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Abstract 

In my thesis, I set out to study academic peer reviews in the hope of clarifying the experts’ 

views on what qualities and qualifications are desirable when appointing or promoting 

scholars within History of Science. I also investigate whether or not these views change over 

the years, as I have studied opinions written between 1980 and 2010. I use a qualitative 

method of analysis, in which I study what words in the peer reviews are used to describe 

certain values, and how these words relate to the historical and political background of 

History of Science in Sweden. My research indicates that academic experts are starting to 

adapt their opinions to the change in educational politics that has taken place during the 

second half of the 20th century. The Swedish system of academic peer review is also showing 

signs of possible decline in certain areas. However, the change in what qualities and 

qualifications are highly esteemed by the experts has, in many ways, been slow and many 

values remain the same throughout the studied years.  
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1.0 Inledning – vad är vetenskaplig kvalitet? 
Vad är vetenskap? Vad skiljer denna typ av verksamhet från andra? Förmodligen känner de 

flesta av oss att vi vet vad vetenskaplig verksamhet är men ändå är det svårt att definiera 

vad som gör den unik. Den västerländska vetenskapssynen är djupt rotad i vårt samhälle: 

universitet som samhällsinstitution har funnits i Europa i mer än 900 år, i Sverige sedan 

1400-talet. Rationella slutsatser, orsak och verkan, ett objektivt perspektiv, ett noggrant 

utredande av samtliga relevanta fakta, akribi, någonting som inte bara är tyckande i största 

allmänhet – allt detta tillskriver vi vetenskapen.  Men varför, och på vilka grunder? Och inte 

minst, vilka kvalifikationer och egenskaper efterfrågas av dem som ska ägna sig åt 

vetenskap? 

För att verksamhet ska kunna fortsätta uppfattas som rationell av samhället är det 

nödvändigt med någon form av kvalitetskontroll. En verksamhet som inte kontrolleras 

tenderar att över tid komma att tappa i anseende. 

I min uppsats tittar jag på tjänstetillsättningsärenden vid två svenska universitet i ämnet 

idéhistoria mellan åren 1980-2010. Vid denna typ av rekrytering till akademin använder man 

sig av sakkunniggranskning.1 Denna kontrollmekanism av tillsättning av lärartjänster vid 

universitet och högskolor har används i Sverige sedan 1876. Systemet bygger på att redan 

etablerade forskare granskar tillsättningar av nya forskare och lärare vid universitet och 

högskolor. Detta sker genom en form av recensioner av avhandlingar och andra typer av 

vetenskapliga publikationer, samt annan relevant meritering den sökande inlämnat för 

granskning i samband med en sökt tjänst. Denna uppsats handlar vad om en 

forskargemenskap över tid ansett vara kvalitativ forskning och önskvärda egenskaper hos en 

forskare. 

Undersökningen är inspirerad av Rangnar Nilssons studie av sakkunnigutlåtanden i 

litteraturvetenskap, statsvetenskap och fysik mellan 1950-1995. 

  

                                                      
1  Sakkunniggranskning (engelska Peer Review) är egentligen en bredare benämning för vetenskaplig 
expertgranskning i allmänhet och förekommer på fler ställen än vid tillsättningsärenden, exempelvis granskas 
ofta vetenskapliga artiklar i facktidskrifter. I denna uppsats menar jag den formellt reglerade granskning som 
förekommer (förekom) vid tillsättnings- och befordringsärenden vid svenska universitet och högskolor. 
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1.1 Begreppsdefinitioner 

Jag kommer att använda mig av termen idéhistoria som benämning på den akademiska 

disciplinen, som i sig kan gå under ett antal olika beteckningar, se vidare kapitel 4.2. 

Orden vetenskapssyn och vetenskapsuppfattning används synonymt i uppsatsen och syftar 

på den, oftast outtalade och självklara, inställningen som forskare eller ett samhälle har på 

vad som är forskningens syfte och funktion. Vetenskap betraktas som en historiskt situerad 

verksamhet som förändras och verkar i förbindelse med det omgivande samhället. 

God eller kvalitativ forskning antas i undersökningen vara den forskning som av sakkunniga 

lyfts fram som särskilt förtjänstfull och därmed kan tjäna som underlag för tjänstetillsättning 

eller befordran av den specifika sökande. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att studera hur sakkunniggranskningen vid tillsättning eller befordran av 

lärare på universitet och högskolor har förändrats över tid i ämnet idéhistoria och relatera 

förändringen till några av forskargemenskapens yttre och inre villkor och betingelser.  

Konkret riktar undersökningen in sig på att besvara frågan vad sakkunniga ansett vara 

kvalitativ forskning, respektive andra önskvärda kvalifikationer och meriter för tjänstgöring 

eller befordran inom disciplinen idéhistoria och om denna syn förändras över tid. 

Undersökningen studerar tidsperioden mellan 1985-2010. Den forskningspolitiska 

situationen är under ständig förändring och detta kan tjäna som en historisk kontext som 

uppsatsens resultat kan diskuteras utifrån. Mellan 1985 och 2010 förändras 

tillsättningsordningar och kriterier för anställning av lärare på universitet och högskolor och 

det kan vara intressant att försöka utröna hur sakkunniggranskningen förändras i förhållande 

till denna process. 2011 införs en del förändringar av den akademiska tillsättningsordningen 

bl.a. avseende sakkunniggranskning varför 2010 kan vara en lämplig slutpunkt för 

undersökningen. 

Uppsatsämnet kan motiveras utifrån flera led. Ämnesområdet är relativt outforskat, det 

finns därmed möjlighet för studien att tillföra ny kunskap om hur vetenskapsuppfattningar 

formar och formas av yttre och inre faktorer. Vetenskapsrådet har i en rapport tryckt på 

behovet av att analysera kollegial akademisk bedömning, och då främst med kvalitativa 
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metoder.2 Undersökningens nära släktskap med Rangnar Nilssons avhandling gör också att 

resultatet kan antas ytterligare belysa, belägga, omtolka och eller komplettera Nilssons 

resultat genom att introducera ytterligare en ämnesdisciplin. 

Det akademiska befordringsväsendet har en viktig roll i hur det akademiska samhället 

betraktar vetenskap. Att på djupet försöka förstå dessa institutioners komplicerade process 

är därför lockande. 

Det är min ambition att genomgående studera sakkunnigutlåtandena med följande 

frågeställningar fokuserade: 

• Vilka kvalifikationer, formella och informella, har de sakkunniga gett stor betydelse 

vid sina granskningar av sökande till tjänster i idéhistoria mellan 1985-2010? 

• Hur har sakkunnigutlåtanden i idéhistoria mellan 1985-2010 förändrats i relation till 

en förändrad kontext och en förändrad uppdragsbeskrivning för de sakkunniga? 

Avgränsningar sker främst i samband med att endast ett ämne studeras, samt att 

tidsspannet hålls förhållandevis kort. Detta ger analysen vissa svagheter där möjligheten till 

förståelse kan begränsas eftersom en jämförelse med andra ämnesdiscipliner blir svår. Det 

är min förhoppning att genom att använda Nilssons studie som referensram kunna motverka 

dessa brister.  

Uppsatsen studerar inte hur olika tillsättningsnämnder (som är de som tillkallar sakkunniga 

för granskning av sökande) arbetar eller hur processen att välja sakkunniga har gått till. 

1.3 Materialpresentation - sakkunnigutlåtanden som källmaterial 

Det finns i Sverige få särskilt avsedda, eller naturliga arenor där forskares eller samhällets 

vetenskapssyn kommer till explicit uttryck. Istället måste vetenskapssyn normalt sökas 

indirekt i källmaterial som inte är avsett att förmedla vetenskapssyn men som ändå kan 

antas bringa klarhet i just detta för den uppmärksamme läsaren.3 

                                                      
2 Vetenskapsrådet, Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet - En forskningsöversikt 2010, s. 22 
3 Nilsson 2009, s. 24 
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Sakkunnigutlåtanden skrivs av forskare från den disciplin där tjänsten utlysts.4 Uppdraget 

beskrivs ofta av de sakkunniga som hedrande och ersättningen för ett utlåtande är i regel 

låg. Eftersom de sakkunniga i många fall är tongivande inom ämnet kan deras utlåtande 

därmed tänkas få en normerande effekt inom ämnet gällande vad som är att anse som 

önskvärda meriter vid tjänstetillsättning. Yngre forskare kan ta intryck av utlåtandena som 

ett "strategiskt" dokument innehållandes vägen till en akademisk karriär. Det är värt att 

notera att detta gäller oavsett om de sakkunnigas bedömning är rättvis och opartisk, det 

spelar så att säga ingen roll i förhållande till undersökningens motiv. Detta talar för att 

materialet också kan anses återspegla den faktiska synen på god eller mindre god forskning, 

såväl som önskvärda personliga egenskaper och andra kvalifikationer som existerar inom en 

vald disciplin. 5 Det empiriska materialet består av olika slags tillsättningsärenden och 

befordringsärenden i idéhistoria mellan 1985-2010 vid Göteborgs universitet och Lunds 

universitet.6 Alla ärenden som funnits arkiverade och varit tillgängliga har används. Noteras 

bör också att även om själva ärendena handläggs vid dessa två universitet, representerar de 

sakkunniga ett flertal olika universitet och högskolor i landet och utomlands. Materialet är 

alltså inte regionalt präglat utan kan antas ge en bild för hela riket. 

1.3.1 Olika typer av ärenden 

Det fanns vid svenska universitet och högskolor 7  under största delen av 

undersökningsperioden fyra olika typer av lärar- och forskartjänster: adjunkt, 

forskarassistent, lektor samt professor8. Biträdande lektor förekom som tjänst under en 

begränsad period mellan 2000 och 2009 och motsvarade den tidigare tjänsten 

forskarassistent. 9  Tjänsterna har dock funnits tillgängliga samtidigt och räknas enligt 

lagstiftaren som varandes på "samma akademiska nivå".10 

                                                      
4 Undantag finns där en expert en från annan disciplin kan fullgöra sakkunniguppdraget. Inget sådant fall finns 
bland de sakkunnigutlåtanden studien använder. 
5 Nilsson 2009, s. 360-361 
6 I ett fall är ett ärende daterat 1984, men underskrivet av den sakkunnige 1985, jag har valt att ta med 
ärendet. 
7 I denna undersökning avses endast statliga universitet och högskolor. Stiftelsehögskolor (t.ex. Chalmers i 
Göteborg) kan ha andra tjänster och även andra tillsättningsordningar. Även Statens lantbruksuniversitet samt 
Försvarshögskolan, som förvisso är statliga, har egen lagstiftning att förhålla sig till. 
8  Ett antal specialtjänster av mindre relevans för uppsatsen tillkommer, adjungerad professor, 
assistenttandläkare, lärare i odontologiskt ämne med klinisk anknytning, nordisk lektor, samt utländsk lektor. 
Ingen av dessa tjänster har varit aktuella i det empiriska materialet. 
9 Karriär för kvalitet SOU 2007:98, s. 167-168  
10  Op, cit. s. 482-483 
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Docenter har sedan 1993 inte varit lagreglerad, det är alltså inte fråga om en tjänst eller 

anställning utan om en titel. Kraven för docentkompetens sätts av det enskilda universitetet 

eller högskolan. Docentbefordringar har inte tagits med i undersökningen. 

1.3.2 Befordrings och tillsättningsärenden 

För mina syften är det endast mindre skillnad mellan ett befordringsärende, såsom en 

ansökan om professorskompetens, där sakkunniga alltså har att bedöma om en enskild 

sökande uppnår en viss kompetens, och ett tillsättningsärende där ett flertal sökande 

konkurrerar om platsen.11 I bägge fallen är det fråga om en bedömning av den sökandes 

vetenskapliga produktion, pedagogiska förmåga och andra eftersökta meriter. I min studie 

tittar jag heller inte på vem som i slutändan erhåller tjänsten, utan studien syftar till att 

försöka synliggöra hur de sakkunniga resonerar kring kompetens och kvalitet i relation till 

den lagstiftning de har att följa. 

Det är alltså min bedömning att som empiriskt material för studiens syfte är båda typerna av 

ärende att anse som någorlunda likvärdiga, men man måste ändå vara medveten under 

analysen om skillnaden i uppdrag de sakkunniga haft.   

Det kan vara värt att säga något om de sakkunniga i sig, även om dessa inte utgör 

studieobjektet så finns det vissa saker som kan noteras. Jag har i min studie haft 18 olika 

sakkunnigutlåtanden till förfogande. Antalet sakkunniga har genom dessa ärenden varit 

totalt 18 stycken. Det är alltså en relativt liten grupp sakkunniga som utgör experter och som 

värderar många sökande. Nu omfattar studien bara Lunds och Göteborgs universitet men 

det är rimligt att anta att antalet unika sakkunniga egentligen inte hade ökat i någon 

väsentlig omfattning om jag utökat undersökningen med fler universitet. Det är alltså i 

mångt och mycket en liten grupps åsikter och värderingar som dyker upp i utlåtandena. För 

min studies syfte är det egentligen ovidkommande hur många unika sakkunniga som 

studeras så länge man kan anta att de som förekommer också utgör en representativ och 

tillräckligt stor del av forskargemenskapen i idéhistoria. De utlåtanden jag studerar bör 

kunna anses vara tillräckligt representativa. 

                                                      
11 Se dock nedan under 2.0 för en närmare utläggning kring tänkbara skillnader i bedömning av befordrings 
respektive tillsättningsärenden. 
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De sakkunniga är till största delen svenska forskare. Det förekommer ett par danska och 

någon norsk och finsk sakkunnig men i övrigt rör det sig om svenska experter. De allra flesta 

är män, men här märks en betydande ökning under slutet av undersökningsperioden av 

kvinnliga sakkunniga, även om det oftast rör sig om samma sakkunniga som flitigt nyttjas av 

universiteten. 

Någon kommentar kan vara på sin plats angående notapparaten i förhållande till materialet. 

Utlåtandena kan vara daterade något olika, det årtal som jag genomgående försökt använda 

mig av är materialets arkivering. Vissa ärenden blir daterade i samband med utlysningen av 

tjänsten, andra arkiveras först när tjänsten är tillsatt. Detta innebär att dateringen ibland kan 

skilja sig från de sakkunnigas egen datering. 

1.4 Etiska överväganden 

När man handskas med ett källmaterial som sakkunnigutlåtanden, vilka förvisso är offentliga 

handlingar och därmed tillgängliga för vem som så önskar, men som ändå kan anses 

innehålla en del känsliga uppgifter, blir det väsentligt att inte i onödan (utöver vad som krävs 

för att bibehålla uppsatsens transparens) hänga ut personer i undersökningen. I analysen 

kommer jag därför att anonymisera de sökandes namn i referenser och citat. Notapparaten 

hänvisar till en kod och sedan till sakkunnigs efternamn samt årtal. Hela ärendet återfinns i 

källförteckningen sorterat efter universitet och kod. Det blir därigenom möjligt att genom en 

kontakt med relevant arkiv få ut uppgifter angående ärendet. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Först ges en översikt över den tidigare forskningen 

om vetenskaplig kvalitet. Sedan följer en presentation av analysmodellens konstruktion och 

funktion. Därpå följer en tvådelad bakgrundsteckning där den historiska kontexten kring 

sakkunniginstitutionen beskrivs, och en beskrivning av idéhistoria som universitetsämne 

samt dess historiska utveckling. Härefter analyseras sakkunnigutlåtanden efter 

analysmodellen och i relation till bakgrundsteckningen. 
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2.0 Tidigare forskning - att mäta vetenskaplig kvalitet 
Något förenklat finns det två olika grundtyper av kvalitetsmätningssystem som är vanliga i 

den akademiska världen. Kollegial bedömning av typen sakkunnigutlåtande, som vi 

intresserar oss för i föreliggande uppsats, och bibliometriska mätsystem där man med 

datorkraft mäter kvantifierbara parametrar – exempelvis antalet gånger en författare blivit 

citerad av andra författare. Dessa resultat används sedan i syfte att utläsa vilka forskare som 

rönt störst genomslag med sin forskning. I Sverige är den typen av datoriserad statistisk 

metod ovanlig; den förekommer (och mycket talar för att den blir vanligare) men har ingen 

direkt meriterande funktion vid tillsättningsärenden.12 Kritik kan och har riktats mot bägge 

systemen. Bibliometriska mått hotar att skapa "lock in"-effekter, alltså att man genom 

mätningen utestänger nya former av det man mäter. Om man mäter god vetenskap genom 

att studera hur ofta den citeras riskerar man att också ny forskning med andra 

utgångspunkter utestängs och därmed också kommer att försvinna eftersom den inte 

uppmärksammas.13 

Men det är alltså den andra typen av bedömning, den kollegiala, sakkunnigbedömningen, 

som står i fokus i föreliggande studie. En genomgång av forskningsläget är på sin plats för att 

ge bakgrund till mitt eget bidrag. 

Sven Hemlin och Henry Montgomery har tillsammans med Ulla-Stina Johansson i en rapport 

från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet utgivit "Föreställningar om 

vetenskaplig kvalitet." (1985) Studien består av en kvantifiering av data ur en serie intervjuer 

med forskare och företrädare (samtliga innehavare av professorstitel) för olika vetenskaper 

vid svenska universitet. Studien redovisar ett antal resultat av vikt för föreliggande 

undersökning. Bland annat så framkommer det att en god forskare generellt bör besitta en 

                                                      
12  En indirekt funktion kan förstås förekomma genom att sakkunniga kan hänvisa till bibliometriska 
bedömningar för att peka på ett forskningsarbetes genomslagskraft. I t.ex. England används datormätningar av 
antalet citeringar som en direkt parameter av en forskares möjligheter att erhålla exempelvis resurser till 
forskningsprojekt. I den meningen förekommer inte datoriserade mätningar i Sverige. 
13 Lamont, Michéle How Professors Think - Inside the Curious World of Academic Judgment 2010, s. 47. Se också 
Vetenskapsrådet Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet - en forskningsöversikt 2010, s. 49. För en mer 
omfattande genomgång och kritik av bibliometriska mått och metoder, se Bolin, Ingemar "Sken och verklighet - 
Kvalitet inom universitetsvärlden i relativistisk belysning" Statens råd för byggnadsforskning skriftserie 1998:1, 
främst s. 67-76 jmf Peer Review as a measure of scientific quality Sandström, Ulf och Harding, Tobias (odaterad) 
s. 2-3 
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stark motivation, en förmåga att planera samt inte minst, goda kontakter inom 

universitetsvärlden och den disciplin man är intresserad av.14 

Ingemar Bohlin har i "Sken och verklighet - Kvalitet inom universitetsvärlden i relativistisk 

belysning" pekat på vikten av att vara medveten om den "kognitiva partikularismens 

mekanismer"15 Alltså att man för att vara framgångsrik inom akademin nödvändigtvis måste 

känna till dess förutsättningar. Bohlin framför tesen att kvalitetskontroller inom 

universitetsvärlden tjänar multipla syften utöver den rent kvalitetssäkrande. Även en politisk 

dimension av kvalitetssäkringsorganen bör noteras. Eftersom universitet och högskolor är 

beroende av skattemedel för forskningsfinansiering finns det en outtalad tendens att mått 

på kvalitet och resultat inom forskningen också tjänar syftet att framställa forskning som 

någonting naturligt och angeläget för hela samhället.16 Bohlin argumenterar för en större 

öppenhet i demokratiskt hänseende.  

