Vad krävs i praktiken
för att bli docent?
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För att nå framgång i den akademiska världen och på ett lyckosamt sätt konkurrera om begränsade resurser är det rationellt för den enskilde att snabbt söka nå
docenttitel. När allt fler forskare försöker bli docenter, samtidigt som nya universitet av statusskäl vill bygga upp en grupp av docenter och professorer, riskerar
docenttitelns värde att devalveras. I artikeln undersöker vi om de facto-kraven
för docentur i nationalekonomi och statsvetenskap understiger de jure-kraven.
Vårt resultat är i huvudsak nekande för såväl nationalekonomer som statsvetare.
Däremot varierar de facto-kraven för docentur betänkligt mellan lärosäten, i
synnerhet inom statsvetenskapen. Vårt material ger vid handen att de facto-kraven är lägre vid de nyare universiteten, för nationalekonomer är kraven tvärtom
lägre vid några av de äldre.
Docenttiteln1 utgör ett viktigt steg i karriären för forskare verksamma inom
exempelvis nationalekonomi och statsvetenskap. Docentutnämningen är
viktig av flera skäl. För det första är titeln ett erkännande för forskarens
vetenskapliga produktion efter disputationen. För det andra är det ofta
en förutsättning för att kunna bli huvudhandledare för doktorander och
utgör därmed ett viktigt steg mot en professorstitel. För det tredje innebär docenttiteln i de flesta fall ett automatiskt lönepåslag, utöver ordinarie
lönerevision, på vanligtvis runt 2 000 kr. För det fjärde signalerar docenttiteln status, varvid den har potential att ge en forskare försteg i ansökningar
om forskningsanslag och tjänster. Ur den enskilde forskarens perspektiv är
det sålunda rationellt att snabbt arbeta mot en docenttitel direkt efter disputationen. Inte sällan hör man därför tämligen nybakade doktorer nyfiket
fråga äldre kollegor: ”Vad krävs egentligen för att bli docent?” Detta är den
övergripande fråga som föreliggande artikel tar sig an.
Det pågår utan tvivel ett hårt nollsummespel om begränsade resurser i
form av forskningsanslag, löner och tjänster mellan landets forskare. Därför
finns incitament för enskilda forskare att positionera sig gentemot sina kol1 En not om docenttitelns historia är på sin plats, för redan under 1800-talet började man först
tala om venia docendi (”rätten att undervisa”) (Karolinska Institutet 2011). På Sahlgrenska akademins hemsida beskrivs docenturens rötter som ”en förkortning av den tidigare benämningen magister docens, av latinets doceo − lära, undervisa, utbilda” (Sahlgrenska akademin 2007).
Fram till 1970-talet var docenttiteln förknippad med en särskilt bra avhandling där doktoranden kunde nå docentbetyg redan i samband med disputationen (Gunneriusson 1999). Men
med införandet av den nya doktorsexamen som beslutades 1969 kom också möjligheten till
docentbetyg att försvinna och i dag kan docentur nås endast genom meritering efter disputation. Det finns inte heller kvar några särskilda docenttjänster. Vi talar sålunda om oavlönade
docenter där docenturen är en utnämning som signalerar en hög vetenskaplig kompetens.
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1. Vårt tillvägagångssätt
För att nå ett svar på frågan vad som krävs för att bli docent i nationalekonomi och statsvetenskap i Sverige har vi studerat de tre senaste beviljade
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legor för att ligga långt framme i konkurrensen. En uppenbar strategi är, som
sagt, att snabbt meritera sig till en docenttitel då det stärker forskaren i den
akademiska konkurrensen gentemot dem som saknar titeln. Samtidigt innebär ett ökat antal docenter på den nationella scenen, inom ett givet ämne, att
det relativa värdet av att inneha titeln sjunker. Och det är just här, i strävan
efter att snabbt positionera sig i konkurrensen med kollegorna, som risken
finns för att docenttiteln ska förlora sitt inneboende egenvärde (jfr Hirsch
1978). Därmed riskerar ämnens, institutioners och universitets status också
att påverkas negativt. Docenttiteln är en oändlig resurs: att någon får den
innebär inte att någon annan blir utan. Samtidigt är kriterierna för titulaturen vaga och beslutet är i händerna på subjektiva bedömningar från sakkunniga, som sålunda har en rätt så vid tolkningsram. Kombinationen av allt
detta, menar vi, skapar förutsättningar för en urvattning av docenttiteln.
