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Lärdomar av disputationer 

FANNY HOLM*

1 En stund i rampljuset 

Tystnaden i salen var kompakt av det slaget att man kunde höra en nål falla. En och annan 
hostning skakade luften. Respondenten fick först något oroligt i blicken, sedan steg färgen uppför 
halsen, sedan i ansiktet och på kinderna. Han svalde ansträngt, öppnade munnen som för att 
säga något, men inte ett ljud kom över hans läppar. Församlingen satt som på nålar och 
opponenten började trumma rytmiskt med fingerspetsarna på pulpeten innan hon upprepade; 
”nå, vad är din syn på rättsvetenskapen?”. 

 
Syftet med det här kapitlet är att diskutera vilka kriterier för bedömning som 
används vid den granskning som opponenter gjort, vid juridiska institutionens 
disputationer.1  

2  Disputationer i rättsvetenskap 

En forskarutbildning i rättsvetenskap skiljer sig inte nämnvärt från en 
forskarutbildning i något annat ämne. Den forskarstuderande har fyra år att 
förfoga över, två eller fler handledare och (här skiljer sig dock kraven åt i stor 
utsträckning mellan ämnena) ett antal kurser att genomföra. Vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet har antagits en studieplan 
för forskarstudier i rättsvetenskap.2 Av den framgår att den forskarstuderande 
ska delta i kurser i rättsvetenskaplig teori och metod, löpande 
 
* Fanny Holm är jur.dr och disputerade hösten 2017 på en avhandling i folkrätt. Hon forskar och 
undervisar inom detta ämne samt straff- och processrätt med tonvikt på brottsofferfrågor. 
1 Studien omfattar tio disputationer under tiden 2011 till 2017. I det följande kommer det inte att 
anges från vilken avhandling och disputation en viss kommentar härrör, utan referat är 
avidentifierade. Den som vill veta mer om enskilda disputationer är välkommen att kontakta 
kapitelförfattaren. 
2 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, Umeå universitet, Dnr FS 4.1.4-911-14, fastställd 2014-09-10. 
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forskarutbildningsaktiviteter samt valfria kurser. Den stora och avgörande 
insatsen måste dock sägas vara författandet av en doktorsavhandling. 
Avhandlingen kan göras antingen i form av en sammanläggning av ett antal 
vetenskapliga artiklar med en sammanbindande kappa, eller en Monografi. I sin 
genomgång av rättsvetenskapliga avhandlingar vid Stockholms universitet 1957–
2006, visar Sandgren att endast en av 146 avhandlingar publicerades som 
sammanläggning.3 I Umeå har samtliga avhandlingar varit monografier.  

Studieplanen fastslår även att doktoranden ska lägga fram sitt manus till 
bedömning vid tre tillfällen under arbetets gång. Det första tillfället infaller i 
början, det andra i mitten och det tredje i slutet av studierna. När så den stora 
dagen för disputation närmar sig spikas avhandlingen upp, i sann Luthersk anda.4 
Den skickas till den skara som anförtrotts att sitta i betygsnämnd samt till 
opponenten. Betygsnämnden har till uppgift att fälla avgörandet om 
avhandlingen ska godkännas eller inte. Opponentens roll är att sammanfatta och 
diskutera avhandlingen samt lämna ett omdöme vid själva disputationen. 
Doktoranden kallas vid disputationen för ”respondent”. Disputationsakten följer 
en tradition som kan ledas tillbaka till antiken där det vetenskapliga samtalet ses 
som en av akademins grundstenar. Under antiken var en disputatio en debatt, där 
parterna försökte få motparten att motsäga ett tidigare accepterat påstående, och 
på så sätt vinna debatten. Under medeltiden tog den vetenskapliga disputationen 
mer formen av en övning i att hitta sanningen i en viss fråga eller att lösa ett 
problem, och började därmed påminna om dagens disputationer.5 En viktig 
skillnad mot dagens disputationer, är att avhandlingarna ofta inte var skrivna av 
respondenten. Fortfarande långt in på 1800-talet var det i Sverige vanligt att 
respondenten försvarade en text som han (det var nog uteslutande män) inte 
skrivit själv.6 Dagens disputationer syftar till att doktoranden offentligt ska 
försvara sin (egenhändigt författade) avhandling. Godkänns avhandlingen och 
försvaret av denna och doktoranden även i övrigt gjort det som krävs enligt 
studieplanen, uppnås doktorsexamen.7 Det är själva disputationen, som tillfälle 
 
