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Abstract 
 

In 2011 the Swedish government implemented the autonomy reform, which was a legislative 

change regarding the administration of the institutions of higher education. The aim was to 

enhance the autonomy of the universities within the framework of the current ruling authority or 

agency. Collegiality and academic freedom in research and teaching has long been a central 

norm within the academy. The justification for the autonomy reform proclaimed that if Sweden 

should have world class institutions for higher education it demands greater autonomy for the 

universities to manage and frame their internal organisations. The practical implications of the 

deregulation was generally greater independence regarding administration, teaching positions 

and the content of education. The institution of collegiality is a natural part of the historic 

evolution of the universities and a potential increasing marginalisation of the scientific process is 

a highly relevant issue in political science and administration research.  

 

There are some comprehensible effects of the reform that can be identified today. They are clear 

but very differentiated between institutions. A group of older universities, with a longer tradition 

and legacy, have mostly kept their old organisations while another group has made vast changes 

in their organisational structures at the cost of collegiality. Hierarchical administration have 

increased and affirmative collegial mandates have been transferred to individual actors within the 

organisation. This divergence between universities is potentially problematic because the 

common denominators have significant connections to the institutions historical and present 

quality and prominence.  

 

The purpose of this essay is to investigate, from a policy perspective, whether the content and 

consequences of the autonomy reform are problematic in connection to the universities differing 

valuation of collegiality as a component in academic prosperity. The analysis indicates that the 

organisational differences could lead to a widened gap between the universities in terms of 

quality, prestige and knowledge production. This due to weakened policy instruments that 

safeguards traditional and proven academic organisational methodology. The consequences of 

the differing responses to the deregulation can thus lead to a segregation between institutions 

instead of their convergence, which does not comply with the explicit ambition of a world class 

and equality driven sector of higher education. 

 

Key words: collegiality, academic freedom, institutional autonomy  
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Sammanfattning 

Autonomireformen från 2011, vilken var en författningsändring för styrning av universitet och 

högskolor, motiverades i regeringens proposition med att den skulle öka friheten lärosätena inom 

ramen för den nuvarande myndighetsformen. Kollegialt styre och frihet i forskning och 

utbildning har länge varit ledord inom akademin. Regeringens motivering löd att om Sverige ska 

ha en utbildning och en akademi i världsklass förutsätter det en ökad institutionell frihet. De 

praktiska implikationerna var generellt en större självständighet i utformningen av den interna 

organisationen. Reformen innebar långtgående avregleringar vad gäller styrning, 

läraranställningar och utbildning. Kollegialiteten är en naturlig del av de historiska universiteten 

och dess kvalitetsfrämjande funktioners ökande marginalisering är en aktuell förvaltningspolitisk 

fråga.  

 

Effekterna av reformen är tydliga, men samtidigt väldigt olikartade hos olika institutioner. En 

grupp äldre universitet har i stor utsträckning behållit den gamla organisationen medan en annan 

grupp tydligt ändrat sin styrning på bekostnad av kollegialiteten. Linjestyrningen har ökat och 

kollegiala mandat har överförts på enskilda aktörer. Denna divergens mellan universitet kan 

problematiseras då de gemensamma nämnare som finns har en tydlig koppling till universitetens 

historiska samt nutida kvalitet och ställning.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att ur ett policyperspektiv se om reformens innehåll och 

konsekvenser är problematiska vad gäller lärosätenas divergerande organisationsförändringar 

efter autonomireformen. Analysen pekar på flera följder av reformen som potentiellt kan leda till 

att skillnaden ökar mellan institutioner vad gäller kvalitet, prestige och kunskapsproduktion. 

Detta då de instrument som främjar traditionella vetenskapliga processer försvagats eller tagits 

bort ur författningen. Följderna av universitetens väldigt olika svar på den ökade institutionella 

självständigheten kan då leda till att lärosätena segregeras istället för konvergerar, vilket går 

emot den uttalade ambitionen om en jämställd akademi i världsklass.  
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1. Inledning 

Den här skriften är en C-uppsats i statsvetenskap vid Linköpings Universitet och behandlar 

styrningen av universitet och högskolor i Sverige efter autonomireformen, vilken på uppdrag 

av regeringen implementerades tillsammans med kvalitetsreformen år 2011. 

 

1.1 Bakgrund 

Vad är akademiskt ledarskap och vilken kunskap finns om det? Autonomireformen, vilken är 

en författningsändring för styrning av universitet och högskolor, motiverades i regeringens 

proposition med att den skulle öka friheten för lärosätena inom ramen för den nuvarande 

myndighetsformen1. Kollegialt styre och frihet i forskning och utbildning har länge varit 

ledord inom akademin. Regeringens motivering löd att om Sverige ska ha en utbildning och 

en akademi i världsklass förutsätter det en ökad institutionell frihet2. De praktiska 

implikationerna var generellt en större självständighet i utformandet av den interna 

organisationen. Reformen innebar långtgående avregleringar vad gäller styrning, 

läraranställningar och utbildning3. De styrmodeller som präglat framstående lärosäten kan 

rättfärdigas som en del i den historiska framgången. Utveckling är en naturlig del av den 

historien, men utveckling är inte ett givet självändamål. Dagens studenter funderar inte 

närmare på vad den akademiska friheten har för förhållande till högre utbildning4 och 

autonomireformen har lett till en omfattande ändring av hur svenska universitet styrs och hur 

gamla institutioner som kollegialitet regleras. Effekten är tydlig, men samtidigt väldigt 

olikartad hos olika institutioner5. En grupp äldre universitet har i stor utsträckning behållit de 

gamla systemen och styrformerna medan en annan grupp tydligt slagit in på en ny väg. 

Linjestyrningen har ökat på bekostnad av kollegialiteten6. Denna divergens mellan universitet 

kan problematiseras då de gemensamma nämnare som finns har en tydlig koppling till 

                                                 

1 Proposition 2009/10:49 

2 Ibid 

3 Ibid 

4 Barrling Hermansson, 2005, s.120 

5 Sundberg, 2014, s.41 

6 Sørensen et al., 2014, s.13 
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universitetens historiska samt nutida kvalitet och ställning. Splittringen kan potentiellt gå 

emot den övergripande ambitionen om en jämlik utbildningssektor och en akademi i 

världsklass. Prognoser för framtiden är alltid vanskliga och det är svårt att säga vart 

utvecklingen kommer att leda. Däri ligger de huvudsakliga invändningarna mot reformens 

konsekvenser. Frihet under ansvar är ett svagt direktiv för styrning och om de mer 

framstående universiteten segregeras från övriga riskerar de kvalitetsmässiga skillnaderna 

mellan lärosätena att öka snarare än att överbyggas. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att ur ett policyperspektiv se om reformens innehåll och 

konsekvenser är problematiska vad gäller lärosätenas divergerande organisationsförändringar 

efter autonomireformen. 

 

1.3 Problemformulering 

Om nyare institutioner skiljer sig från högt ansedda äldre motsvarigheter (vilka lockar till sig 

fler sökande med bättre förkunskaper och meriter) ökar segregationen inom akademin istället 

för att överbyggas. Detta då kollegialiteten ses som central för högkvalitativ undervisning och 

forskning samtidigt som den värnas i högre utsträckning på de redan mest framstående 

svenska lärosätena. I den här uppsatsen benämns ovanstående splittring som akademisk 

segregation.  

 

➢ Finns det fog för farhågan att autonomireformens konsekvenser kan vidga den 

splittring7 som redan ses mellan nya och gamla universitet och högskolor?  

 

Frågan angrips genom något som kan liknas vid en programteoretisk policyanalys där syftet är 

att analysera relationen mellan syfte, policy och utfall för att därigenom söka svara på om 

autonomireformen påverkat och eventuellt kan leda till en vidgad segregation mellan de två 

kategorierna av lärosäten. För att göra detta används som bakgrund till analysen etablerade 

teoretiska styrsystem för universiteten och den förvaltningshistoriska kontext som de 

                                                 

7 Sundberg, 2014 s.39-41 
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implementerats i.  

 

1.4 Disposition 

I nästa del avhandlas de teorier och fakta som krävs för att den uppställda 

problemformuleringen ska kunna behandlas. I metoddelen beskrivs den programteoretiska 

policyanalys som valts för genomförandet av analysen. Där redogörs för vilken typ av 

källmaterial som använts, varför materialet är lämpligt för uppsatsen samt vilka brister som 

finns i underlag och metod. I analysen bearbetas problemformuleringen utifrån det material 

som presenterats i teoriavsnittet. De slutsatser som dras står i nära relation till den motivering 

som ligger till grund för uppsatsens syfte. Därefter sammanställs resultaten av 

källgenomgången samt de slutsatser som det finns underlag för i materialet. Sist presenteras 

en reflektion över vilken kunskap som kan förbättras samt vilka utgångspunkter som är 

fruktbara för framtida arbeten, mot bakgrund av de erfarenheter jag fått i arbetet med den här 

uppsatsen.  
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2. Teori 

I det här avsnittet presenteras de fakta och teorier som ligger till grund för diskussionen i 

analysavsnittet. Då det handlar om en kvalitativ presentation kan det finnas ett visst 

tolkningsutrymme. För att göra en så allmängiltig beskrivning som möjligt har jag försökt att 

förhålla mig så rak som det går och enbart återge de mest vedertagna begreppen och 

utvecklingsskildringarna kring universitetens verksamhet och framväxt. 

 

Styrning handlar primärt om metoder för hur huvudmannens eller den politiska majoritetens 

vilja ska kunna återspeglas och implementeras i verksamheten. Motiven är uppenbara om än 

problematiska att förhålla sig till. Universiteten, vilket redogörs för nedan, fungerar och måste 

behandlas annorlunda jämte mycket annan statlig förvaltning. Gemensamma mål är viktigt, 

men politiken och samhällsintressen förändras samtidigt som förutsättningarna för 

framgångsrika universitet är mer statiska och komplicerade.  

 

Delkapitel 2.1.1 - 2.1.6 behandlar de begrepp och styrsystem som ligger till grund för 

analysen, medan delkapitel 2.2.1 - 2.2.4 presenterar autonomireformens konsekvenser och en 

beskrivning av den samhälleliga kontext som universiteten är en del av. 

 

2.1.1 Institutionell autonomi 

Institutionell autonomi är ett begrepp som används för att beskriva enskilda institutioners 

självbestämmande. Den institutionella autonomin är en förutsättning och inte en garant för 

akademisk frihet. Autonomi betyder inte avsaknad av regleringar utan att staten fastställer 

direktiv för hur institutioner för högre utbildning kan bedriva undervisning och forskning och 

samtidigt värna uppställda ideal för akademikers professionella yrkesutövning. 

Förvaltningsforskning definierar det som en deskriptiv term som beskriver vilken 

självständighet en myndighet har gentemot staten8.  

 

                                                 

8
 Gadd, 2005, s.53 
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I propositionen 2009/10:49 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor 

presenteras en rad förslag från Autonomiutredningen vilka sedan blev verklighet 2011. Dessa 

och deras konsekvenser kommer att behandlas längre fram.  

