill 
menar vi att normalt översynsarbete med kursplaner och litteraturlistor hör till en 
universitetslärares reguljära arbetsuppgifter.  

På föregående sida redovisas våra vikter för de pedagogiska meriterna. En re-
dovisning av index för övriga meriter och argument för använda vikter finns i 
huvudrapporten (s. 61ff). 

Analys och diskussion  

En återkommande fråga i denna studie är Var ligger ribban? Vi har sett många 
exempel på att det handlar om minst två ribbor, den för vetenskapliga meriter 
och den för pedagogiska. Vi framhöll också (s. 4) att ribban inte alltid – men 
oftast – ligger på samma nivå hos sakkunniga och hos de beredande och beslutsfat-
tande organen. I de flesta fall avser vi ribban så som den definieras av rektors be-
slut i befordringsärenden. När någon annan ribba avses i följande text anges det. 

De vetenskapliga meriternas betydelse för befordran 

över tid  

Det är utan tvivel så att ribban låg högre under de första två åren med reformen 
när det gällde de vetenskapliga meriterna än den kom att ligga senare. Vi ser ett 
antal förklaringar till detta utfall: 

För det första har vi en uppdämningseffekt: De som ansökte om befordran 
omedelbart efter att reformen börjat gälla var i genomsnitt äldre och hade haft 
längre tid att meritera sig. Antalet professurer för dem att söka och få var 
begränsat både i Uppsala och i riket. Dessa omständigheter har samverkat till att 
denna grupp hade goda meriter att visa upp för bedömning.  

För det andra är det rimligt att anta att det nya med befordringsreformen och 
de olika nationella samordningsaktiviteterna höjde medvetenheten om kompe-
tenskriterier och ribbor hos sakkunniga och beslutfattare. Detta kan ha inneburit 
att kravnivån, i varje fall avseende de vetenskapliga meriterna, snarast lades högt i 
början av perioden. Forskning stödjer detta antagande (Sandström 2000) liksom 
intervjuer och informella samtal vi fört med personer som var aktörer, t.ex. 
dekaner, inom de nationella samordningarna åren 1999 och 2000. 

För det tredje ligger en del av förklaringen troligen i sakkunniginstitutet. Vi 
vet inte vilka kravnivåer som var de normala vid tillsättning av lärostolsprofes-
surer före 1999 och inte heller vilka dessa kravnivåer har varit under den stude-
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rade tolvårsperioden. Vi kan dock belysa saken: Under den allra första tiden med 
befordringsreformen var det ganska vanligt inom HS-området att fakultetsnämn-
den i sin beredning av befordringsärendena inte skaffade in särskilda sakkunnigut-
låtanden utan använde tidigare utlåtanden från tillsättningsärenden. Sådana utlå-
tanden är nästan alltid innehållsrikare och de resonemang som förs är mer ingåen-
de och nyanserade än utlåtanden som tillkommit i samband med befordrings-
ärenden. Detta är en indikation på att sakkunniga senare i den undersökta perio-
den har släppt på standardhållningen och låtit ribban sjunka i befordringsärendena. 
Ingen jämförelse ska göras mellan två eller flera sökande och då menar de sakkun-
niga kanske att argumentation och slutsats och de fakta som ska underbygga dem 
kan tillåtas vara tunnare. Samma psykologiska mekanism kan göra sig gällande i 
den argumentation, de slutsatser och de fakta som krävs när en sakkunnig vill 
föreslå avslag på ansökan. Att komma fram till en negativ slutsats, att riskera att 
såra den sökande, att indirekt nedvärdera dennes forskning och att eventuellt bli 
aktör i ett överklagat ärende kräver en större insats än att konstatera att en 
sökande är värd att befordras. Därför avstår sakkunniga ibland kanske från att 
föreslå avslag. Det går att förstå ett sådant övervägande, men det ursäktar eller 
legitimerar det inte. 

De sakkunniga som grupp verkar alltså ha ”rationaliserat” sitt arbete över tid 
och detta kan vara en bidragande orsak till den sänkning av kravnivån som vi 
kunnat iaktta. Vi ska återkomma till de sakkunniga och deras roll. 