3 Sandgren, Claes, ”Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet 1957–2006”, i Juridiska 
fakulteten 1907-2007: En minnesskrift, 2007, Juridiska fakulteten, Stockholm, s. 440–485. 
4 Traditionen med att spika avhandlingar kan härledas till den, förvisso omtvistade, händelse när 
Martin Luther år 1517 spikade upp sina 95 teser till protest mot avlatsbreven inom katolska 
kyrkan. 
5 Weijers, Olga, ”The medieval disputatio”, i Hora Est! On Dissertations, Kleine publicaties van de 
Leidse Universiteitsbibliotheek, Nr. 71, Leiden 2005, s. 23–24.  
6 Burman, Lars, ”Lärt gräl: Fredmans Sång N:o 28 och 1700-talets disputationskultur”, Tidskrift 
för Litteraturvetenskap, 2014:1, s. 5–15, s. 6.  
7 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, Umeå universitet, Dnr FS 4.1.4-911-14, fastställd 2014-09-10. 
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för vetenskaplig rannsakning, som är föremålet för denna text. En utgångspunkt 
är att vad som sägs i detta sammanhang, för de forskarstuderande som tittar på, 
har en betydelse för vad som uppfattas som en bra avhandling och vad som 
uppfattas som brister. Det är troligt att vad som sägs får konsekvenser för 
doktorandernas arbete, genom att de försöker dra slutsatser – ungefär som i den 
här texten – om vad som anses viktigt, och applicera det i det egna 
avhandlingsarbetet. 

3 Disputationsakten som ett mått på avhandlingens värde 

Metoden som har använts för att fastställa vad disputationsakten säger om vad 
som är rättsvetenskaplig forskning av god kvalitet kanske inte är den gängse inom 
rättsvetenskapen. Den består i huvudsak av deltagande observation. 
Artikelförfattaren har suttit i publiken vid disputationsakterna och fört 
noggranna anteckningar av vad som sagts. Dessa anteckningar har legat till grund 
för en analys där slutsatser har dragits om de aspekter på avhandlingarnas kvalitet 
respektive brister, som opponenterna har lyft fram. Resultaten från de olika 
disputationerna har sedan jämförts, för att slutsatser om eventuella övergripande 
trender skulle kunna dras. Kapitlet bygger också på textanalys av det dokument 
som används för styrning av oppositioner. Det bör påpekas att samtliga 
avhandlingar som ingår i studien har godkänts av samtliga deltagare i 
betygsnämnden. En svårighet i analysen är att opponenterna har haft olika ”stil”, 
där vissa har haft fler tydliga synpunkter (”jag tycker att…”) medan andra framför 
allt granskat genom att ställa frågor. I frågor kan det möjligen ligga en 
bakomliggande kritik, vilket inte alltid klart framgått. Man kan också föreställa sig 
att det i en disputationsakt finns inslag av ”show”. Det skulle kunna innebära att 
opponenten håller igen respektive förstärker sin kritik för att det ska vara en 
lagom prövande men trevlig stämning. Många opponenter är nog medvetna om 
att farmor sitter i publiken och anpassar sig efter detta faktum. 

Det bör här också påpekas att analysen inte omfattar vad som faktiskt står i 
avhandlingarna och om det finns fog för den kritik som lyfts fram. Vad som här 
analyseras är endast de kriterier som opponenterna har använt i sin granskning.  