 

2.1.2 Akademisk frihet 

Akademisk frihet, där det kollegiala styret är en viktig delkomponent, är ett mångtydigt 

begrepp som kan definieras på olika sätt. För att bättre förstå vad det handlar om är det 

nödvändigt att relativt ingående förklara begreppet och dess historia samt varför det har en så 

stark ställning inom akademin. 

 

Till att börja med finns det viktiga historiska skillnader mellan tysk och amerikansk tradition. 

Den som haft störst inflytande i Sverige är den tradition som etablerades av tysken Wilhelm 

von Humboldt under 1800-talet9. Humboldtidealet var ett svar på kyrkans, i hans ögon, 

negativa inflytande över universiteten. Upplysningens ideal, där nyfikenhet och 

sanningssökande utgjorde kärnan, var svaret på frågan om vad som bör prägla vetenskap och 

akademi. De två begrepp som gjort störst avtryck är Lehrfreiheit och Lernfreiheit, vilka 

betyder frihet att lära och undervisa10. Den verksamma läraren eller forskaren ska själv styra 

över innehållet i den egna undervisningen och forskningen där vederbörande besitter 

expertkompetensen. Det huvudsakliga rättfärdigandet är att kunskap skapas bäst genom fri 

och förutsättningslös forskning.  

 

De amerikanska idealen har infunnit sig mer i och med globaliseringsvågen sedan slutet av 

andra världskriget. Där behandlas högskolor och universitet mer som en del av civilsamhället 

än som statliga institutioner11. Den viktiga skillnaden är att lärosätena i huvudsak inte är 

offentliga, vilket de är i Sverige. Kvalitetssäkringssystemen kan dock fortfarande vara likartat 

utformade. Givet den bakgrunden befogar det statliga ansvaret därigenom en större kontroll 

över hur verksamheten bedrivs. 

 

                                                 

9 Berggren, 2012, s.41 

10 Berggren, 2012, s.42 

11 Ibid, s.43 
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De amerikanska universiteten växte fram i en helt annan miljö än de europeiska. 

Gentlemannainstitutioner och prästseminarier lade grunder för privata institutioner som 

Harvard, Princeton och Yale. Även om de privata och delstatliga universiteten i USA inte 

drivs som förvaltningsmyndigheter drivs de efter en idé om att vara icke vinstdrivande. 

Universiteten är underställda styrelser som består av aktörer icke underställda staten. De kan 

exempelvis ha bestått av filantroper och berömda industribaroner som Rockefeller och 

Carnegie.12 Den formen av huvudmannaskap är vitt skild från den svenska 

förvaltningsmodellen. Även om skillnaderna fortfarande är stora har svenska och europeiska 

universitet mer rört sig mot ökad autonomi13. En utveckling som autonomireformen i hög grad 

är en del i. 

 

 

2.1.3 Kollegialt styre 

Kollegialitet syftar likt akademisk frihet mer på en samling strukturer och normer inom 

akademin än på ett specifikt system med en tydlig definition. Arbetssätt och metod är de 

områden där påverkan och tradition av kollegialitet är som störst14. Det är något som tillskrivs 

ett betydande värde, men som också är väldigt komplext och föränderligt. Många begrepp i 

samhället är av liknande slag, vilka är föremål för ständig omförhandling och definition. Det 

kan handla om sådant som konst, frihet och demokrati15.  

 

Universiteten är institutioner som utvecklats över flera sekel och det har alltid funnits en stor 

variation i hur olika lärosäten formats till vad de är i dag. Det finns många svenska 

publiceringar som avhandlat ämnet och för att få en någorlunda stipulativ och tydligt 

definition, i förhållande till vad som ligger nära svensk förvaltningshistoria, väljer jag att utgå 

från de punkter som presenteras i Ledningsutredningen från 201516. Dessa är ett derivat av 

olika förklaringar och skrifter vilka behandlat ämnet. 

 

                                                 

12 Björck, 2013, s.43 

13 Ibid 

14 Björck, 2013, s.37 

15 Ibid 

16 SOU 2015:92, s.130 
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Nedanstående principer för kollegialitet, vilka är tagna ur skriften Kollegialitet i koncentrat av 

en grupp från Uppsala universitet, presenterar följande kriterier: 

 

1. Kritisk granskning och peer review. All beslutsfattning ska grunda sig i etablerad 

vetenskap, det vill säga kunskap som tillkommit genom den vetenskapliga processen. 

Vetenskaplig kunskap är ingen naturgiven konstant utan får sin status genom att ingen 

lyckats falsifiera tesen (Karl Popper17). Den ska hela tiden verifieras genom kritisk 

utvärdering och konkurrens. Granskning av vetenskapliga artiklar är en central del i 

den akademiska kollegialiteten.  

 

2. Det kritiska samtalet mellan kollegor. Kritisk diskussion mellan kollegor, på alla 

stadier i verksamheten, är fundamentalt och tillkommer traditionellt genom 

seminarium, debatter, paneldiskussioner etc. 

 

3. Kollegiala ledarval. En av de viktigaste aspekterna av ledarrollen inom universiteten 

är att värna förutsättningarna för ovanstående punkter. Ledningen ska vara på 

verksamhetsnivå och ha kompetens, inte enbart i ledarskap, utan av det vetenskapliga 

arbete som bedrivs. Aktivt verksamma lärare och forskare har bäst förutsättningar för 

att besitta den kompetensen samt möjlighet att etablera förtroende hos de som ska 

företrädas. Det är därför kollegiala organisationer internt väljer sina ledare18. 

 

De här tre principerna utgör kärnan i vad som kan sägas vara idealet för ett kollegialt 

ledarskap eller en kollegial organisationsform. Den reciproka innebörden säger att; jag lyssnar 

på dig om du lyssnar på mig. En sådan ordning har kommit att starkt förknippas med kvalitet 

då de verksamma akademikerna fritt kan diskutera och konstruktivt kritisera de olika 

hypoteser, metoder o.s.v. som används19. Det kan tolkas som att det är ett värnande om 

medbestämmande samt individens professionella autonomi, men allt är primärt underordnat 

och till förmån för den akademiska kvaliteten. Rätten till inflytande är inte det viktiga utan det 

                                                 

17 plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/popper, hämtad 2018-05-21 

 

18 SOU 2015:92, s.130-131 

19 Ibid 
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hela kan förklaras som ett kollektivt expertstyre, vilket inte är att förväxla med en rakt igenom 

demokratisk ledningsmodell.20 Hemfaller kollegiet istället i konformism torde inte syftet vara 

uppfyllt. Det är den balansgången mellan individ och grupp som kollegialiteten på 

institutionerna är till för att reglera.  

 

Distinktionen mellan mekanism och kultur är viktig för att förstå vilken roll det kollegiala 

styret har för den akademiska friheten och för institutionerna. Kulturen är en organisk process 

som ligger utanför enskilda regleringar och lagrum21. Det finns naturligtvis också förbehåll 

för när olika ledningsmodeller lämpar sig. Alla beslut lämpar sig inte eller bör tas av ett 

kollegialt organ. Kollegialiteten ser också olika ut beroende på var i en organisation beslut tas 

och vad det rör.22  

 

2.1.4 Kollegiala organ och deras traditionella uppgifter 

Kollegiala organ är som presenterat viktiga konstellationer för konstruktiv och kritisk 

beslutsfattning och överläggning. Jag syftar här på grupper som består av två eller flera 

representanter från den akademiska delen av verksamheten. Den vetenskapliga sektorn kan 

som helhet mycket bättre lösa problem och fatta beslut än enskilda ledare. Ledaren är i det här 

fallet mer som en ordförande än en exekutiv beslutsfattare. Ju fler aktörer med nödvändig 

expertis eller förkunskap ett beslut passerar genom desto mer genomtänkt måste detta vara för 

att bifallas.  

 

Förutom grundläggande kollegiala traditioner, som exempelvis seminariet, finns det mer 

potenta institutioner liknande fakultetsnämnderna eller fakultetsstyrelserna som de också kan 

benämnas. Fram till autonomireformen var fakultetsnämnden en i högskolelagen stadgad 

instans, vilken skulle finnas på samtliga universitet som hade tillstånd att utfärda examen på 

forskarnivå. Nämnderna ansvarade för utbildningsfrågor på alla akademiska nivåer, om det 

                                                 

20 Ibid 

21 Björck, 2013, s.37 

22 SOU 2015:92, s.133 
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inte fanns andra bestämmelser, och översåg anställningsärenden23. Andra exempel på 

kollegiala organ är till exempel institutionsstyrelser och akademinämnder. Fakultetsnämnden 

är den viktigaste kollegiala instansen i det här sammanhanget, då borttagandet av dess 

lagstadgade existens var en av de mest påtagliga konsekvenserna av autonomireformen. I 

dagsläget behövs det endast en person med adekvat vetenskaplig kompetens för att fatta 

vetenskapliga beslut24. Förfarandet kan se ut på olika sätt vilket jag återkommer till längre 

fram. 

 

2.1.5 Linjestyrning 

Linjestyrningen är framförallt kopplad till den del av lärosätenas verksamhet som liknar 

traditionell eller mer generell myndighetsutövning. Beslut tas i den här formen av en 

överordnad chef i hierarkin. Styrning i en form där beslut primärt tas av en enskild chef eller 

medarbetare medför oundvikligen ett krav på lojalitet samt mindre manöverutrymme för den 

enskilde. Detta står i sin mest rena form i diametral motsats till det kollektiva 

beslutsfattandet25. Som nämnt ovan är kollegialitet inte alltid att föredra och i exempelvis 

vissa ekonomiska eller administrativa frågor kan beslutsfattande med fördel göras av en 

enskild chef inom organisationen. 

 

                                                 

23 Sundberg, 2013, s.11 

24 Sundberg, 2013, s.13 

25 Sundberg, 2014 s.5 
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2.1.6 Kollegialitet och linje i samverkan 

 

 

Schemat ovan visar en enkel kartesisk karta av de värden och system som måste vägas mot 

varandra. Beskrivna ideal eller styrformer är som sagt alltjämt inte att betrakta som oförenliga, 

utan som nödvändiga komplement vilka lämpar sig för olika delar av förvaltningen. Det är 

viktigt att påpeka då en del av kritiken mot respektive system helt avfärdar det motstående. En 

förenklad förklaring av skillnaderna är att linjestyrning kan förklaras som en top-down 

struktur, medan kollegialiteten verkar mer likt strukturen bottom-up. I det här fallet kan det 

förklaras som att beslutsfattarna representeras från de minsta kollegiala forskargrupperna hela 

vägen upp till rektor eller ledningsgrupp. En balans existerar på samtliga svenska universitet, 

och även vid en internationell utblick, men denna ser olika ut26. Lärosätenas styrdokument, 

som ytterst grundar sig i lagstiftning, är det medel staten har för att påverka den här balansen.  

 

  

                                                 

26 SOU 2015:92, s.152 
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2.2.1 Autonomireformen 

Autonomireformen omfattade flera viktiga avregleringar samt ändringar i hur staten förhåller 

sig till styrningen av universitet och högskolor. I den här delen redogör jag för de centrala 

delarna av reformen och vilka effekter den fått.  