Vårt ärende med denna pilotstudie är att väcka debatt om den svenska
docenttiteln och vi gör det genom att ställa tre typer av frågor: För det första: givet den frihet sakkunniga har att tolka i förväg uppsatta de jure-måttstockar, vad krävs i dag de facto för att bli antagen som oavlönad docent i
Sverige? Annorlunda uttryckt: hur ser den vetenskapliga meriteringen i en
normalansökan ut? Svaren på dessa frågor torde kunna stilla nyfikenheten
hos en nybliven doktor med docentambitioner, samtidigt som vi för första
gången får en någorlunda samlad bild av vad sakkunniga givit för innebörd
i kraven som råder de jure, dvs att forskningen ska utgöra en breddning och
fördjupning i förhållande till avhandlingen, samt att produktionen ska motsvara ungefär ytterligare en doktorsavhandling.
För det andra: i ljuset av den argumentation som förts av bl a Mats Alvesson och Bo Rothstein (2011) om urholkningen av kvaliteten inom svensk
samhällsvetenskap, kan frågan ställas om det finns grund för misstanken att
kraven för att bli antagen som docent är högre vid de äldre/större lärosätena
jämfört med de yngre/mindre där man snabbt kan tänkas vilja etablera en
grupp docenter och professorer för att stärka miljöns status?
För det tredje: Mellan skål och vägg ger flertalet kollegor – såväl statsvetare som nationalekonomer – uttryck för åsikten att nationalekonomin är
ett i Sverige starkare ämne än statsvetenskapen. Därför är det också relevant
att ställa frågan om nationalekonomer i gemen har bättre meriter när de
ansöker om docentur jämfört med kollegorna inom statsvetenskapen. Hur
väl håller en sådan tes?
Det tål att understrykas att undersökningen är den, oss veterligen, första
i sitt slag. Den ska sålunda betraktas som en pilotstudie som i första hand
försöker beskriva sakernas tillstånd och har inte ambitionen att förklara den
eventuella variation som återfinns i materialet.
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docentansökningarna i respektive ämne vid alla Sveriges allmänna universitet i oktober 2011 (specialiserade universitet som SLU, KI och Luleå
tekniska universitet är således inte medräknade). Det handlar om totalt 27
ärenden i statsvetenskap och 22 ärenden i nationalekonomi, fördelade på 10
universitet. Att vi inte når upp till totalt 30 ärenden per ämne beror på att
det vid några av de mindre universiteten inte gått att hitta tre docentärenden per ämne. Majoriteten av de analyserade ärendena är daterade till 2009
eller 2010.
Vi medger att en rimlig invändning mot vårt urval kan vara att tre ärenden per institution är för få. Mot detta kan sägas att det visat sig redan vara
svårt att identifiera tre ärenden vid några av universiteten. I flera av de fall
där detta trots allt hade varit möjligt är de äldre ärendena så gamla att vi
ställts inför en problematik rörande jämförbarheten mellan docentansökningar från så skilda tidsperioder att tidsfaktorn hade kunnat riskera att
generera en skevhet i undersökningen. Vi menar vidare att trots de begränsningar urvalet ger, ger tre ärenden per institution oss en god ögonblicksbild
av de faktiska kraven för docentansökningar under perioden 2009 och 2010
i så måtto att vi kan konstatera att ansökningar med den aktuella meriteringsnivån i praktiken beviljades. Givet den nämnda avgränsningen: det
här ska läsas som en pilotstudie. Vi välkomnar därför fortsatta undersökningar med längre jämförelser över tid för att se om våra resultat också håller när
ett mer omfattande material studeras.
Vi har begärt ut ansökningshandlingarna i vart och ett av de totalt 49
ärendena och studerat de sökandes publikationslistor. Den sökandes samlade vetenskapliga produktion, med undantag för avhandlingen, de artiklar
som ingått i eventuella sammanläggningsavhandlingar samt recensioner,
har sedan poängsatts publikation för publikation. Summan av poängen har
sedan räknats samman för varje publikationstyp och slutligen har den samlade meritpoängen räknats fram. Poängen har satts med hjälp av de poängnivåer som återfinns i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Database for
statistikk om högre utdanning (DBH) med dess publiceringskanaler för 2010.
Vårt fokus ligger på publikationer. Sålunda väljs meriter avseende citeringar
medvetet bort, och det görs av tre skäl: (a) för att sakkunniga tar ställning