Utöver dessa metoder och källor görs en kontextualisering av de nämnda 
observationerna, genom studier av rättsvetenskaplig litteratur som tar upp frågor 
om utvärdering av rättsvetenskapliga arbeten. Kanske kan denna litteratur ge en 
större förståelse för hur opponenten valt att genomföra sin opposition? Av 
metodologisk betydelse är slutligen att kapitelförfattarens egna person och 
intresse kan ha haft ett avsevärt inflytande på urval och slutsatser i förhållande 
framförallt till vad som framkommit genom de deltagande observationerna. Det 
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kan också nämnas att den sista disputationen var författarens egna, vilket förstås 
kan ha påverkat såväl intryck som dokumentation av denna. 

4 Disputationen 

Inför disputationen skickas alltså avhandlingen till de som ska granska den. Dessa 
personer får inte helt fria händer vid sin granskning, utan har att förhålla sig till 
en information som juridiska institutionens forskarutbildningsansvariga 
professor bifogar.8 Av denna framgår vad som förväntas av opponenten och 
betygsnämnden. Till att börja med anges som den övergripande uppgiften att 
kritiskt granska hela avhandlingen. Opponenten förväntas i förväg ha förberett 
sig noggrant och kunna diskutera styrkor och svagheter. Fokus ska ligga på 
”arbetets vetenskapliga kvalité samt om och hur arbetet utvecklar forskningen 
inom området”. Vidare är det ”betydelsefullt att alla delar av arbetet hinner 
granskas”. Här nämns inledning, syfte och frågeställningar, eventuell teori, metod 
samt analys och diskussion. Den här instruktionen kan sägas utgöra en ram för 
det som sedan utspelar sig under disputationsakten. Det har visat sig att de flesta 
opponenterna nogsamt tagit upp dessa olika aspekter, och i några fall även lagt 
till ytterligare punkter. Disputationsakten har alltså disponerats utifrån de olika 
aspekterna inledning, syfte och frågeställningar, eventuell teori, metod samt 
analys och diskussion. Opponenterna har dock inte slaviskt följt den 
uppdelningen utan ofta hoppat mellan olika aspekter. Generellt har de dock 
börjat med mer allmänna frågor för att mot slutet av akten diskutera frågor av 
mer detaljerad karaktär. Vi ska nu titta närmare på vad som har diskuterats i 
förhållande till de respektive aspekterna. Man kan redan nu konstatera att även i 
denna framställning går frågorna eller aspekterna in i varandra. 

4.1 Syfte och frågeställningar 
Syfte och frågeställningar ägnas stor uppmärksamhet på alla disputationer. Att 
ämnet framstått som aktuellt har lyfts fram som något positivt vid flera 
disputationer. Jag själv fick utveckla det jag skrivit om avhandlingens bidrag till 
tidigare forskning. Frågeställningarnas tydlighet har också uppmärksammats. 
Vissa har fått kommentarer om att syftet framstår som för omfattande och att 
det är många komponenter i ämnet - andra att de kunde ha inkluderat ytterligare 
aspekter, analytiska verktyg eller fallstudier. En respondent fick kritik för att syfte, 

 
8 Information till opponent och betygsnämnd vid disputation, juridiska institutionen, 
Forskningsutskott, 2013-06-04. 
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delsyfte och frågeställningar inte hängde ihop i tillräcklig utsträckning. Slutsatsen 
som doktoranden kan dra av detta är det ganska självklara, att aktualitet och 
tydlighet vad beträffar arbetets syfte och frågeställningar, är viktigt. 