Vår uppfattning är vidare att berednings- och beslutsprocessens aktörer har 
blivit säkrare med tiden. Vicerektorer för vetenskapsområden och dekaner för 
fakulteter har fått erfarenhet av alltfler ärenden och därmed ett större material för 
jämförelse. De har också haft stöd i ÖNHs beslut i ett antal överklagade ärenden. 
Denna ökade säkerhet kan också ha inneburit tydligare och säkrare råd till unga 
kollegor som stått i begrepp att ansöka om befordran. 
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En del i våra analyser har handlat om ”jakten på ribban” så som den gestaltar sig i 
meriterna för ”de bästa bland de sämsta” dvs. de som får avslag på sin ansökan, 
och i meriterna för ”de sämsta bland de bästa”. Figur 3 visar hur de vetenskapliga 
och de pedagogiska meriterna för dem som fick avslag fördelar sig kring 
medelvärden och medianer för dem som befordrades. De pedagogiska meriterna 
avser handledning av doktorander.  

 

 

Figur 3. Samband mellan index för vetenskapliga meriter och index för pedagogiska 
meriter för dem som ej befordrats. Medelvärde (röda linjer) och kvartiler (svarta linjer) 
för gruppen befordrade utgör avgränsningslinjer. 

 

Läsaren kan lätt se att endast två ärenden som slutat med avslag, båda från perio-
den 1999-2000, med vårt sätt att mäta borde ha slutat med befordran. I övrigt 
grupperar sig ärendena på ett sätt som stämmer ganska väl med reformens regel-
verk. Vi ser att en handfull ärenden har slutat med avslag trots att den sökande har 
haft goda vetenskapliga meriter men svaga pedagogiska meriter och att det om-
vända gäller i ett par fall. Svaga meriter i det ena avseendet har inte vägts upp av 
starka meriter i det andra avseendet. Detta stämmer med regelverket; kompensa-
tion fick inte ske. 



 

24 

De vetenskapliga meriternas betydelse för befordran 

inom olika vetenskapsområden, fakulteter och sektioner 

Det är väl känt att publiceringstraditioner varierar mycket mellan ämnen och 
fakulteter och att man använder olika typer av kanaler för att publicera sina veten-
skapliga resultat. I huvudrapporten illustrerar vi detta med en figur över hur 
samtliga publikationer i undersökningens 294 ärenden fördelar sig på två katego-
rier: Artiklar i internationella tidskrifter och Böcker/artiklar i svenska tidskrif-
ter/övriga publikationer.15 Variationen mellan vetenskapsområden och mellan 
fakulteter och sektioner är mycket stor.  

Vårt syfte med att konstruera index var att skapa jämförbarhet mellan olika 
kategorier i materialet, t.ex. mellan vetenskapsområden eller mellan kvinnor och 
män. Vårt index för vetenskapliga meriter visade sig ge god balans mellan de tre 
vetenskapsområdena. Efter några mindre korrigeringar av vikterna hade vi upp-
nått balans mellan de tre vetenskapsområdena, dvs. deras medelvärden låg mycket 
nära varandra. Medelvärdena är följande: HS-området 21,9, MF-området 25,1 
och TN-området 20,3 inom ett möjligt spann om 0<x≤100. Efter att denna 
balansering var gjord gick vi vidare och granskade medelvärdesindex för varje 
fakultet och sektion. Figur 4 visar att skillnaderna är betydande inom respektive 
vetenskapsområde. Jämför t.ex. historisk-filosofiska fakultetens medelvärde med 
juridiska fakultetens, eller datavetenskapliga sektionens med fysiksektionens. 

 

 
Figur 4. Index Vetenskapliga meriter, medelvärde, över vetenskapsområden (färg), 
fakulteter och sektioner.  

                                                           
15 Riis, Hartman & Levander (2011) Figur 4, s. 68. 
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En guide för tillämpning av undersökningens modell på 

individnivå 

Figur 3 har tagits in i framställningen av ytterligare ett skäl, nämligen som en 
bakgrund till Figur 5, som illustrerar hur vårt material skulle kunna användas av 
den lektor som vill jämföra sina meriter med meriterna för lektorerna i vår 
undersökning. Figur 5 visar de vetenskapliga meriterna för de elva sökande från 
den farmaceutiska fakulteten i vårt urval. I Figur 5 har de elva sökandes värden 
fördelats över de tolv åren och relaterats till medelvärdet för hela den grupp i 
urvalet som befordrats. Vi ser att endast en sökande har fått avslag och att denna 
sökande hade det lägsta värdet av samtliga sökande från den farmaceutiska 
fakulteten. Fyra sökande har värden som ligger nära medelvärdet för samtliga 
befordrade inom universitetet. Den enda sökanden år 2003 har befordrats, men 
hennes eller hans värde ligger ganska nära värdet för den som fått avslag. 
 