Rangnar Nilssons avhandling God vetenskap är av central betydelse för uppsatsen. Nilsson 

studerar sakkunnigutlåtanden från tre skilda discipliner (litteraturvetenskap, statsvetenskap 

och fysik) från cirka 1950 till 1995.  

Nilsson konstaterar att den i huvudsak positivistiska kunskapssynen som utlåtandena gav 

uttryck för på 50-talet inte längre är närvarande bland de sakkunniga. Utlåtandena är också 

kortare, beroende till stor del på en effektivisering och komprimering av den akademiska 

tillsättningsprocessen. De sakkunniga lyfter under Nilssons studies senare del (1985-1995) 

hellre fram positiva än negativa aspekter av forskningen och de sökande – utlåtandena blir 

helt enkelt "snällare". En annan slutsats som Nilsson drar är att man idag på ett tydligare sätt 

premierar internationella kontaktnät och att forskarens "person" och "roll" i olika 

forskargemenskaper lyfts fram som väsentlig. Här finns en skillnad där denna typ av 

"internationalisering" är vanligast i fysikämnet, något mindre vanlig i statsvetenskapen och 

minst vanlig inom litteraturvetenskapen. Men sett relativt utgångsläget under 50-talet har 

samtliga ämnen idag en större integrering av forskare i olika "gemenskaper". 

                                                      
14 Hemlin, Sven, Montgomery, Henry och Johansson, Ulla-Stina "Föreställningar om vetenskaplig kvalitet" i 
Rapport från psykologiska institutionen Göteborg, 1985, s. 8 
15 Bohlin 1998 , s. 85 
16 Op. cit, s. 86 
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Avhandlingen belyser den förändring som skett i synen på professorer under 

undersökningsperioden. Det rör sig, med Nilsson ord, om en detronisering av akademins 

högsta företrädare, där professorn under 1950-talet var den självklara bäraren av ämnet till 

och med på nationell basis, och dessutom innehade särskilt statligt förtroende genom 

ämbetsfullmakten, var bilden helt annorlunda kring 1990, Nilsson pekar främst på den 

kraftigt ökade mängden professorer och universitetens inkorporering i samhället som 

förklaring.   

En intressant aspekt är att Nilsson ser tecken på en ökad ”terminologisering” av 

vetenskapen, eller annorlunda uttryckt, att den vetenskapliga terminologin ges utökat 

intresse i sakkunnigutlåtandena under den senare de undersökta perioderna. Nilsson 

framför teorier kring att de tidigare objektivitetskraven och synen på den absoluta 

kunskapen som hon observerat under 1950-talet, fått ge vika för ett perspektiv präglat av 

vikten av att påvisa forskningens professionalitet och egenart i en värld där 

forskningsgemenskapen inte längre är lika frånskild samhället i övrigt utan har nödvändiga, 

och betydligt flera kontaktytor med exempelvis politiker, media o.s.v.17 Forskningen blir 

därigenom ”hotad” och vill säkra sin legitimitet. Detta får enligt Nilsson, i samklang med 

Bohlin, till följd att man med en (onödigt) komplex terminologi också implicit argumenterar 

för forskningens unika egenart och därmed dess nödvändighet i samhället. 

Nilsson pekar också mot de tidvis stora skillnader som hon funnit existerar i synen på god 

vetenskap mellan ämnena. I fysiken är det resultatet av en studie och graden av 

specialisering på forskningen som framhålls i utlåtandena.18 Nilssons tolkning är att detta 

beror på att fysiken i jämförelse med de övriga ämnena är extremt specialiserat, så till den 

grad att inget av de utlåtanden hon studerat under den senare (1985-1995) perioden faktiskt 

innehåller ordet fysik i tjänstebeskrivningen. 

Det direkta studieobjektets ramverk, sakkunniginstitutionen, analyseras också och en 

institution på reträtt visar sig. Nilsson pekar på att sakkunnigfunktionen börjar brytas upp 

                                                      
17 Nilsson 2009, s. 340 
18 Op. cit, s. 323 
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och decentraliseras, processernas transparens försvinner och en mer sluten 

tillsättningsordning av professorer skymtas i framtiden.19  

I Darr på ribban - En uppföljning av 1999 års befordringsreform vid Uppsala universitet 

(2011) undersöker författarna Ulla Riis, Thérèse Hartman och Sara Levander den 

befordringsrätt som lektorer innehade mellan 1999 och 2010, vilken innebar att lektorer 

kunde begära att prövas till professorskompetens genom sakkunniggranskning och om de 

befanns kompetenta automatiskt befordrades till professorer. 

Författarna påpekar att det kan förekomma skillnader i hur man som sakkunnig bedömer ett 

befordringsärende jämfört med en nytillsättning. Riis et al menar att vid ett 

befordringsärende kan man ställa högre krav, eftersom personen vid ett avslag förmodligen 

ändå stannar vid högskolan och lärosätet går därmed inte miste om kompetens. Vid en 

nytillsättning riskerar lärosätet att inte erhålla en viktig resurs om kraven ställs för höga. 

Författarna spekulerar i att de pedagogiska meriterna därmed bör ha vägt tyngre vid 

befordringsärenden än vid tillsättning.20 Detta är intressant eftersom det knappast kan anses 

finnas stöd i lagtexten för ett sådant förhållningssätt. 

Undersökningen finner att den pedagogiska meriteringen blivit viktigare över åren, och att 

sakkunniga också oftare efterfrågar att de sökande tydligare redovisar sin pedagogiska 

erfarenhet. Man noterar dock att den pedagogiska meriteringen fortfarande inte kan anses 

utgöra en lika stor merit som den vetenskapliga.21 

I SOU 2001:1 refererar utredaren till en studie av den pedagogiska meriteringens betydelse 

för tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet. Det framkommer att de sakkunniga hade 

stora svårigheter att bedöma den kvalitativa sidan av den pedagogiska verksamheten och att 

man ofta stannade vid en redogörelse för den sökandes kvantitativa (antal timmar) 

erfarenhet.22 

I likhet med i Nilssons avhandling redovisas en försiktig tes om att sakkunniginstitutionen 

håller på eller redan har urholkats som kvalitetsmätande återkoppling vid anställning och 

                                                      
19 Op. cit, s. 363 
20 Ulla Riis, Thérèse Hartman, Sara Levander Darr på ribban - En uppföljning av 1999 års befordringsreform vid 
Uppsala universitet 2011, s. 144 
21 Op, cit., s. 143-145 
22 SOU:2001:1, s. 215 se även Darr på ribban 2011, s. 145, 151 
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befordran.  Man ifrågasätter i flera av sina studerade fall om de sakkunniga överhuvudtaget 

har bedömt vare sig den vetenskapliga meriteringen eller andra meriter på ett sätt som kan 

anses svara mot uppdraget.23 

Det internationella forskningsläget sammanfattas i en rapport från Vetenskapsrådet. 

Rapporten menar att forskning om kollegial bedömning ansetts som heterodox och nästan 

tabubelagd.24 De senaste decennierna har dock forskningsfältet utvecklats och ses idag inte 

som lika prekärt. Den dominerande frågan har varit att undersöka partiskhet i den kollegiala 

bedömningsprocessen. Rapporten hänvisar vidare till den primärt amerikanska debatten 

kring "old boy-ism" – ett begrepp som menar att ett antal äldre etablerade, manliga, 

akademiker styr forskningsanslag genom informella kollegiala nätverk. 25 

Forskningen har under senare tid utvecklats mot att snarare undersöka begreppet kvalitet 

och dess brist på tydlig definiering. Jag kommer inte att gå in på den typen av forskning då 

den faller något utanför studiens intresseområde. 

Michèle Lamont har i en stor studie genomfört kvalitativa studier i form av intervjuer och 

observationer undersökt 20 amerikanska expertpaneler för bedömningsprocesser. Dessa 

paneler är av tvärvetenskaplig art (bemannas med representanter för olika vetenskapliga 

discipliner) och har att ta ställning till inkomna forskningsförslag (närmast 

doktorandansökningar) men hennes slutsatser är ändå relevanta för studien. 

Lamont spaltar upp fyra olika bedömningsstilar (epistemological styles) hon observerat att 

bedömarna använder. Den konstruktivistiska, (constructivist) förståelseorienterade, 

(comprehensive) positivistiska och utilitaristiska.26 

Den konstruktivistiska stilen används av de bedömare som ger uppmärksamhet till 

forskarens identitet och position och hur dessa inverkar på den teoretiska analysen. Stilen 

används enligt Lamont med förkärlek av de forskare som arbetar med socialt eller politiskt 

engagerad forskning.27 

                                                      
23 Riis et al. , s. 147 
24 Vetenskapsrådet 2010, s. 15 
25 Op. cit, s. 16  
26 Lamont 2010, s. 57-60. Översättningen till svenska är hämtad från Vetenskapsrådets, 2010, s. 29f 
27 Lamont 2010, s. 57f  jmf Vetenskapsrådet, 2010, s. 30 
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Den förståelseorienterade stilen lägger vikt vid historisk och social kontext för att förstå och 

undersöka fenomen i samhället. Sinne för detaljer och förmågan att teoretisera verkligheten 

blir här viktiga egenskaper som bedöms. Stilen var den mest frekvent använda av humanister 

och samhällsvetare.28 

Den positivistiska stilen värderar generaliserbarhet och förmågan att testa och utvärdera 

hypoteser. Stilen var vanlig bland samhällsvetare medan inga humanister använde sig av 

denna argumentation.  

Den utilitaristiska stilen påminner starkt om den positivistiska men anser att endast kunskap 

som kan anses vara av värde för samhället i stort kan komma ifråga för forskningsanslag. 

Stilen är ovanlig men hade sina företrädare inom samhällsvetenskapen och 

ekonomiforskningen.29 

Sammanfattning: Utöver studiens mer självklara och omedelbara släktskap med Nilssons 

avhandling är vissa aspekter av den tidigare forskningen är av särskild relevans för denna 

uppsats. Riis et al resonerar kring att den pedagogiska meriteringen inte väger lika tungt som 

den vetenskapliga trots föreskrifter från lagstiftaren. Min undersökning får utvisa om så är 

fallet även i idéhistoria. Detta skulle kunna bidra till en mer komplett bild av 

sakkunnigsystemets eventuella tillkortakommanden vad gäller bedömning av pedagogisk 

skicklighet. Forskningen har också påvisat att sakkunniginstitutionen eventuellt är på väg att, 

eller redan har, urvattnats. Min undersökningsperiod sträcker sig relativt långt fram i nutid 

och jag bör därför få möjlighet att studera detta närmare, samt komplettera bilden med 

ytterligare ämnesområden. Lamonts bedömningsstilar kan i min undersökning visa sig 

relevant för att undersöka hur de sakkunniga i idéhistoria resonerar kring exempelvis 

användning av metoder och teorier i vetenskapliga publikationer. 

  

                                                      
28 Lamont 2010, s. 57 
29 Op. cit, s. 58 
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3.0 Analysmodell 
Sakkunnigutlåtanden produceras för att granska forskares lämplighet och förutsättningar för 

att uppfylla de tjänsteåligganden som den sökta befattningen innebär. 30  Genom att 

extrahera information där de sakkunniga värderar den sökande och dennes arbete blir det 

möjligt att teckna en bild över vad de sakkunniga har meriterat för den aktuella tjänsten. 

Därför är det av vikt att analysmodellen klarar av att extrahera den eftersökta informationen 

ur materialet; i det här fallet att undersöka vilka kvaliteter och egenskaper som eftersöks av 

de sakkunniga när de ska bedöma en ansökan i idéhistoria. 

Analysmodellen är i huvudsak hämtad från Rangnar Nilssons avhandling.31 Viss modifikation 

har varit nödvändig för att bättre passa studiens (framförallt mindre omfattande) syfte. 

Nilssons metod bygger på en kvalitativ bedömning där utgångspunkten är att identifiera 

markörer för god forskning. Jag kommer att arbeta med dessa markörer för att försöka 

utröna hur de sakkunniga resonerar kring begrepp som vetenskaplig skicklighet, pedagogisk 

skicklighet och andra kvalifikationer de sakkunniga ansett vara väsentliga vid sin granskning 

av sökande. Markörerna identifieras sedan som tillhörandes en aspekt som beskriver någon 

del av den sakkunnigas bedömningsgrund. Markörerna bildas av de ordval, formuleringar 

och fraser som de sakkunniga använder för att värdera bedömda arbeten och sökanden. Det 

är alltså en analys av de direkta språkliga fragment som utgör utlåtandenas värderande 

funktion. 

Min analysmodell är kvalitativ, även om den delvis bygger på en ofrånkomlig kvantifiering av 

markörernas vanlighet, den kvantitativa delen är dock underordnad den kvalitativa analysen 

och varje angivelse i texten av något som ex. vanligt stipulerar i undersökningen en relativ 

vanlighet och är inte att anse som ett rent kvantitativt mått på en exakt mängd av 

återkommande markörer.32 

                                                      
30 Nilsson 2009, s. 43 
31 Nilsson i sin tur har tagit intryck och inspiration till sin analysmodell av Sven Hemlins avhandling Quality in 
science: Researchers´ Concepcions and judgement Göteborg, 1991 och Sven Hemlin, Henry Montgomery och 
Ulla-Stina Johanssons metodik i "Föreställningar om vetenskaplig kvalitet" i Rapport från psykologiska 
institutionen Göteborg, 1985 samt professorsstillsättningar i arkitekturämnen: På vilka grunder sker besluten? 
1990. Nilsson lyfter även fram Hemlin och Montgomerys Peer Judgment of "Scientific Quality: A Cross-
disciplinary Document Analysis of Professorship Candidates" i Science Studies 1/93. 
32 Se Dahlgren, Stellan och Florén, Anders Fråga det förflutna - En introduktion till modern historieforskning, 
Lund 2010. s. 180 för ett resonemang kring gränserna för kvantitativa och kvalitativa metoder. Se även Nilsson, 
s. 26 
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Som tolkningsram och för jämförelser kommer resultatet av undersökningen att jämföras 

med dels den forskningspolitiska situationen, med detta menas att försöka utröna huruvida 

sakkunnigutlåtanden förefaller svara mot nya politiska spelregler och ambitioner under 

undersökningsperioden, dels mot den teckning av idéhistoriens specifika framväxt och 

utveckling skisserad ovan. Slutligen kommer det förmodligen att vara fruktsamt att, i alla fall 

till viss del, jämföra mina resultat med Rangnar Nilssons studie. Jag använder mig av Lamonts 

epistemologiska bedömningsstilar för att se om det går att placera in svensk idéhistoria i ett 

större perspektiv där olika ämnesföreträdare visat sig ha olika bedömningskriterier trots 

likartade "officiella" kriterier.33 

3.1 Aspekter på forskning i sakkunnigutlåtanden 

Nilssons analysmodell är tvådelad och bygger på dels aspekter och dels egenskaper. I min 

egen studie har jag modifierat modellen och det finns nu endast en analysnivå, aspekten. 

Det har bedömts vara tillräckligt strukturerat för mina syften och uppdelningen i över- och 

underkategorier har därför strukits. Nedan följer en närmare beskrivning av de aspekter av 

god (eller mindre god) forskning och andra egenskaper undersökningen sätter ut att 

identifiera. 

Eftersom jag behandlar olika ärendetyper med något olika bedömningskriterier för de 

sakkunniga att förhålla sig till, kommer jag i de fall det ansetts motiverat att också redogöra 

för de skillnader som identifierats mellan utlåtanden för olika sorters tjänsteärenden.  

Följande fem aspekter fokuserar primärt på uppsatsens första fråga: Vilka kvalifikationer, 

formella och informella, har de sakkunniga gett stor betydelse vid sina granskningar av 

sökande till tjänster i idéhistoria mellan 1985-2010? 

Forskarsubjektet, färdigheter och egenskaper 

Under denna rubrik hamnar värderande markörer kring forskaren som subjekt. Den 

sakkunniga lämnar alltså den direkta "recensionen" av ett vetenskapligt arbete och ger 

utlåtanden kring t.ex. forskarens flit, intelligens eller i förekommande fall, ren personalia 

som socialt kontaktnät. 

                                                      
33 Se vidare Lamont, passim. 
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Forskningsprocessen, problemställning, material, teori och metod 

Under denna aspekt hänförs utlåtanden i sakkunnigmaterialet som värderar frågan om 

det/de vetenskapliga problem eller frågeställningar som den sökande tagit sig an. Det rör sig 

här alltså om att sakkunniga har synpunkter på hur forskaren initialt valt att arbeta med sitt 

material. Här hamnar också de värderingar av det material som forskaren använt sig av, 

(ordet objekt förekommer ibland i det närmaste synonymt) alltså vad forskaren faktiskt 

studerat. Exempelvis kan sakkunniga bedöma materialet som omfattande eller brett, eller så 

kan det framföras synpunkter på att materialet är intressant eller svåråtkomligt. Till denna 

aspekt förs också markörer rörande den bedömda forskarens val av metoder eller teorier. 