 

Reformen har de facto lett till stora omfördelningar av maktförhållanden inom lärosätena. Den 

högsta ledningen vid institutionerna har i och med reformen fått en utökad formell makt över 

verksamheten. Även om makten delvis alltid begränsas av reella administrativa och 

ekonomiska ramar är skillnaden tydlig.27  

 

I två rapporter, Autonomireformen – Vad hände med det kollegiala styret? och 

Autonomireformen - En kompletterande studie i beslutsmakt vid fem lärosäten, från Uppsala 

Universitet har effekterna av autonomireformen på de kollegiala organen utretts. 

Fakultetsnämndens ställning är den kollegiala instans som varit i fokus då dess tidigare 

lagstöd borttagits.28 De universitet som granskades var Uppsala Universitet, Stockholms 

Universitet, Göteborgs Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Dalarna, Lunds 

Universitet, Örebro Universitet, Linnéuniversitetet, Malmö Högskola samt Södertörns 

Högskola. Den övergripande slutsatsen är att kollegialiteten delvis nedmonterats vid en del av 

lärosätena, medan den behållits på andra. Resultaten som presenteras nedan kommer helt från 

ovannämnda två rapporter. 

 

I Stockholm, Lund och Uppsala är förändringarna små. De kollegiala nämnderna innehar 

generellt fortfarande sina gamla befogenheter och uppgifter. Göteborgs Universitet har genom 

reformen gjort en rad förändringar vilka lett till att linjestyrningen ökat när det rör utbildning, 

ledning samt anställningsärenden. I Örebro har fakultetsnämnderna kvar sina gamla uppgifter, 

fast linjestyrningen har ökat vid val av nämnd och dekan. Vid Södertörns Högskola är 

förhållandena delvis förändrade och uppgifter som tidigare låg på kollegiala organ har förts 

över på enskilda ämbeten som prefekt, vilken är en linjechef. Vid Linnéuniversitetet, Malmö 

Högskola, Högskolan i Dalarna samt Luleå Tekniska Universitet är de kollegiala organens 

ställningar svaga och vid det sistnämnda saknar dessa helt beslutsbefogenheter. 

                                                 

27 Sørensen et al., 2014, s.30 

28 Sundberg, 2014 s.3 
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Författaren identifierar i artiklarna några centrala slutsatser. De kollegiala organen har 

kommit att omfatta en större grupp anställda, vilket kan vara problematiskt då principen som 

är vägledande för dessa organ endast gäller om de medarbetare som avses har specifik 

vetenskaplig kompetens. Administrativ eller annan personal, som generellt inte deltar i det 

traditionellt vetenskapliga arbetet, saknar sådan kompetens. Utökningen går sannolikt att 

koppla till krav på medarbetarinflytande, något som dock inte per definition kan kopplas till 

den akademiska friheten enligt de grundkriterier som är uppställda ovan.  

 

Den andra slutsatsen är att linjechefer fått utökad makt vid val till kollegiala organ, 

tjänstetillsättningar osv. Situationen ser emellertid inte likadan ut på alla lärosäten och vissa 

har gjort större förändringar än andra (se ovan).  

 

Utöver ovanstående har en viss centralisering ägt rum. Fakultetsövergripande organ har 

övertagit uppgifter som tidigare låg på fakultetsnivå. Även om dessa beslut ibland fortfarande 

fattas av en kollegial instans, tas beslutet högre upp i organisationslinjen.29  

 

2.2.2 Två typer av universitet och högskolor  

En av de mer slående effekterna av autonomireformen är hur implementeringen förstärkt en 

tydlig klyvning mellan olika institutioner. Lund, Uppsala och Stockholm har i betydligt högre 

utsträckning än övriga bevarat det sedan tidigare starkt implementerade kollegiala 

beslutsfattandet i sin verksamhet. Detta gäller på både forsknings- och institutionsnivå, där 

den kunskapsskapande delen av verksamheten, forskning och undervisning, bedrivs.30  

 

En annan grupp av universitet, som rapporterna från Uppsala granskat, har skurit ner på nivån 

av kollegialt beslutsfattande och i Luleå har den helt avskaffats till förmån för linjestyrning på 

lärosätet.31 

                                                 

29 Sundberg, 2014 s.39-41 

30 Ibid 

31 Ibid 
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Slutsatserna från de två rapporterna från Uppsala stärks i sin validitet då Ledningsutredningen 

(SOU 2015:92) redovisar samma iakttagelse vad gäller splittringen mellan två olika grupper 

av universitet32.  

 

Det är dock inte så att de här skillnaderna uppkommit enbart på grund av eller till största del 

beror på autonomireformen. Det är därför viktigt att förstå varför svenska universitet och 

högskolor ser så olika ut när styrningsformer och andra frågor som berör den centrala 

förvaltningen hanteras. Den äldre gruppen utgör alltjämt oftast referensramen vid diskussion 

om statens roll samt hur utvecklingen av den högre utbildningen ska se ut33.  

 

2.2.3 Specialfall 

Det finns olika typer av universitet och högskolor i Sverige, vilka ibland har olika 

styrelseformer och huvudmän. Alla lärosäten som är nämna ovan drivs av svenska staten och 

har denna som huvudman. Andra kan drivas som stiftelser, föreningar eller med annan enskild 

huvudman. Exempel på sådana högskolor kan vara Handelshögskolan i Stockholm, 

Sophiahemmet högskola, Chalmers tekniska högskola eller diverse teologiska högskolor.34 

 

Den här uppsatsen avser endast den grupp av lärosäten som har svenska staten som 

huvudman. Problemformulering och syfte knyter an till universitetens egenskaper som 

förvaltningsmyndigheter och därför i högre utsträckning kan anses vara ett allmänintresse än 

om de är drivs i annan form. 

  

                                                 

32 SOU 2015:92, s.243 

33 Ibid 

34 UKÄ 2017:8 
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2.2.4 Lärosätena och politiken 

För att på ett insiktsfullt sätt kunna förstå frågan om kollegialitetens roll är det nödvändigt att 

veta var dagens universitet och högskolor befinner sig i ett historiskt perspektiv. De svenska 

lärosäten som är förvaltningsmyndigheter står i dag i nära relation med staten, medan de 

historiskt gått att beskriva som löst sammansatta ad-hocratier35. En överväldigande majoritet 

av den statsfinansierade forskningen bedrivs i dag på universiteten och det tillsammans med 

utbildningsuppdraget och den enorma utgift som det medför, leder oundvikligen till att 

resultatkraven skruvas upp. Kraven från det omgivande samhället på att universiteten ska 

kunna lösa viktiga samhällsuppgifter inom tilldelade kostnadsramar är något som kan stå i 

kontrast till det frihetliga idealet36. Effektiv användning av samhällets resurser är viktig men 

politiken är ofta kortsiktig och kvalitativ akademisk verksamhet, i synnerhet forskning, är 

inget som varken är lätt att prognosticera eller beställa. Varför det är problematiskt att se 

lärosätena som ett verktyg för politiken och industrin förklaras mer ingående i det här 

avsnittet. 

 

En oundviklig konsekvens av utvecklingen är att sektorn för högre utbildning i 

samhällskalkylen vuxit enormt det senaste halvseklet. Grundutbildningen är i dag den post 

som kostar allra mest och den större skalan på verksamheten leder naturligt till krav på ökad 

kontroll och administration37. Ju mer av de offentliga medlen som går till lärosätena desto 

starkare blir incitamenten att kräva någonting konkret tillbaka. Att kollegiala inslag i viss mån 

måste begränsas till förmån för en viss kontroll och manegementkultur är rimligt och till en 

gräns oundvikligt. Större verksamheter ökar behovet av reglering, strukturering och insyn.  

 

I boken En Författning för disputation presenterar författaren en ansats för hur förhållandet 

mellan kontrollen, kollegiet, kunskapen, disputationen, kommunikationen, konstitutionen etc. 

förhåller sig till varandra i ett akademiskt system. Det görs en distinktion mellan kontroll och 

styrning. Kontrollen är överordnad styrningen och i det fallet regleras den endast av hur 

verksamheten sköts och organiseras. Styrningen är ett knepigare begrepp som medför att 

staten använder akademin för att uppnå specificerade resultat. Den resultatgranskning som 

                                                 

35 Proposition 2009/10:149 s.344 

36 Sundqvist, 2010, s.35 

37 Sundqvist, 2010, s.43 
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görs utgår från de politiska eller överordnade direktiven och är således olik den kollegiala 

metoden för att säkra god forskning och utbildning. Vetenskaplig metodologi är till för att 

främja tillförlitliga forskningsresultat och god undervisning. En politisk målsättning kan vara 

uppfylld helt oberoende av kvaliteten på den vetenskapliga metoden, och vice versa. 

 

Man kan tala om en politisk och en kollegial form av autonomi eller självstyre på ett lärosäte. 

Kritisk granskning och självkritik är ofta inget som uppkommer av sig själv utan förutsätter 

insyn och en granskande part i det vetenskapliga arbetet. Ett fungerande kollegium som har 

kritisk rationalism som grundval och där argument, vilka kritiskt granskas av medarbetarna, är 

den främsta garanten för kvalitativ kunskapsproduktion.38 Detta är grundantagandet, men som 

sagt är det inte så enkelt. Staten måste åtnjuta ett visst inflytande över den verksamhet den 

finansierar. Att i för hög utsträckning se universitetens uppgift, och följaktligen behandla 

dem, som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd är en kompromiss. Undanträngning av 

kvalificerad forskning kan ge upphov till kvalitetsmässiga förluster. Diskussion av sådana 

följder görs i analysdelen. 

 

Övergången från elit- till massuniversitet har haft en stor inverkan på lärosätena i allmänhet 

och då också på den enskilda akademikerns positiva forskningsfrihet. Detta betyder enkelt 

uttryckt i vilken utsträckning det finns utrymme för att välja forskningsuppgift eller om 

verksamheten i högre utsträckning sker på uppdrag av någon annan. Ekonomiska incitament 

och ändrade förhållanden för hur forskningsmedel tilldelas ligger till stor del bakom den 

utvecklingen.39 Tidigare har resursfördelningen nästan uteslutande administrerats av staten. 

Givetvis existerade skillnader vad gäller anslag, men grundförutsättningarna och den 

inomvetenskapliga kompetensen var prioriterad vid val av forskningsfält. Sedan 60-talet har 

dock den externa finansieringen ökat och står i dag för ungefär hälften. Detta leder till flera 

saker, men viktigast är kanske att professorernas uppgift i högre utsträckning är att söka 

finansiärer till verksamheten. Det finns både för- och nackdelar med förhållandena. Att medel 

kan fås på fler håll ökar naturligt pluraliteten i systemet, men det innebär också att 

vetenskaplig kompetens läggs på uppgifter som inte är direkt kopplad till kärnverksamhet 

                                                 

38 Sundqvist, 2010, s.46 

39 Berggren, 2012, s. 80 
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eller profession.40 Den optimala allokeringen av forskningsmedel borde rimligtvis finnas 

någonstans mellan ytterligheterna. Får forskarna själva sköta allt skapar det en grogrund för 

vänskapskorruption och kollegialitetens syfte motverkas. Om allt å andra sidan sköts från 

nationell nivå kan det leda till politisk åverkan på forskningens kvalitetssäkringssystem, 

kortsiktighet och opportunistisk modeforskning. Det står klart att en större andel av resurserna 

bör gå direkt till universiteten om man vill värna den akademiska friheten41. Att förhålla sig 

på samma sätt till forskning som till industri, med kortsiktiga och väldefinierade outputs, kan 

leda till likriktning och kvalitetsbrister på lärosätena42. Allt är förstås en avvägning då 

förutsättningarna ständigt förändras, men ett värnande av de kollegiala institutionerna är ett 

sätt att värna den akademiska friheten och dess omdebatterade ställning samt effekter. 