 
Figur 5. Indexvärden för ansökningar om befordran från lektor till professor samt rektors 
beslut. Farmaceutiska fakulteten. Horisontell linje anger medelvärdet för gruppen 
befordrade från samtliga fakulteter och sektioner.  

 
Det bör vara ganska lätt för en intresserad universitetslektor att utifrån vår modell 
beräkna sina egna meriters värde och att ställa dem mot värdena i den typ av 
scattergram som Figur 5 är ett exempel på. I huvudrapportens bilaga 2 finns 
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scattergram som visar värden för vetenskapliga och pedagogiska meriter uppdelat 
på samtliga fakulteter och sektioner. Ett par olika sätt att beräkna dessa meriter 
ges också: Dels genom beräkning av antal oviktade publikationer, dels genom 
index. Indexvärdet för vetenskapliga meriter har beräknats som summan av 
viktade publikationer dividerad med 5,155, där 5,155 är en normeringsfaktor. 
Det förra sättet, att beräkna utifrån antal oviktade publikationer, fungerar troligen 
bra inom de naturvetenskapliga områdena men knappast inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Det ska också påpekas att vi inte har skapat några ”lathundar” 
för meriter som gäller ledarskap och vetenskapssamhällets förtroende. Den som 
vill nagelfara sina egna meriter inför en eventuell ansökan om befordran gör dock 
klokt i att beakta även dessa meriter som visat sig vara av betydelse för befordran.  

Men – den information som kan utläsas av våra scattergram har ett begränsat 
värde: För det första anger de bara var ribban för olika fakulteter och sektioner 
har legat vid Uppsala universitet under perioden 1999-2010. Det kan ha sett 
annorlunda ut vid andra lärosäten. För det andra uppmanar dessa resultat till 
diskussioner inom fakulteter och sektioner om var ribban för respektive behörig-
het bör ligga och om förändringar är påkallade. En del resultat kan bara förklaras 
utifrån kännedom om de ramar och förutsättningar som gäller för en viss fakultet 
eller sektion. 

De pedagogiska meriternas betydelse för befordran 

över tid 

Kraven på de pedagogiska meriterna har höjts över tid. Frågan är dock om denna 
höjning har varit den ”rätta” och den önskvärda. För befordran har krävts att den 
sökande klarar både den vetenskapliga ribban och den pedagogiska ribban. Kom-
pensation – att svag pedagogisk meritering uppvägs upp av mycket stark veten-
skaplig meritering eller omvänt – får inte ske enligt ÖNH.16 

Vårt index för handledning inom forskarutbildning gav ett klart utslag i frågan 
om utgången av befordringsärendena. I ett mycket stort antal ärenden har detta 
kriterium varit avgörande i beslutsskedet. Något annat hade också varit oväntat 
mot bakgrund av att nationella samordningar ägde rum inom TN-området och 
MF-området. Samordningen innebar att fullföljd handledning av en respektive två 
doktorander sattes upp som ett minimikriterium. Detta kriterium hade inget stöd 
i förordningstext och det kom också att ifrågasättas i överklaganden och avvisas av 
ÖNH, men användes trots detta regelmässigt inom dessa två områden.  

Handledning av doktorander är en krävande uppgift som borde förutsätta 
skicklighet och engagemang från handledaren. Men även en oskicklig handledares 
doktorander disputerar som regel och en oskicklig handledares doktorander får 
som regel även annan hjälp via institution och fakultet. Organisationen har inte 
råd att låta en doktorand och dennes projekt gå förlorade. Kriteriet ”minst en/två 

                                                           
16 Högskoleverket 2007. 
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doktorand(er) till examen” är sålunda främst ett kvantitativt mått och ett mått 
som inte behöver vara ett mått på handledarens pedagogiska skicklighet. Vi menar 
att detta mått alltför ofta har använts slentrianmässigt. Denna kritik gäller både 
rektor, fakultetsledningar, fakultetsnämnder och sakkunniga. Den gäller MF-
området och TN-området i betydligt högre grad än HS-området. 

Pedagogiska meriter som handlar om reflektion över pedagogiska frågor ges 
sällan något större utrymme i sakkunnigutlåtandena och har inte heller på något 
positivt mätbart sätt påverkat utgången av befordringsärendena. Detta är bekym-
mersamt. 

Ytterligare ett skäl för universitetet att ha höga krav på pedagogisk skicklighet 
är att de befordrade professorerna inte med automatik skulle ha andra villkor och 
arbetsuppgifter än tidigare. Reformen var ofinansierad och därför kunde de 
befordrade professorernas undervisningsskyldighet inte utan vidare bringas ner i 
nivå med den som gällde lärostolsprofessorerna. Universitetet har sålunda haft 
mer än bara författningsgrundade skäl att begära god pedagogisk skicklighet av de 
lektorer som ville befordras: Deras främsta arbetsuppgift skulle många gånger 
fortfarande vara undervisning och utbildning och därmed har det varit viktigt att 
den belöning som befordran innebär fått rätt signalvärde. 