till produktivitet och vetenskaplig kvalitet på produktionen, inte till citeringar, i sin bedömning; (b) för att undvika en bias till fördel för dem som
tagit lång tid på sig att ansöka om docentbefordran (och därmed, omvänt,
till nackdel för sådana som snabbt nått sin docenttitel och ännu inte hunnit bli särskilt väl citerade); och (c) för att underlätta jämförelser mellan
statsvetare och nationalekonomer, som traditionellt haft olika traditioner
rörande balansen mellan dels monografi versus artikel, dels författande på
svenska versus engelska.
I DBH finns två nivåer. Nivå ett rymmer publikationskanaler av vetenskaplig standard medan nivå två samlar publikationskanaler med särskilt
hög vetenskaplig standard, i regel världsledande förlag eller tidskrifter. Även
om DBH numera används också i det svenska systemet saknas en del svensvad krävs i praktiken för att bli docent?
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2 En publikationsform som av naturliga skäl inte räknas med är Working Papers eller Conference
Proceedings, då dessa bör betraktas som förstadier till vetenskaplig publicering i fackgranskade
tidskrifter eller i böcker och därmed inte färdiga publikationer.
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ka kanaler som borde ingå om vi utgår från andra jämförbara svenska (och
norska) kanaler. När vi identifierat sådana fall har vi gjort undantag och
räknat med dessa. Som exempel kan nämnas att Liber och Gleerups finns
med i systemet, men inte Studentlitteratur, att Santérus förlag finns med
men inte Boréa förlag. Vi gör bedömningen att det handlar om jämförbara
publikationskanaler och utgår därför från ”hellre fria än fälla”-principen.
Sålunda räknar vi också med dessa. Vi är medvetna om att vårt val kan antas
gynna en svensk publiceringsstrategi. Det är emellertid ett pris vi har varit
beredda att betala för att uppnå konsekvens i undersökningen. Utan detta
val hade somliga svenska publikationskanaler inkluderats, medan andra
fullt jämförbara hade lämnats därhän, vilket hade gjort undersökningen
betydligt mer öppen för invändningar än vad som nu är fallet.
Vår poängräkning följer följande logik. I det norska poängsystemet ges
en artikel i en tidskrift på nivå ett, en poäng. En artikel i en tidskrift på
nivå två ges tre poäng. Ett antologikapitel i en bok som är publicerad på
ett nivå ett-förlag ges 0,7 poäng medan ett kapitel i en bok publicerad på
ett nivå två-förlag ges en poäng. Monografier ger fem poäng om de publicerats på ett nivå ett-förlag och åtta poäng om de publicerats på ett nivå
två-förlag. Redaktörskap ges inga poäng eftersom alla ingående kapitel,
inklusive inledningar, ges poäng (Forskningspolitik.se 2008). Vid samförfattade publikationer har vi fraktionerat poängen på så sätt att den totala
procentsatsen uppgår till 100 procent. Här finns olika traditioner i olika
ämnen. Det finns exempel på mått där två forskare som samförfattat en artikel var och en ges ett meritvärde som motsvarar 60 procent av en hel artikel
(totalt alltså 120 procent). Eftersom vi inte har kunnat bedöma de enskilda
insatserna, och eftersom det finns olika traditioner, har vi valt den till synes
enkla vägen och hållit oss till en rak fraktionering där en halv artikel ges 50
procent meritvärde.
Valet av bibliometriska mått har givetvis stora konsekvenser för undersökningar som söker bedöma akademiska meriter. Vissa mått kan antas
gynna en viss typ av individer med en viss typ av publiceringsstrategi och
omvänt missgynna individer med en annan publiceringsstrategi. För att i så
stor utsträckning som möjligt hantera en sådan problematik har vi använt
oss av det norska systemet, ett system som bygger på en bred och ofta tillämpad databas med en bred uppsättning publikationskanaler. Därmed kan
vårt mått fånga många olika typer av publikationer och risken att en enskild
publiceringsstrategi ska drabbas ofördelaktigt kan minimeras.2
Vi finner det viktigt att understryka att vårt val av bibliometrisk metod
ingalunda är godtyckligt. Databasen används i hela det norska universitetssystemet (och vid flera svenska universitet). I väsentlig utsträckning styrs
medelstilldelningen till de norska institutionerna av poängvärdet på medarbetarnas publikationer. Att systemet används inom hela systemet, och
därmed olika vetenskapsområden, talar för att det är användbart också för