Resultat, publiceringskanaler och erkännande 

I denna, av sakkunniga mycket flitigt värderade aspekt följer resonemang kring den 

vetenskapliga produktionens resultat. Vad har forskaren kommit fram till, och har denna 

kunskap kompletterat eller förnyat ett studieområde? Resultat bedöms ofta som intressanta, 

nyskapande, eller förutsägbara. Sakkunniga kan tänkas värdera hur väl forskningen fått 

genomslag, nationellt eller internationellt. Forskargärningen kan tänkas vara välkänd eller 

ifrågasatt av annan expertis. Det blir här också fruktbart att försöka utröna för vem, eller 

snarare för vilken publik en idéhistoriker enligt de sakkunniga skriver för – är den 

idéhistoriska forskningen enbart en angelägenhet för den egna ämnesdisciplinen eller är det 

meriterande för den sökande att nå en bredare massa?  

Pedagogisk meritering 

Utöver forskarens rent vetenskapliga arbete har sakkunniga också under hela 

undersökningsperioden att ta ställning till den sökandes pedagogiska förmåga. 

Framställningskonst, stilistik 

Till denna aspekt hör värderingar kring den sökandes stilistiska förmåga. Vetenskapliga 

texter produceras för att sprida kunskap och skall alltså läsas av andra, vilket medför att det 

inte är helt ovanligt att sakkunniga har synpunkter som kan hänföras till denna aspekt. 
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De två nedan följande aspekterna skiljer sig något från övriga genom att de inte behandlar 

de sakkunnigas direkta uttalanden om den sökande utan är relaterade till den kontext i 

vilken utlåtandena produceras. Dessa två aspekter svarar mot undersökningens andra fråga: 

Hur har sakkunnigutlåtanden i idéhistoria mellan 1985-2010 förändrats i relation till en 

förändrad kontext och en förändrad uppdragsbeskrivning för de sakkunniga? 

Idéhistoria? 

Hit förs uttalanden kring ämnet idéhistoria som sådant. Till följd av min teckning av 

idéhistoriens historia (se nedan) anser jag det påkallat att i utlåtandena försöka finna tecken 

på den splittring av ämnet, alltså att man bland ämnesföreträdarna förefaller skilja sig en del 

i vad som utgör idéhistoria och vad som är dess studieobjekt. De sakkunniga kan 

argumentera för eller emot om en granskad sökandes studie egentligen är idéhistoria, eller 

så kan de komma med synpunkter eller åsikter angående till exempel val av 

avhandlingsämnen. 

Spelregler – sakkunnigas uppdrag 

Under denna rubrik redovisas förändringar i de sakkunnigas formella uppdragsbeskrivningar 

och vilken påverkan detta haft för de studerade ärendena. 
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4.0 Bakgrund och kontext 
Det är för mitt syfte nödvändigt att skildra det svenska akademiska befordringsväsendet 

tillsammans med en beskrivning över de politiska regleringar och ambitioner som haft 

central betydelse för de formella villkoren för de sakkunniga, vars utlåtanden 

undersökningen bygger sin empiri på. Denna utveckling anses utgöra en relevant och 

nödvändig kontext mot vilken undersökningens resultat kan konkretiseras.  

Framställningen bygger till stor del på Rangnar Nilssons motsvarande avsnitt i God vetenskap 

där Nilsson som källmaterial primärt nyttjat offentliga utredningar samt lagtexter för sin 

beskrivande analys.34 

Detta avsnitts andra del, "Idéhistoriens historia", är en genomgång av idéhistoriens historia – 

ett rikt och omfattande forsknings- och debattfält där jag inte gör några anspråk på total 

fullständighet. Genomgången bör dock kunna tjäna till att belysa några av de centrala 

problem och möjligheter som lyfts fram för ämnet genom dess historia. Källmaterialet utgörs 

här främst av böcker, artiklar och debattinlägg av idéhistoriker, som ju av naturliga skäl är de 

som främst intresserat sig för ämnets historia. Det är mycket tunnsått med undersökningar 

av idéhistoria som ämnesdisciplin sett ur andra vetenskapliga discipliners perspektiv. Ett 

viktigt undantag är dock Högskoleverkets "Utvärdering av det idéhistoriska ämnesområdet 

vis svenska universitet och högskolor" från 2003-04, som får anses utgöra en undersökning 

av såväl utomvetenskaplig såväl som "utom- ämnes" karaktär. 

4.1 Det svenska akademiska befordringsväsendet 

Det fanns i Sverige vid 1800-talets slut endast två universitet, i Uppsala och Lund. Tillkom 

gjorde en medicinsk fakultet med Karolinska mediko-kirurgiska institutet 1810 samt även 

Stockholms högskola 1878 och Göteborgs högskola 1891.35  

Universitetsläraryrket var präglat av universitetens roll som utbildningsinstitutioner och 

goda universitetslärare kunde genom sin karriär hoppa mellan lärostolar och ämnen genom 

                                                      
34 Det har av tids- och utrymmesskäl inte ansetts motiverat med en egen omfattande källhistorisk undersökning 
av de direkta lagförslagen, därav användandet av Rangnar Nilssons avhandling som sekundärmaterial. Jag har 
dock gått igenom delar av de dokument jag ansett vara mest centrala under perioden. 
35 Nilsson 2009, s. 58 
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att inför varje byta av inriktning meritera sig genom att framlägga ett arbete eller en 

offentlig disputation.36 

I Sverige infördes modellen med sakkunniggranskning inför akademiska tillsättningsärenden 

1876. 37  Även innan dess fanns i Sverige en tradition av långtgående självstyre för 

universiteten och dess företrädare där lagstiftarna haft stor respekt för forskningens 

komplexa förutsättningar. Därtill hade universiteten sedan kopplingen till staten i samband 

med reformationen också en tradition av stor öppenhet och förvaltning sedan kyrkans makt 

över akademin försvagats.38 Systemet har präglats av traditionalism och korporativistiskt, 

meritokratiskt förvaltande. Universitetsstatuterna (ibland stadgor eller konstitutioner) 

utgjorde sedan reformationen och fram genom 1900-talet den formella regleringen av de 

svenska universitetens befordringssystem.39 

Den långtgående självständigheten gav universitetsväsendet i Sverige stor legitimitet och 

status i det övriga samhället, något som i viss mån än idag präglar såväl Sverige som hela 

västvärlden.40 

Systemet för högre utbildning i Sverige expanderade kraftigt under andra halvan av 1900-

talet efter en period av stagnation. 41 Forskning och utbildning hade vid seklets mitt 

politiserats och satsningar inom området kunde nu motiveras som investeringar istället för 

kostnader.42 Nilsson beskriver att man nu också utbildade kompetenser tänkta att omsättas 

på arbetsmarknaden i övriga samhället, inte endast för att försörja akademierna själva med 

kompetens.43 

                                                      
36 Op. cit, s. 68. Här nämns också att dessa offentliga disputationer så småningom utvecklades till det vi idag 
kallar provföreläsningar, något som fortfarande förekommer även om dess funktion idag snarast är rituell. 
37 SFS: 1876:5 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga staturer för universiteten i Upsala och Lund § 76 
38 Nilsson 2009, s. 55-56 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Lindberg, Bo & Nilsson, Ingemar Göteborgs universitets historia II - Ett växande universitet Göteborg: 1996, s. 
7 
42 Nilsson 2009, s. 74 
43 Ibid, s. 74f. 
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4.1.1 Den moderna tillsättningsordningen vid högskolor 

Det är rektor som formellt tar beslut om anställning eller befordran av lärartjänster på 

högskolan. Detta görs efter förslag från någon typ av tillsättningsnämnd.44 Det är i sin tur 

denna nämnd som ansvarar för att förbereda tillsättningen och som begär in 

sakkunnigutlåtanden. De sakkunniga inkommer med utlåtanden vilka sedan diskuteras i 

nämnden som därefter lägger förslag till rektor om beslut. Nämnden är alltså fri att besluta 

om att tillsätta tjänsten med en annan sökande än den som rekommenderas av de 

sakkunniga.  Det är ytterst ovanligt att rektor beslutar i strid med nämndens förslag – i 

realiteten kan man alltså utgå ifrån att det är nämnden som genom sin rekommendation har 

makt över tillsättningen. 

Den akademiska tillsättningsprocessen kvarstod relativt oförändrad från 1908 fram till 1975 

när genomgripande förändringar av systemet började sjösättas.45 

Förändringen motiverades till största delen utifrån argument om att tillsättningsordningen 

var alltför omständlig och tog lång tid.46 I ljuset av nya uppgifter och en ny syn på 

universiteten och högre utbildning var det nödvändigt att förändra även 

tillsättningsordningen. Tidigare hade de sakkunniga att lämna omdöme om alla personer 

som sökte den aktuella tjänsten. Detta hade fått till följd att dessa "kompetensförklaringar" 

blev synnerligen eftersökta genom att verka meriterande även för andra tjänster, vilket 

gjorde att även personer som inte uppfyllde generella krav och alltså inte var 

anställningsbara sökte tjänster endast i syfte att få ut en sådan kompetensförklaring.47 

Denna belastning av sakkunnigsystemet hade länge ansetts som onödig och ett slöseri med 

resurser men ändrades alltså först nu genom att stipulera att endast de främsta sökande till 

tjänsten skulle granskas. Inrättandet av tjänsteförslagsnämnder ställde också den 

traditionella universitetsadministrationen helt utanför hanteringen av tillsättningar. 48 

                                                      
44 Olika högskolor kan ha olika konstruktion och namn på nämnder som ansvarar för att lägga förslag på 
tillsättningar. Vanligt är att man väljs in i nämnden genom någon form av valsystem baserat på röster av 
anställda vid högskolan. 
45 Nilsson 2009, s. 77  
46 Op. cit, s. 75-78  
47 Op. cit, s. 61-62 
48 Op. cit, s. 81 
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Den sökande ålades också under denna reform att inkomma med en vetenskaplig 

självdeklaration i samband med ansökan, denna syftar till att vara en skriftlig redogörelse för 

de vetenskapliga meriter och arbeten som den sökande främst åberopar i sin ansökan.49 

Ytterligare förändringar infördes 1977 i samband med den stora högskolereformen. (Denna 

mycket övergripande reform av hela det svenska högre utbildningssystemet fick dock inte så 

stora konsekvenser för just tillsättningar och befordringar inom universitetsvärlden.) Den 

främsta förändringen var en ändrad syn på den vetenskapliga skicklighetens totala 

överordning, samt att lärartjänster och professurer belades med vidgade ansvarsområden 

och att den pedagogiska skickligheten betonades ytterligare.50 

1985 genomfördes förändringar efter förslag från Lärartjänstutredningen, det rör sig om en 

förändring av universitetslärarnas uppdragsbeskrivning och var anpassningar till den 

utvidgade högskolans uppgifter. Lärartjänsten ska nu vara avsedd för "utbildning, forskning 

och administrativt arbete".51 Administrativt arbete är nu för första gången explicit inskrivet i 

tjänstekriterierna.  

De exakta befordringskriterierna som gällde från 1985, 52  efter förslag från 

lärartjänstutredningen, och fram till undersökningens slut år 2010 reglerades i 

högskoleförordningen. Där fastställs vilka lärartjänster som får finnas vid högskolorna. Alla 

tjänster (med undantag av den oreglerade docenttiteln) omfattas av samma grundläggande 

regelverk; samtliga tjänster "är avsedda för utbildning, forskning och administrativt 

arbete."53  

Utbildning innebär enligt högskoleförordningen i 19 kap § 4: 

1. undervisning samt förberedelse- och efterarbete i samband med undervisning, 

2. pedagogiskt utvecklingsarbete, 

3. planering och samordning av utbildningsmoment, 

4. handledning av såväl forskarstuderande som andra studerande, 

5. utveckling av läromedel, 

                                                      
49 Op. cit, s. 83 
50 Op. cit, s. 87 
51 SFS 1985:702 Förordning om ändring i högskoleförordningen. Kap 19 § 3. 
52 Genom förordning 1985:702 som implementerats i högskoleförordningen 1977:263 
53 Högskoleförordningen 1977:263 19 kap §3 
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6. bedömning av studerandes prestationer 

7. bedömning av sökande i samband med antagning till högskoleutbildning. 

Forskning beskrivs i två punkter i 19 kap § 5: 

1. forskning och utvecklingsarbete, 

2. information om forskning och utvecklingsarbete. 

Lärarnas administrativa arbete utgörs enligt 19 kap § 6: 

1. verksamhets- och personalplanering, 

2. förberedelser för och deltagande i sammanträden med beslutande, beredande och 

rådgivande organ inom högskoleorganisationen samt verkställighetsuppgifter i anslutning till 

sådana organs arbete, 

3. uppgifter som prefekt eller studierektor, annan arbetsledning och därmed 

sammanhängande uppgifter, 

4. studievägledning samt 

5. kontakter med arbetslivet utanför högskolan. 

I dessa grundläggande delar är alltså tjänsterna likställda, alla lärarkategorier ska enligt 

förordningen uppfylla och ägna sig åt samtliga ovanstående uppgifter.  

Man kan alltså notera att man anger lärarnas utbildningsansvar i sju punkter, den 

administrativa delen beskrivs i fem punkter medan lärarens forskningsansvar endast beskrivs 

i två punkter. Nilsson uppmärksammar detta och spekulerar i att detta kan bero på att den 

vetenskapliga forskningen anses självklar och därmed inte kräver vidare förklaring, eller att 

den av lagstiftaren ansetts otillgänglig för utomstående och därmed inte tjänar på att vidare 

definieras.54 

Förordningen fortsätter sedan med att tilldela de olika lärarkategorierna ytterligare specifika 

kriterier för befordring och tillsättning.  

För professorer stadgas i 19 kap § 31 att särskild vikt skall fästas vid vetenskaplig skicklighet, 

som visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Dessutom 

skall särskild vikt även fästas vid pedagogisk skicklighet, som visats genom handledning av 

                                                      
54 Nilsson 2009, s. 89-90 
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forskarstuderande, samt undervisning på forskarutbildningen, samt genom produktion av 

läromedel. 

För lektorer stadgas i 19 kap § 31 att särskild vikt skall fästas vid vetenskaplig skicklighet eller 

vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vidare föreskrivs för lektorer att 

pedagogisk skicklighet innebär sådan skicklighet som visats genom undervisning, 

handledning, planering, ledning av undervisning samt genom utarbetande av läromedel. Det 

åligger enligt förordningen i 19 kap § 32 högskolestyrelsen (eller i förekommande fall någon 

typ av tjänstetillsättningsnämnd) att bestämma vilken av de två befordringsgrunder som ska 

gälla för den utlysta tjänsten. 

För forskarassistenter ska särskild vikt enligt 19 kap § 33 fästas vid vetenskaplig skicklighet 

som visats genom egen forskning.  

Här delas alltså tjänsterna upp primärt med avseende för vilka typer av skickligheter som det 

skall fästas särskild vikt vid. Alla tjänsterna ska som sagt uppfylla och fullgöra 

arbetsbeskrivningen inom pedagogisk och administrativ verksamhet samt forskning, om än i 

olika grad för de olika tjänstetyperna.  

Det får anses påfallande hur starkt de pedagogiska egenskapernas vikt betonas – högskolan 

har nu blivit en utbildningsinstitution snarare än en bildningsinstitution och kraven på 

lärarna återspeglar denna förändrade syn. 

I samband med SOU:1992:1 föreslås ytterligare förstärkning av den pedagogiska 

meriteringens betydelse för universitetslärarna. Utredningen framlägger förslag på 

kvalitativa kriterier för pedagogisk skicklighet. 55  Detta får sedan sitt genomförande i 

Högskolelagen från 1993.56 Kriterierna för tillsättning och befordran kvarstår som tidigare; 

skillnaden består i ett förtydligande från statsmakten om vad man menar med just 

pedagogisk skicklighet. Man beskriver följande förmågor som väsentliga för att en lärare ska 

anses vara pedagogiskt skicklig:  

Förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassan i kursen och i den egna 

undervisningen, förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet, förmåga att 

                                                      
55 SOU:1992:1, s. 48-49 
56 Nilsson 2009, s. 95 som hänvisar till SFS 1992:1434 Högskolelag Kap. 3 § 1. 
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aktivera studenterna till egen inlärning, förmåga till kommunikation med studenterna samt 

förmåga till helhetssyn och förnyelse. 

2011 (som alltså faller utanför undersökningsperioden men där jag ändå anser det relevant 

med en kort summering) infördes en rad nya regleringar kring tillsättning av lärare vid 

universitet och högskolor. Högskolorna själva är nu fria att sätta sina egna 

tillsättningskriterier, lagstiftaren föreskriver nu endast att för att vara behörig ska man ha 

"visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet”, samt att "[p]rövningen av den 

pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga 

eller konstnärliga skickligheten." 57  Även lärarkategorierna ändras och högskolor och 

universitet är idag fria att, utöver professorer och lektorer, skapa egna lärarkategorier och 

själva utforma kriterier för anställning av dessa.58   

Från 2011 är det inte heller nödvändigt att använda sig av sakkunniga vid tillsättning av 

lektorer.59 Vid tillsättning av professorer ska sakkunniga tillkallas om det inte är "uppenbart 

obehövligt för prövning av skickligheten" 60  Avskaffandet av sakkunniggranskning vid 

tillsättningar av lektorer på högskolorna kan kanske ses som det logiska sista steget i en 

sedan länge pågående process att minska sakkunniggranskningens stora betydelse för den 

meritokratiska tillsättningsordningen vid universitet och högskolor. 

Sammantaget kan man se en utveckling av den akademiska tjänstetillsättningen som går 

hand i hand med en förändrad syn på universitets- och högskoleväsende under 1900-talet. 