 

Till det här ska tilläggas att det även talas om att universiteten är för lika i sin styrform. En 

ökad profilering är efterfrågad enligt många. Detta behandlas i Ledningsutredningen. Det 

finns argument som gör gällande att dagens olika styrsystem hindrar just profilering.43 De 

olika aspekterna som kan kopplas till de olika styrsystemen och universitetens utveckling tas 

upp och diskuteras vidare i analysdelen. 

 

 

 

 

 

  

                                                 

40 Ibid, s. 81 

41 Ibid 

42 Ibid, s.82 

43 Brorström & Granfelt, 2017, s.5 
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3. Metod 

3.1 Material 

Materialet som rapporten bygger på är primärt Ledningsutredningen (SOU 2015:92) och 

andra offentliga utredningar, två uppsatser från Uppsala Universitet vilka granskar effekterna 

av autonomireformen, en rapportserie om autonomireformens effekter av en forskargrupp vid 

Aarhus Universitet, en rapport från Expertgruppen i Offentlig Ekonomi, skrifter från Sveriges 

universitets- & högskoleförbund och Sveriges universitetslärarförbund, aktuella propositioner 

och betänkanden samt några artiklar i statsvetenskap och policyforskning.  

 

Sedan reformens betänkande, som grundade sig i utredningen Autonomiutredningen - 

Självständiga lärosäten (SOU 2008:104), har det producerats en omfattning som är tillräckligt 

begränsad för att gå igenom i bakgrundsarbetet för den här uppsatsen. Allt kommer det 

givetvis inte att refereras till, men att vara medveten om de flesta aspekter och betänkanden 

som publicerats torde vara till gagn för validiteten. Inläsningen av allt material har därtill varit 

den mest omfattande delen av arbetet. Det kan tyckas lite märkligt att ledarskapsforskningen 

är ett sådant gigantiskt fält, med en mängd olika inriktningar och modeller för respektive 

område, och samtidigt är underlaget och teoribakgrunden för hur ett modernt universitet ska 

styras tämligen begränsad. Därför är det också viktigt att vidare studera och diskutera 

universitetens verksamheter och utveckling. 

 

Det är en stor ändring i förhållandet mellan stat och förvaltning och det är således inte möjligt 

att presentera alla ändringar samt mindre signifikanta utfall. Med sistnämnda åsyftas små 

byråkratiska förändringar samt effekter som inte fokuserar på det mest centrala inom 

akademin, forskning och undervisning. Jag kommer därför att presentera de viktigaste utfallen 

i förhållande till kollegialiteten och hur skillnaden ser ut mellan olika svenska lärosäten. 
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3.2 Förfarande samt avgränsningar 

De teorier som analysen grundar sig i är de två styrformerna kollegial styrning samt 

linjestyrning. Utöver dessa presenteras de etablerade begrepp, teorier och samband som är 

grundläggande för att kunna bearbeta frågeställningen. Samverkan mellan de olika systemen 

och hur de implementerats fram till autonomireformen är en nödvändig förkunskap. Därtill är 

universitets växande roll och uppdrag i ett ständigt föränderligt samhälle högst viktig att ha i 

beaktande. Normer och traditionalism till trots, inga intuitioner verkar i ett vakuum och 

lärosätenas utveckling är ytterst viktig för samhällets fortsatta evolution. Den 

inomvetenskapliga anknytningen är högaktuell då styrdirektiven direkt påverkar 

universitetens akademiska verksamhet och samhället i stort. 

  

Analysen kommer att göras mot bakgrund av den övergripande, eller mer generella 

deskriptiva frågeställningen gällande de effekter avregleringen av universitetens styrning fått 

efter autonomireformen. Det finns ingen på förhand given optimal gränsdragning mellan de 

två, vilka båda är nödvändiga i en fungerande förvaltning. Således handlar det om en 

teoridrivande ansats, en deduktiv modell där ett problem har identifierats. Problemet är en 

hypotes som sedan underbyggs av en kvalitativ – kritiskt granskande – analys av den policy 

som presenterats i kombination med teorier och publikationer om vad som konstituerat 

framgångsrika lärosäten. Instrumenten, i form av de regleringar och direktiv som ändrats eller 

avreglerats, är centrala då de styr hur huvudmannens påverkan på det organisatoriska utfallet 

kan formas. Min modell som jag använder för att analysera autonomireformen och dess 

effekter har jag utvecklat med hjälp av de riktlinjer som presenteras i artikeln Understanding 

Public Policy through Its Instruments—From the Nature of Instruments to the Sociology of 

Public Policy Instrumentation av Pierre Lascoumes och Patrick Le Gales. Metoden är en 

policyanalys där jag anpassat delfrågor för att dissekera autonomireformens syfte, instrument 

och utfall mot bakgrund av min frågeställning. 

 

Begreppen från teoriavsnittet används i analysen som ramar för hur den akademiska 

verksamheten bedrivs. De policyförändringar som autonomireformen medförde analyseras 

med hjälp dessa ramar. De syften som motiverar deras implementation bör kunna kopplas till 

de instrument som huvudmannen har att tillgå. När en rad målsättningar presenteras är 

styrsystemen de verktyg som används för uppfyllandet av ambitionen. Hur de instrumenten 

verkar är det mest centrala i analysen. Frånvaron av reglerande författning är som sagt också 
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en form av styrning som ska kunna motiveras. Till exempel varför ett ökat självbestämmande 

leder till ett specifikt utfall eller varför en reglering kan värna något som premieras.  

 

Utifrån ovanstående förhållande deriveras frågor som direkt binder ihop utfall och policy. En 

ambition förutsätter en kausal motivering om hur denna ska infrias. Vilka är mekanismerna 

som länkar dem samman? Här är utgångspunkten de effekter som redan kan skönjas. Utifrån 

dessa kan förloppet beskrivas baklänges. De frågor som analysen utgår från är följande:  

 

➢ Hur är problemet formulerat och vad är syftet med reformen? 

➢ Vilka är de föredragna utfallen och i vilken utsträckning säkrar implementerad 

policy målbild och önskad utveckling? Vilka delar kan problematiseras mot 

bakgrund av relationen mellan syfte och utfall?  

➢ Sist behandlas den huvudsakliga problemformuleringen. Finns det fog för farhågan 

att autonomireformens konsekvenser kan vidga den splittring som vi redan ser 

mellan nya och gamla universitet och högskolor?  

 

Figuren nedan visar en enkel modell som analysen görs efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambitionen är att angripa frågorna så teorinära som möjligt. Tolkning är en oundviklig del av 

textanalysen, men i ett ämne som berör byråkratiska modeller och direktiv tjänar uppsatsen 

sitt syfte bättre om innehållet behandlas så strikt bokstavligt som möjligt.  

 

Jag väljer också att enbart behandla de lärosäten, vilka är i majoritet, som har svenska staten 

som huvudman. Det finns ett flertal varierande former av förvaltning och drift, men av 
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ur ett policyperspektiv. Jag kommer också att referera till universitet och högskolor som en 

gemensam kategori (lärosäten eller universitet). Skillnaden mellan universitet och högskolor 

är mestadels historisk och har med examenstillstånd att göra. Skillnaderna finns ibland kvar 

utomlands, men Sverige har inkluderat högskolorna i universitetsorganisationen och där ingår 

i princip alla postgymnasiala utbildningsprogram44. I dag är det mest en semantisk skillnad 

och denna är inte speciellt intressant i relation till min frågeställning. 

 

Regeringen föreslår en ökad frihet inom ramen för nuvarande myndighetsform istället för att 

ändra förvaltningsmodellen i grunden45. Fokus ligger på styrningsformer förknippade med 

New Public Management, regelstyrning samt resultatstyrning. Dessa styrformer kommer inte 

att diskuteras närmare i analysen, men implementationen av en förvaltning mer styrd mot 

dessa två får, som belyses i analysen, effekter för de traditionella styrformerna. 

 

3.3 Motivering bakom val av metod 

Anledningen till att jag valt att genomföra en litteraturgenomgång och att lyfta en specifik 

fråga är helt sonika att det är vad tidsramen ger möjlighet till. Alternativet hade varit att 

genomföra en undersökning gällande ett mindre antal universitet, men det alternativet hade 

inneburit mer administrativt- samt fältarbete. Därutöver hade den fråga jag tänkte mest på vid 

litteraturläsningen varit svår att besvara. Frågan jag valt är också av en mer öppen karaktär. 

Syftet är att belysa en avsaknad av kunskap om vad autonomireformen kan få för 

konsekvenser, något som är problematiskt vid en så omfattande avreglering, inte att besvara 

vilken styrelseform eller hybrid som är den bästa.  

                                                 

44 Brorström & Granfelt, 2017, s.18 

45 Ibid 
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4. Analys 

”Frihet i forskning och utbildning är universitetens grundläggande livsprincip. 

Statsmakterna och universiteten måste inom sina respektive områden respektera detta 

grundläggande krav.”   

- Universitetens Magna Charta, Bologna 198846 

 

I det här avsnittet avhandlas det i teoridelen presenterade underlagets relation till 

problemformuleringen. Som nämnts i tidigare delar förutsätter hanteringen av frågan en mer 

djupgående analys av institutionernas funktion och reglering, då diskussionen kräver 

förståelse för det underlag som föranledde autonomireformen 2011. Analysen görs i tre steg i 

enlighet med de i metoddelen uppställda delfrågorna.  

 

Huvudmannen – staten – önskar lösa problem eller uppfylla målbilder genom instrument, de 

styrdirektiv som finns för högskolan och regleringar i högskolelagen. Analysen av 

instrumentens reella påverkan på utfallet är central. Hur effektiva är de, finns en kausal 

mekanism för önskat utfall och är de ens nödvändiga? Existerande instrument kan vara 

otillräckliga och implementationen samt utvecklandet av nya är ständigt pågående inom 

förvaltningen. Det är ett område som kräver ständig utvärdering och granskning.47 Ett 

policyinstrument analyseras utifrån olika perspektiv för att belägga dess effekt. Instrumentet 

kan vara del av en reglering eller lag, ett direktiv eller en rekommendation, eller motsatsen, en 

passiv hållning utan styrning för att få ett specifikt utfall48. Det senare är, lätt förenklat, 

betydande delar av autonomireformen. Dessa aspekter kommer att beaktas när de tre 

delfrågorna i analysen bearbetas. Fokus ligger i utgångspunkten på relationen mellan 

kollegialitet och linjestyrning och reformens effekter på denna.  

  

                                                 

46 magna-charta.org, hämtad 2018-05-10 

47 Lascoumes, P. & Le Gales, P. 2007, s.3 

48 Ibid, s.4 
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4.1 Propositionen och reformens syfte 

➢ Hur är problemet formulerat och vad är syftet med reformen? 