4.2 Teori 
När det gäller teori har flera respondenter fått kommentaren att teorin som den 
framställs i avhandlingens inledande kapitel inte tycks ha använts i den senare 
framställningen och i analysen. Opponenterna har då ifrågasatt vad teorin tillför. 
Det här är en kommentar som är lätt att ta till sig. Det skulle kunna hänga ihop 
med en föreställning om att avhandlingar måste vila på en teoretisk grund, som 
ska fylla en ansenlig del av avhandlingarnas inledning. För att inte frångå en sådan 
förväntan kanske det är frestande att redogöra för en eller flera till ämnet 
närliggande teorier, oavsett om man sedan använder dessa eller inte. En annan 
möjlig förklaring kan vara att avhandlingsskrivandet är en process, där en teori 
som doktoranden kanske trodde sig ha användning för i ett tidigt skede, sedan 
inte visar sig vara relevant – men doktoranden kanske ändå valt att behålla den i 
texten. 

En opponent ifrågasatte valet av teori. Vid några disputationer har 
opponenten efterlyst teoretiska utgångspunkter eller velat se dessa mer 
utarbetade i avhandlingen. En opponent frågade vad avsaknaden av en enhetlig 
teori har fått för konsekvenser för avhandlingen. Min egen opponent efterlyste 
en mer omfattande redogörelse av innehållet i samhällsvetenskaplig forskning för 
att beskriva det fenomen som låg till grund för undersökningen. Det här kan 
ställas mot vad som diskuterats ovan, om att det inte finns något krav i sig på att 
uppställa teorier och undersöka dessa. Det framstår som att olika opponenter 
härvidlag ger uttryck för lite olika uppfattningar om vad som egentligen är 
önskvärt. Den försiktiga och kanske irriterande diffusa slutsatsen blir då: teorier, 
ja men endast om de behövs. 

4.3 Metod 
Kommentarer om metod har några gånger handlat om att ifrågasätta om det 
stämmer som respondenten angett i sin avhandling, att en traditionell 
rättsdogmatisk metod har använts. Flera opponenter har påpekat att 
respondenten snarare tycks ha använt en metod som gått utöver den 
rättsdogmatiska metoden. Det motsatta har också förekommit, nämligen att en 
respondent fått kommentaren att hen lika gärna hade kunnat använda en 
traditionell metod för att komma till samma slutsats. Min slutsats av dessa 
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kommentarer är att det kan vara vanskligt att sätta en etikett på sin metod – kallar 
man den ”rättsdogmatisk” kanske opponenten sätter i halsen om ett kreativt 
förhållningssätt till exempelvis rättskällor sedan visar sig i avhandlingen. Jag själv 
kallade min metod för en textanalytisk juridisk metod och fick frågor om vad det 
innebär, något jag tolkar som att det inte ansågs tillräckligt utförligt beskrivet i 
texten. 

Kommentarer har också flera gånger handlat om att opponenten velat se en 
mer utbyggd metodologisk redogörelse. En av opponenterna använde uttrycket 
”ta in oss i kontoret”. Hen menade att en tydligare och mer utförlig beskrivning 
av metoden skulle ha gett högre reliabilitet och visat att doktoranden besatt en 
större självständighet som forskare. Jag fick själv en liknande kommentar av en 
medlem i betygsnämnden. Mitt svar då och min reflektion över denna synpunkt 
är att i rättsvetenskapen syns metoden ofta genomgående i en text, och det skulle 
kunna bli onödigt repetitivt att i ett metodavsnitt ta upp och diskutera alla 
varianter av rättskällor och hur dessa ska bedömas. Ett annat exempel är 
opponenten som frågade vad som menades med ”viss” rättspraxis och efterlyste 
mer utförlig beskrivning av hur denna valts ut och varför.  