Den mycket starkt centraliserade ledningsorganisationen där de (fåtaliga) professorernas 

medverkan i de flesta beslut var nödvändig, luckras upp, och den akademiska tjänstens 

tillsättning blev inte längre en nationell angelägenhet. De högsta vetenskapliga tjänsterna 

har genom historien förlorat något av sin status som hederstitlar och belöning för utfört 

arbete, och är idag istället tydliga lärarbefattningar, med bestämda (framtida) 

förväntningar.61 Sakkunnigfunktionen har genomgått stora förändringar och har idag inte 

kvar sin tidigare helt avgörande betydelse vid tillsättningsärenden, fler kanaler har erbjudits 

                                                      
57 SFS 2010:1064 4 kap § 3, för professorer, för motsvarande formulering för lektorer se § 4. 
58 Högskolelagen 3 kap § 6. Se också Självständiga lärosäten SOU 2008:104 s. 193 
59 SFS 2010:1064 4 kap § 4  
60 SFS 2010:1064 4 kap § 6 
61 Nilsson 2009, s. 102 
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för att påverka ärendenas utgång.62 Tillsättningsnämnder hade i undersökningsperiodens 

senare del utökade möjligheter att påverka de sakkunnigas utlåtande genom särskilda 

föreskrivningar om vilka kriterier man önskar bedömda. Nämnden fick sätta upp extra 

kriterier så länge man uppfyllde de av lagstiftaren uppsatta kriterierna. 

4.2 Idéhistoriens historia 

4.2.1 Vad är idéhistoria: En utblick 

Utdrag från några universitets presentation av idéhistoria, 

Lunds universitet: Idé- och lärdomshistoria behandlar vetenskapernas och den 
allmänna intellektuella utvecklingens historia.63 

Uppsala universitet: Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, 
vetenskapernas och världsbildernas historia. Hur har människan uppfattat sig själv 
och sin omvärld? Vad är rättvisa? Hur ska det goda livet levas? Vilken är 
kunskapens grund? Idé- och lärdomshistorien handlar om människan som 
tänkande, ordnande och skapande varelse. Vi beskriver hur upptäckter, 
föreställningar och institutioner uppkommer och förändras över tid och hur 
sådana processer kan förklaras. Också vetenskapen studeras som mänsklig 
aktivitet, det vill säga som skapad i breda sociala och politiska sammanhang. De 
stora filosofiska systemen, de politiska ideologierna och religiösa trossystemen 
ingår alla i formandet av kulturen. Genom att förstå hur andra tiders kunskaper, 
föreställningar, normer, ideal och människosyner har uppstått och satts i spel har 
vi större möjlighet att kritiskt analysera och förstå nuet.64 

Umeå universitet: Tankar och föreställningar om naturen, samhället, människan 
och det översinnliga är vad som behandlas inom ämnet idéhistoria. En del av 
dessa tankar är mycket gamla, men förvånansvärt många är ännu levande; de 
ingår i ett kulturarv som vi bär med oss och som format vår världsbild. Hit hör 
bland annat vetenskapernas historia liksom de moraliska, religiösa och politiska 
idéernas utveckling.65 

Göteborgs universitet: Vad skiljer idéhistoria från allmän historia, religions historia 
eller filosofihistoria? Frågan är inte alldeles lätt att besvara, men man kan säga att 
idéhistoria handlar om den tänkta världen, till skillnad från den levda världen. 
Distinktionen är givetvis inte skarp, men intresset för hur människor i olika tider 
från antiken och framåt har föreställt sig och begreppsliggjort idéer om världen 

                                                      
62 I förbigående kan också nämnas att lagändringar i Sverige rörande anställningstrygghet också påverkar den 
akademiska sektorn. Högskoleverkets utvärderingar har pekat på att in- och utLASning riskerar att åsidosätta 
den strikt meritokratiska akademiska tillsättningsordningen. 
63 Lunds universitets hemsida, institutionen för kulturvetenskaper, 
http://www.kultur.lu.se/institutionen/avdelningar/ide--och-laerdomshistoria 2011-18-11 
64 Uppsala universitets hemsida, institutionen för idé- och lärdomshistoria, 
http://www.idehist.uu.se/ 2011-11-18 
65 Umeå universitet hemsida, institutionen för idé- och samhällsstudier, 
http://www.idesam.umu.se/om/amnen/idehistoria/, 2011-11-18 

http://www.kultur.lu.se/institutionen/avdelningar/ide--och-laerdomshistoria
http://www.idehist.uu.se/
http://www.idesam.umu.se/om/amnen/idehistoria/
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och människan, naturen och kulturen, samhället och politiken, kunskapen och 
estetiken, vetenskapen och tekniken, utgör ämnets ryggrad.66 

 

Idag finns i Sverige som akademiska ämnen "idéhistoria", "idé- och lärdomshistoria", 

"vetenskapshistoria" samt "teknik- och vetenskapshistoria". En internationell utblick ger oss i 

Danmark "idéhistoria" och "de exakta vetenskapernas historia", i England "history of 

science" såväl som "intellectual history" och i USA "history of ideas". Frankrike har "L'histoire 

des idées". Det är vanligt utomlands att man bedriver "ren" naturhistorisk forskning inom de 

naturvetenskapliga ämnena, medan forskning rörande idéer i vidare bemärkelse, filosofiska, 

politiska, religiösa, kulturella o.s.v. utforskas inom ett särskilt ämne. I Sverige ser det alltså 

något annorlunda ut.67 Man får av ovanstående inte luras att tro att idéhistoria skulle vara 

en exklusivt svensk företeelse. Däremot är den svenska konstruktionen av ämnet, med arv 

från litteraturhistoria och influenser från vetenskapshistoria, annorlunda utformad än i 

övriga länder. 

4.2.2 Idéhistoria 

Idé- och lärdomshistoria introducerades i Sverige genom tillsättningen av en professur vid 

Uppsala universitet 1932. Professuren tillkom genom en privat donation av 

industrimagnaten Gustaf Carlberg. Lärostolens första innehavare blev litteraturhistoriken 

Johan Nordström och invigningen hölls under högtidliga former i samband med 300-

årsminnet at Gustav II Adolfs död. Nordström var personlig vän med Carlberg som genom 

donationen skaffade Nordström försörjning i ett Sverige där lärostolarna var få och 

                                                      
66 Göteborgs universitets hemsida, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, 
http://www.lir.gu.se/utbildning/grundniva/idehist/, 2011-11-18 
67 För en mer omfattande utläggning i ämnet, se Liedman Sven-Eric "Idéhistoria - lärdomshistoria - 
vetenskapshistoria" Vad är idéhistoria? - Perspektiv på ämnets identitet under 60 år, i Andersson, Nils & Björck, 
Henrik (red) 1994 (först utgiven 1987), där Liedman i en teckning över ämnets internationella existens noterar 
att det som i Sverige är idéhistoria, oftast i andra länder är uppdelat så att vetenskapshistoria bedrivs inom 
eget ämne, medan studier över idéer och humaniora snarast bedrivs internationellt inom filosofi- ämnet eller 
inom ramen för historia. 
I samma artikel beskriver Liedman träffande att internationellt är det "således naturvetare med historisk 
skolning som skriver om de egna ämnenas utveckling[...]" medan i Sverige "förhåller sig annorlunda. Där har 
ämnet alltid dominerats av humanister, många med viss naturvetenskaplig utbildning." I en annan artikel i 
samma volym "Idéhistoria, hundrade gången" (först utgiven 1967)  hävdar Liedman att "Ute i världen finns 
ingen idé- och lärdomshistoria. Det finns history of science, Ideengeschichte, historie des sciences osv." s. 168.  
Se även Sandblad, Henrik "idéer, lärdom och historia", i samma volym, där Sandblad hävdar att de "svenska 
lärostolarna i ämnet [är] ensamma i världen om att skola omfatta alla vetenskapers historia [...]. s. 205. 

http://www.lir.gu.se/utbildning/grundniva/idehist/
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intjäningsförmågan för akademiker dålig.68 Det var dock ingalunda för Nordström frågan om 

att bara till syns skaffa sig en titel, han hade stora planer för sitt nya ämne. I sin 

installationsföreläsning målar Nordström upp en vision om en lärdomshistoria som "i allt ska 

sätta ut att söka funktionen, studera idéer och framsteg i "deras samspel, i deras, i deras 

dramatiska motsättningar, i deras kraft, i deras tillbakagång [...]"69 Ämnet har alltså till 

uppgift att inte enbart studera naturvetenskapernas historia, utan alla vetenskapers, 

humaniora, samhällsvetenskaper, medicin. Ämnet har därmed enorma, och dessutom 

disparata forskningsfält att spänna över.70 

1958 meddelas att Göteborgs universitet inlett undervisning i ämnet och 1966 påbörjar 

Lund, om än i blygsam skala, kurser i idé- och lärdomshistoria. Det ska dock dröja ända till 

1989 innan Lund får en egen professur. 1970 inrättades en professur i idéhistoria vid Umeå 

universitet medan det dröjde till 1978 innan Stockholms universitet kunde erbjuda sina 

studenter idéhistoriska kurser.71 

Det ligger en terminologisk dubbelhet redan i namnet idé- och lärdomshistoria, är det två 

separata ämnen som sammanfogats?72 Är det fråga om två perspektiv på samma objekt? 

Tore Frängsmyr tycks hävda det senare, för Nordström, skriver han "[...] var det aldrig fråga 

om två separata ämnen som kombinerats utan om två olika perspektiv; [...] På det sättet 

sammanförde han de förmenta motsatserna till en ny helhet."73 Det är inte ovanligt att 

                                                      
68 Frängsmyr Tore, "Johan Nordström och lärdomshistoriens etablering i Sverige" i Lychnos nr 17, 1983 s. 131 
69 Nordström Johan, "om idé- och lärdomshistoria", i Andersson, Nils & Björck, Henrik (red) Vad är idéhistoria? - 
Perspektiv på ämnets identitet under 60 år, 1994., (först utgiven 1933) s. 31 
70 Eriksson, Gunnar "Den Nordströmska skolan", i Lychnos nr 17, 1983. s. 150 
71 Stycket bygger på inledningen till Andersson, Nils & Björck, Henriks bok Idéhistoria i tiden - Perspektiv på 
ämnets identitet under 75 år. 2008, s. 11-16 
72 En mer utförlig terminologisk analys förs i Andersson, Nils & Björck, Henrik Vad är idéhistoria? - Perspektiv på 
ämnets identitet under 60 år. 1994. Där frågar sig författarna om "idéhistoria" "idé- och lärdomshistoria" och 
"lärdomshistoria" har olika konnotationer eller till och med studieobjekt. Se även ett publicerat remissvar från 
Henrik Sandblad i samma bok med titeln Göteborgs universitets remissvar: Idé- och lärdomshistoria (först 
utgivet 1968) där Sandblad kritiserar ett regeringsförslag som uteslutande använder terminologin 
lärdomshistoria vilket han menar "[...] utesluter eller åsidosätter väsentliga inslag i den allmänna idéhistorien." 
s. 178. 
I Svenska akademiens ordbok framgår att ordet "lärdomshistoria" går tillbaka till 1700-talet, "idéhistoria" har 
rötter först under 1900-talet. Nordström själv använde sig i sin avhandling om Stiernhielm (som alltså utkom 
innan ämnet var instiftat i Sverige) växelvis av "lärdomshistoria" "idéhistoria" samt "den svenska vetenskapens 
historia" 
73 Frängsmyr 1983, s. 135 



27 
 

företrädare för ämnet framhåller just den allmänna och vitt famnande sidan av sitt ämne. 

Som förenande aspekt anges ofta forskningens beröring av världsbildens utveckling.74 

Efter studier i ämnets tillkomst och de diskussioner som har, och fortfarande förs angående 

idéhistoriens "kärna", vad idéhistoria egentligen är och bör sysselsätta sig med framstår det 

för uppsatsförfattaren som att ämnet är splittrat. Om detta sen leder till dikotomier eller 

synergier är svårt att avgöra. Å andra sidan är detta knappast unikt för just idéhistoria och 

debatten kring detta förefaller i sig vara livgivande. Det är min uppfattning att denna 

pågående diskussion berikar ämnets identitet, ändock det möjligen rör sig om en identitet i 

ständig ambivalens.  

I Stockholm och på flera andra lärosäten benämns ämnet enbart som idéhistoria. 

Företrädare tenderar (här får bevisföringen dock anses som något anekdotisk) att svara 

idéhistoria snarare än idé- och lärdomshistoria i telefon, även vid universitet där ämnet 

fortfarande behållit sin dualistiska titel.75 I Uppsala har ett slags "underavdelning" till 

idéhistoria vuxit fram som ett eget ämne, vetenskapshistoria, något som dock fått kritik.76  

Idéhistoria förefaller om man hårdrar det, bestå av två huvudsakliga ”inriktningar”. Å ena 

sidan något som kanske mer träffande kunde beskrivas (och som också som ovan nämnt, 

beskrivs) som vetenskapshistoria. Det rör sig här om att studera utvecklingen inom enskilda 

(naturvetenskapliga) discipliner. (Medicinhistoria, biologihistoria o.s.v. ) Den andra delen 

behandlar idéer i en mycket vidare bemärkelse och här studeras även tankar som vi idag 

rimligen inte kan räkna som "vetenskap" – ett slags filosofihistoria om man så vill.  

I realiteten är det kanske således inte så mycket som skiljer den svenska traditionen med 

idé- och lärdomshistoria från den internationella kutymen att separera ämnena. Frängsmyr 

beskriver med viss emfas den svenska modellens fördelar; "Vetenskapshistorien [behöver] 

[...] i hög grad [...] just sådana idéhistoriska perspektiv."77 Även Liedman pläderar för ett 

undvikande av en splittring av ämnet och framhåller helhetssynen i mångfalden som viktig 

                                                      
74 Frängsmyr, Tore "Vetenskap och idéer - ett ämne och dess förgreningar". i Andersson, Nils & Björck, Henrik  
(red.) Vad är idéhistoria? - Perspektiv på ämnets identitet under 60 år, 1994 (först utgiven 1984) s. 321 
75 Andersson, Nils & Björck, Henrik (red.) 1994 Uppgiften inhämtad ur en not till efterskriften i boken, s. 375, 
noten finns på sidan 399. 
76 Högskoleverket riktar kritik mot uppdelningen som inte upplevs som ändamålsenlig i, Utvärdering av det 
idéhistoriska ämnesområdet vid svenska universitet och högskolor, 2003-04, s. 83 
77 Frängsmyr 1994, s. 329 



28 
 

att bevara. 78  Ändå förefaller alltså ämnesföreträdarna hålla isär den rent 

vetenskapshistoriska forskningen från den mer idéhistoriska. I artikeln ”Arvet efter 

Nordström” skriver Gunnar Eriksson om ämnets ”dubbelhet” och påpekar att ämnet skiljer 

ut sig i förhållande till sig själv, alltså genom att idéhistoriker kan verka i den ena eller den 

andra idéhistoriska traditionen, snarare än i skillnaden till sina systerdiscipliner.79 

Idéhistoria har genomgått en kraftig expansion i samband med den mer allmänna 

universitetsexpansionen efter andra världskriget. Ämnet fick ett särskilt uppsving i samband 

med gymnasieutredningen på 60-talet där vikten av ämnet och dess nödvändighet i den 

gymnasiala undervisningen framhölls.80 

En rimlig fråga när man presenteras med ett ämne med så vida undersökningsobjekt och 

forskningsstrategier är om inte ämnets kunskapsobjekt riskerar att trivialiseras, framförallt 

om utbildningen primärt bedrivs på grundnivå vilket är fallet inom idéhistoria.81 Dessa 

farhågor har dock tillbakavisats av högskoleverkets utvärdering där man "inte ser några 

sådana tendenser."82  

Vid en Högskoleverkets utvärdering från 2004 beskrivs ämnet idag vila stadigt på en stabil 

tillströmning av studenter till grundutbildningen, då många studenter läser A-kursen i 

bildningssyfte. Däremot är övergången till högre nivåer låg. Lärarkåren i idéhistoria beskrivs 

som kompetent och högutbildad, med goda vitsord från studenterna. Doktorandsituationen 

beskrivs emellertid som stressande för doktoranderna med otydligt formulerade mål och en 

mindre god styrning överlag av forskarutbildningen. Utvärderarna pekar rent generellt mot 

behovet av en större internationalisering av ämnet men ger inga specifika förslag utöver 

önskemål om mer kurslitteratur på engelska.83 

  

                                                      
78 Liedman 1994, s. 332 
79 Eriksson, Gunnar ”Sunt förnuft och historisk inlevelse: Den nordströmska traditionen (1978) ur Idéhistoria i 
tiden - Perspektiv på ämnets identitet under 75 år. 2008, s. 175 
80 Denna utredning och dess implementering, kritiserades i kraftiga ordalag, av idéhistorikern Henrik Sandblad i 
en artikel i GHT 14/11 1966, ur Andersson, Nils & Björck, Henrik (red.) Idéhistoria i tiden - Perspektiv på ämnets 
identitet under 75 år. 2008, s. 78-80 
81 Högskoleverkets Utvärdering av det idéhistoriska ämnesområdet vid svenska universitet och högskolor 2003-
04. 
82 op. cit. s. 23 
83 op. cit.. s. 1-2, 5-9 
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5.0 Sakkunnigutlåtanden i idéhistoria  
De utlåtanden jag har studerat i föreliggande analys är disponerade efter ungefär samma 

princip. Först nämner den sakkunniga att han eller hon utför sitt uppdrag åt någon 

tjänstetillsättningsnämnd, och om det funnits några särskilda kriterier att ta hänsyn till. Ofta 

anger också den sakkunniga att man betraktar sig som hedrad över uppdraget och att det är 

taget på största allvar. 

Själva utlåtandet är typiskt indelat vid tillsättningsärenden så att man tar sig an de sökande 

till tjänsten i bokstavsordning och sedan följer en sammanfattande rangordning av de 

sökande utifrån vilka man ansett haft den bästa möjligheten att utföra den sökta tjänsten. I 

främst de nyare utlåtandena, från cirka 2000 och framåt är det vanligt att man redan i 

inledningen till utlåtandet rangordnar de sökande efter en "tätgrupp" och en grupp som 

förvisso också granskas men som den sakkunniga inte ansett kan komma ifråga för 

tillsättning. Granskningarna blir då lätt schematiska med avseende på den gruppens 

sökande, och det är främst de brister som den sakkunniga har funnit som ligger till grund för 

utlåtandet. "Tätgruppen" granskas därpå grundligare. Detta upplägg har det under en längre 

tid funnits stöd för i lag- och förordningstext men förefaller ha använts sparsamt av de 

sakkunniga även om användningen alltså verkar öka.  Vid befordringsärenden finns förstås 

endast en sökande och förfarandet blir därmed något enklare. 