De pedagogiska meriterna över vetenskapsområden 

De pedagogiska meriternas betydelse för befordran går i förväntad riktning inom 
HS-området och TN-området, men i motsatt riktning inom MF-området. MF-
områdets ärenden visar att den pedagogiska meriteringen inte ens alltid görs till 
föremål för bedömning i berednings- och beslutsprocessen inom universitetet – 
trots att man i den nationella samordningen hade enats om ett pedagogiskt 
minimikriterium. Inte något enda av populationens 135 ärenden från MF-området 
avslås med motiveringen att det finns brister i den pedagogiska skickligheten. De 
sakkunniga avstyrkte i flera fall befordran med hänvisning till brister i detta 
avseende, men inte i något ärende som vi tagit del av förs denna information 
vidare till rektor i skriftlig form. Det är svårt att tro att detta kan bero på något 
annat än att de ansvariga inom området i dessa fall har bortsett från behörighets-
grunden pedagogisk skicklighet.  

Inom HS-området hade merparten av de sökande relativt omfattande pedago-
giska meriter att visa upp. Det främsta skälet är att utbildning utgör en större 
andel av den totala verksamheten med fler studenter och en mindre andel 
fakultetsanslag än inom de andra två vetenskapsområdena. Däremot hade de 
sökande här mindre av handledningserfarenheter från forskarutbildning. Förkla-
ringarna är flera och samverkande, men en handlar om att man i många ämnen 
länge hade en eller några få professorer och att dessa som regel handledde alla 
doktorander. De sistnämnda var dessutom ofta ”hobbydoktorander” med ett 
arbete utanför universitetet och långa studietider. I en sådan situation behövdes 
lektorerna inte som forskarhandledare. 
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Mellan TN-området och rektor uppstod under de första åren en oenighet om 
vilken vikt de pedagogiska meriterna skulle tillmätas. Befordringskommittén 
menade att man hade tillämpat de egna uppsatta kraven på pedagogiska meriter 
relativt konsekvent och att problem uppstått när rektor gått emot kommitténs 
och fakultetsnämndens förslag. Kommittén konstaterar att dess krav på pedagogis-
ka meriter ”redan [är] lågt ställda”, att dessa krav sänkts ännu mer genom rektors 
beslut och att detta beslut ”resulterat i en förstärkning av den traditionella bilden 
av att pedagogiska meriter inte har så stor tyngd”.17 Man menar också att ett skäl 
för kommittén att upprätthålla en standard är att ”noggrannheten i sakkunnigas 
tillämpning av kriterierna i flera fall är begränsad”. Ett värde med denna 
dokumenterade konflikt är att vi i efterhand kan få veta något om hur resone-
mangen kring pedagogiska meriter gick, i varje fall inom TN-området. Här ligger 
också en delförklaring till att ribban för de pedagogiska meriterna har höjts över 
tid; den hölls i viss mån nere de första åren. 

Vi vill även ställa frågan om karaktären på den verksamhet som forskarhand-
ledning utgör. I vilken utsträckning är detta snarare att betrakta som en del i det 
vetenskapliga arbetet? Inom de naturvetenskapliga områdena är det mycket van-
ligt att handledaren står som medförfattare till doktorandens artiklar. En sökande 
med starka vetenskapliga meriter men svaga pedagogiska meriter skulle kunna 
välja att bokföra forskningssamarbete med doktorander som pedagogiska meriter. 
Bedömarna skulle på motsvarande sätt kunna tillgodoräkna dessa meriter i den 
ena eller den andra behörighetsgrunden på ett godtyckligt sätt. Vi har sett flera 
exempel på detta i materialet från MF-området och från TN-området men 
däremot inte från HS-området. 

