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Title: Governance within Swedish economics and business schools.  

             - Market mechanisms, Bureaucratic mechanisms or Clan mechanisms?  

 

Background: In current research on organizational control in higher education 

institutions, clan- and culture mechanisms is advocated as the form of organizational 

control that should be used due to the fact that higher education institutions are 

characterized by high knowledge and cooperation. At the same time, empirical 

research shows that organizational control within higher education institutions is 

increasingly characterized by output measurements. Several of the studies that 

concern the subject are also based on an employee perspective, which creates a gap 

in the theory of how the issue is addressed from a leadership perspective. 

 

Purpose: The aim of the study is to, based on a leadership perspective, chart the 

organizational control that takes place in Swedish economics and business schools. 

In addition, the study should also explain whether different situational factors affect 

the control and how these affect. 

 

Method: The study takes its starting point in a qualitative study in which several 

interviews have been made to give the study an extensive and nuanced picture of the 

organizational control at Swedish economics and business schools. 

 

Conclusion: The results of the study have shown that there is a mixture of market 

mechanisms, bureaucratic mechanisms and clan mechanisms within Swedish 

economics and business schools. The study has also shown that the organizational 

control differs when it comes to education and research. In research, market 

mechanisms is dominant, while education has a greater variety of forms of 



 

mechanisms. It has also been found that several of the study's situation factors have 

an influence on the organizational control that is taking place. 
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Titel: Styrning inom svenska ekonomi- och handelshögskolor.  

          -Marknadsstyrning, byråkratisk styrning eller klanstyrning?  

 

Bakgrund: I den forskning som finns kring styrning inom högre lärosäten 

förespråkas klan- och kulturstyrning som den styrform som bör användas 

eftersom högre lärosäten karaktäriseras av hög kunskap och samarbete. 

Samtidigt visar empirisk forskning att styrning inom högre lärosäten allt mer 

karaktäriseras av outputmätningar vilket leder till kontroverser. Flera av de 

studier som finns på ämnet är dessutom baserade utifrån ett 

medarbetarperspektiv vilket skapar ett gap i teorin kring hur frågan bemöts 

utifrån ett ledarskapsperspektiv.  

 

Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett ledarskapsperspektiv, kartlägga den 

styrning som sker inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. Utöver detta 

ska studien även förklara huruvida olika situationsfaktorer påverkar styrningen 

samt hur dessa påverkar.  

 

Metod: Studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ studie där flera intervjuer 

har gjorts för att ge studien en omfattande och nyanserad bild av styrningen på 

svenska ekonomi- och handelshögskolor.  

 

Slutsats: Studiens resultat har visat att det förekommer en blandning av 

marknadsstyrning, byråkratisk styrning samt klanstyrning inom svenska 



 

ekonomi- och handelshögskolor. Studien har även visat att styrningen skiljer 

sig åt när det kommer till utbildning respektive forskning. Inom forskningen 

är marknadsstyrningen dominerande medan utbildningen har en större 

variation av styrformer. Det har också visat sig att flera av studiens 

situationsfaktorer har inverkan på den styrning som sker.  

Nyckelord 

Marknadsstyrning, Byråkratisk styrning, Klanstyrning, Profession, 

Contingency teorin, Högre lärosäten, Ekonomi- och handelshögskolor  

Tack 

Inledningsvis vill vi rikta ett tack till alla medverkande respondenter som 

tagit sig tid att ställa upp och delta i våra intervjuer. Utan deras deltagande 

hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack 

till vår handledare Elin Funck för alla givande diskussioner och 

uppmuntrande ord på vägen. Slutligen vill vi tacka vår examinator Fredrik 

Karlsson och våra opponenter för värdefull och konstruktiv feedback på 

samtliga seminarier, dessa synpunkter har fört arbetet framåt och gjort 

studien bättre.  
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1 Inledning 

Denna studie behandlar styrning inom svenska ekonomi- och handelshögskolor med 

fokus på huruvida situationsfaktorer påverkar den styrning som sker. Inledningsvis 

beskrivs syftet med högre utbildning i Sverige samt tidigare forskning kring hur 

styrningen inom högre lärosäten bör vara och är uppbyggd. Därefter presenteras en 

problemdiskussion där problemet som studien ska bidra med att lösa lyfts fram. 