 

Autonomireformen ger universitet och högskolor ökade befogenheter, särskilt inom följande 

områden; intern organisation (dock inte styrelse och rektor), tillämpning av olika 

tjänstekategorier, anställningsprocedurer, anställningsvillkor och befordringsmöjligheter49. 

 

Den övergripande ambitionen är som sagt en ökad organisatorisk frihet för svenska lärosäten. 

De bakomliggande målen om en ökad kvalitet och konkurrenskraft i en globaliserad värld 

behandlar jag här som intuitiva och mindre signifikanta för analysen. Dels för att de ter sig 

självklara, men framför allt för att de är direkt omöjliga att operationalisera i den här 

kontexten. Likaså är målen om självständiga universitet som en garant för kvalitet i utbildning 

och forskning. Universiteten är givetvis centrala i ovanstående målbild. Den politiska 

styrningen ska minska och universiteten ska få ett ökat självbestämmande50, en ökad 

institutionell autonomi.  

 

Den interna organisationen regleras i högskolelagen (1992:1434) och i närliggande 

förordningar. Däri regleras bland annat bestämmelser för fakultetsnämnder och andra 

kollegiala organ51. Deras försvagade ställning är en del av autonomireformen. Ökad frihet är 

som sagt huvudändamålet och reformen ger enligt propositionen (2009/10:149) universiteten 

frihet i det avseendet.  

 

En intressant iakttagelse är att många remissinstanser som uttalat sig positivt om ovanstående 

reform tillhör gruppen nyare universitet och högskolor52, i enlighet med kategoriseringen i 

teori- och metodkapitlen. Även äldre institutioner finns med bland de positiva, men som det 

går att påvisa53 har dessa i betydligt mindre utsträckning gjort organisatoriska förändringar 

                                                 

49 Sørensen et al., 2014., s.12 

50 Proposition 2009/10:149 

51 Ibid 

52 Ibid 

53 Hänvisning till undersökningarna presenterade i del 2.2.1 
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efter reformen. Att det kollegiala beslutsfattandet är viktigt och bör inneha lagstöd framhåller 

många då det är en del av ett beprövat kvalitetssäkringssystem. Sveriges 

universitetslärarförbund (SULF) framhåller vikten av det kollegiala och fakultetsnämnderna 

som institution54. Det starka försvaret av rådande ordning är särskilt starkt i rapporter från 

exempelvis SULF, Sveriges universitets- & högskoleförbund (SUHF) och en rad fackförbund. 

Organisationer vilka har till viktig uppgift att representera verksamma akademiker. Detta kan 

naturligtvis ha flera orsaker då organisationer som företräder branschaktiva utgår från 

likartade predikament. Viljan av att försvara en rådande ordning kan därtill finnas för att 

främja den enskilde yrkesutövaren och inte effektiviteten i systemet. Autonomiutredningen 

(SOU 2008:104) trycker emellertid också starkt på vikten av lagstöd för kollegiala organ, 

med hänvisning till deras kvalitetsfrämjande funktion55. Samtidigt sägs det vara 

universitetsstyrelsens beslut. Två ansatser som är svårförenliga och antyder en svag 

konsekvensanalys vid framläggandet av det underlag vilket sedan ledde till reformen. Som 

presenterat frångicks den legislativa rekommendationen i den proposition som lades fram till 

riksdagen. De effekter som det slopade legislativa stödet för beslutande kollegiala organ 

medfört diskuteras i avsnittet om relationen mellan syfte, policy och utfall. 

 

Profilering, som är ett uttalat mål med reformen, är från början inte någon strategi utan 

skillnaderna mellan svenska lärosätena har flera förklaringar, oftast historiska och uppkomna 

när lärosätena bildades56. Handlingsfrihet anses avgörande för att universiteten ska kunna 

bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt. Alla kan inte verka efter samma 

utvärderingsinstrument, även om basuppdraget är detsamma för de flesta lärosäten. 

Myndighetsformen är efter de resonemangen ett problem då den främjar likriktning och 

försvårar för lärosätena att verka autonomt57. Det är dock viktigt att göra skillnad på vad man 

diskuterar. Autonomi och universitetens förmåga att utnyttja den expertis de besitter i sin 

verksamhet är något positivt. Främjandet av en sådan utveckling kan emellertid ge upphov till 

bieffekter som spiller över även på institutionaliserade kvalitetssäkringssystem. Det diskuteras 

i nästa avsnitt. 

  
                                                 

54 Proposition 2009/10:149, s.36 

55 SOU 2008:104, s.178 

56 Brorström & Granfelt, 2017, s.28 

57 SOU 2008:104, s.155 
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4.2 Relationen mellan syfte, policy och utfall 

➢ Vilka är de föredragna utfallen och i vilken utsträckning säkrar implementerad 

policy målbild och önskad utveckling? Vilka delar kan problematiseras mot 

bakgrund av relationen mellan syfte och utfall?  

 

I det här avsnittet kondenserar jag de effekter som kunnat skönjas sedan reformen infördes. 

De aspekter jag lyft fram hittills i analysen diskuteras i relation till hur utvecklingen har sett ut 

på de statliga universiteten. Jag utgår från de resultat som presenteras av Sundberg (2013 & 

2014), forskargruppen vid Aarhus Universitet (2015) samt Ledningsutredningen SOU 

(2015:92). 

 

Först och främst, även om universitetens styrning ligger under staten och i teknisk bemärkelse 

är att betrakta som förvaltningsmyndigheter, går dessa inte att betrakta som vanliga 

myndigheter i enlighet med gängse uppfattning. Innebörden av universitetens ställning som 

förvaltningsmyndigheter har länge varit att de två styrformerna, kollegialitet och linjestyrning, 

ska kombineras i en dualistisk modell. De linjära principerna bygger, som presenterat i 

teoridelen, på att all offentligt finansierad och föreskriven verksamhet ska utföras inom ramen 

för de lagar och förordningar som instiftats och sedan implementeras hierarkiskt från 

riksdagen och nedåt58. Det betyder helt enkelt att riksdagens och regeringens vilja kanaliseras 

via de till buds stående verktygen, lagar, förordningar, regleringsbrev o.s.v., till lärosätenas 

ledningsorganisationer. Dessa förväntas sedan, efter egen förmåga, implementera styrnings- 

och målbesluten på institutionsnivå. Den här typen av förvaltning har, likt samhället i stort 

sedan nittiotalet, sett tydliga utvecklingstendenser vilka influeras av New Public 

Management59. Processtyrning och resultatstyrning är två vanliga former som är en del av den 

förvaltningspolitiska trenden. Enkelt kan det sägas att fokus förskjutits till att ligga på 

kontinuerliga kvantitativa utvärderingar av verksamheten. 60 

 

En viktig erinran måste också göras tydlig i analysen. Statlig styrning av universitet är en 

fråga i sig och myndighetsformen ytterligare en. Här analyseras autonomireformen och dess 

                                                 

58 Rider, Sundberg & Ahlbäck Öberg, 2014, s.7 

59 Ibid 

60 SOU 2015:92, s.348-351 
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följder inom det ramverk som gäller i dag. Bakgrunden till reformen bestod i huvudsak av 

viljan att gör universiteten mer självständiga. En ökad frihet från regleringar och lagrum är 

inte per definition detsamma som en utökad kollegial frihet, och vidare akademisk frihet. 

Ökad autonomi kan leda till flera tänkbara utfall. Namnet på reformen kan således utifrån en 

del premisser och perspektiv vara missvisande. Att universitetens exekutiva delar får större 

handlingsfrihet medför inte per automatik frihet för de verksamma akademikerna, forskare 

och lärare61. Om beslut som tidigare fattats av ett kollegialt organ går från att vara exekutivt 

till att bli rådgivande faller det under den institutionella autonomin, förutsatt att 

universitetsledningen genomfört förändringen. Precis en sådan förändring har skett vid några 

universitet i gruppen mindre lärosäten (som underbyggt i teorikapitlet). Därutöver är en 

minskad reglering i viss mån också ett instrument med en potentiellt politisk motivering 

bakom, förutsatt att någon form av prognos för utvecklingen kan göras. Således kan namnet 

på reformen tyckas vilseledande i relation till utfallet. Allt beror på vilken autonomi som 

avses. Institutionell autonomi premieras i reformen med argumentet att respektive lärosäte, i 

sin roll som suverän och professionell aktör, kan värna om och tillgodose behovet av den 

akademiska friheten. Det är viktiga distinktioner att göra för att undvika eventuell 

begreppsförvirring då termerna ger upphov till så många konnotationer.   

 

Förhållandet mellan styrmodellerna är ett centralt tema i den litteratur som berör ledning och 

den allmänna akademikerrollen på ett lärosäte. Mycket av det underlaget visar på en stark 

spänning mellan ledning och akademiska praktiker, där management och kollegialitet står mot 

varandra.62 Denna bild kan brytas ned i ett antal dimensioner och ledningsfunktionerna på 

universiteten ser olika ut på olika universitet och på olika nivåer i verksamheten. Detta är 

dock inget som omöjliggör en analys av de effekter autonomireformen har fått på den 

kollegiala styrningens ställning internt på universiteten.  

 

Den akademiska friheten är sedermera grundlagsskyddad, Regeringsformen 2:18, 

”Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag”. Ett lagrum som 

skyddar den enskilde forskarens eller lärarens akademiska självständighet främjar 

nödvändigtvis inte systemet om de strukturella förutsättningarna för kollegialitet saknas. Den 

                                                 

61 Rider, Sundberg & Ahlbäck Öberg, 2014, s.14 

62 SOU 2015:92, s.365 
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akademiska friheten, om den ska bestå, ses här som mer än den enskildes rätt. Därför är det så 

viktigt att analysera vilken effekt en reform kan få i mer än ett led. Med det menas att även 

om en enskild aktör är fri, begränsas aktörens praktiska frihet om kollegiet, den kontext som 

akademikern verkar och bedöms i, är direkt underställd en politisk eller en annan auktoritets 

vilja. Distinktionen mellan de äldre och de nyare institutionerna är hjälpsam. En starkare 

linjestyrning vid en grupp universitet ger en asymmetri där det generiska forskarkollegiet 

innehar olika förutsättningar för autonomi eller inflytande vid olika lärosäten. Trots 

grundlagsskyddet så finns en varians i premissen för akademikerns frihet. Detta är ett 

komplicerat förhållande där en viss linjestyrning är en samtida nödvändighet, men den bör 

utformas efter mer än from förhoppning, då både linjen och kollegiet besitter signifikanta 

egenvärden. Att förutsättningarna ser så olika ut är problematiskt.  

 

Vidare kan egenvärdet i frihetliga reformers effekt på kvaliteten analyseras. Att frihet i 

forskning och undervisning är en erkänd komponent i den akademiska friheten står klart, men 

en allmän avreglering och decentralisering lämnar många hål där verksamheten kan bli 

suboptimal i förhållande till akademins centrala värden. Detta är direkt avhängigt skrivelsen i 

högskolelagen och direktiven för universiteten, vilka tidigare reglerat bl.a. de kollegiala 

organen. En publicering från Uppsala universitet, med syfte att motivera det kollegiala styrets 

essens och betydelse, framhåller starkt att ”Vetenskapligt utmejslade argument utgör grunden 

för vad som gagnar god forskning. Lämnas en utifrån tillsatt rektor, dekan, prefekt etc., utan 

specifik vetenskaplig kompetens eller verksamhetsinsyn, åt sådana beslut kan det missgynna 

den opartiska vetenskapliga bedömningen”63. Sådana tjänstetillsättningar har blivit vanligare 

efter autonomireformen, vilket jag diskuterar i nästa avsnitt om reformens följder. 