Betydelsen av kön i befordringsprocessen 

En fråga handlade om huruvida vi kunnat iaktta några skillnader mellan hur 
kvinnors respektive mäns meriter beskrivs, bedöms och värderas. De enda riktigt 
tydliga skillnaderna mellan de kvinnor och de män som ansöker om befordran är, 
för det första, att kvinnorna totalt sett har något lägre vetenskapliga meriter och 
högre pedagogiska meriter än männen. För det andra har vi konstaterat att ribban 
för de vetenskapliga meriterna ligger lägre för kvinnor än för män, mätt som 
medelvärdet hos dem som får avslag på ansökan. Det omvända gäller ribban för de 
pedagogiska meriter som avser erfarenhet av undervisning och utbildningsplane-
ring inom HS-området och TN-området. Om ribban i stället är erfarenhet av 
forskarhandledning ligger ribban lägre för kvinnor än för män inom HS-området 
och MF-området. Detta skulle kunna stödja tanken om att forskarhandledning är 
minst lika mycket en del av forskningen som av den pedagogiska verksamheten. 

De skillnader mellan kvinnor och män som vi kunde iaktta mellan områdena 
var särskilt påtagliga i början av tolvårsperioden. De var till kvinnornas nackdel 

                                                           
17 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämndens befordringskommitté, protokoll 2000-05-17. 
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inom MF-området och TN-området och till männens nackdel inom HS-området. 
Denna interaktion fordrar förklaringar som ligger bortom vad vårt empiriska 
material kan ge. Styrkan i interaktionen avtar dock över tid. 

Två typer av meriter har på ett tydligt sätt verkat till kvinnornas fördel, nämli-
gen aktiviteter som visar på vetenskapssamhällets förtroende och erfarenheter av 
ledning och ansvar för gemensamma verksamheter. I dessa avseenden har kvin-
norna klart mer meriter än männen och dessa meriter samvarierar på ett positivt 
sätt med beslut i befordringsfrågan. En förklaring förefaller uppenbar: Beroende 
på förväntningar via jämställdhetspolitiken och lokal jämställdhetspolicy har 
successivt alltfler kvinnor engagerats som fakultetsopponenter och som ledamöter 
i betygsnämnder, institutionsstyrelser, fakultetsnämnder, etc. Samma sak gäller 
antagligen också för ledningsuppgifter av olika slag. Detta handlar i så fall om 
förändringar på en samhällelig och institutionell nivå. Här kan dock också finnas 
en drivkraft hos kvinnorna själva. Lindberg et al. (2011) talar om att också en 
normstyrd självselektion är verksam i jämställdhetsprocesserna. Kanske har vi här 
en grupp kvinnor som sett ledningsuppgifter som en del i en bredare karriärväg 
inom akademin. En del män har troligen också sett denna möjlighet, men de 
kvinnor som söker befordran utgör en kraftigare selekterad grupp och en sådan 
karriärstrategi kan därmed slå igenom på ett tydligare sätt. 

Omsorgen om prövningen av de pedagogiska 

meriterna och balansen i beskrivning och värdering av 

pedagogiska och vetenskapliga meriter 

En av studiens frågeställningar handlade om den tyngd som tillmäts de veten-
skapliga meriterna och de pedagogiska meriterna i förhållande till varandra och 
om det finns några systematiska förändringar i detta avseende t.ex. över tid.  

De sökande strukturerar presentationen av sina meriter på ett successivt allt 
tydligare sätt. Ett värde med att använda en given struktur, t.ex. någon variant av 
den pedagogiska meritportföljen (s. 19), är att inga meriter glöms bort eller anges 
otydligt, något vi sett många exempel på i materialet från de första åren. Däremot 
har de sakkunnigas beskrivningar av de meriter som de har tagit del av och ska 
värdera inte påverkats till det bättre. Deras utlåtanden har i stället blivit sämre 
över tid i detta avseende! Denna utveckling har ägt rum samtidigt som det faktiskt 
har utarbetats material till stöd för de sakkunnigas arbete.18  

De sakkunniga, särskilt inom MF-området och TN-området, skriver överras-
kande korta utlåtanden, i genomsnitt endast ca 30 cm text om de vetenskapliga 
och pedagogiska meriterna tillsammans. Inom HS-området händer i enstaka fall 
att utlåtandena i stället är orimligt långa i förhållande till sitt syfte, men det 
genomsnittliga utlåtandet här är drygt 80 cm långt. På 80 cm text finns det 

                                                           
18 Under arbetet med föreliggande skrift har det framkommit att skriften Att bedöma pedagogisk skicklighet (se 
s. 19) inte systematiskt har skickats ut till de sakkunniga. 
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utrymme för att både (kort) referera de meriter som en sökande har presenterat, 
att värdera dem och att redovisa en slutsats. De sakkunniga som skriver ca en sida 
text eller mindre går vanligtvis direkt på sin slutsats. Dessa utlåtanden brister 
sålunda i både kvantitet och struktur och därmed i kvalitet.  