I omfång skiljer sig ärendetyperna åt, de kortaste utlåtanden är de till forskarassistenttjänst, 

och de generellt längsta är till tillsättningsprofessurer. Befordringsärenden är såklart mycket 

mindre omfattande totalt sett eftersom det endast rör sig om en sökande. 

5.1 Forskarsubjektet, färdigheter och egenskaper 

Kommentarer om den sökandes egenskaper, färdigheter och förmågor som forskare är 

vanliga i utlåtandena. En analys av vilka färdigheter de sakkunniga anser önskvärda ger en 

bild av hur deras "idealforskare" ser ut.84  

Eftersom jag här undersöker hur de sakkunniga värderar de sökandes egna egenskaper är 

det inte heller så stor skillnad mellan de olika ärendena, noggrannhet är förstås viktigt såväl 

                                                      
84 Ibland blir dock utlåtanden så överlastade med kommentarer kring en sökandes egenskaper att det är svårt 
att veta hur man ska göra tolkningen. Se L2: Ambjörnsson 1995, s. 4 som i tur och ordning tillskriver en sökande 
analytisk skärpa, briljans, sinne för sammanhang, oräddhet, respektlöshet, nyfikenhet, lustfylld, entusiastisk och 
med förmåga till inlevelse. 
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för en sökande till en forskarassistenttjänst som till en anställning som professor.  I de fall 

det förekommer skillnader har detta noterats. 

Vanligt är att sakkunniga i positiv mening påpekar den sökandes noggrannhet. 85 Att 

noggrant kunna redovisa och belysa ett stort källmaterial ses som en meriterande egenskap. 

Det är knappast förvånande med tanke på forskaryrkets beskaffenhet och mycket riktigt har 

även Nilsson sett detta i sin studie.86 

Ibland påpekar de sakkunniga den sökandes lärdom87. Det sker oftare i de äldre utlåtandena 

men framträder emellanåt även i nyare utlåtanden.88 Lärdomen utläser de sakkunniga ofta 

genom att referera till små "lärda exkurser" som den sökande fyller sina fotnoter med.89 Den 

framhålls på det stora hela som en positiv egenskap – en stor lärdom ger större 

förutsättningar för att kunna tolka svårgripbart äldre material som idéhistorikern ofta måste 

bekanta sig med. Men lärdomen kan också slå över som en negativ egenskap i vissa 

utlåtanden, även om den inte tillmäts något större demeriterande värde. Till exempel kan en 

omfattande lärdom kombinerat med ett klassiskt avhandlingsämne få en den sakkunniga att 

tvivla på den sökandes originalitet eller förmåga att anpassa sin forskargärning till nya 

tider.90 Nilsson kommer till motsvarande resultat i sin studie av litteraturvetenskapen – en i 

grunden positiv egenskap, i Nilssons studie är det noggrannhet och grundlighet, kan i vissa 

fall slå över till att bli en negativ egenskap då de sakkunniga gärna ser en sökande som ”tar 

ut svängarna”.91 

Sakkunniga kan även, i mindre utsträckning, åberopa andra egenskaper hos de sökande. 

Skarpsinne och intelligens förekommer genom studieperioden men är inte lika vanligt 

förekommande som originalitet eller lärdom. 92  Detta är förmodligen inte endast en 

språkutvecklingsteknisk detalj. Lärdomen är i utlåtandena alltså kopplat till en beläsenhet 

som imponerar på de sakkunniga, i de allra flesta fall rör det sig om beläsenhet i filosofi, 
                                                      
85 Se ex. L1: Eriksson 1989, s. 1.  
86 Nilsson 2009, s. 228 
87 Begreppet används oproblematiskt och förefaller i princip mena en stor beläsenhet (ordet beläsenhet 
används synonymt i vissa utlåtanden) framförallt vad gäller klassisk filosofi, och klassiska språk som grekiska 
och latin. 
88 Se ex. L1: Eriksson 1989, s. 3,7 För senare utlåtanden som nämner lärdom se G9: Hanson 2003, s. 13, G9: 
Broberg 2007, s. 7. 
89 Se ex. G4: Jonsson 1994, s. 6 L1: Roll-Hansen 1989, s. 5 
90 Se ex. L1: Ambjörnsson 1989, s. 2 
91 Nilsson 2009, s. 228 
92 Se ex. L2: Ambjörnsson 1995, s. 2. 
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klassiska språk och en generell kunskap om det västerländska kulturarvet.93 I de senare 

utlåtandena är den typen av kommentarer ovanligare även om de förekommer. Istället har 

begreppet intelligens blivit vanligare. Intelligens kan dock sägas ha en annan konnotation än 

lärdom och används inte heller riktigt på samma sätt av de sakkunniga. Intelligensen kopplas 

snarare till säkerhet i metod- och ämnesval, än till beläsenhet och kunskap inom vissa 

områden.94 Det verkar också vara ett mer allmänt begrepp för en sökande vars arbeten man 

uppskattar. 

Originalitet förekommer i utlåtandena som värdering kring det vetenskapliga arbetet i sig. En 

sakkunnig kan skriva att "[den sökande] [...] är knappast originell [...]".95 En annan sakkunnig 

uttrycker sig på följande vis: [Det förefaller mig dock som att vi i dessa fall inte kan tala om 

en originell forskargärning [...]". 96 Originalitet förkommer också som en värdering av 

forskaren, alltså att den sökande har egenskapen att, i princip, framstå som originell och 

villig att pröva nya grepp och metoder. Ofta påtalas originalitet hos forskaren som brist på 

sådan.97 Det är vanligt att de sakkunniga när de konfronteras med någon som de inte 

bedömer som nyskapande eller originell påtalar detta som en negativ egenskap. Detta är 

intressant eftersom det i någon mån särskiljer sig från det mer allmänna mönstret att på det 

stora hela framlägga de positiva egenskaperna hos den sökande, för att sedan kortfattat 

nämna vad man saknat i meriteringen. Att på något sätt bryta med invanda traditioner inom 

forskningen verkar alltså premieras. Samtidigt förkommer det många exempel där sökande 

lyfts fram som goda exempel på "klassisk" idéhistoria vilket komplicerar bilden. Lamont 

beskriver svårigheterna med att undersöka ett abstrakt begrepp som originalitet (originality) 

eftersom definitionen kan skifta signifikant mellan olika granskare.98 De sakkunniga nöjer sig 

ofta med att konstatera att den sökande är just originell eller nyskapande, men ger sig sällan 

in i en diskussion om exakt vad som menas med detta begrepp eller varför man kommit till 

denna slutsats. Andra närliggande kriterier som premieras av de sakkunniga är att den 

                                                      
93 Se ex. G3: Broberg 1993 För ett senare utlåtande se ex. G12: Markussen 2007, s. 22-23 
94 Se ex. G17: Qvarsell 2009, s. 6, G11: 2005, Manninen, s. 12 
95 L1: Ambjörnsson 1989, s. 2. Se även samma utlåtande s. 6 
96 L3: Hård 2010, s. 3 
97 Förutom ovanstående citat i texten (L3: Hård 2010), se även G9: Sellberg 2003, s. 6 
98 Lamont 2010, s. 171 
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sökande är orädd; att personen vågar sig på nya utmaningar och är respektlös mot tidigare 

forskning och stora tänkare som behandlas i undersökningarna.99  

Språkkunskaper lyfts i förekommande fall fram som positiva, särskilt kunskaper i klassiska 

språk meriteras starkt av de sakkunniga.100  

Endast i ett av de studerade utlåtandena hänvisar de sakkunniga till någon form av 

provföreläsning. Å andra sidan förefaller provföreläsningen, i det fall den hållits, varit en 

stark merit som de sakkunniga grundligt redovisar och graderar.101 Här tycks de sakkunniga 

ha velat se en sökande med visioner för att kunna lyfta och leda ämnet framåt. De 

sakkunniga är ovanligt hårda i sin kritik av de sökande som inte levt upp till förväntat kvalitet 

vid sin föreläsning och verkar ha tillmätt den stor vikt i sina utlåtanden.102 Man kan fundera 

över huruvida förfarandet med provföreläsning (inför de sakkunniga) hade justerat 

resultaten av utlåtanden även i andra fall. Det är förstås svårt att helt utesluta att 

provföreläsning har förekommit i andra fall men helt enkelt inte tas upp i utlåtandena men 

jag bedömer det som osannolikt, det troligaste är att det i så fall åtminstone hade nämnts 

med en kort kommentar av de sakkunniga. Den normala arbetsgången har varit att de 

sökande som rangordnats högst av de sakkunniga sedan kallas till provföreläsning. Det 

ärende som redovisas ovan är från 2010, men ett enda ärende är ett alltför litet material för 

att avgöra att en förändring håller på att ske där de sakkunniga också inbjuds att bedöma en 

provföreläsning. 

Det händer att de sakkunniga åberopar personlig kännedom om en sökande i sina 

utlåtanden. Exempelvis kan en sakkunnig påpeka att man genom att vara personligen väl 

förtrogen med alla sökande till en tjänst vara förvissad om att alla uppvisar goda 

kvalifikationer.103 

Administrativa kvalifikationer skrevs inte explicit in i kriterierna för anställning förrän 1985 

(se ovan) och tar inte upp någon särskilt stor del av de sakkunnigas utlåtanden. Den 

sökandes erfarenhet av administrativa uppgifter (oftast uppdrag som studierektor eller 

                                                      
99 Se ex. L1: Ambjörnsson 1989, s. 25. G9: Hanson 2003, s. 3-4 
100 Se ex. G3: Broberg 1993, s. 12. L1: Ambjörnsson 1989, s. 7 
101 L3: Hård 2010. L3: Östergård 2010. L3: Kolbe 2010. Ärendet är en tillsättningsprofessur. 
102 Se främst L3: Hård 2010, s. 2, 12. 
103 Se G5: Ambjörnsson, 1994, s. 7. 
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andra former av ledningsuppgifter) redovisas och brister i form av avsaknad av erfarenhet 

påpekas. 104  För forskarassistenttjänster saknas en bedömning av den administrativa 

förmågan, vilket inte är förvånande då den sökande oftast inte har hunnit inneha några 

sådana uppdrag.105 

Den administrativa skickligheten värderas inte i någon större utsträckning av de sakkunniga; 

inga resonemang förs kring kvaliteten på dessa utförda administrativa uppgifter och de 

rangordnas inte heller i relation till varandra. Överlag verkar dessa meriter inte särskilt 

utslagsgivande för de sakkunniga. Här hade man kanske förväntat sig en ökning med tiden 

mot att en större vikt läggs vid förmågan att leda institutioner, men jag har inte funnit 

tecken på en sådan tendens. Istället dominerar ett rent kvantitativt synsätt där man inte 

förväntar sig någon erfarenhet av (sökande till) forskaassistenter, en viss erfarenhet av 

lektorer och stor erfarenhet av professorer. Att reducera den administrativa skickligheten till 

att endast bli en ”checklista” där man på en given nivå måste ha uppfyllt vissa mått framstår 

som problematiskt. Detta rimmar knappast med lagstiftarens ambition att 

sakkunniggranskning ska granska och bedöma kvalitet. Det är också ett avsteg från de 

sakkunnigas sida som i sina utförliga kvalitetsgranskningar av den vetenskapliga 

meriteringen uppvisar en mycket tydligare medvetenhet om kvalitetsbegreppets 

mångskiftande karaktär.  

Det kan också noteras att det inte finns något egentligt hinder för de sakkunniga att värdera 

de administrativa kvalifikationer den sökande kan ha inhämtat utanför högskolevärlden. 

Exempelvis kan man tänka sig att positioner som inneburit schemaläggning och annan typ av 

personalansvar skulle kunna vara relevanta för framtida lärare vid högskolan. Inga sådana 

fall har dock påträffats i materialet; antingen är de sakkunniga av uppfattningen att endast 

erfarenhet från högskolan är möjlig att bedöma (det kan ju onekligen bli svårt för den 

sakkunniga att bedöma verksamhet man inte är bekant med) eller har de sökande aldrig 

innehaft någon relevant position utanför den akademiska – eller redovisas denna eventuella 

erfarenhet inte eftersom de sakkunniga inte finner den relevant. 

                                                      
104 Se ex. Markussen 2003, s. 22,32  
105 Se ex. G2 Ambjörnsson 1991 
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Förmågan att samarbeta är inte heller någonting som lyfts fram särskilt av de sakkunniga, 

idéhistorikerns arbete är ett ensamarbete.106 De sakkunniga verkar närmast förutsätta att en 

sökande till en tjänst i idéhistoria också besitter förmåga till omfattande ensamarbete, att 

detta inte tas upp i utlåtandena tecknar en bild där detta inte är ett problem, denna kunskap 

är självklar och behöver alltså inte särskilt diskuteras i utlåtandena. Idéhistoria verkar alltså, i 

likhet med litteraturvetenskapen (och man kanske kan misstänka andra humanistiska 

ämnen), inte i samma utsträckning följa det mönster Nilsson observerat gällande 

forskningens kollektivisering. 107 I de senare utlåtandena blir det något vanligare med 

markörer rörande forskarens förmåga att verka i ett forskarkollektiv, alltså i princip ett mått 

på den sökandes samarbetsförmåga.108 Det är dock fortfarande långt ifrån alla sakkunniga 

som tar hänsyn till denna aspekt.109 Ingen skillnad kan här heller skönjas mellan de olika 

typerna av tjänster; det blir inte viktigare för sökande till lektorat eller professorstjänst än 

för forskarassistenter att ha deltagit i någon form av forskargrupp.110 

Sammanfattning: Att vara noggrann och orädd är det som under hela 

undersökningsperioden premieras av de sakkunniga. Originalitet i forskargärningen förefaller 

vara mycket väsentligt. En viss fäbless för forskare som kan uppfattas som lärda genom att 

de behärskar västerländsk filosofisk kanon kan skönjas men är förmodligen på väg bort. De 

administrativa kvalifikationerna förefaller endast granskas efter kvantitet, likt en checklista 

som på olika nivåer ska kryssas av. 

5.2 Forskningsprocessen, problemställning, material, teori och metod 

De sakkunniga ägnar förstås en stor del av sina utlåtanden till att recensera och 

detaljgranska den sökandes inlämnade vetenskapliga arbeten. Dessa granskningar mynnar ut 

i värderingar rörande den sökandes metoder, arbetsredskap, frågeställningar, och 

utgångspunkter för hypoteser. 

Den sökandes "forskningsprofil" dokumenteras ingående av de sakkunniga. Omfånget av 

denna dokumentation minskar något i de senare utlåtandena men försvinner inte. Här lyfter 

                                                      
106 Detta har också påpekats i högskoleverkets utvärdering 2003-04, s. 24. Där lyfter man behovet av ökat 
samarbete och mindre ensamarbete inom idéhistoria. 
107 Nilssons 2009, s. 298-299 
108 Se ex. L3: Hård 2010 
109 Se även nedan under pedagogisk skicklighet i sakkunnigutlåtanden 
110 Dock får undantag noteras vad gäller kontakter och arbete inom internationella nätverk, se nedan 
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de sakkunniga ofta fram bredd i forskningen, alltså att den sökande studerat flera olika 

ämnesområden inom idéhistorien, som mycket väsentligt.111 Här blir det alltså viktigt med 

kvantitet så länge den sker genom en breddning, främst ifrån avhandlingsämnet. Det är 

naturligt att dessa krav på bredd ökar när det rör sig om ärenden gällande professurer men 

även för lektorat påpekas ibland den sökandes bredd för att påvisa kvalitet i 

forskargärningen.112 Bredd påpekas alltså oftare än djup som en merit för de sökande. Några 

sökanden är erkända experter på vissa (smalare) områden, något de sakkunniga erkänner 

men sedan återkommer till problemet med den otillräckliga bredden i produktionen. 

Metoder diskuteras i någon mån av de sakkunniga. Det är aningen vanligare med en 

metoddiskussion i de senare utlåtandena men det generellt korta utrymme som ges till 

dessa frågor kan tyda på att det inom idéhistorien anses som relativt oproblematiskt och 

självklart – forskare i idéhistoria använder sig primärt av olika typer av texter som empiri och 

metoden för att tolka denna skiljer sig kanske inte så mycket inom ämnet att en granskning 

anses motiverad av de sakkunniga i annat fall än att den sökande på något avgörande sätt 

avviker från denna standard.113 I en del fall kommenteras den sökandes metodsäkerhet och 

värderas efter hur väl den sakkunniga anser att den sökande behärskar sina metoder114, men 

själva metoderna i sig, vilka det är, hur man tagit sig an dem o.s.v. tas sällan upp. 

Metodsäkerheten kopplas ofta till ovan nämnda markör noggrannhet. Ibland tar sakkunniga 

upp och kritiserar att en sökande använder sig av samma metod i flera texter: "[H]uvuddelen 

av produktionen efter avhandlingen har utgått ifrån denna analysmetod [...] vilket begränsar 

mervärdet av varje ny skrift."115 Detta hänger förmodligen ihop med de sakkunnigas höga 

meritering av att den sökande visat sig kompetent genom arbeten inom flera av varandra 

oberoende ämnen. Det blir alltså på motsvarande sätt viktigt att visa att man behärskar flera 

olika metoder. Detta skulle kunna tolkas som ett avsteg från vad jag uppfattar som en 

konsekvent användning av de sakkunniga av Lamonts förståelseorienterade vetenskapssyn 

där resultatet, och förmågan att se detaljer och sammanhang i omvärlden står i fokus. Att 

använda en väl fungerande metod i flera olika studier bör producera bra resultat där just 
                                                      
111 Se ex. L1: Ambjörnsson 1989, s. 4. G17: Qvarsell 2009, s. 2. G11: Markussen/Qvarsell 2009, s. 19. (Där 
bristen på bredd i en annars av den sakkunniga anförd imponerande vetenskaplig produktion gör att den 
sökande inte kommer ifråga för en befordran.) Se även L3 Kolbe 2010, s. 13-14 och G12 Markussen 2007, s. 11. 
112 Se ex. G9 Broberg 2007, s. 1. Se också G8 Kylhammar 2002. 
113 Se ex. G9: Hanson 2003, s. 2 
114 Se ex. L1: Ambjörnsson 1989, s. 6 
115 L3: Kolbe 2010, s. 15 
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detaljer och omvärldsanalys kan fokuseras. Att det förekommer en kritik mot 

återanvändning av metoder tyder på att de sakkunniga också vill se en personlig utveckling 

av forskaren, resultaten, och forskarens förmåga till förståelse blir alltså inte lika ”värdefull” 

nästa gång metoden praktiseras.   