 

En direkt legislativ förändring som autonomireformen medförde är förslaget nedan, vilket är 

en formulering direkt tagen ur regeringens proposition 2009/10:149. 

 

Regeringens förslag: Ett universitet eller en högskola ska besluta om sin interna organisation 

utöver styrelse och rektor, om inte något annat är föreskrivet. När universitetet eller 

högskolan beslutar om sin organisation ska två bestämmelser om akademisk kompetens vid 
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beslutsfattande och studentinflytande gälla. Bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) om 

fakultetsnämnd och särskilda organ ska upphöra att gälla.64 

 

Autonomireformen innebar som sagt att en av de viktigaste institutionerna för kollegialiteten, 

fakultetsnämnder och särskilda organ, avskaffades. Lagstödet för dessa beslutande organ togs 

bort ur högskolelag samt högskoleförordning och de har på flera håll avskaffats eller 

degraderats till en rådgivande ställning65. En sådan förändring kan givetvis stärka 

effektiviteten i beslutandeprocesser, men handlingskraft är inte ekvivalent med kvalitet. 

Speciellt inte i en sådan komplex organisatorisk och praktisk miljö som ett universitet utgör. 

Den ökade frihet som lärosätena åtnjutit i och med slopandet av flera kollegiala organ 

motiveras primärt med argumentet att det gynnar den institutionella autonomin66. Kvaliteten 

sägs bestå och kopplas då ofta till någon form av prestationsmål. Dessa kan ses korrigera 

asymmetrin mellan dåligt och väl presterande aktörer post hoc. Alternativet är att skapa en 

struktur för en i grunden högkvalitativ verksamhet genom interna kvalitetssäkrande 

institutioner. Det är en mindre problematisk syn på den vetenskapliga processen då 

förutsättningarna för god kvalitet bäst byggs från grunden. De institutioner som slagit vakt om 

den vetenskapliga processen historiskt har varit en konstituerad del av universitetens 

verksamhet. Avvecklas de och ersätts med retroaktiva kontroller är konsekvenserna svåra att 

förutse och det är ineffektivt att korrigera ett redan etablerat system i efterhand, speciellt om 

det handlar om trögrörliga och komplexa institutioner. Därtill har prestationsbaserade 

finansieringssystem visats ha marginell effekt i omfördelningssyfte67. De främsta 

universiteten kommer därav även i fortsättningen att erhålla mest forskningsmedel. Lärosäten 

med mindre basresurser drar därmed generellt det kortare strået i ett sådant system68. Det 

betyder alltjämt inte att externa bedömnings- eller kvalitetssäkringssystem är meningslösa då 

extern utvärdering kan öka produktiviteten69. Extern bedömning skild från verksamheten som 

komplement är dock inte samma sak som ett system uppbyggt kring sådan utvärdering.  
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Som klargjort är alternativet till kollegialiteten främst linjestyrning, där organisationen är mer 

hierarkiskt utformad. Givetvis är alla organisationer i någon mån hierarkiska. Beslut måste 

alltid tas och ansvar samt arbetsfördelning är en ofrånkomlig del av ett fungerande system. 

Frågan är egentligen hur mycket hierarki som är lämpligt, vilken aktör som är beslutsfattande 

och på vilka grunder denna ska vara det? Schemat ovan visar likt en politisk kompass hur de 

värden och system som diskuteras kan ses interagera med varandra. 

 

Den huvudsakliga trätobrodern till kollegiet, som linjestyrning här ses som en del i, är de 

näringslivsinspirerade måtten på kvalitet, förenat under epitetet management. Lockelsen med 

en mer linjebetonad organisationskultur är i huvudsak beslutskraften, snabba exekutiva 

handlingar samt en mindre trögrörlig verksamhet, och därtill större förutsättningar för 

ansvarsutkrävande.70 Dessa är i många sammanhang bra principer, men i forsknings- och 

utbildningssammanhang är kontrasten till det vetenskapliga kollegiet tydlig. Målen och 

premisserna för universiteten skiljer sig väldigt mycket från de strikt affärsmässiga. En rak 

kausal kedja mellan investering och avkastning och närliggande krav på profilering navigerar 

inte väl i en akademiskt kontext. Flera av de främsta forskningsgenombrotten har till exempel 

ägt rum under förutsättningar där den enskilde eller gruppen arbetar inom områden som ur ett 

ekonomiskt eller samhällsnyttoperspektiv inte tett sig som de mest rationella. 
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Forskningsarbete kan också pågå under lång tid för att sedan ge intellektuell avkastning 

plötsligt eller oförutsägbart. Penicillinet upptäcktes till synes av en slump av Alexander 

Flemming år 192871. Att det förhåller sig så är viktigt vid ambition om politisk profilering där 

forskare uppmanas arbeta mot specificerade samhällsnyttiga målsättningar. Samhällsnyttan är 

därtill inte given utan bedöms utifrån politiska parametrar. Tänk likväl på att alla universitet i 

någon mån är profilerade då storlek och vetenskaplig inriktning på fakulteterna varierar både 

internt och mellan lärosätena. Det är återigen viktigt att inte beblanda begreppen institutionell 

autonomi och kollegialitet då de är breda och kan tillskrivas olika och även diametralt 

motsatta betydelser.   

 

Priset för styrning av forskning och akademi är enkelt uttryckt alternativkostnaden för den 

forskning och de eventuella upptäckter som inte görs. Hur stort det är och vad det består i är 

självklart helt omöjligt att uppskatta. Däri ligger många av de orsaker som gör 

förutsättningslös forskning och akademisk frihet så betydelsefullt. Priset för profileringen är 

potentiellt lågt om beslut fortsatt tas av kollegiala institutioner. Styrdirektiv kan värderas av 

professionella aktörer. Det förutsätter dock en reglering av vilka institutioner som ska finnas 

vid ett universitet. Som beskrivet medförde autonomireformen att bland annat 

fakultetsnämndens lagstöd togs bort. Här finns ett stort hålrum där kvalitetsfrämjande i flera 

fall är svårare att styrka då universitetsledningen kan besluta om huruvida kollegiala organ 

ska vara beslutsfattande. Universitetsledningar är inte främst vetenskapligt kompetenta och 

sedermera ofta politiskt tillsatta72. Ledningsgrupperna består antagningsvis av kompetenta 

personer och de styr sannolikt ofta universiteten i rätt riktning. Det är dock så att på grund av 

vetenskapens grundpremiss, förutsättningslöshet, är det mycket svårt att förutse vilken 

forskning som genererar det för samhället viktigaste resultatet. Är majoriteten i ledningen 

politiskt tillsatt minskar den institutionella autonomin. I Sverige är styrelserna, med 

internationella mått mätt, starkt externt dominerande73.  

 

Ett starkt argument är att den bästa metoden för främjandet av önskade utfall är att i någon 

mån se vad som har fungerat historiskt. Att värdera det som aldrig upptäckts genom felaktiga 
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prioriteringar är som sagt också omöjligt. Det främsta medlet torde vara att komparativt 

analysera institutioner med liknande förutsättningar och se vad de producerar i form av 

vetenskaplig kvalitet, vilket mäts i publiceringar, peer review, rankingar etc.  

 

I högskolelagen står att ”Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig 

kompetens, om besluten kräver en bedömning av / 1. uppläggning, genomförande av eller 

kvalitet i utbildningen, eller / 2. organisation av eller kvalitet i såväl forskningen som det 

konstnärliga utvecklingsarbetet”.74 Detta är ett självändamål i sig. Det har emellertid påvisats, 

i rapporter som presenterats i teoridelen, att många universitet i viss mån frångått denna 

lagstödda ordning efter autonomireformen. Det hade inte när reformen implementerades 

behövt utveckla sig så. Det handlar i princip om en förskjutning av maktförhållandena så att 

på samma sätt som regeringen styr universitetsledningarna kan dessa sedan styra sina 

underordnade institutioner. Kärnan i iakttagelsen som den här rapporten gör är det faktum att 

det inte finns någon klar kontrollmekanism eller instrument mellan det högskolelagen 

konstituerar och den ordning som råder. Kontrollmekanismen som åsyftas är den som utgör 

förutsättningen för kvalitet, det vill säga kollegiet och då rent praktiskt bland annat 

fakultetsnämnderna. Kvalitetsgranskning utförs i dag i högre utsträckning genom utvärdering 

och kontroller, i enlighet med kvalitetsreformen vilken implementerades samtidigt som 

autonomireformen.  

 

I ett avsnitt av regeringens proposition (2009/10:149), motiveras autonomins ställning för 

kvaliteten som följer; ”Det finns studier som visar på sambandet mellan autonomi, kvalitet 

och effektivitet. En fristående studie från tankesmedjan Bruegel (Brussels European and 

Global Economic Laboratory) visar på ett tydligt samband mellan lärosätenas autonomi och 

deras kvalitet och huvudslutsatsen är att satsningar på universitetssystemen i Europa blir 

betydligt effektivare om de kombineras med ökad autonomi (Why reform Europe’s 

universities?, 2007). Sverige placerar sig väl i förhållande till många länder i denna studie, 

men det är enligt regeringens mening viktigt att fortsätta förändringsarbetet så att Sverige 

även fortsatt kommer väl ut jämfört med andra länder.”75 
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Studien som det hänvisas till lyfter fram den redan kända skillnaden att USA fortfarande 

dominerar när det handlar om topplaceringar i internationella universitetsrankingar. Den 

skillnaden har historiska och strukturella orsaker, vilka är mycket svåra att direkt härleda en 

kausal förklaring till, men förhållandet har givetvis formats av faktorer som historia, urval, 

prestige, konkurrens etc. Undersökningen pekar också på att kvalitetsvariansen, spridningen 

på kvalitetsskalan, är betydligt större i USA än Europa76. Om det är ett pris att betala för att ha 

de bästa universiteten går inte att säga. Sverige placerar sig relativt väl i studiens utlåtande, 

men det är svårt att finna underlag för att en generell autonomi, oavsett område, skulle vara 

direkt kvalitetsfrämjande. Här hänvisar jag till tidigare resonemang om att autonomi på 

pappret skiljer sig väsentligt från autonomi som det definieras för att samtidigt främja 

akademisk frihet, institutionell autonomi samt kollegialitet. 

 

Ett utdrag ur Ledningsutredningen (SOU 2015:92) stipulerar: ”Det finns ett samband mellan 

akademiska ledares vetenskapliga ställning och universitets framgång. Akademiska ledare 

med hög vetenskaplig legitimitet blir också mer framgångsrika som ledare för akademiska 

institutioner – på såväl universitetsnivå som inom fakulteter och institutioner. En 

vetenskapligt erkänd ledare skapar emellertid inte automatiskt framgång för ett lärosäte. 