Vad som menas med tolkning ansågs i en avhandling inte vara tillräckligt 
utförligt beskrivet. Någon kommenterade att respondenten mest skrivit om 
material men inte så mycket om metod och efterlyste en diskussion om värdet på 
vissa källor. En annan fick en liknande kommentar om att hen använt andra än 
traditionella rättskällor och borde ha diskuterat mer utförligt hur dessa källor kan 
användas, och vilka slutsatser som kan dras av olika typer av källor. Ytterligare 
någon fick kommentaren att eftersom avhandlingen var tesdriven borde särskild 
nogsamhet iakttagits, med att lyfta både sådant som talade för och emot tesen. 
Vissa har fått kommentarer om att det helt har saknats vissa källor, då oftast 
nyare rättsfall, även om detta sagts med tillägget att ämnet inte uppställer något 
fullständighetskrav. Någon har fått frågan varför man inte använt sig av en 
rättssociologisk metod.  

Flera opponenter har efterlyst fler utländska referenser eller delstudier. Detta 
kan tjäna som en påminnelse om att våra avhandlingar, även om de flesta är på 
svenska och behandlar svenska förhållanden, kan vinna på att även beakta 
utländsk litteratur.  

En generell slutsats av kommentarer om metod är att opponenter aldrig klagat 
på att beskrivningen av metoden varit för utförlig utan tvärtom att mer 
omfattande redogörelser efterfrågats. Det ska också sägas att inte alla opponenter 
saknade mer utförliga metodavsnitt. Det fanns de som inte kommenterade 
metodavsnittet i sig över huvud taget, utan höll sig till att bedöma metoden som 
den kom till uttryck i avhandlingen i stort. Den slutsats som jag drar är att metod 
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självklart är viktig, men att själva metodavsnittet inte alltid nagelfars. En annan 
slutsats är att rättsvetenskapen lämnar ganska stort utrymme till variationer i 
metod, och att bedömningen av kvalitet i förhållande till metod avgörs av hur väl 
metoden lämpar sig för att besvara ställda frågor snarare än att någon metod i sig 
skulle vara bättre än någon annan. 

4.4 Analys och diskussion 
De flesta opponenter har efterlyst mer av egen analys i hela eller delar av 
avhandlingarna. En opponent sa att respondenten borde ha dragit mer slutsatser 
”på raderna, inte emellan”. En annan uttryckte det som att hen hade velat se mer 
av doktoranden i texten. Flera fick kommentaren att begrepp skulle tjänat på att 
definieras (ytterligare) och på att begreppen problematiserats mer. Det kan 
konstateras att frågor om analys av förklarliga skäl hanteras i samband med 
diskussioner om avhandlingarnas slutsatser – hur dessa dragits genomgående i 
avhandlingarna – och inte kommenteras på ett övergripande, allmänt plan. Av 
sådana specifika kommentarer har det varit svårt att dra generella slutsatser om 
vilka aspekter av analysen som är viktiga för alla. 

4.5 Övrigt 
Man kan konstatera att opponenter tillåtit sig att kommentera även sådana 
aspekter som inte särskilt efterfrågats i instruktionen. Detta kan förstås bero på 
vad opponenter lägger in i faktorer som ”analys” och ”metod”. 

En särskild iakttagelse som gjorts är att samtliga opponenter, med ett 
undantag, särskilt har kommenterat avhandlingarnas formalia, trots att formalia 
inte nämns särskilt i de instruktioner som opponenterna får. Det kan nämnas att 
en opponent utgick från den egna institutionens instruktioner, i vilken formalia 
upptogs under flera punkter. När det gäller formalia har opponenterna 
framförallt satt fokus på avhandlingarnas språk och struktur. Ett bra språk är 
något som stärker avhandlingen medan felstavningar och grammatiska fel ansetts 
påverka bedömningen negativt. Själv fick jag kommentaren att min förmåga att 
skriva på engelska var tillräckligt god för att motivera valet att skriva 
avhandlingen på det språket. 