Teorier förstådda som mer övergripande ramverk och tankestrukturer som forskaren hämtar 

sina influenser ifrån kommenteras ibland av de sakkunniga. En sakkunnig anger i sitt 

utlåtande att det finns en [...]svensk idéhistorisk tradition som bestått i att låta den 

teoretiska medvetenheten blott synas mellan raderna."116 Sakkunniga ger här uttryck för vad 

idéhistoriker i sina vetenskapliga publikationer gör av teorifrågor, något jag givetvis inte kan 

ha någon åsikt om här, men jag kan konstatera att de sakkunniga inte i sina utlåtanden i 

särskilt stor utsträckning diskuterar olika teoretiska utgångspunkter. Lamont har funnit att 

man kan dra en skiljelinje mellan naturvetenskaplig och humanistisk forskning i hur man i 

granskning av forskningsförslag ser på användandet av teorier. Hon skriver att man inom 

humaniora tenderar att värdera reflektion högre än ställningstagande. Att själv redovisa 

distans och medvetenhet om teorier premieras enligt Lamont på ett sätt som skiljer 

humaniora från annan forskning.117 Jag har inte sett några tecken på att de sakkunniga 

medvetet skulle ogilla "modeteorier". Lamont menar att hennes studieobjekt inom 

humaniora ofta såg tecken på ovälkommen högfärd eller pretentiösa tendenser hos en 

sökande som använde sig av (post)moderna teorier.118 Ofta nämner de sakkunniga alltså i 

sina utlåtanden endast namnkunniga teorier som den sökande varit inspirerad av i en studie 

men går sedan vidare till andra saker. Teoriers vara eller inte vara förefaller inte väga tungt i 

de sakkunnigas bedömningar.119 

De sakkunniga redovisar nästan alltid vilket empiriskt material som används till inlämnade 

texter. Däremot har de ganska lite att säga om detta material i sig. Endast i något fall från de 

äldre utlåtandena frågar sig en sakkunnig direkt om ett studieämne "[...]verkligen [är] ett 

                                                      
116 G8 Kylhammar 2002, s. 4 
117 Lamont 2010, s. 184 
118 Op. cit, s. 186 
119  För den intresserade kan nämnas att Bo Lindberg artikeln "Metod, teori och retorik: Idé- och 
lärdomshistorien i Göteborg i retrospektiv" i Henrik, Björck (red.) Idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1997 - 
Ställningar och förhållanden efter fyrtio år Göteborg 1997, resonerar kring idéhistoriens specifika förhållande 
till metod- och teorifrågor. Utläggningen är dock av mindre relevans för föreliggande undersökning. 
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lämpligt objekt för en mer än 600-sidig studie [...]".120 Här värderar den sakkunniga direkt 

och oavhängigt resultatet av en undersökning, själva studieobjektet. (De sakkunniga 

redovisar senare resultatet av studien som imponerande.) Men detta är som sagt ett 

undantag. Jag kan inte finna att de sakkunniga värderar det använda materialets lämplighet i 

någon omfattning, istället är det till stor del resultatet av den genomförda analysen som står 

i fokus. Nilsson har i sin studie av litteraturvetenskapen funnit att de sakkunniga inom denna 

ämnesdisciplin tvärtom fokuserar tydligt på vilket material som används, och hur stort värde 

sådant material kan erbjuda genom att studeras, även om detta fokus blir mindre i den 

senare delen av studien.121 

Det empiriska materialets omfattning granskas också och innebär att värderande 

kommentarer kring den fysiska storleken på ett empiriskt material (alltså det material som 

den sökande använt i en bedömd vetenskaplig produktion) framhålls i utlåtandena. Alla 

sakkunniga nämner inte materialets omfång men där det förekommer är det ofta en merit 

att forskaren använt ett stort material.122 Med det inte sagt att de sakkunniga alltid synbart 

applåderar resultatet av ett sådant nyttjande av empiriska data. Ibland kan en sakkunnig 

kritisera en sökande för att inte kunna göra materialet rättvisa eftersom det är för 

omfattande. Dock förefaller det i sådana fall ändå vara en merit att just våga använda sig av 

ett så omfångsrikt källmaterial trots att studiens resultat i sig inte tjänade på det.123 Som jag 

ser det kan man i detta dra paralleller till den "lärdomsvurm" som vi sett förekommer i vissa 

sakkunnigutlåtanden. Dessa blir förvisso färre under undersökningsperiodens senare del 

men är på intet sätt helt frånvarande.  

De sakkunniga skiljer ofta mellan materialets omfång (eller bredd el dyl.) och dess 

"svårighetsgrad."124 Svårt material förefaller ofta hänga samman med utländskt material.125 

Att använda sig av utländska källor förefaller överlag vara en merit för den sökande, ofta i 

kombination med detta så anger de sakkunniga materialet som svårt.126 Vi kan jämföra med 

                                                      
120 L1 Eriksson 1989, s. 14. Ett annat exempel är G9 Sellberg 2003, s. 20 som i sin bedömning tar hänsyn till att 
en sökande "vågat sig så långt tillbaka i historien". 
121 Nilsson 2009, s. 229f 
122 Se ex. L1 Eriksson 1989, s. 2, 10. G9 Sellberg 2003, s. 19. 
123 Se ex. G9 Hanson 2003, s. 12 
124 Se ex. L1 Eriksson 1989, s. 23 
125 Se ex. G11 Kylhammar 2005, s. 2-3. G3 Broberg 1993, s. 5 
126 Se ex. G8 Kylhammar 2002, s. 22 och G12 Markussen 2007, s. 7 
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Nilsson som kommer till samma slutsats i sin studie av litteraturvetenskapen.127 Att värdera 

ett material som svårt i ett slags definitiv mening blir ju förstås en fråga om den sakkunnigas 

helt subjektiva åsikt om materialet, att man därigenom utan motivering kan ange material 

med oproblematiska termer som just svårt är därmed en intressant iakttagelse. 

Endast i undantagsfall nämns att en avhandling eller vetenskaplig text är kortare än den 

sakkunniga förväntat sig. I något fall verkar detta vara en negativ egenskap. En sakkunnig 

beskriver olika tänkbara orsaker till att en avhandling inte gjort honom övertygad av den 

sökandes teser. Som nummer tre nämns textens omfång: "En tredje orsak är måhända [den 

sökandes] ambition att hålla avhandlingen inom den moderna avhandlingens stipulerade 

former, ca 160 sidor."128 Det är överlag svårt att få en uppfattning om till vilken grad en texts 

omfattning kan vara demeriterande eller meriterande för en sökande. En sakkunnig 

kritiserar en avhandling för att ha "[...] blivit alldeles för omfångsrik [...]".129 Men detta är 

alltså endast undantag, rent generellt förefaller inte längden på en sökandes avhandling 

vägas in i utlåtandena. I högskoleverkets utvärdering påpekas att de forskarstuderande 

(doktoranderna) har "en känsla" av att de förväntas skriva mycket långa avhandlingar för att 

stå sig i konkurrensen, min undersökning förefaller vederlägga sådana tendenser.130 De 

sakkunniga ser till kvaliteten på avhandlingen, inte till sidantalet. 

Sammanfattning: Det är tydligt att de sakkunniga letar efter bredd i den sökandes 

vetenskapliga produktion, detta också vid tillsättning av lektorat. De sakkunniga kan, men 

brukar inte, slå ner på en använd metod och värdera dess ”vetenskaplighet”. Det använda 

empiriska materialet kan de sakkunniga värdera, ofta som svårt. Däremot värderar de 

sakkunniga sällan själva materialets lämplighet som studieobjekt i sig. 

 

5.3 Resultat, publiceringskanaler och erkännande 

Det är tydligt att idéhistorisk forskning bedrivs för att fylla sitt syfte inom den idéhistoriska 

forskargemenskapen. De sakkunniga framhåller resultat som en forskare kommit fram till i 

                                                      
127 Nilsson, s. 197 
128 G11 Kylhammar 2005, s. 2 
129 G9 Sellberg 2003, s. 6 
130 Utvärdering av det idéhistoriska ämnesområdet vid svenska universitet och högskolor, 2003-04, s. 34f 
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termer av hur relevant den är för fortsatt forskning eller om resultaten kan anses korrigera 

tidigare studier.131 

Här förefaller det vara positivt ur den sökandes perspektiv att våga "ta ut svängarna", att 

komma med nya och överraskande slutsatser premieras av de sakkunniga. "[...][I]bland 

provocerar [den sökande]. Det gör det både lärorikt och inspirerande att läsa honom, också 

när man [...] inte alltid kan fullt ut hålla med."132 Här tillskriver den sakkunniga ett arbete 

som han själv inte är övertygad om slutsatserna av, ett meritvärde just därför att författaren 

är provocerande. De sakkunniga slår ofta ner på vad de anser vara vagt formulerade 

slutsatser. "[Den sökande] [V]ågar inte riktigt föra sina tolkningar ända fram"133 skrivs om en 

sökande där granskaren anat att man kunnat dra större växlar på ett resonemang. 

Resultaten av ett granskat arbete är oftast utryckt i termer av hur väl den sakkunniga låtit sig 

övertygas av den sökande. Om resultat av en studie är otydligt kan de sakkunniga slå ner på 

detta. "Ändå kan man finna [den sökandes] slutomdöme väl starkt[...]".134 Här har den 

sakkunniga inte låtit sig övertygas om en sökandes redovisade resultat och tillskriver därmed 

detta ett mindre meritvärde i form av tveksamhet till den sökandes förmåga att presentera 

sina studieresultat.135 

Ett drag i utlåtandena är att internationella kopplingar av olika slag i den sökandes forskning 

värderas högt.136 Man kan spåra en ökning av denna meritering genom studieperioden. 

Förvisso nämns internationella kontakter som något explicit positivt under hela 

undersökningen, skillnaden ligger i att där de äldre utlåtandena fram till cirka 1995 tar upp 

internationella drag i den sökandes meritering, så tar de senare utlåtandena också ofta upp 

avsaknaden av dessa.137 Bristen på internationell uppmärksamhet har alltså blivit en demerit 

för de sökande. Förmodligen kan detta härledas till den allmänna trenden av större 

internationalisering av forskning och utbildning. 

Sakkunniga tar under hela undersökningens tidsram upp det som kallas den tredje uppgiften 

för värdering. Den tredje uppgiften innebär en universitetsanställds ansvar att gentemot det 

                                                      
131 Se i princip valfritt utlåtande för exempel på detta. 
132 G11 Manninen 2005, s. 4-5, se även samma utlåtande, s. 6 
133 G9 Sellberg 2003, s. 15 
134 G3 Broberg 1993, s. 8 
135 Fler exempel finns. Se ex. G7 Markussen 2002, s. 26 
136 Se ex. L1 Eriksson 1989, s. 8. G8 Kylhammar 2002, s. 29. G9 Broberg 2007, s. 25. 
137  Se ex. L3 Kolbe 2010, s. 2, 3. L3 Hård 2010, s. 3 
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utomvetenskapliga samhället representera sitt ämne, t.ex. genom att delta i offentlig debatt 

eller genom att på annat sätt verka för att sprida kunskap om forskningen utanför den 

akademiska världen. Det är främst för lektorat och professurer som de sakkunniga lägger vikt 

vid den tredje uppgiften, forskarassistenter har förmodligen sällan hunnit engagera sig för 

denna uppgift. 

 Det förefaller som att den tredje uppgiften väger något tyngre vid lektor- än vid 

professorstillsättning även om de sakkunniga så gott som alltid kommenterar den sökandes 

meritering på området. 

 Att en sökande visat intresse för den tredje uppgiften förefaller vara en merit genom hela 

den undersökta perioden. De sakkunniga värderar dels graden av den sökandes faktiska 

meriter av att ha verkat för den tredje uppgiften, men också, och här skiljer denna aspekt sig 

något från de övriga, den sökandes, får man anta, ofta självpåtalade, ambition att verka för 

denna uppgift.138 Det verkar alltså som att själva ambitionen beläggs med viss, om än inte 

avgörande, betydelse för hur de sakkunniga meriterar den sökande för den tredje uppgiften. 

Fokuseringen på den tredje uppgiften förefaller öka och det är vanligare med mer 

omfattande granskning av denna meritering i de senare utlåtandena.139 (Därmed inte sagt 

att det inte sker redan i de tidigare utlåtandena.)  

Högskoleverkets utvärdering av idéhistoria noterar också det stora intresse idéhistoriker 

visat och visar för att visa upp ämnet utanför universitetsvärlden och att det förefaller finnas 

en "folkbildande atmosfär" bland ämnets företrädare.140 Min egen analys kan endast stärka 

detta påstående och att denna egenskap, just genom att komma till utryck i 

sakkunnigutlåtanden också verkar överföras på en yngre forskargeneration.141 

Däremot verkar detta inte gälla den vetenskapliga produktionen som inte explicit produceras 

som populärvetenskap. Om en folkbildningsambition enligt min analys ska kunna anses 

bevittnad i utlåtandena blir det väsentligt att också de vetenskapliga arbetenas spridning 

utanför den egna idéhistoriska världen premieras av de sakkunniga. Det händer, men är 

                                                      
138 Se ex. G7 Markussen 2002, s. 22. G9 Broberg 2007, s. 3.  
139 Se ex. G11 Markussen/Qvarsell 2009, s. 10, 12, 15. G12 Markussen 2007, s. 16, 25 G17 Qvarsell 2009, s. 16  
140 Utvärdering av det idéhistoriska ämnesområdet vid svenska universitet och högskolor, 2003-04, s. 25 
141 I ett fall förekommer till och med en uppmaning till de sökande att mer enträget engagera sig i den tredje 
uppgiften, något den sakkunniga anser sig saknat i deras meritering. Se G8 Kylhammar 2002, s. 35 
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knappast vanligt, att de sakkunniga tar upp eller granskar spridningen av ett vetenskapligt 

verk, eller om det kan antas inneha någon form av allmänintresse utanför den 

vetenskapliga.142 Man verkar alltså inom idéhistoria antingen producera vetenskapliga verk, 

som då vänder sig enbart till andra forskare, eller skriva uttalat populärvetenskapligt och 

författaren vänder sig då snarast ifrån den vetenskapliga kontexten enligt sakkunniga. De 

sakkunniga resonerar ofta i termer av populärvetenskap när de bedömer den tredje 

uppgiften.143 En del av detta kan förmodligen förklaras i att ansökningen går till så att den 

sökande redovisar den tredje uppgiften separat och att de sakkunniga därmed också 

separerar dessa meriter, men för en studie om hur man ser på vetenskap är uppdelningen 

ändå intressant.  

De sakkunniga förefaller anse att gränsen mellan vad som är vetenskap och 

populärvetenskap är självklar och tydligt definierad. Denna dikotomi får nog anses något 

kontroversiell – så enkelt är det kanske inte alltid att skilja genrerna åt. Inställningen säger 

oss däremot någonting om de sakkunnigas syn på vetenskapligt skrivande. Eftersom 

spridning av vetenskapliga verk inte förefaller efterfrågas av de sakkunniga medan de i stor 

utsträckning förväntar sig populärvetenskapliga skrifter eller andra tecken på den tredje 

uppgiften, kan man därmed tycka sig skönja en syn där ”riktig vetenskap” inte går att sprida 

till en allmänhet.  

Sammanfattning: De sakkunniga värderar forskningsarbete som ger bilden av en mångsidig 

forskare som dessutom vågar problematisera tidigare etablerade tolkningar i sina arbeten. 

Man är också tydlig med att upprätthålla en tydlig skillnad mellan vetenskap och 

populärvetenskap, där populärvetenskap är en självklar och viktig del av den sökandes 

produktion, men som aldrig kan räknas som ”riktig” vetenskap. 

5.4 Pedagogisk meritering 

Den pedagogiska meriteringens betydelse varierar mellan ärendetyperna. För 

forskarassistenttjänster finns inget krav på visad pedagogisk skicklighet, även om de 

omfattas av den mer allmänna tjänstebeskrivningen som anger att lärare vid högskolor (dit 

forskarassistenter räknas) ska undervisa. Man kan dock fråga sig hur en sökande till en 

forskarassistenttjänst, som oftast kommer direkt från doktorandutbildningen ska ha hunnit 
                                                      
142 Det finns några undantag, se ex. L1 Eriksson 1989, s. 5. G9 Broberg 2007, s. 26 
143 Se ex. G12 Markussen, s. 25, 29. G8 Kylhammar 2002, s. 30, 32 
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skaffa sig någon egentlig pedagogisk erfarenhet, även om det förekommer att doktorander 

undervisar under sin utbildning.  De sakkunniga bedömer inte i något av de studerade fallen 

heller forskarassistenters pedagogiska meritering. Dessa tjänster är därmed frånvarande i 

analysen av pedagogiska markörer.  

För lektorer och professorer gällde kravet på visad pedagogisk skicklighet. Det fanns under 

undersökningsperioden en möjlighet för tillsättningsnämnden att istället använda endast 

kriteriet visad vetenskaplig skicklighet för lektorer, den möjligheten förefaller inte ha 

används såvitt jag kan bedöma i något av de studerade utlåtandena. 

För professorer gällde att pedagogisk skicklighet skulle visas genom handledning av 

forskningsprojekt och undervisning på forskarprogrammen. Det finns alltså en viss skillnad i 

hur de sakkunniga ska bedöma den pedagogiska meriteringen för lektorer och professorer. 

De sakkunniga redovisar i princip alltid den sökandes pedagogiska meritering.144 Däremot 

varierar graden av utförlighet och de kriterier den pedagogiska erfarenheten bedöms efter. 