Antal
författare
1
2
3
4

Artikel
nivå ett

Artikel
nivå två

Kapitel
nivå ett

Kapitel
nivå två

1
0,5
0,33
0,25

3
1,5
1
0,75

0,7
0,35
0,23
0,18

1
0,5
0,33
0,25

Monografi Monografi
nivå ett
nivå två
5
2,5
1,67
1,25

8
4
2,67
2

Tabell 1
Fördelning av poäng
för olika publikationskanaler enligt
DBH
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Anm: I vänsterkolumnen framgår antalet författare, i de övriga kolumnerna framgår poäng per
typ av publikationskanal sorterat för nivå ett respektive nivå två.
Källa: Forskningspolitik.se (2008).

vårt syfte med bl a vår jämförelse av nationalekonomi och statsvetenskap.
Jämförelsen inom de respektive ämnena torde vara än mer oproblematisk.
Vi återkommer dock till diskussionen om en möjlig skevhet som aktualiseras i jämförelsen mellan ämnena.
Likväl finns en risk att även ett brett mått kan slå hårt mot en enskild
individ med en mer udda – om än inte nödvändigtvis sämre – produktion. För att minimera en sådan risk befinner sig alla resultat vi redovisar
på en aggregerad nivå. Efter att ha analyserat materialet noggrant gör vi
bedömningen att eventuella skevheter på individnivå tar ut varandra på
institutionsnivå. Vi gör därmed inte anspråk på att bedöma enskilda forskares meritvärde. Våra resultat inskränker sig därför till medianvärdet av
de vetenskapliga meriterna för de senaste docentansökningarna i nationalekonomi och statsvetenskap vid de svenska universiteten.3 Med detta sagt
kan ändå tilläggas att de allra flesta publikationskanaler som funnits med i
docentansökningarna också har funnits med i databasen.
Mot bakgrund av beskrivningen av vår metod och vårt material vill vi
ännu en gång understryka ambitionen med studien: Vi vill väcka till liv
ett offentligt samtal om den svenska docentinstitutionen. Våra huvudsakliga vägval – valet av bibliometrisk metod och beslutet att inkludera de tre
senaste docentärendena – är inte invändningsfria och metoden påverkar
givetvis resultaten. Detta sagt vill vi sålunda uppmuntra kritiska röster att
replikera vår studie, gärna med ett mer omfattande urval och varför inte
testa olika typer av bibliometriska metoder, för att besvara de frågor som vi
formulerade inledningsvis.

2. Vad krävs i praktiken för att bli docent?
I detta avsnitt inleder vi med en kort beskrivning av den process som typiskt
föregår beslutet att anta en forskare till oavlönad docent. Därefter redovisas medianvärdet för meritpoängen för sökanden vid alla universitet, för
3 Valet av medianvärde och inte medelvärde beror på att extrema värden i enskilda ansökningar, i positiv eller negativ mening, kan dra iväg medelvärdet. Medianvärdet kan därför här sägas
bättre spegla en normalansökan. Det ska ändå sägas att vi under arbetet med studien också
har beräknat medelvärdet och vi har då i de allra flesta fall inte upptäckt några stora skillnader
jämfört med medianvärdet.
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nationalekonomi och statsvetenskap, nedbrutet per publikationstyp. Sedan
studeras medianvärdet för meritpoängen för sökande till antagning som
oavlönad docent i nationalekonomi nedbrutet per lärosäte samt den tid det
tar för sökande att nå docentur efter disputation. Därefter upprepas samma
sak för sökanden i statsvetenskap.

Processen fram mot antagning som oavlönad docent varierar något mellan lärosäten, men i huvudsak går det till på samma sätt. Formellt kan den
sökande lämna in en ansökan direkt till fakultetens docentnämnd eller
motsvarande organ. Vanligare tycks dock vara att detta görs först efter att
den egna institutionen/avdelningen har berett ansökan och gjort en första bedömning om möjligheterna till ett positivt beslut. Om prognosen är
positiv lämnar sedan den sökande in sin ansökan till det organ som bereder
docentärenden, alltså, oftast en nämnd på fakultetsnivå.
När ansökan inkommit gör nämnden en preliminär bedömning. I de
fall där bedömningen är positiv skickas sedan ansökan ut till en eller två
externa sakkunniga. Antalet sakkunniga kan variera mellan lärosäten. De
sakkunniga ges typiskt i uppdrag att bedöma ansökan efter universitetets
riktlinjer för antagning av oavlönad docent, där framför allt den vetenskapliga skickligheten – i vissa fall också den pedagogiska skickligheten – ska
bedömas. Det ska med andra ord understrykas att sakkunniga givetvis ska
läsa och bedöma kvaliteten på de åberopade meriterna (den sökande får
välja ut ett begränsat antal publikationer för bedömning). Vår egen metod
att bedöma ansökningarna, som beskrivits ovan, är ett kvantitativt sätt att
bedöma meriter som gör en jämförelse mellan institutioner/avdelningar,
universitet och ämnen möjlig.
Efter att utlåtandet från sakkunniga inkommit och det där tillstyrks
att ansökan ska beviljas fattar docentnämnden/motsvarande beslut om att
antingen föreslå ett överordnat organ (t ex fakultetsnämnden eller dekan)
att anta den sökande som oavlönad docent, eller så kan docentnämnden
själva fatta detta beslut på vissa lärosäten. På några lärosäten inbegriper
också processen en intervju innan beslutet fattas. I ytterligare något fall följer en docentföreläsning efter att beslutet är fattat.

Den nationella bilden
I vår granskning av de tre senaste docentansökningarna i nationalekonomi
vid samtliga allmänna universitet i Sverige framgår att det finns en homogen publikationsstrategi bland de sökande. Den vetenskapliga artikeln
dominerar fullständigt bland nationalekonomer. Bortsett från en del inlägg
i Ekonomisk Debatt handlar det i det närmaste uteslutande om internationell
publicering i peer-reviewade tidskrifter. I figur 1 framgår att medianpoängen för artikelproduktion för en docentansökan i nationalekonomi är åtta
poäng. Medianpoängen totalt sett för en ansökan i nationalekonomi är nio
poäng. Med andra ord härrör sig 88,9 procent av meritpoängen för en medi-
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Att bli docent – en not om processen