Oavsett den totala längden på utlåtandena är det mycket få sakkunniga som 
ägnar de pedagogiska meriterna särskilt mycket utrymme, varken i absolut eller i 
relativt avseende. 

En annan fråga avsåg eventuella skillnader mellan kunskapsområden och över 
tid när det gäller balansen i den omsorg som ägnas beskrivning och värdering av 
de två slagen av meriter. För de sakkunniga inom MF-området och TN-området 
är det knappast möjligt att korta den andel text de skriver om de pedagogiska 
meriterna, men för de sakkunniga inom HS-området är detta möjligt. De sist-
nämndas utlåtanden blir verkligen också med tiden allt kortare vad gäller pröv-
ningen av de pedagogiska meriterna. 

Vi skapade tre index som mått på de pedagogiska meriterna. Vår ursprungliga 
avsikt var att ha ett index som mätte erfarenhet av undervisning och utbildnings-
planering i kvantitativ mening och ett index som skulle fånga de kvalitativa 
sidorna av den pedagogiska verksamheten som universitetslärare. Det visade sig 
snart nödvändigt att bryta ut forskarhandledning ur det kvantitativa måttet och 
göra det till ett eget kvantitativt index eftersom det annars slog ut effekterna av 
övriga kvantitativt mätta pedagogiska meriter. Index över pedagogiska 
erfarenheter gav utslag i beslut om befordringsfrågan på ungefär samma sätt som 
index för handledning, om än i lägre grad. Så långt har vi stöd för att index 
Handledning har fungerat ganska bra, trots att handledningskriteriet har tillämpats 
slentrianmässigt i berednings- och beslutsprocessen. Men det index som ska fånga 
upp reflektion över pedagogiska frågor, ett mått med en kvalitativ dimension, ger 
inget utslag i beslutsfrågan. När vi lägger samman dessa iakttagelser blir slutsatsen 
nedslående: En person kan ha sökt förkovra sig kvalitativt som lärare genom att 
genomgå en pedagogisk utbildning, att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete 
eller att publicera sig i pedagogiska frågor. Men om denna person ansöker om 
befordran kan hon inte räkna med att dessa meriter främjar befordran.  

Ett annat problem är att de sakkunniga relativt ofta för ihop pedagogiska 
meriter och meriter som handlar om popularisering av forskning. God forsknings-
information förutsätter förvisso att akademikern kan framföra sitt budskap på ett 
begripligt sätt. Men pedagogisk skicklighet i en undervisnings- och utbildnings-
situation med ansvar för studenters lärande, examination av dem och uppföljning 
av deras studier över tid handlar om mycket mer än så.  

Har de pedagogiska meriterna spelat en större roll i befordringsärendena än 
vid tillsättning av lärostolsprofessurer? Vi vet inte eftersom vi inte har kunnat göra 
några systematiska jämförelser mellan de två typerna av ärenden. Vår uppfattning 
är emellertid att de pedagogiska meriterna har spelat en större roll för besluten i 
befordringsärendena i varje fall inom HS-området och TN-området. Här bygger 
vi även på samtal och informella intervjuer med aktörer i beredningsprocessen. I 
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varje befordringsärende ska universitetet ta ställning till en redan anställd lärare 
och man kan utgå från att denna lärare stannar kvar i Uppsala oavsett ärendets 
utgång. Det kostar därmed inte att sätta kraven på pedagogiska meriter högt. Vid 
rekrytering till en lärostolsprofessur kan man däremot riskera att gå miste om en 
person med hög vetenskaplig kompetens eller med en för universitetet viktig 
kompetens om kraven på pedagogisk skicklighet är för högt ställda. 

De sakkunniga och deras utlåtanden 

Trots vår kritik så har vi även stött på en och annan sakkunnig som verkligen ägnat 
möda och spaltutrymme åt de pedagogiska meriterna. Men de allra flesta skiljer 
sig från uppgiften att bedöma pedagogisk skicklighet utan några ingående 
resonemang. Ett stort antal sakkunniga skiljer sig, som sagt, även från uppgiften 
att bedöma vetenskaplig skicklighet utan några särskilt ingående resonemang. Vi 
mötte i ett citat på s. 28 en iakttagelse från TN-området om att noggrannheten 
hos de sakkunniga var ”begränsad”. Detta stödjer vår uppfattning om de sakkunni-
gas arbete mera generellt inom samtliga tre vetenskapsområden. 