Nyare utlåtanden är betydligt mer detaljerade och anger ofta i exakta timmar hur stor 

pedagogisk erfarenhet en sökande kan åberopa. Dessutom anges ofta på vilken nivå 

undervisningen skett, samt om det rör sig om handledning, utveckling av nya kurser, 

distansutbildning eller dylikt. 145  De sakkunniga verkar också i enlighet med 

förordningstexten tillmäta undervisning på forskarprogrammen större vikt vid tillsättning 

eller befordran av professor, medan för lektorer står undervisning på grundutbildningen i 

fokus.146  

Det förekommer i de senare utlåtandena ibland att gymnasielärarexamen eller erfarenhet 

som gymnasielärare tas med som pedagogisk meritering av de sakkunniga.147 

Jag har inte noterat någon skillnad mellan tillsättningsprofessurer och 

befordringsprofessurer vad gäller bedömningen av den pedagogiska meriteringen; däremot 

                                                      
144 Två undantag är G11 Manninen 2005 och L1 Roll-Hansen 1989 som inte alls nämner något om pedagogisk 
meritering, det första ärendet är en lektorsbefordran och det andra en tillsättningsprofessur. 
145 För nyare utlåtanden se ex. G11 Markussen/Qvarsell 2009, s. 15. L3 Hård 2010, s. 3. 
146 För lektorer se ex. G9 Hansson 2003, G12 Markussen 2007 jmf professorer, G6 Broberg 2000. 
147 Se ex: G12 Markussen 2007, s. 2, 6 
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är utlåtandena till tillsättningsprofessurer i allmänhet längre än de till 

befordringsprofessur.148  

Vid professorstillsättningar redovisas konsekvent erfarenhet av handledning av 

doktorander.149 Det rör sig dock främst om en kvantitativ redovisning. I Darr på ribban 

noteras att det är vanligt att sakkunniga lägger stor vikt vid att den sökande (till professor) 

ska ha handlett doktorander, trots att detta saknar explicit grund i förordningstext och 

egentligen inte utgör något direkt krav på den sökande. Dessutom kritiseras de sakkunniga 

för att endast ta hänsyn till kvantitativ handledning där fler är bättre och inte bemöda sig om 

en kvalitativ analys.150 Denna studies resultat kan belägga den synpunkten vad gäller 

idéhistoria. 

Ofta tillmäts i samband med den pedagogiska granskningen eventuella läroböcker den 

sökande har skrivit, ofta används en författad lärobok som en direkt och okomplicerad merit 

för den sökandes pedagogiska erfarenhet. 151  Detta har stöd i förordningstexten där 

producerande av läroböcker räknas in som pedagogisk merit. De sakkunniga får här 

någonting konkret och mätbart att redovisa för den pedagogiska skickligheten och 

läroböcker blir ofta en viktig del av bedömningen av den sökandes pedagogiska meritering. 

Det märks att detta uppmärksammats av de sakkunniga. Också utvecklandet av kurser håller 

en plats som pedagogisk merit hos de sakkunniga, både för lektorer och professorer.152  

De äldre utlåtandena, nämner också den pedagogiska meriteringen men förefaller rent 

generellt lägga mindre vikt vid denna. Utlåtandena är i detta sammanhang mer schematiska, 

trots oftast mer omfattande totala utlåtanden. En sakkunnig kan ange att en sökande kan 

peka på en ”mångårig erfarenhet av universitetsundervisning.”153 Men sedan inte specificera 

vilken typ av undervisning det rör sig om, eller hur omfattande den är. I förhållande till hur 

stor vikt lagstiftaren lagt vid den pedagogiska aspekten redan 1985 kan det upplevas som 

förvånande hur liten vikt som verkar åläggas denna aspekt av de sakkunniga. Riis et al 

noterar att de pedagogiska meriterna blivit viktigare sedan 1999 men att de ännu 2010 inte 

                                                      
148 Till tillsättningsprofessur är det genomsnittliga sidantalet per sakkunnig och sökande 7 sidor, och för 
befordringsprofessur 5 sidor.  
149 Se ex. L2: Ambjörnsson 1995, s. 4, 10 och Östergård 2010, s. 6-7 
150 Riis et al 2011, s. 137 
151 Se ex. L2 Broberg 1995, s. 2 
152 G9 Broberg 2007, s. 7 jmf professorer  G11 Manninen 2005  
153 L1 Eriksson 1989, s. 7 
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kan anses så väsentliga som lagtexten egentligen kräver. 154    Nilsson kommer till 

motsvarande slutsatser för alla sina tre undersökta discipliner: lagstiftarens ambitioner att 

öka den pedagogiska meriteringens värde vid tillsättningar har endast delvis genomförts av 

universiteten.155 

Att direkt i sakkunnigmaterialet kunna visa på en stark och tydlig förskjutning mot ett större 

fokus på pedagogiska meriter efter högskoleförordningens ändring 1993 där den 

pedagogiska meriteringen var en central punkt låter sig inte göras. Jag uppfattar det som en 

under hela den undersökta perioden pågående utveckling. En tydlig brytpunkt i samband 

med utredningen är svår att se – sannolikt finns en viss tröghet i systemet. 

Intressant att notera är att mycket få sakkunniga bemödar sig att försöka bedöma kvaliteten 

på de sökandes pedagogiska meritering. Endast sällan tar sakkunniga upp exempelvis 

studentutvärderingar av den sökande. 156  Istället är det en ren kvantifiering av den 

pedagogiska erfarenheten som ligger till grund för utlåtande. Att de sakkunniga inte anser 

sig behöva kommentera kvalitativa aspekter på pedagogisk meritering kan förstås som att 

bedömarna ser pedagogisk kvalitet som någonting oproblematiskt och självklart, något som 

är en fråga om ren kvantitativ övning. Om man kan åberopa en lång undervisningserfarenhet 

är man också en bra lärare, förefaller vara konsensus.157 Detta förändras något till de senare 

utlåtandena där fler sakkunniga åtminstone försöker sig på en kvalitativ analys som ändå, i 

slutändan, ofta mynnar ut i ett ställningstagande baserat på antal undervisningstimmar.158 

Riis et al påpekar att många sakkunniga helt enkelt även i senare utlåtanden inte bemödar 

sig om att kvalitativt bedöma pedagogiska meriter.159  

Det förekommer i det senare materialet oftare (men fortfarande sällan) hänvisningar till att 

den sökande kan motivera och entusiasmera studenter (och ibland kollegor). Det är tydligare 

att man i de senare utlåtandena, både vad gäller lektorer och professorer letar efter en 

                                                      
154 Se ovan kap 3 Riis et al 2011, s. 145-146 
155 Se ovan kap 3 samt jmf Nilsson, s. 95f, 335-336. 
156 För undantag, se L3 Hård 2010, s. 11. För ett särskilt ovanligt exempel där en sakkunnig bemödar sig att 
försöka redovisa även kvaliteten på den pedagogiska erfarenheten, se G9 Hansson 2003. 
157 Man kan också notera att vissa sakkunniga påpekar att de upplever svårigheter med att bedöma den 
pedagogiska meriteringen, se ex. G6 Sörlin 2000, s. 4 
158 Se ex. G9 Sellberg 2003, s. 5.  
159 Riis et al 2011, s. 145 



45 
 

lärare och inte enbart en forskare. 160 Detta är att anse både som ett omdöme om 

pedagogisk meriterings ökade betydelse i utlåtandena, men kan också kopplas till 

forskarsubjektet, att vara motiverande eller t.o.m. entusiasmerande är onekligen en 

personlig egenskap. 

Mycket ofta förekommer oproblematiska bestämningar av den pedagogiska skickligheten 

(eller snarare erfarenheten) som mångårig, eller kort och gott lång.161 Skillnaden mot hur de 

sakkunniga hanterar motsvarande omdömen om den vetenskapliga produktionen är att de 

sakkunniga där i omfattande recensioner också belägger sina ståndpunkter – detta sker 

sällan för den pedagogiska meriteringen.  

I ett fall understryker den sakkunniga att avsaknaden av vetenskaplig publicering efter 

doktorsavhandlingen är att anse som en pedagogisk demeritering eftersom "[...] all 

universitetsundervisning förväntas vara forskningsbaserad."162 Det är en intressant synpunkt 

som jag inte funnit att övriga sakkunniga tar upp, trots flera exempel där man i andra 

sammanhang önskat sig fler vetenskapliga verk efter disputation. Således kan man anta att 

de sakkunniga inte som grupp anser att den pedagogiska meriteringen är avhängig den 

vetenskapliga produktionens omfång eller när den publicerats. Man bedömer i princip de två 

olika kompetenserna helt skilda från varandra. 

Även om de sakkunniga i de senare utlåtandena i större utsträckning tar upp pedagogiska 

meriter i sina utlåtanden är det på intet sätt fråga ett "jämlikt" förhållande mellan den 

vetenskapliga och pedagogiska bedömningen – detta trots att flera sakkunniga i sin inledning 

till utlåtande påpekar att de tar lika stor hänsyn (vilket ju i och för sig inte betyder lika stort 

utrymme på sidorna, pedagogiska meriter kan ju tänkas vara mindre utrymmeskrävande) till 

pedagogiska erfarenheter. Detta är de ju dessutom skyldiga att göra enligt lagtexten. En 

övervägande del av utlåtandena tar upp vetenskapliga publikationer och färdigheter, och 

även i de fall där den pedagogiska skickligheten är ovanligt väl granskad av den sakkunniga 

rör det sig ändå om en mycket liten del av det totala omfånget på utlåtandena.163 Däremot 

har det visat sig att tillsättningsnämnden i ibland tillmäter den pedagogiska kvalifikationen 

                                                      
160 Se ex. L3 Kolbe 2010, s. 7. G11 Markussen/Qvarsell 2009, s. 6, 12 
161 Se i tur och ordning, G12 Markussen 2007, s. 9 G6 Broberg 2000, s. 4.  
162 G11 Markussen/Qvarsell 2009, s. 13 
163 Se ex. G6 Broberg 2000, G9 Sellberg 2003 
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större meritvärde än de sakkunniga och därigenom förmodligen balanserar förhållandet lite 

vid den faktiska tillsättningen.164  

Sammanfattning: Det framgår tydligt av genomgången av den pedagogiska 

sakkunnigbedömningen att systemet knappast kan anses väl fungerande, även om vissa 

tendenser till förbättring kan skönjas över tid. Den pedagogiska bedömningen är inte i 

närheten av att utgöra en lika viktig punkt som den vetenskapliga produktionen. Med stor 

sannolikhet kan detta kopplas till att de sakkunniga är ämnesexperter och har lång 

erfarenhet och tillräckliga verktyg för att bedöma vetenskaplig kvalitet, medan den 

pedagogiska sidan länge varit eftersatt. Inte heller bedöms den vetenskapliga och den 

pedagogiska kompetensen efter samma måttstock utan de förefaller utgöra två helt skilda 

delar av sakkunnigbedömningen. Detta kan ses som problematiskt eftersom all undervisning 

vid högskolor ska vara forskningsanknuten. 

5.5 Framställningskonst, stilistik 

De sakkunniga framför mycket ofta synpunkter på den rent stilistiska förmågan hos en 

bedömd sökande.165 En text kan t.ex. beskrivas som "[...] Lätt och lärande."166 I och för sig 

förefaller varken positiva eller negativa kommentarer kring detta ges särskilt stort 

meritvärde men det är ändå intressant att de sakkunniga ofta tar upp frågan. Det är endast 

ytterst få som inte gör det och frågan är således av vikt trots begränsad "officiell" betydelse 

för utslaget. 167 De sakkunniga talar dessutom vid flera tillfällen om den traditionella 

lärdomshistoriska "essästilen". Med det verkar menas en tradition inom just idéhistoria att, i 

jämförelse får man anta, med andra vetenskaper, skriva inte bara vetenskapligt utan också 

producera stilistiskt vackra texter.168 Motsatsen, alltså att en forskare inte anses besitta 

denna förmåga, förekommer men är betydligt mer ovanlig.169 En sakkunnig kan påtala att en 

sökande skriver omotiverat svårtillgängligt, och att detta bromsar upp läsupplevelsen.170  

                                                      
164 Se utredning i SOU 2001:1, s. 215 
165 Se ex. L1 Ambjörnsson 1989, s. 6. G7 Markussen 2002, s. 16.  G12 Markussen 2007, s. 7 
166 G3 Broberg 1993, s. 8 
167 Här kan noteras att Lamont gjort liknande iakttagelser. Lamont 2010, s. 188 (främst för ämnet English" 
(närmast litteraturvetenskap.)  
168 Detta kan också noteras i sekundärlitteraturen se Eriksson, Gunnar,. Den nordströmska skolan I: Lychnos 
1983, s. 153; se också ovan kap 3.2.2. 
169 Se ex. G7 Markussen 2002, s. 20. 
170 Se G9 Sellberg 2003, s. 8 
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Texten ska också enligt de sakkunniga vara klart disponerad. Det är inte helt ovanligt med 

synpunkter på vad de anser vara otydlig disposition av granskade arbeten.171 

Vissa paralleller till Nilssons resultat för litteraturvetenskapen kan här skönjas. Nilsson 

konstaterar att den relativt stora del (i relation till hennes övriga undersökta discipliner) där 

sakkunniga tar upp stilistiska egenskaper hos de inlämnade texterna tyder på att 

litteraturvetenskapens företrädare också förväntas kunna representera ämnet externt mot 

det utomvetenskapliga samhället i högre grad än motsvarande företrädare i fysiken.172 Även 

Lamont har noterat att det inom de humanistiska vetenskaperna finns en tendens att 

värdera en texts "craftmanship" (hantverk) – en tendens hon inte funnit i 

naturvetenskaperna.173 Idéhistoria förefaller alltså väl följa i humanistiska fotspår. 

Sammanfattning: Idéhistoria, liksom humaniora i stort, lägger en del kraft på att i 

sakkunniggranskning bedöma ”hantverket” i publicerade verk. Vetenskapliga artiklar, 

böcker, avhandlingar, med mera är skrivna för att förmedla kunskap och forskningsrön och 

det är därför av vikt att dessa är läsbara och klart disponerade.  

5.6 Idéhistoria? 

De sakkunniga reflekterar ofta över om den sökandes vetenskapliga arbeten egentligen är 

idéhistoria. Överlag verkar denna fråga få relativt stort utrymme i utlåtandena. Till att börja 

med kan man konstatera att flera sakkunniga verkar överens om att det finns ett slags 

traditionell idéhistorisk "grundforskning" från vilken en sökande kan avvika mer eller mindre.  

En sakkunnig benämner en sökandes forskningsprofil som att "[den sökande] är [en] 

traditionell lärdomshistoriker [...] han baserar sin framställning på rejäl arkivforskning."174 En 

annan sakkunnig kommenterar en sökandes inlämnade studie som passande "[...] [D]en 

gamla traditionen svensk idéhistoria".175 Det är intressant att notera att de sakkunniga 

förhållandevis ofta sätter etiketter på de sökande. "[Den sökandes] författarskap samlar sig 

om vetenskapshistoria[...]".176 "[Den sökande] är inte sällan filosof[...]".177 En sakkunnig 

                                                      
171 Se ex. G3: Broberg 1993, s. 3 L2: Eriksson 1995, s. 5 
172 Nilsson 2009, s. 231 
173 Lamont 2010, s. 168 
174 G6 Broberg 2000, s. 5 
175 G11 Manninen 2005, s. 2, se vidare ex. s. 3 och. G3 Broberg 1993, s. 1,5. G9 Sellberg 2003, s. 4. G9 Broberg 
2007, s. 7. L3 Hård 2010, s. 6. G10 Nordin 2005, s. 5. 
176 G11 Markussen/Qvarsell 2009, s. 4 
177 G8 Kylhammar 2002, s. 19 
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funderar över varför en sökandes avhandling är framlagd i idéhistoria och inte i 

vetenskapshistoria.178 En annan sakkunnig tycker att en avhandlings innehåll "[...] i många 

stycken närmast kan karaktäriseras som vetenskaps- eller idéteori snarare än 

"idéhistoria"[...]".179 En sakkunnig påtalar att ”[d]ette er kulturhistorie i lige så høj grad som 

idehistorie og mit problem er måske at jeg ikke helt ser det specifikt idehistoriske greb om 

materialet.”180 Terminologin tycks alltså inte endast vara kuriosa. 

Att de sakkunniga så tydligt tar ställning till om ämnet egentligen är idéhistoria är intressant 

och går att koppla till mitt resonemang om idéhistoriens historia.181 Är denna ambivalens 

kanske ett tecken på att man upplever sitt ämne som något diffust och odefinierat och 

därför tar tillfället i akt så att säga att lägga fram sin egen tolkning av ämnet?182 Det är också 

en tendens (om än materialet inte tillåter några helt säkra slutsatser på detta område) till att 

sakkunniga ställer sig frågande till de sökandes kompetens inom just idéhistoria. Kanske kan 

det förklaras med att det numera är vanligare med sökande från "systerdiscipliner" men en 

annan tänkbar förklaring är som sagt att det rör sig om att idéhistorien som ämne blivit 

något diffust och splittrat och att de sakkunniga därigenom tydligt vill dra gränser för vad 

som inte är idéhistoria. Nilsson redovisar inget liknande resultat för sina discipliner. 

Sammanfattning: Ämnet idéhistorias brokiga förflutna och nära släktskap med andra 

humanistiska discipliner sätter sina spår i utlåtandena. De sakkunniga refererar ibland till en 

”tradition” bland idéhistoriker och terminologin är varierad, ibland används exempelvis 

termen lärdomshistoria som begrepp för äldre mer traditionell forskning medan idéhistoria 

får stå för ett mer nydanande begrepp. Ibland har de sakkunniga problem med att identifiera 

det ”typiskt” idéhistoriska i en sökandes produktion och kan argumentera för att det 

”egentligen” rör sig om ett annat forskningsområde, vanligen vetenskapshistoria eller 

kulturhistoria. Detta kan ge intrycket av att idéhistoria på vissa sätt är en exkluderande 

disciplin i den mån att man medvetet försöker utestänga forskning i ”gränszonen” mellan 

idéhistoria och forskning inom andra ämnen, förmodligen i syfte att definiera ämnet och 

förhindra att idéhistoria blir alltför brett och därmed riskerar urvattning.  