Figur 1
Poäng för docentansökan i nationalekonomi och statsvetenskap vid samtliga
universitet
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Anm: I figuren framgår medianpoäng i docentansökningar i nationalekonomi och statsvetenskap i hela landet, fördelat per publikationstyp samt för alla publikationstyper sammantaget.
Källa: Figuren baseras på de i oktober 2011 tre senaste docentansökningarna i nationalekonomi respektive statsvetenskap vid samtliga allmänna universitet i Sverige.

anansökan i nationalekonomi från publiceringar i vetenskapliga tidskrifter.
Resterande del av meritpoängen kommer framför allt från antologibidrag.
Den homogenitet som råder i nationalekonomi vad gäller publiceringsstrategi återfinns inte inom statsvetenskapen. Som framgår av figur
1, finner vi här en betydligt mer mångfacetterad bild vad gäller de typer
av publikationskanaler som statsvetare använder sig av för att sprida sina
forskningsresultat. Den vetenskapliga artikeln är även hos statsvetarna den
dominerande publikationsstrategin (medianvärde 4,92), men även antologikapitel rymmer en stor del av meritpoängen (2,52). En mindre del härrör
sig från monografier (1,46). Det totala medianvärdet för meritpoängen för
en docentansökan i statsvetenskap i Sverige är 9,16.

Nationalekonomi per lärosäte
Låt oss lämna den aggregerade bilden av docentmeritering för att i stället jämföra lärosäten ämne för ämne. Inom nationalekonomi finner vi en
tämligen enhetlig bild vad avser medianpoängen hos de universitet som har
den högsta medianpoängen. Här handlar det om universiteten i Linköping,
Göteborg och Umeå samt det sammanslagna medianvärdet för Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.4 Vid dessa lärosäten
spänner medianpoängen mellan 10,37 (Linköping) till 9,50 (Umeå och det
sammanlagda medianvärdet för Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och
Örebro universitet).
Meritpoängen hos de två följande lärosätena – universiteten i Stockholm
4 Vi redovisar ett sammanslaget värde för dessa tre lärosäten eftersom de vart och ett har haft
endast något enstaka docentärende de senaste åren. Med ett sammanslaget värde för tre nya
och mindre universitet kan vi ändå säga något om tesen att dessa universitet urholkar värdet av
akademiska titlar.
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Figur 2
Poäng för docentansökningar i nationalekonomi fördelat per
lärosäte

Anm: I figuren framgår medianpoäng i docentansökningar i nationalekonomi per lärosäte.
Källa: Figuren baseras på de i oktober 2011 tre senaste docentansökningarna i nationalekonomi vid samtliga allmänna universitet i Sverige.

och Lund – är väsentligt lägre. Stockholm och Lund har en medianpoäng
på runt åtta poäng, alltså ca en och en halv poäng lägre än Umeå och det
sammanslagna värdet för Linnéuniversitet, Mittuniversitetet och Örebro
universitet. En och en halv poäng motsvarar en och en halv ensamförfattad
artikel på nivå ett i den norska databasen, eller en halv artikel på den framstående nivå två. Men än större blir hoppet till listans jumbo, Uppsala. Här
ligger medianpoängen på 5,3 poäng, med andra ord ca 2,7 poäng efter medianvärdet i Stockholm och Lund och drygt fem poäng efter medianvärdet i
Linköping för de tre senaste docentbefordringarna.
Kan den relativt stora skillnaden i medianpoäng mellan lärosätena förklaras av att de sökande vid lärosäten med högre meritpoäng tar längre tid
på sig innan de ansöker om att bli antagna som oavlönade docenter? Något
sådant samband tycks inte finnas. Figur 3 visar att mediantiden mellan
disputation och docentansökan är sex och ett halvt år i Linköping, medan
mediantiden är sju år i Uppsala. Det tar alltså längre tid hos poängjumbon
jämfört med listettan. Också i Lund och Stockholm, som hade relativt låga
medianpoäng, tar det förhållandevis lång tid fram till docentansökan efter
disputation – en mediantid på åtta respektive 7,67 år. Kortast tid mellan disputation och docentansökan återfinner vi i det sammanslagna medianvärdet för Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet med
en mediantid på fyra år. Här är emellertid medelvärdet betydligt högre med
sju år. Det finns alltså här en hög spridning i tidsåtgång mellan de sökande.
Även på Göteborgs universitet, som hade näst högsta meritpoäng, går det
relativt snabbt mellan disputation och docentansökan. Här är mediantiden
fem år.
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Figur 3
Tid från disputation
till docentansökan i
nationalekonomi
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Anm: I figuren framgår mediantid (år) från disputation till docentansökan i nationalekonomi.
Källa: Figuren baseras på de i oktober 2011 tre senaste docentansökningarna i nationalekonomi vid samtliga allmänna universitet i Sverige.

Vi får anledning att återkomma till dessa resultat längre fram, men först
vänder vi blicken mot docentansökningarna i statsvetenskap.