Snarare tycks relationen vara den att universitet som är framgångsrika också rekryterar 

akademiska ledare som har legitimitet och därmed också auktoritet i rollen att leda och 

företräda verksamheten på olika nivåer.”77 

 

Det som står är en rimlig avvägning vilken belyser vikten av en väl genomtänkt och 

motiverad organisationsstruktur. Kollegialitetens roll gäller också omvänt för ledning, 

administration och icke akademisk personal generellt. En vetenskapligt kompetent och 

utbildad forskare bör givetvis fokusera på det mest centrala för en person med den värdefulla 

expertisen. Den ökade administrativa bördan som läggs på lärare och forskare är inget som 

gynnar produktivitet och på lång sikt kvaliteten78. I det här finns ingen tydlig motsättning på 

samma sätt som mellan kollegialiteten och linjen. Det är mer en fråga om prioriteringar och 

upplägg.  
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Som presenterat i teoriavsnittet så har autonomireformen lett till omfördelningar av 

beslutandemakten vid en majoritet av de statliga universiteten, på vissa mer än andra. 

Stockholms Universitet, Uppsala Universitet samt Lunds Universitet har i princip behållit sina 

gamla strukturer för beslutande och de kollegiala instanserna har fortfarande en stark 

ställning. På Södertörns Högskola har en del beslutande organ blivit av med sin exekutiva 

ställning och vid Linnéuniversitetet, Malmö Högskola, Högskolan i Dalarna samt Luleå 

Tekniska är de kollegiala organen svagare än före autonomireformen. Vid Luleå Tekniska 

Universitet fanns 2014 inga beslutande kollegiala organ alls.79  

 

Utvidgningen av kompetensramen för vilka som kan innefattas i det kollegiala kan ses som en 

utarmning av kollegialitetens ställning. Det är igen viktigt att betona skillnaden mellan 

medarbetarinflytande, studentinflytande och kollegialitet. De förstnämnda är uttalade mål, 

men att slå samman dem och på så effektivisera verksamheten i relation till de i direktiven 

uppställda målen är en kompromiss som försvagar kollegialiteten som en kvalitetsfrämjande 

institution80. Att det är ett enkelt sätt att svara mot och leva upp till politiska målbilder går att 

hävda då de grupper som adderats till det kollegiala inte innehar den expertis som 

kollegialiteten bygger på.  

 

De kollegiala institutionerna är också till exempel avgörande vid rekrytering. En sådan 

ordning är också att föredra. Den utbredda internrekrytering som sker är något som svenska 

universitet kritiserats för. En rapport från Sveriges universitetslärarförbund som kom 2018 

visar att många anställningsärenden är utlysta under en mycket kort tid och ofta har få 

sökande. Att konkurrens är en viktig faktor för att främja kvalitet är vedertaget och det är 

problematiskt att universiteten inte lockar till sig de mest kvalificerade sökande vid utlysande 

av prestige- och kompetensfulla tjänster.81 Detta är även något statsvetaren Bo Rothstein lyfter 

fram i sin promemoria till Ledningsutredningen. Varför det förhåller sig så har givetvis flera 

orsaker vilka inte avhandlas i den här uppsatsen. Klart är likväl att kollegiala organ med 

                                                 

79
 Sundberg, 2014 s.39-41 

80 Rider, Sundberg & Ahlbäck Öberg, 2014, s.8 

81 Lundgren, Anna, Claesson, Git Pipping & Åmossa, Karin, 2018, s.31-33 
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ämnesspecifik kunskap är mycket viktiga vid tillsättning av akademiska tjänster och att den 

funktionen förlorat betydelse när beslutande mandat gjorts om till rådgivande. Det finns en 

koppling mellan universitetsledares akademiska meriter och lärosätenas placering i diverse 

rankingar. Välmeriterade akademiska ledare tenderar att leda framgångsrika universitet.82 

 

Det kollegiala styret ska emellertid inte bara romantiseras som främst en styrande institution. 

Som jag lyft fram sköts många ekonomiska och administrativa uppdrag med fördel av andra 

aktörer inom akademin. De kollegiala organens viktigaste uppgift är till synes värnandet av 

den vetenskapliga processen och att se till att ledningen och politiker inte inskränker den 

akademiska friheten. Om systemet fungerar enligt rådande ordning är den viktigaste uppgiften 

att agera som kvalitetssäkring och att stå för ansvarutkrävande när så är motiverat.  

 

Det här är inte en fullständig analys av de effekter autonomireformen fått utan en illustration 

av en specifik problembild som finns. Helt klart behövs det mer forskning och utvärdering av 

dess långsiktiga konsekvenser på den högre utbildningen. Den splittring som finns, vilken 

givetvis funnits längre än reformen och som vidgats, är som sagt fokus för min frågeställning. 

Problematiseringen kring den splittringen görs nu mot bakgrund av de effekter 

autonomireformen haft på kollegialiteten i allmänhet och fakultetsnämnderna i synnerhet. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

82 SOU 2015:92, s.359 
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4.3 Akademisk segregation 

➢ Finns det fog för farhågan att autonomireformens konsekvenser kan vidga den 

splittring som redan ses mellan nya och gamla universitet och högskolor?  

 

”Regeringen vill betona att varje universitet och högskola avgör i vilken omfattning och i 

vilken takt reformer ska genomföras till följd av förslagen i denna proposition och vilka 

resurser som bör avsättas för detta. Eventuella merkostnader på grund av reformer som ett 

universitet eller en högskola genomför till följd av förslagen ska därför finansieras inom 

ramen för lärosätets anslag.”83  

 

Ovanstående citat är hämtat ur regeringens proposition (2009/10:149) efter vilken 

autonomireformen implementerades. Precis som jag tidigare nämnt var lärosätenas profilering 

en av de viktigaste motiven till ändringen av de organisatoriska styrdirektiven 2011. Det är i 

stor utsträckning en reform som ger förutsättningen frihet under ansvar till universiteten. 

Friheten är större medan utvärdering genomförs retroaktivt och kontinuerligt. Rektorerna på 

de flesta svenska universitet håller överlag med om behovet av, och det viktiga med 

ambitionen mot, en ökad autonomi för lärosätena. Detta visar studien som genomförts av 

forskargruppen vid Aarhus Universitet84. Den upplevda ökningen av lärosätenas autonomi är 

dock förhållandevis låg på grund av ökade krav på dokumentation och övervakning av 

verksamheten. Således har den institutionella friheten sannolikt inte påverkats i någon större 

utsträckning. Denna uppsats framhåller också att äldre forskningstunga universitet hållit kvar 

vid gamla metoder och strukturer i högre utsträckning än övriga lärosäten. Förändringen av 

fakultetsnämndernas ställning och mandat framhålls som en av de största organisatoriska 

förändringarna i och med reformen. Samma rapport bekräftar Sundgrens (2013 & 2014) 

slutsatser att det kollegiala ledarskapet försvagats till förmån för en större linjestyrning på 

flera lärosäten.  

 

I promemorian för Utredningen om styrning för starka och ansvarfulla lärosäten (U 2017:05) 

lyfts det fram några grundpelare eller kärnvärden för vad som bör premieras vid utvecklandet 

av styrningen för svenska lärosäten. De inledande berör akademisk frihet i vidare bemärkelse 

                                                 

83 Proposition 2009/10:149, s.43 

84 Sørensen et al., 2014, s.13 
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och sedan lyfter man fram att ”I andra länder finns exempelvis tudelade system för högre 

utbildning där universitet och yrkeshögskolor verkar under olika regelverk, eller en 

omfattande institutssektor där en stor del av den statligt finansierade forskningen bedrivs. 

Sverige har en närmast unik bredd i högskolelandskapet, vilket vår modell till styrning måste 

utgå från och ta hänsyn till.”85  

 

Ovanstående visar på problemet med att verka för profilering utan att påverka de 

institutionella ramarna i grunden. Svenska universitet ser olika ut, vilket de i olika avseenden 

bör göra, men profilering som avreglering har som sagt ingen tydlig koppling till profilering 

av innehållet i verksamheten och ger inte oavhängigt konsekvenser på den akademiska 

friheten. Det senare har utvärderingarna av reformens effekter indikerat. 

 

Autonomireformens effekter visar också tydligt att någon noterbar förändring av 

universitetens kärnverksamhet med avseende på profilering inte ägt rum. Reformen har 

primärt försvagat de kollegiala organen på några av de mindre universiteten. Linjen har fått 

utökade mandat. En sådan utveckling är problematisk om utvecklingen formas som ett 

nollsummespel där den ena styrformens vidgade inflytande förminskar den andra i dess mest 

centrala uppgift. All linjestyrning är som sagt inte en definitionsmässig inskränkning av 

kollegialiteten. Ett centralt ingrepp, där exempelvis fakultetsnämnders befogenheter 

nedmonterats asymmetriskt inom akademin, är problematiskt då kvaliteten är lärosätenas 

främsta konkurrensmedel och de kollegiala organen en av de beprövade garanterna för den 

vetenskapliga processen.  

 

De fyra stora flerfakultetsuniversiteten Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Göteborgs 

Universitet och Stockholms Universitet har som beskrivet en likartad organisationsstruktur 

och utmärker sig i relation till övriga mindre universitet och högskolor genom att de 

organisationsförändringar som gjorts där, i relation till det kollegiala styret, varit betydligt 

mindre där efter autonomireformen. Samtliga är i sin organisation mycket decentraliserade86. 

Dragen av akademisk traditionalism, vilket är en av flera så kallade idealtyper för hur 

                                                 

85 U 2017:05, s.4 

86 SOU 2015:92, s.247 

 



 39 

universitet ska utformas, är tydliga. I det här fallet starka kollegiala institutioner och en 

starkare bottom-up organisation, och mindre fokus på samhällsanpassning.87 

 

Den andra gruppen universitet, som utom de tidigare nämnda även omfattar Linköpings 

Universitet, Umeå Universitet, Karlstads Universitet samt Mittuniversitetet, präglas av en 

betydligt svagare traditionalism där till exempel anställningsärenden oftare sköts av 

linjechefer än de kollegiala organen.88  

 

Ledningsutredningen (SOU 2015:92) värderar inte vilken modell som ger de bästa 

förutsättningarna för kvalitet på svenska universitet och högskolor.89 Det finns indicier och 

argument för båda inriktningarna och ingen konklusiv slutsats beträffande vilken som är den 

långsiktigt bästa. En viss blandning internt är som tydligt klargjort en nödvändighet. Man bör 

likväl tänka på att massuniversiteten är ett relativt nytt fenomen. De äldre institutionerna står 

fortfarande för det mesta av forskningen och de mest prestigefulla utbildningarna (av 

universiteten som drivs som förvaltningsmyndigheter). Vi vet egentligen inte hur detta 

förhållande kommer att utvecklas framöver då instrumenten för att reglera universitetens 

interna kvalitetsdrivande institutioner delvis tagits bort ur direktiven. 

 

Jämställdhet är i propositionen främst en fråga om könsfördelning, men att öppna upp 

universiteten för underrepresenterade grupper är också en allmän och explicit målsättning. 