                                                      
178 G9 Sellberg 2003, s. 3 
179 G4 Jonsson 1994, s. 3 
180 G12 Markussen, s. 6 
181 Se ovan 4.2.2. om Idéhistoriens historia.  
182 Återigen kan det vara värt att framhålla att dessa utlåtanden vanligtvis är mycket lästa och eftertraktade 
texter av forskare "i karriären". 
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5.7 Spelregler - sakkunnigas uppdrag 

De sakkunniga förefaller i de senare utlåtandena oftare vara ålagda särskilda föreskrifter av 

tillsättningsnämnden att ta hänsyn till vid värderingen av de sökande till tjänsten. De 

sakkunniga beskriver dessa speciella ålägganden i inledningen till sitt utlåtande och gör ofta 

små kommentarer kring hur detta påverkar deras bedömning.183 Ibland kan även den utlysta 

tjänsten vara specialiserad på olika sätt. Ett ärende är benämnt som ett lektorat i "allmän 

idéhistoria - särskilt lärarutbildningen."184 I det här fallet lägger den sakkunniga enligt egen 

uppgift på uppdrag av tjänstetillsättningsnämnden en större vikt vid bred meritering av 

undervisningserfarenhet i idéhistoria på grundnivå.185  

I takt med att universitetsvärlden expanderar blir förstås specialistkompetens och därmed 

specialiserade tjänster eftertraktade och nödvändiga vid vetenskapsområdena. Det är därför 

inte underligt att man även inom humaniora sedan en tid börjat specialisera sina 

ansökningar, exempelvis med riktade tjänster i idéhistoria mot lärarutbildningen. Man kan 

möjligen spekulera i om detta på sikt borde leda till att smal expertkompetens, som vi ju som 

bekant sett inte premieras av de sakkunniga, framträder som mer eftertraktat när 

tjänsternas specialiseringsgrad ökar. Ingenting tyder dock på att så är fallet än så länge. 

Dessutom kan man tänka sig att de specialiserade tjänsterna för idéhistorias del snarast rör 

just specialiseringar inom pedagogik och undervisning för särskilda studentgrupper. 

Vi verkar alltså kunna belägga Nilssons tes att maktstrukturen mellan de sakkunniga och 

tillsättningsnämnden håller på att förskjutas till förmån för nämnden. Till exempel kan 

nämnden som jag pekat på ovan värdera olika meriter (i det aktuella fallet pedagogiska 

meriter) högre eller lägre än de sakkunnigas rekommendation. Ju mer specialiserade och 

riktade krav på sakkunniga nämnden föreskriver, i kombination med vad som är föreskrivet i 

lagtexten, desto mindre "manöverutrymme" återstår för de sakkunniga att värdera de 

sökande efter egen uppfattning.  

Nilsson med flera talar om en sakkunniginstitution på reträtt.186 Redan idag (2011) är det 

inte längre nödvändigt att anlita sakkunniga vid tillsättningar eller befordran (förutom vid 

                                                      
183 Se ex. G17 Qvarsell 2009, s. 2. L3 Kolbe 2010, s. 1.  
184 Se G7 Markussen 2002. 
185 G7 Markussen 2002, s. 2 
186 Nilsson 2009, s. 363, se även Riit et al 2011. 
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tillsättning av professorer). Istället är det idag upp till varje högskola att själva avgöra hur 

anställningsprocessen går till.  

Det är alltså inte självklart att sakkunnigutlåtanden framöver går att använda som redskap 

för att förstå vad forskare uppfattar som god vetenskap. En effekt av detta riskerar att bli en 

minskad transparens i tillsättningen av akademiska tjänster. Sakkunniginstitutionen är 

offentlig så till vida att vem som helst kan begära ut utlåtanden och bilda sig en uppfattning 

om hur ett visst tillsättningsärende bedömts. När tillsättningsnämndens makt ökar minskar 

denna insyn, då nämndens arbete inte är lika enkelt att genomlysa. Som vi sett ovan har 

lagstiftaren sedan länge haft ambitionen att minska den tungrodda sakkunniginstitutionens 

påverkan på den akademiska tillsättningsprocessen och de senare åren av studien pekar 

fortsatt entydigt i samma riktning. 

Sammanfattning: I de senare utlåtandena kan anas en viss specialisering (eller snarare 

precisering) av de sakkunnigas bedömningsuppdrag. Det kan utlysas tjänster med vissa 

speciella kriterier vilket inte verkar ha varit vanligt förekommande tidigare. Detta går hand i 

hand med en försvagad sakkunniginstitution där tjänstetillsättningsnämnden är friare att 

själva utforma de sakkunnigas uppdrag. Det får dock noteras att effekten mellan 1985 och 

2010 i det här avseendet ändå får betraktas som liten. 
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6.0 Sammanfattning 
Vetenskaplig kvalitet är ett synnerligen svårdefinierat begrepp, som trots detta används 

dagligen vid institutioner världen över och får stora konsekvenser. Kvalitet kan betecknas 

som en serie implicita, i många fall omedvetna ställningstaganden som är svåra att komma 

åt och belysa. Följande är ett försök att utifrån analysen ovan, ge en bild av vad som utgör 

kvalitet inom idéhistoria och vem som i enlighet med denna får tillfälle att ägna sig åt den. 

Jag uppställde inledningsvis två frågeställningar för min undersökning, i jag ska nu försöka 

sammanfatta mina intryck och resultat, jag inleder med den första frågan: 

Vilka kvalifikationer, formella och informella, har de sakkunniga gett stor betydelse vid sina 

granskningar av sökande till tjänster i idéhistoria mellan 1985-2010? 

Den gode idéhistoriken ska enligt de sakkunniga gärna vara klassiskt beläst. Kunskap i 

klassiska språk är särskilt meriterande, men också en förmåga att uppvisa en mer allmän 

kunskapsmassa, gärna i form av små lärda exkurser i sina vetenskapliga texter, även om 

detta möjligen är på utdöende. Den sökande ska också kunna skriva stilistiskt vackra och 

"läsbara" texter då den inom ämnet ansedda (och inom andra ämnen ibland kanske mindre 

ansedda) "essästilen" knappast är på väg att försvinna.  

Man bör också vara originell på något vis, att t.ex. våga ifrågasätta tidigare tänkare och 

arbeten ses som meriterande i idéhistoria. Att en sökande självständigt (möjligen i 

betydelsen helt ensam) ska kunna utföra sina arbetsuppgifter förutsätts implicit av de 

sakkunniga. Det är fortfarande ett arbete för en ensamvarg om än möjligen i något mindre 

mån än i den tidiga undersökningsperioden. 

Den sökande bör ha åtminstone ambitionen att verka för den tredje uppgiften, att sprida 

den idéhistoriska kunskapen utför universitetens väggar ses som meriterande och en 

sökande kommer knappast undan genom att helt förtränga denna uppgift. Detta förefaller 

ha varit ett konstant krav under hela perioden och man kan även idag definitivt tala om en 

kultur av "folkbildningskaraktär" bland landets idéhistoriker. 

Tidigare var en kvantitativt omfattande pedagogisk erfarenhet tillräckligt för att den delen av 

ansökan skulle kunna "kryssas av" men kraven på belagd kvalitet i undervisningen förefaller 

öka med tiden. Med det sagt så är det min uppfattning i likhet med Riis et al att den 
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pedagogiska skickligheten i många fall inte kan anses granskas med det fokus mot kvalitet 

som de sakkunniga ska göra enligt lag- och förordningstexter. Den pedagogiska skickligheten 

förefaller fortfarande väga lätt jämfört med den rent vetenskapliga, oavsett vilken tjänst som 

är aktuell. De sakkunniga förväntar sig idag i högre utsträckning kvalitetsindikatorer för 

pedagogiska erfarenheter, som priser, studentutvärderingar eller rekommendationer från 

arbetsgivare men en del av problematiken kan nog antas vara att de sökande inte i samma 

homogena format har för vana att lämna in pedagogiska meriter, detta försvårar för de 

sakkunniga genom att de inte presenteras med ett omedelbart jämförbart material. 

Vid genomläsning av utlåtandena får man tydligt känslan av att de sakkunniga egentligen 

vare sig vill eller anser sig kompetenta nog att bedöma den pedagogiska meriteringen av de 

sökande. Man lutar sig därför mot lätt mätbara meriter såsom undervisningstimmar. 

Aspirerande sökande till tjänster inom idéhistoria bör inrikta sin forskning på bredd snarare 

än djup – inte för att djup inte är eftertraktat, utan för att när de sakkunniga ställer någon 

med bred kompetens mot smal expertkompetens vinner den breddade produktionen så gott 

som alltid, även vid tillsättningar av lägre tjänster. Inte ens att vara en internationellt erkänd 

expert inom något område är tillräckligt för att hävda sig i konkurrens med kollegor som 

forskat mer på bredden. Detta gäller givetvis i större utsträckning ju längre tid den sökande 

haft i forskarkarriären. Ju fler publicerade verk, desto viktigare tycks det bli att dessa inte 

faller i samma kategori.  

Resultaten en sökande presenterar granskas med stort intresse av de sakkunniga. Här 

meriteras vågade, och ibland till och med provocerande, slutsatser där författaren vågat sig 

på nya grepp och inte är rädd för att bryta med tidigare forskning. Blygsamhet i förhållande 

till egen forskning må vara klädsam men är inte vad som premieras av granskarna. 

Vad man studerar förefaller vara av mindre vikt, så länge de sakkunniga inte börjar tvivla på 

om det man skriver verkligen är idéhistoria. Inom ämnet finns dock få eller inga 

begräsningar. De sakkunniga värderar sällan valet av studieobjekt så länge studien är korrekt 

genomförd.  

Det ökande intresset för internationella kontaktytor i den sökandes forskning och nätverk 

kan ses som ett tecken på att de sakkunniga börjar fokusera mer på vad den sökande kan 
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uträtta i framtiden. Nästan all bedömning de sakkunniga gör värderar redan avslutade 

projekt men i de senare utlåtandena framkommer även att ambitioner, såsom 

forskningsplaner eller pedagogiska målsättningar den sökande kan aspirera till, värderas 

meriterande av de sakkunniga. Den sökandes inställning till saker som ännu inte är 

påbörjade verkar alltså sakta få betydelse för tillsättningen, även om tendensen ännu är 

svag. Administrativa förmågor och meriter granskas oftast relativt schematiskt av de 

sakkunniga. Man konstaterar nöjaktigt att den sökande har erfarenhet av administration och 

därmed förefaller de sakkunniga nöjda i de flesta fall. Någon kvalitativ analys av den 

administrativa kompetensen förekommer knappast och alla administrativa uppdrag 

förefaller tillmätas någorlunda samma meritvärde. Handledningserfarenhet av doktorander 

är däremot väsentligt och förväntas av sökande till professorstjänster.  

Det gäller också att vara produktiv som idéhistoriker, då de sakkunniga ser med förbehåll på 

en misstänkt liten produktion efter avhandlingen. Att istället ägna sig åt undervisning väger i 

sig inte alltid upp denna brist i de sakkunnigas ögon. Däremot behöver en sökande inte 

vinnlägga sig om att "koppla ihop" sin forskning och sin undervisning då detta inte förefaller 

ges något meritvärde i sig. Lagstiftarens ambition att undervisningen ska "förvetenskapligas" 

verkar än så länge komma på skam. 

De sakkunniga ser idéhistorisk forskning som en inomvetenskaplig företeelse. Man är dock 

noga med att i populärvetenskapliga former föra ut forskning till en bredare publik men 

forskningen i sig skrivs för interna syften. Jag kan alltså med stöd av detta inte anse att 

idéhistoria i någon mån använder sig av den utilitaristiska synen på forskning. Härvid ska 

forskningen för att anses motiverad explicit ha ett direkt utomvetenskapligt syfte, ett 

omedelbart värde för det större samhället, något som i idéhistoria sällan kan antas föreligga, 

och även om det skulle göra det är det osannolikt att detta skulle särskilt meriteras av de 

sakkunniga. Liksom övrig humaniora har idéhistoria till stora delar brutit med den 

positivistiska vetenskapssynen. De sakkunniga använder till en absolut övervägande del den 

förståelseorienterade synen på vetenskaplig skicklighet, alltså att man noggrant redovisar 

och försöker genom grundläggande analyser faktiskt komma fram till den sökandes 

vetenskapliga potential istället för att endast mäta ex. antalet publikationer. Här får noteras 

att de sakkunniga i samband med den pedagogiska och administrativa bedömningen till 

största delen lutar sig mot lätt mätbara uppgifter och sällan gör någon egen analys över 
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kvaliteten i dessa sammanhang. Om man utsträcker Lamonts begrepp något till att omfatta 

även pedagogisk och administrativ kompetens så går det att hävda att de sakkunniga här 

faktiskt uppvisar tecken på ett positivistiskt tankesätt. Det förefaller alltså som att det fokus 

mot granskning av den pedagogiska och administrativa kvaliteten lagstiftaren eftersträvat 

inte genomförts fullt ut i praxis.  

Min andra frågeställning riktade in sig på hur den omgivande kontexten i vilken 

sakkunnigutlåtanden produceras påverkar utlåtandena: 

Hur har sakkunnigutlåtanden i idéhistoria mellan 1985-2010 förändrats i relation till 

en förändrad kontext och en förändrad uppdragsbeskrivning för de sakkunniga? 

Jag tycker mig finna en viss vilja från de sakkunniga att man tar tillfället i akt att ge sin egen 

syn på vad idéhistoria bör vara, kanske finns en splittring inom ämnet och det därför blir 

väsentligt att klarlägga vilka man är och vad man gör. Utan ett direkt jämförande material är 

det svårt att dra säkra slutsatser kring detta, tidigare forskning har inte uppmärksammat 

fenomenet i det åtminstone delvis jämförbara ämnet litteraturvetenskap. Ämnesföreträdare 

har påtalat det positiva i ämnets stora undersökningsområden, men i utlåtanden tycker jag 

mig snarare finna en något ifrågasättande ton så fort de sakkunniga konfronteras med 

forskning de själva har svårt att kalla idéhistorisk. Intressant nog förefaller denna tendens att 

ifrågasätta den sökandes idéhistoriska forskningsambitioner att öka under senare år, man 

kanske kan misstänka att de sakkunniga anser en alltför stor splittring kan leda till urvattning 

av ämnet och därför granskar de sökande extra i detta hänseende. En annan möjlig tolkning 

kan vara att de sakkunnigas resonemang hänger samman med Bohlin och Nilssons tes att 

forskningen behöver legitimera sig själv som samhällsfunktion. En mer riktad studie hade 

dock krävts för att fastställa ett sådant samband. 

Sakkunniginstitutionen har mellan 1980 och 2010 fått en något annorlunda roll genom att 

olika lagförslag och regleringar införts över tid. Studiens kanske främsta resultat får dock 

anses vara hur motståndskraftigt systemet förefaller vara gentemot lagstiftaren. Den 

pedagogiska kvalitetsmeriteringen, som sedan 80-talet varit lagstadgad för lektor- och 

professorstillsättningar har först de senaste åren börjat bli synbara i utlåtandena. Likaså är 

de administrativa kvaliteterna sparsamt och ibland schematiskt utredda av de sakkunniga 

som fortfarande lägger det mesta av energin på den vetenskapliga produktionen.  
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En viss undanträngning av de sakkunniga till förmån för nämndens specialiserade önskemål 

kan tyda på en tillsättningsprocedur som mer tar hänsyn till ett forskarkollektiv och det 

aktuella och unika behovet av kompetens på universitetet. Vissa av de svagheter i 

sakkunnigsystemet som undersökningen och tidigare forskning visat på uppvägs förmodligen 

av en starkare tillsättningsnämnd. Nämnden kan ta in externa ledamöter med unik 

kompetens exempelvis för att tydligare granska icke-akademiska administrativa meriter.  

Utlåtandena är inte avsevärt kortare 2010 än vad de var på 80-talet, innehållsmässigt finns 

en betydande likhet i hur bedömningarna görs, få av mina undersökta markörer förändras 

drastiskt genom de studerade åren. 

Tidigare forskning också har påvisat en tendens att sakkunnigsystemet börjar eller redan har 

blivit urvattnat och inte längre kan anses svara upp mot de krav som ställs på den. Efter min 

undersökning är jag kluven till den hypotesen vad gäller ämnet idéhistoria. Å ena sidan är 

det helt klart så att de sakkunniga i fråga om den pedagogiska och administrativa 

meriteringen i många fall knappast uppfyller lagstiftarens målsättning om adekvat kvalitativ 

granskning, även om de senare utlåtandena blir något bättre i detta hänseende. Å andra 

sidan är det min uppfattning att som kontroll för den vetenskapliga meriteringen fungerar 

systemet väl ända fram till undersökningens slutskede. (Många av recensionerna av 

vetenskapliga verk i utlåtandena kunde absolut vara värda publicering.)  Utlåtandena är i 

idéhistoria även 2010 i min mening noggranna genomarbetade dokument i fråga om 

granskning av de sökandes vetenskapliga produktion. 

6.1 Avslutande kommentarer 

Det svenska akademiska tillsättningssystemet med sakkunniggranskning utgör onekligen ett 

rikt och spännande underlag för studier om och kring hur vetenskap relateras internt eller 

mot det omgivande samhället. I utlåtandena får vi ta del av utförlig argumentation kring 

vetenskap och färdigheter och läser man mellan raderna skymtar även den 

forskningspolitiska situationen fram. Min undersökning kan kanske i bästa fall påstås dra ett 

litet strå till den än så länge inte särskilt omfattande stacken av forskning om vetenskaplig 

kvalitet och kontrollsystem. Förhoppningsvis växer forskningsläget och intresset framöver, 

mycket finns kvar att utreda.   
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Maktpositionen mellan tjänstetillsättningsnämnderna och de sakkunniga förtjänar att 

belysas ytterligare med mer riktade studier. Jag har i min uppsats bara snuddat vid denna 

komplexa relation och en mer omfattande undersökning där även t.ex. protokoll används 

som källmaterial kan visa sig intressant. 

Avslutningsvis står vi idag 2012 inför stora förändringar av den akademiska 

tillsättningsprocessen. Sakkunniggranskning har i princip blivit frivillig och lärosätena är 

friare att själva inrätta tjänster, titlar och tillsättningskriterier. Framtida studier får utvisa hur 

detta påverkar och förändrar sammansättningen av högskolans lärarkår.  
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