Statsvetenskap per lärosäte
Analyserar vi medianvärdet för meritpoängen för docentansökningarna i
statsvetenskap per lärosäte kan vi konstatera att spridningen är än större än
i fallet med nationalekonomi. I figur 4 ser vi att Stockholm respektive Lund
svarar för toppnoteringar med medianvärden på 15 respektive 14 meritpoäng, medan medianvärdet för en docentansökan vid Linnéuniversitetet
endast når upp till 5,05 och samma värde för ansökningarna vid Mittuniversitetet och Karlstads universitet stannar vid 4,93. Med andra ord: medianansökan i Stockholm har tre gånger så stark meritering som ansökningarna
vid universiteten som intar jumboplatserna. I de flesta fall sammanfaller
medianvärdet med medelvärdet vilket indikerar en relativt homogen bild
inom gruppen av sökanden från respektive lärosäte.5
I fallet nationalekonomi såg vi att skillnaden mellan lärosätena inte kunde förklaras av att de sökande vid lärosäten med högre medianpoäng hade
tagit längre tid på sig efter disputation innan de ansökte om docentur. Inte
heller bland statsvetarna återfinns ett samband mellan höga medianvärden
för meritpoängen och längre tidsåtgång mellan disputation och docentansökan. Mediantiden i hela landet mellan disputation och docentansökan i
statsvetenskap är sex år. Detta är också mediantiden för de båda lärosäten
som har högst medianvärde för meritpoäng – Stockholm och Lund. Bara
5 Linköping och Uppsala, i viss mån också Lund, är undantag där det i samtliga fall finns en
enskild sökande som drar upp medelvärdet så att medelvärdet ligger betydligt högre än medianvärdet.
vad krävs i praktiken för att bli docent?
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Figur 4
Poäng för docentansökningar i statsvetenskap fördelat per
lärosäte

Anm: I figuren framgår medianpoäng för docentansökningar i statsvetenskap per lärosäte.
Källa: Figuren baseras på de i oktober 2011 tre senaste docentansökningarna i statsvetenskap
vid samtliga allmänna universitet i Sverige.

vid Linnéuniversitetet kan vi se ett visst samband mellan ett förhållandevis
svagt medianvärde för meritpoängen och en något lägre mediantid mellan disputation och docentansökan. Här tar det fem år för mediansökande.
Detta är dock knappast en skillnad som kan förklara den stora skillnaden i
meritpoäng.
Låt oss till sist i vår empiriska diskussion vända uppmärksamheten mot
jämförelsen mellan nationalekonomi och statsvetenskap.

Jämförelse mellan ämnena
Vi har redan noterat att en viktig skillnad mellan våra docentansökningar i
nationalekonomi och statsvetenskap rör publiceringsstrategi. De nationalekonomer som ingår i vår undersökning har haft en mycket tydligare inriktning mot publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. För dem är
publicering i tidskrifter nästan den enda publikationstypen (5,56 artiklar
i medianansökan). Även för statsvetarna intar tidskriften positionen som
den vanligaste publikationstypen (3,92 artiklar i medianansökan), men det
är inte alls fråga om samma dominans som bland nationalekonomerna. Hos
de statsvetare vi analyserat har även antologibidrag, och i en del fall monografier, en mer framträdande roll i publikationslistorna.
Skillnaden mellan docentansökningarna i de båda ämnena är marginell
med en meritpoäng på 9,16 för den statsvetenskapliga medianansökan, jämfört med 9,00 för medianansökan i nationalekonomi. Trots den närmast
obefintliga skillnaden mellan de båda ämnena finns det en aspekt att diskutera i jämförelsen mellan nationalekonomi och statsvetenskap. Den rör
det norska poängsystem som använts. Efter att ha studerat de 49 fallen vill
vi påstå att poängsystemet i vissa fall kan gynna statsvetare givet de skilda
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Figur 5
Tid från disputation
till docentansökan i
statsvetenskap
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Anm: I figuren framgår mediantid (år) från disputation till docentansökan i statsvetenskap.
Källa: Figuren baseras på de i oktober 2011 tre senaste docentansökningarna i statsvetenskap
vid samtliga allmänna universitet i Sverige.

publiceringstraditionerna inom respektive ämne. När en statsvetare (för det
är i princip alltid en statsvetare) ges fem poäng för en, i sidor räknat, tunn
bok på ett svenskt läroboksförlag, får en nationalekonom bara tre poäng för
en artikel i en världsledande tidskrift. Dessa exempel förekommer – om än
inte särskilt ofta – i materialet. Enligt vår mening är det rimligt att ifrågasätta om boken på det svenska läroboksförlaget verkligen har ett meritvärde
som så tydligt överstiger artikeln i den världsledande tidskriften. Skulle den
svenska läroboken ha haft bara ett något lägre meritvärde i det poängsystem
vi använt, säg tre poäng i stället för fem, hade medianansökan för nationalekonomi haft en högre meritpoäng än för den statsvetenskapliga.
Det ska också anmärkas att det inte är samma lärosäten som kommer
bäst ut i respektive ämne. Bland de statsvetenskapliga ansökningarna ligger
Stockholm och Lund i topp, medan Linköping och Göteborg intar de främsta placeringarna bland de nationalekonomiska ansökningarna. Också när
det gäller bottennoteringar är det skillnad mellan ämnena.