Längden på avhandlingarna har kommenterats framför allt i fall då 
opponenten har ansett den vara för lång. Opponenter föreslog i samband med 
det att avhandlingen kunnat vara mer sammanfattande och att något kapitel inte 
passar in. En menade att texten speglar doktorandens forskningsprocess, vilket 
opponenten i fråga inte såg som önskvärt. Någon fick kommentaren att manuset 
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först i slutkapitlen gick på djupet, att vägen dit visserligen var bra men repetitiv. 
Här användes uttrycket ”it is like watching a bulldozer – efficient but boring”. I 
ett fall kommenterades att avhandlingen var föredömligt kort. 

5 Hur bedöms avhandlingar i rättsvetenskap? 

Vilka slutsatser kan dras av det genomgångna materialet och hur förhåller sig 
detta till synen på god rättsvetenskaplig forskning i litteraturen? Det finns inte 
något givet sätt att utvärdera rättsvetenskaplig forskning på. Rubin har gjort ett 
försök till att ange kriterier för god rättsvetenskaplig forskning och tar upp att 
sådan ska präglas av tydlighet/koherens, att den är övertygande och relevant.9 
Man kan fundera på om dessa kriterier är relevanta i en svensk kontext, och om 
det finns andra kvalitetskriterier för rättsvetenskaplig forskning i stort än för 
avhandlingar. Sandgren lyfter fram ett antal faktorer för vetenskaplig kvalitet när 
sådan ska bedömas i samband med forskningsansökningar. Dessa är, enligt 
honom, ”problemformulering, relevans, teori, nyhet, metod och material”.10 
Vetenskapsrådet använder sig av fyra huvudsakliga kriterier vid bedömning av 
ansökningar om forskningsmedel.11 Dessa är nytänkande och originalitet, 
projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens samt genomförbarhet. 
Sandgren menar vidare att kvaliteten på en avhandling ska bedömas utifrån ämnets 
”relevans, klara frågeställningar, resultatens nyhet, argumentationens hållbarhet, 
stringens, m.m.”.12 Det framstår alltså som att liknande aspekter diskuteras både 
i förhållande till forskning i stort och till avhandlingar, och i förhållande till både 
amerikansk och svensk kontext, vilket stärker intrycket av att de kriterier som 
institutionen använder är väl valda.  

Man kan konstatera att den instruktion som opponenter får är ganska sparsam 
när det gäller vad som i avhandlingens olika delar ska utvärderas eller granskas. 
Opponenten ska uttala sig om arbetets kvalitet samt om och hur arbetet utvecklar 
forskningen inom området – här kan man fundera på vad som ligger i ord som 

 
9 Rubin, Edward L., ”On Beyond Truth: A Theory for Evaluating Legal Scholarship”, California 
Law Review vol. 80, s. 889–963, 1992, s. 889. 
10 Sandgren, Claes, ”Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning”, Juridisk Tidskrift vol. 17(2), 
s. 349–365, 2005, s. 249. 
11 Vetenskapsrådets hemsida, tillgänglig på 
https://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/bedomningskriterierochbetygsskala.4.4
8d441ad1363c4c099a8d5.html (2017-06-07). 
12 Sandgren, Claes, ”Framtidens doktorsavhandlingar i rättsvetenskap”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
vol. 120(3), s. 388–407, 2007, s. 401. Sandgren pekar också på dansk lagstiftning som anger 
metod och självständighet som kriterier vid bedömningen av en PhD-avhandlings kvalitet. 
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kvalitet och utveckla. Opponenten får efter eget skön ta ställning till hur detta låter 
sig göras på den aktuella avhandlingen. En jämförelse visar att flera av de kriterier 
som tas upp i litteraturen, förekommer också på Vetenskapsrådets hemsida, i 
institutionens instruktioner, liksom i opponenternas kritik. Återkommande är 
kriterier som berör kvalitet och relevans. Opponenterna har diskuterat kvalitet 
utifrån de delar som redogjorts för i avsnitt 4. Generellt kan sägas att av vikt har 
varit hur tydligt arbetet var disponerat, strukturerat och hur noggrant det juridiska 
arbetet genomförts. Valet av ämne bedöms utifrån relevans mer än något annat. 
När det gäller teori och metod kan konstateras att opponenterna har skilt sig åt 
vad beträffar hur mycket tid och frågor de lägger på dessa ämnen. 