Återspeglar dessa korta, ologiskt uppbyggda och dåliga framställningar en 
generell praxis eller har de sakkunniga valt en summarisk genre eftersom den 
person de har att bedöma inte ska jämföras med någon annan? Vid rekrytering av 
innehavare till en lärostolsprofessur ska två frågor besvaras: För det första om var 
och en av de sökande är behörig till en professur överhuvud taget och till den 
professur det gäller. För det andra vem bland de behöriga sökande som är den 
starkaste kandidaten. Sannolikt lägger de sakkunniga ner mest arbete på den andra 
frågan. Frågan inställer sig naturligtvis om förklaringar till den låga kvaliteten på 
utlåtanden i samband med befordringsärenden. Tycker de sakkunniga inte att 
bedömningen av unga kollegors meriter är viktig när det gäller befordran? 
Anpassar de sakkunniga sin arbetsinsats till det arvode de får (3 000 kr brutto 
under större delen av den undersökta perioden)? Har de anlitade sakkunniga allt-
för många sakkunniguppdrag per individ? Vi uppskattar att befordringsreformen 
har genererat minst ca 10 000 uppdrag i riket under tolvårsperioden. Den åter-
koppling som ett sakkunnigutlåtande borde ge den sökande uppstår hur som helst 
inte. Men en grundläggande princip i peer review är ju att förfarandet ska vara 
kvalitetsdrivande! 

En slutsats vad gäller sakkunnigutlåtandenas roll i befordringsprocessen inom 
de naturvetenskapliga områdena är följande: Om utlåtandenas omfång, ologiska 
uppbyggnad och magra innehåll reflekterar en generell praxis så är det i sig en 
bekymmersam sak. Men om det är en praxis som växt fram ur befordrings-
reformen då måste man ställa frågan om denna praxis har spritt sig eller riskerar 
att sprida sig till sakkunniginstitutet i dess helhet. Har detta i så fall fått konsek-
venser för övriga delar av befordrings- och anställningsprocessen?  
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Samverkan med det omgivande samhället 

Vi har inte lyckats att med precision registrera de många olika aktiviteter som de 
sökande nämner som exempel på samverkan med det omgivande samhället. Det 
beror främst på att redovisningen av dessa aktiviteter oftast är gjord i mycket 
översiktliga termer. Vi har därför inte kunnat kvantifiera samverkansaktiviteterna 
eller ställa dem mot utgången av befordringsärendena. Vår uppfattning är, med 
detta förbehåll, att patent och stabila, långsiktiga industrikontakter främjar be-
fordran inom TN-området och att många och synliga insatser på det populär-
vetenskapliga området främjar befordran inom HS-området.  

Några sidomeriters betydelse för befordran 

Rörlighet 

I mitten av 1990-talet var i genomsnitt ca tre fjärdedelar av universitetslärarna i 
Sverige kvar vid det lärosäte där de disputerat och vid Uppsala universitet var 
denna andel för lektorerna 89 procent (SOU 1996:166). Vårt material visar att 
motsvarande andel för perioden 1999-2010 i genomsnitt är 70 procent. HSV 
(2012) redovisade i en studie av akademisk rörlighet att 64 procent av de profes-
sorer som var anställda vid Uppsala universitet 2001-2009 hade disputerat där. 
Sammantagna tyder dessa siffror på en rörlighet bland Uppsala universitets profes-
sorer som var större under 00-talet än under 90-talet. 

Vi har även registrerat om de personer som ansöker om befordran varit 
anställda vid ett eller flera lärosäten innan de anställdes vid Uppsala universitet, 
om de varit anställda utanför akademin och om de haft någon forskningsvistelse 
utomlands. De viktigaste resultaten framgår på s. 9. 

Men akademisk rörlighet innefattar fler komponenter än så. För den som 
befordrats till professor försvinner ett incitament att söka en lärostolsprofessur 
vid ett annat lärosäte och detta var en farhåga inför befordringsreformen. En 
annan farhåga var att antalet professurer att tillsätta efter utlysning och i konkur-
rens skulle minska i antal och att detta ytterligare skulle minska rörligheten. Vi 
har visat att minst ett femtiotal lärostolsprofessurer har försvunnit vid Uppsala 
universitet sedan befordringsreformen infördes. Det är sjutton procent av de läro-
stolsprofessurer som fanns vid universitetet år 1998, alltså en betydande andel. En 
ursprunglig farhåga – att befordrade professorer skulle få ersätta lärostolsprofes-
surer – hade sålunda fog för sig. Denna del av rörlighetsproblematiken har vi dock 
inte kunnat undersöka på ett mer ingående sätt, det skulle fordra en annan design 
och ett annat empiriskt underlag.  