3. Slutdiskussion
Utifrån resultaten kan vi, trots likheterna i formella krav, slå fast att kraven
för befordran till docent de facto tycks variera betänkligt. Vi kan givetvis
inte med fullständig säkerhet slå fast att våra resultat reflekterar informella
normer om docentansökningar vid individuella lärosäten och institutioner.
Det kan ju vara så att sedan länge docentbehöriga forskare vid vissa lärosäten väljer att vänta med sin docentansökan för att på eget initiativ söka
när man är kraftigt övermeriterad. En sådan tolkning torde dock inte vara
särskilt sannolik. Incitamenten för att bli docent är starka med löneökning
vad krävs i praktiken för att bli docent?
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6 Huruvida de sökande även breddat och fördjupat sin forskning i förhållande till avhandlingen
har vi tyvärr inte – givet vår kvantitativa approach och begränsade resurser till detta projekt –
haft möjlighet att undersöka.
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i de flesta fall på omkring 2 000 kr (i vissa fall mer), större möjligheter att
verka inom forskarutbildning och i några fall också en större möjlighet att
kunna attrahera forskningsmedel och få verka som projektledare. Vi gör
därför bedömningen att våra resultat åtminstone generellt torde spegla de
faktiska krav som ställs vid de undersökta nationalekonomiska och statsvetenskapliga universitetsmiljöerna.
Granskas resultaten ingående har vi redan kunnat konstatera att medianansökan i nationalekonomi på aggregerad nivå sett över hela landet har en
meritpoäng på nio poäng medan motsvarande medianansökan i statsvetenskap har en meritpoäng på 9,16. Så långt, på aggregerad nivå, förefaller de
formella kraven om ”en avhandling till” och de krav som ställs i praktiken
(såsom de reflekteras i ansökningarna) stämma tämligen väl överens. Kraven på nationalekonomer och statsvetare som söker om docentur verkar
också vara ungefär desamma. Det går i alla fall inte, på basis av det analyserade materialet, att dra slutsatsen att nationalekonomer i praktiken möter
högre krav.
Såväl nationalekonomernas median på nio poäng som statsvetarnas på
lite drygt nio poäng innebär en produktion som motsvarar tre ensamförfattade artiklar i världsledande tidskrifter (nivå två), eller nio ensamförfattade
artiklar i mer ordinära tidskrifter (nivå ett), men alltjämt med god vetenskaplig standard. I böcker räknat krävs åtta poäng för en ensamförfattad
monografi på ett välrenommerat internationellt förlag. Också här skulle
alltså medianpoängen för docentansökningar i nationalekonomi räcka till
– poängen ger t o m utrymme för en artikel (nivå ett) förutom monografin. Sammantaget får en monografi på ett internationellt förlag och någon
artikel vid sidan av denna sägas med god marginal motsvara kraven för ”en
avhandling till”.
Svaret på frågan om vad som krävs de facto i Sverige för att bli antagen
som oavlönad docent är med andra ord ungefär detsamma som kraven de
jure, dvs ”en avhandling till”, om än med viss marginal.6 På vår fråga om
huruvida nationalekonomer har bättre meriter än statsvetarna när de ansöker om docentbefordran är vårt svar nekande.
Den sista frågan, om jämförelsen mellan lärosätena, komplicerar emellertid bilden. Börjar vi med nationalekonomi är variationen mellan lärosäten noterbar, om än inte uppseendeväckande. Från högstanivån på drygt
tio meritpoäng för medianansökan i Linköping till nästlägstanivån i Lund
med åtta meritpoäng är inte skillnaden större än att det går att förklara med
slumpmässig variation över tid. Meritpoängen för medianansökan i Uppsala med drygt fem meritpoäng – vilket utgör lägstanoteringen – är däremot
svårare att förstå på något annat sätt än att de facto-kraven där har varit klart
lägre än på övriga lärosäten. Om fördjupade studier med ett större material
bekräftar det vi funnit här, är det uppseendeväckande. Uppsalainstitutionen
brukar nämligen rankas mycket högt vad avser akademiska prestationer när
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svenska nationalekonomiska miljöer jämförs (se exempelvis Ideas 2012).
Den sammantagna bilden för nationalekonomi är, trots denna avvikelse,
ändå tämligen homogen beträffande de facto-kraven för docentbehörighet
och dessa ligger dessutom nära de jure- kraven om ”en avhandling till”.
Vänds blicken mot statsvetenskap är variationen mellan lärosätena större än inom nationalekonomi. Enligt vår bedömning är variationen här mer
problematisk. Spridningen från toppnoteringen i Stockholm på 15 meritpoäng till bottennoteringarna vid Mittuniversitetet, Karlstads universitet