En intressant slutsats är även att samtliga opponenter lagt avsevärd tid på att 
kommentera formalia, trots att detta inte efterfrågats i instruktionen. Man kan 
fråga sig om detta beror på att formalia ses som något som intimt hänger ihop 
med metoden inom rättsvetenskapen. Budskapet är onekligen att kvalitet på 
avhandlingen bedöms utifrån formalia, och att doktorander bör förvissa sig om 
att en avhandling inte bara handlar om att göra jobbet (d.v.s. den 
rättsvetenskapliga undersökningen) utan också om att presentera den. Man skulle 
utifrån opponenternas fokus på frågan kunna gå så långt som att säga att 
presentationen är en del av forskningsmetoden. 

Hur allvarligt ska då den blivande respondenten ta på det som sägs under 
disputationsakten? Handlar det om show eller finns det lärdom att dra av vad 
som sägs? Man kan ju tolka en del av vad som sägs av opponenter som att de vill 
ha en diskussion mer än att kritisera och att de vill ge doktoranden en möjlighet 
att visa sin kunskap. Men jag vill hävda att det finns lärdom att dra av vad som 
sägs. Disputationer står för den i särklass mest offentliga och tydliga 
forskningsutvärderingen som görs inom akademin. Liknande utvärdering görs 
visserligen i andra sammanhang, t.ex. vid ansökningar om forskningsanslag, men 
då i ett betydligt mer slutet förfarande. Lägg till det antagandet som gjordes om 
att respondenter och deras doktorandkolleger i publiken är särskilt receptiva för 
vad som vid disputationer framställs som förtjänster och brister i avhandlingar. 
Sammantaget ska betydelsen av vad opponenter säger inte underskattas. 

Vän av ordning kanske påpekar att anmälningar av avhandlingar tjänar ett 
liknande syfte, och kanske säger ännu mer om hur bedömningen görs av vad som 
är avhandlingars förtjänster och brister, eftersom de inte behöver filtreras genom 
hänsyn till farmor på första raden. Det är förmodligen en riktig uppfattning, men 
det ska också ställas mot frågan om vilken spridning sådana texter får bland 
doktorander. 

Syftet med kapitlet var att diskutera vilka kriterier för bedömning som använts 
i den granskning som opponenter gjort vid juridiska institutionens disputationer. 
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Självklart kan en sådan här kortfattad och ytlig genomgång inte ge några säkra 
svar, utan enbart indikationer på vilka kriterier som bedömningen görs utifrån. 
En bättre förståelse för vad disputationsakterna säger om hur bedömningar görs 
av vad som är bra rättsvetenskap skulle kräva ytterligare forskning, exempelvis 
genom intervjuer med opponenter och doktorander och genom mer djupgående 
studier av disputationsakter. Studien har visat att delvis andra kriterier 
förekommer vid disputationer vid andra lärosäten, och man kan fundera på om 
en utökad studie skulle vinna på att även beakta oppositioner vid dessa. Med 
tanke på de kortfattade instruktionerna, opponenternas fria förhållningssätt till 
dessa och att de själva är verksamma vid andra lärosäten, gissar jag dock att 
oppositionerna inte skiljer sig åt i någon större utsträckning mellan lärosätena.  

Den här studien har diskuterat vilka lärdomar som doktorander kan dra om 
vilka kriterier för bedömning av avhandlingar som används vid disputationer. En 
avslutande reflektion är att det är svårt för doktorander att dra några andra 
lärdomar av andras oppositioner, till exempel om vilket faktiskt innehåll en 
metodbeskrivning ska ha, eftersom varje disputation trots allt endast handlar om 
det specifika arbete som där är under bedömning. 