Vetenskapssamhällets förtroende och ledningsansvar inom 

universitetet 

Ett resultat är det tydliga positiva värde i befordringsfrågan som tillmäts 
aktiviteter som är uttryck för vetenskapssamhällets förtroende och det som har 
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kallats arbete med ämnets utveckling19 samt aktiviteter som handlar om lednings-
ansvar och deltagande i gemensamma verksamheter. Dessa resultat förefaller ha 
giltighet över tid och över vetenskapsområden. Vi har däremot inte undersökt om 
det finns skillnader mellan fakulteter och sektioner. 

Vi ser två förklaringar till detta resultat; dels finns en tydlig förväntnings-
struktur som många sökande antagligen känner till och som kommer till uttryck i 
meritportföljer och anställningsordningar. Detta slags dokument kan alltså för-
väntas påverka individers beteende. Men vi har också visat att vissa universitets-
lektorer, särskilt kvinnorna, dessutom kan ha sett en möjlighet att skaffa meriter 
”på bredden” som komplement till de meriter de har med vetenskapligt ”djup”.  

Förslag 

Mot bakgrund av resultatet vill jag som författare till denna skrift formulera ett 
antal förslag. Ett par av dem gäller förändringar som bör kunna genomföras utan 
större åthävor:  

 För att förbättra kvaliteten i de sakkunnigas arbete borde ett kontrakt 
upprättas med dem i vilket universitetets förväntningar framgår och till 
vilket man kan hänvisa om ett utlåtande håller för låg kvalitet.20  

 I syfte att förbättra bedömning och värdering av de pedagogiska meriterna 
i befordringsprocessens alla led, särskilt de meriter som handlar om 
pedagogisk skicklighet på ett djupare plan, föreslår jag utbildning i detta 
för rekryteringsgrupper och anställningsnämnder. Därmed skulle de exter-
na sakkunniga också kunna befrias från en för dem ofta omöjlig bedömning 
av de kvalitativa pedagogiska meriterna.  

Ett par förslag handlar om litet större förändringar: 

 I dag tillåter högskoleförordningen inte att kompensation mellan olika slag 
av meriter sker. Men om kompensation vore tillåten, eller till och med 
uppmuntrades, så skulle lektorer kunna befordras på grunden mycket goda 
vetenskapliga meriter eller på grunden mycket goda pedagogiska meriter 
eller till och med på grunden mycket goda meriter avseende samverkan 
med det omgivande samhället. Ett sådant system skulle göra det ”lönsamt” 
för individen och uppmuntra till ansträngningar att utvecklas professionellt 
pedagogiskt eller avseende samverkansuppgiften. Detta skulle gynna alla 
delar av universitetets kärnverksamhet. 

 Ytterligare ett förslag kräver bara förändringar i praxis. Om man – sökan-
de, sakkunniga och beslutsfattare på olika nivåer – systematiskt började 

                                                           
19 Se huvudrapporten, s. 37f. 
20 Ett stort antal personer som tagit del av huvudrapporten har framhållit att dagens sakkunnigarvoden behöver 
höjas. En nästan lika vanlig kommentar är att sakkunniguppdrag bör (kunna få) göras inom ramen för den sak-
kunnigas planerade årsarbetstid.  
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betrakta breddkunskaper inom ämnet som en del i den pedagogiska 
meriteringen så skulle innebörden i pedagogisk meritering konkretiseras 
på ett tydligt sätt. Därtill skulle värdet av många professorers bidrag till 
grundutbildningen öka. I anställningsordningen för Uppsala universitet, 
giltig fr.o.m. den 1 januari 2012, finns ett sådant breddkriterium (5 kap, 
50 §). Det gäller att detta kriterium används. 

 Studien har visat på mycket stora skillnader mellan fakulteter och sektioner 
inom ett och samma vetenskapsområde. Avslutningsvis hoppas jag själv-
klart på en diskussion inom fakulteter och sektioner om var ribban för de 
vetenskapliga meriterna och ribban för de pedagogiska meriterna ligger 
och bör ligga. 

Ytterligare kunskapsbehov 

Det skulle vara värdefullt med en undersökning av sakkunniginstitutet: Har 
sakkunniginstitutet urholkats under senare år? Har det i så fall något samband med 
befordringsreformen?  

På s. 5 diskuteras fakultetsanslagens uttunning som en konsekvens av att 
befordringsreformen var ofinansierad. Ytterligare en angelägen studie borde 
handla om utvecklingen av antalet professurer tillsatta efter utlysning och i kon-
kurrens sedan 1999 och om fakultetsanslagens fördelning kring dessa.   
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