och Linnéuniversitetet på nivåer runt fem meritpoäng, innebär att det är
tre gånger så stora de facto-krav för medianansökan i Stockholm som för
medianansökan i Östersund, Karlstad och Växjö. Spridningen förklaras
dessutom inte av några extrema outliers i toppen och botten. Tvärtom är det
en stor spridning över stora delar av fältet där det finns en variation på ca två
meritpoäng mellan flera positioner i poänglistan.
I klartext innebär meritpoängen för medianansökan i Stockholm att
en forskare som söker om att bli antagen som docent har en vetenskaplig
meritering utöver doktorsavhandlingen som motsvarar nästan två ensamförfattade monografier på internationellt välrenommerat förlag. Vid
Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet motsvarar
däremot meritpoängen i medianansökan ens knappt de formella kraven
för docentbehörighet om ”en avhandling till”. Fem poäng räcker förvisso
till en monografi på svenska eller en monografi på engelska som publicerats
på ett mer perifert internationellt förlag, men poängen räcker i så fall inte
till någon ytterligare internationell publicering, vilket är ett krav vid de
flesta universitet, i alla fall om monografin är författad på svenska. Tilläggas bör att en så förhållandevis låg meritpoäng som vi finner vid dessa lärosäten gör att man rimligen måste ställa mycket hårda krav på att meriterna
efter disputationen verkligen uppfyller kraven på breddning och fördjupning
i förhållande till avhandlingen. Sammanfattningsvis menar vi – givet vår
bibliometriska metod – att det finns viss anledning att väcka frågor kring
de facto-kraven inom statsvetenskap vid de lärosäten som uppvisat lägst
meritpoäng.
Relaterar vi slutligen den relativt stora spridningen mellan lärosätena
i nationalekonomi och den mycket stora spridningen mellan lärosätena i
statsvetenskap till Mats Alvessons och Bo Rothsteins (2011) tes, kan vi notera att spridningen i nationalekonomi inte går att förklara med att de mindre
lärosätena främjat någon titelinflation. Tvärtom är det Sveriges två äldsta
och också två av de största universiteten som intar platserna i botten, Lund
och Uppsala, med lägre faktiska krav för docentbehörighet. I statsvetenskap
får däremot tesen sägas ha ett betydande stöd (återigen, med reservation för
den använda metoden). Medianansökningarna med lägst meritpoäng återfinns vid de mindre och nyare universiteten medan topplaceringarna intas
av Stockholm och Lund. Örebro universitet är emellertid ett avvikande fall
givet dess status som nytt och mindre universitet med en ändå relativt hög
medianpoäng. Örebro hamnar t ex före Göteborgs universitet (fjärde lägsta
vad krävs i praktiken för att bli docent?
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medianpoäng) som för tio år sedan rankades som Sveriges främsta statsvetenskapliga forskningsmiljö (Vetenskapsrådet 2002).7
Sammanfattningsvis drar vi fyra slutsatser av undersökningen. För det
första indikerar resultaten att de egentliga kraven på vetenskaplig publicering för docentbehörighet ligger på nivån, eller strax däröver, för de formella kraven på ”en avhandling till”. På aggregerad nationell nivå finns därmed
en tilltalande samstämmighet mellan de formella och de egentliga kraven.
Detta gäller, för det andra, också i en jämförelse mellan statsvetenskap och
nationalekonomi. För det tredje, och mer problematiskt, varierar dessa de
facto-krav mellan olika lärosäten, i synnerhet inom statsvetenskap. För det
fjärde kan spridningen inte förklaras enbart av att de mindre och nyare universiteten främjat en titelinflation. I fallet med statsvetenskap får en sådan
tes stöd med de nyare universiteten, bortsett från Örebro, i botten. Men i
fallet med nationalekonomi är det i stället de stora, klassiska och äldre universiteten som intar bottenplaceringarna.
Den betydande spridningen i de facto-krav mellan lärosätena är, som sagt,
det i vårt tycke möjligen mest bekymmersamma resultatet i vår undersökning. Utan att kunna förklara spridningen vill vi ändå flagga för det decentraliserade systemet med utnämningar av docenter som en möjlig förklaring.
Med ett decentraliserat system följer lokala traditioner och skiftande krav,
samtidigt som docenttiteln påverkar forskarens möjligheter på en gemensam
nationell nivå. Asymmetrin mellan spridningen i de facto-krav och ett homogent meritvärde av docenttiteln på nationell nivå torde enligt vår mening
föranleda en diskussion kring hur de egentliga, och inte bara de formella,
kraven för docentur kan homogeniseras på nationell nivå i Sverige.