Jämställdhet är därtill en förutsättning för kvalitet i den diskurs som förs. När jag diskuterar 

akademisk kvalitet i det här sammanhanget behandlar jag jämställdhet som ett begrepp som 

innefattar både representation av olika samhällsgrupper, men också en likvärdig kvalitet 

mellan olika institutioner. En stor segregation av bland annat antagningskrav och kvalitet - 

ansedd, subjektiv eller reell - är svår att bryta om den ges förutsättning att växa när lärosätena 

väljer olika vägar för att säkra kvaliteten. Kunskapen är bristfällig och i dag kan reformens 

effekt på jämställdheten vad gäller könsfördelningen på universiteten vara svår att påvisa 

enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet (Rapport 2014:9). Regeringens målbild om 

en jämställd akademi i världsklass ter sig mer som en from förhoppning än som något 

                                                 

87 Ibid, s.249 
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autonomireformen direkt främjar. I vart fall ur ett processteoretiskt perspektiv där utfall avses 

regleras av den policy som styr. 

 

Vidare är det svårt att finna orsaker eller instrument i autonomireformen som bidrar till att 

gruppen nyare lärosäten skulle knappa in på de äldre institutionerna vad gäller prestige, 

kvalitet och kunskapsproduktion. En sådan utveckling är svår att motivera och närmast 

omöjlig att prognosticera. Autonomireformen har medfört en viss profilering om syftet ligger 

på en diversifiering i hur verksamheten bedrivs. Huruvida de olika angreppssätten ger 

ekvivalenta förutsättningar för kvalitet råder det olika uppfattningar om. Klart är likväl att den 

historiskt beprövade kollegiala modellen är utmanad på en grupp lärosäten. Huruvida det de 

facto leder till en negativ effekt på den akademiska kvaliteten vill jag i den här uppsatsen låta 

vara osagt även om det historiska facit för kollegialitetens betydelse styrker en sådan ansats. 

Det som är tydligt är alltjämt att ingen faktiskt har speciellt starka argument till varför en 

sådan uppdelning som vi nu ser skulle främja jämställd kvalitet mellan universiteten. 

Uppfattningarna är delade och kunskapen, i den för den här uppsatsen studerade litteraturen, 

för svag för styrkandet av autonomireformens gynnsamma effekter. Inte heller finns 

instrumenten att vare sig stävja eller på annat sätt påverka utvecklingen i och med 

avreglerandet. Den amerikanska modellen där segregationen mellan de topprankade 

universiteten och övriga är extremt stor visar att det finns potential för ”världsklass” även i ett 

starkt segregerat system. Frågan är huruvida det är önskvärt. Av målsättningen att döma, med 

de starka värdeorden jämställdhet, mångfald och världsklass i centrum, är regeringens vision 

för svensk akademi troligtvis inte en starkt segregerad sektor. I varje fall inte i högre 

utsträckning än vad fallet är i dag.  
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5.  Slutsatser 

5.1 Problemformuleringen 

I den här delen sammanfattas de konkreta problem med autonomireformen som identifierats i 

analysdelen och motiverar den potentiellt negativa sidan av splittringen mellan grupperna nya 

och gamla universitet och högskolor. Nedan följer de punkter som i analysen lyfts fram som 

mest problematiska. 

 

Den första rör huvudmannaskapet för universiteten. Profilering av verksamheten är 

problematiskt under nuvarande myndighetsform där universiteten har samma relation till 

staten och där direktiv och lagar måste utformas för att gälla alla institutioner. 

Autonomireformen var en kompromiss där den institutionella autonomin främjades genom en 

avreglering som även fick stor åverkan på de kollegiala institutionerna. Som resonerat främjar 

inte en friare administration per definition en friare forskning och akademisk verksamhet. 

Tvärtom har det kollegiala styret och dess kvalitetsfrämjande värde marginaliserats på 

lärosäten med svagare akademiska traditioner och verksamhetsstrukturer. Exekutiva organ har 

blivit rådgivande och på enstaka håll även upplösts till förmån för beslutande av en enskild i 

organisationslinjen. Effekterna är en potentiellt svagare akademisk frihet och en verksamhet 

närmare universitetsledning och därigenom politiska aktörer. Det senare då en majoritet av 

ledningen på universiteten i dag är tillsatt utifrån. Profilering med avseende på uppdrag skiljs 

inte instrumentellt från profilering av det vetenskapliga förhållningssättet. Det sistnämnda är 

ett avsteg från de metoder som format universitetens akademiska trovärdighet. 

 

Den andra handlar om de instrument som huvudmannen har att reglera utvecklingen med. 

Som påvisat finns ett glapp mellan de uppställda målen och det faktiska utfallet. Främst på 

gruppen mindre lärosäten. Den profilering som ägt rum rör i enlighet med ovanstående stycke 

inte verksamhetens mål utan effekten är en strukturell rationalisering av de kvalitetssäkrande 

institutionerna för att främja effektivitet och handlingskraft. Sambandet mellan en sådan 

utveckling och universitetens oberoende är svagt då huvudmannaskapet fortfarande är statligt 

och ledningens direktiv och styrning ofta är ett derivat av politiska målsättningar.  

 

Den tredje rör den kunskapsbrist som finns. Det svenska systemet för förvaltning av lärosäten 

är olikt många av de som återfinns i andra länder. Däri återfinns del av anledningen till 
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behovet av en reform. Avregleringens följder är problematiskt med tanke på bristen av 

korrigerande instrument. Universitet med svagare akademiska traditioner har valt en mer 

managementorienterad verksamhetsstruktur. Vart en sådan utveckling leder vad gäller 

kvalitetsfrämjande och konkurrens är svårt att påvisa. Diskrepansen mellan vad som 

presenteras i högskolelagen vad gäller den enskildes forskningsfrihet blir dock större ju färre 

beslut som regleras av de kollegiala organen. En utveckling som under nuvarande styrform 

står utanför huvudmannens kontroll. Som beskrivet i föregående delavsnitt är den 

utvecklingen inte per definition negativ, men den kunskap som finns motiverar rimligtvis 

tvivel angående dess långsiktiga hållbarhet. 

 

Den sista punkten handlar om hur utvecklingen överensstämmer med de långsiktiga 

målsättningarna för universitetssektorn. Segregationen mellan universiteten är problematisk 

om de långsiktiga ambitionerna om jämställdhet och världsklass är predominanta. Mot 

bakgrund av ovanstående är det svårt att motivera att autonomireformen leder till ett minskat 

institutionellt glapp, vad avser kvalitet och kunskapsproduktion, mellan svenska lärosäten. 

Därför är frågeställningen viktig. Den kunskapsbrist som finns, i kombination med den 

påvisade utvecklingen, indikerar att det finns problem med att de universitet som står under 

statligt huvudmannaskap ser så olika på kollegialitetens betydelse för den vetenskapliga 

processen. 

 

 

5.2 Framtida diskussion och studier 

Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? De parallella idéerna är enkelt beskrivet en 

normbaserad styrning mot en incitamentsstyrning där uppföljning görs genom 

kvalitetsutvärdering och belöning.  

 

Det är inom förvaltningen nödvändigt med en bred kunskapsbas och konsekvensanalys av den 

modell som implementeras. Tillsammans med annan litteratur har min uppsats med sitt fokus 

visat på att det finns ett behov av mycket mer forskning och analys av universitetens styrning 

och utveckling. Finns det negativa trender är forskning och kunskap det främsta verktyget för 

att med framgång utforma en policy. Det handlar om att se tillbaka för att därigenom kunna 

analysera och prognosticera en, efter konstituerade målbilder, gynnsam väg framåt. Styrning 

rör inte bara organisationens utformning utan också värderingen av de målsättningar som satts 
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upp. När politiken erhåller ett starkare inflytande över utbildning och forskning aktualiserar 

det frågan om lärosätenas roll i samhället ytterligare. Universiteten är som ständigt poängterat 

inga vanliga förvaltningsmyndigheter. Sättet frågan hanteras på får, på gott och på ont, stora 

konsekvenser för samhällsutvecklingen över tid. Universiteten är en viktig komponent i 

välståndsekvationen. Det faktum att kollegialitetens centrala ställning på universiteten endast 

är ett perifert fenomen i den bredare förvaltningspolitiska debatten accentuerar vikten av 

fortsatt forskning och diskussion om hur universiteten bäst navigerar mot samhällets 

långsiktiga förväntningar. Det finns därutöver en bristande kunskap hos studenter om vilka 

kärnvärden och ideal som format och utgör grunden för den högre utbildningen. I det 

avseendet finns det ingen tydlig distinktion om vad som skiljer högre utbildning från 

gymnasiet där kritiskt tänkande och akademisk frihet inte har samma centrala ställning.90 

 

Mot bakgrund av den bristande kunskap som finns, speciellt hos studenter och närmast 

berörda aktörer, föreligger ett visst behov av att klargöra vilka inställningar till styrning som 

finns bland dessa. Det finns många debattörer och tyckare, men den bakomliggande 

kunskapen och inställningen hos den breda massan av aktiva är relativt grumlig91. Kanske är 

frågan förbisedd och inte uppmärksammad i den utsträckning den förtjänar med tanke på dess 

vikt. Hur har de organisatoriska förändringarna tagits emot generellt? Mycket anekdotiskt 

underlag finns, men det är som sagt svårt att belägga om det finns mer generaliserbara åsikter 

om reformens legitimitet och effekter. 

 

En annan viktig infallsvinkel borde vara att komparativt jämföra utveckling inom akademin 

med den inom till exempel skolan eller sjukvården, som liksom högskolorna reformerats och 

mer drivits enligt en förvaltningsmodell med inslag av New Public Management. En 

omfattande forskning är viktig då reformerna och utvecklingen är svåröverblickbara och det 

finns en viss polarisering över verklighetsbeskrivningen samt vilka problem som kan 

identifieras. Detta är speciellt viktigt i en sektor som är så komplex, unik och 

samhällsekonomiskt viktig som den högre utbildningen.  

 

                                                 

90 Barrling Hermansson, 2005, s.125 

91 Ibid 
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Avslutningsvis den fråga som närmast kan kopplas till min frågeställning. Det finns ett visst 

underlag för varför universiteten förhållit sig så olika till autonomireformen. 

Implementeringens variation är belagd, men inte i tillräcklig utsträckning förklarad och 

motiverad ur ett långsiktigt perspektiv. De få studier som gjorts efter 2011 visar på en 

utveckling som både kan välkomnas och problematiseras. Huruvida reformen är framgångsrik 

och vad som bör adresseras härnäst är ett empiriskt svårlöst problem då endast ett fåtal 

konsekvensanalytiska studier har genomförts. Dessa visar på en rad problem, av vilka några är 

de jag valt att lyfta fram i den här uppsatsen.  

 

I skrivande stund pågår alltjämt en ny statlig utredning om universitetens styrning och 

förhoppningsvis adresseras de frågor jag här lyft fram92. Precis som berört förs en diskussion 

om att helt reformera huvudmannaskapet för universitet och högskolor. Ska de drivas som 

förvaltningsmyndigheter eller är ett annat system att föredra? 

 

                                                 

92 sou.gov.se/utredningen-om-styrning-for-starka-och-ansvarsfulla-larosaten, hämtad 2018-05-21 
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