1.1 Bakgrund 
Det främsta syftet med Sveriges statliga universitet och högskolor är att bedriva 

forskning och utbildning med hög kvalitet (Regeringskansliet 2017). Inom ramen för 

dessa uppgifter har universiteten och högskolorna dessutom ansvar för att samverka 

med samhället vilket inom akademin beskrivs som den tredje uppgiften. Detta har 

stegvis resulterat i ett ökat ansvar för att lösa politiska, såväl som samhälleliga problem 

(Furusten 2006). Utifrån forskningssynpunkt fyller högskolorna och universiteten, 

hädanefter benämnt som lärosäten, en viktig funktion då större delen av den statligt 

finansierade forskningen i Sverige bedrivs här (UKÄ 1 2018). De högre lärosätena och 

dess styrning har sedan länge varit föremål för granskning och redan i slutet av 1980-

talet övergick styrningen inom statsförvaltningen till mål- och resultatstyrning vilket i 

början av 1990-talet ledde fram till den s.k. “frihetsreformen” (prop. 1992/93:1). 

Frihetsreformen gav staten minskat inflytande över lärosätenas val av forskning och 

utbildningsutbud, och decentraliseringen ökade genom mål- och resultatstyrning 

(Furusten 2006). Reformen från år 1993 gav lärosätena än större frihet att själva avgöra 

hur resurser skulle användas, hur organisationen skulle se ut och organiseras samt 

vilket studieutbud som skulle erbjudas (UKÄ 2 2017). 

  

Cole och Cole (1973) beskrev tidigt att den “heliga gnistan” bakom akademikernas 

forskningsframgångar var den så kallade autonoma motivationen. Autonom 

motivation inramar det faktum att människan arbetar för sin egen vinning. I kontrovers 

till ökad efterfråga på hårdare kontroll menar forskare inom psykologisk teori att den 

autonoma motivationen minskas i takt med expanderad kontroll (Deci 1971; Deci and 

Ryan 1985). Här uppstår således ett problem för hur ledningsgrupper på högre 
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lärosäten ska lyckas uppnå högt ställda krav på ökade prestationer samtidigt som den 

autonoma motivationen bibehålls (Sutton & Brown 2016). Trots att friheten betraktas 

som en viktig faktor för forskningsframgång har lärosäten i flertalet länder fått ökade 

krav på sig att generera forskningsresultat vilket också har lett till att efterfrågan på 

effektiv styrning har ökat (Organisation for Economic Cooperation and Development 

2005; Sutton & Brown 2016). Likaså i Sverige har kvalitetskraven som lärosätena ska 

leva upp till ökat, även om friheten för hur man ska nå dessa mål fortfarande är relativt 

stor (Mogren, Jacke, Markides, Strömme, Olving & Söderström 2016). 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har fått i uppdrag av Sveriges regering att ta fram 

en plan för hur lärosätenas kvalitet ska kunna kontrolleras. Denna granskning som 

bland annat innebär kontroll av styrning, kvalitet och organisation implementerades 

2017 (UKÄ 3 2017) vilket tyder på att ämnet är mycket aktuellt. 

  

Det är tydligt att det, inom den forskning som finns på området, råder oenighet kring 

vilken typ av styrning som bör användas för styrning inom akademin. Flera författare, 

däribland Sporn (1996) och Kezar och Eckel (2002) menar att kulturstyrning, som 

innebär att gemensamma värderingar och tankemönster kring hur arbetet ska utföras 

är det som styr medarbetarna, med fördel bör användas på lärosäten med högre 

utbildningsnivå för att bibehålla den autonoma motivationen och öka effektiviteten. 

Ouchi (1979) var en av de första med att identifiera klanstyrning som en möjlig väg 

till att styra en organisation och särskilt inom specifika professioner som exempelvis 

forskaryrket är. En profession kännetecknas av yrkesnormer, kvalitetskrav och 

utbildningsbakgrund. Ouchi (1979) menar att när de inom en profession, i det här fallet 

forskare och universitets- och högskolelärare, blir legitimerade skapar det automatiskt 

respekt och trovärdighet för deras arbete och allt för hård kontroll kan göra att 

medarbetarna tappar lusten att prestera sitt bästa. Trots att flera forskare framhåller att 

klan- eller kulturstyrning är styrformen som med fördel bör användas inom akademin 

menar Liefner (2003) att resursallokering och budget används samt att användandet av 

olika sätt att allokera resurser ger olika output av lärosätena. På senare tid har 

användningen av både kvantitativ och kvalitativ prestationsmätning i form av mått 
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gällande publicerade forskningsresultat, undervisningstimmar och antal examinerade 

studenter ökat (Kallio, Kallio & Grossi 2017; Rabovsky 2012). Guthrie och Neumann 

(2007) beskriver att denna förändring i styrning, mot ökade prestationsmätningar, är 

ett försök i att bemöta förändringar i samhällets- och konsumenternas förväntningar 

på högre lärosäten. Författarna (2007) menar även att utvecklingen för de högre 

lärosätena i Australien kan sägas ha gått mot ett mer marknadsorienterat arbets- och 

synsätt vilket har inneburit reformer med ökat fokus på effektivitet, stordriftsfördelar, 

rationaliseringar samt ökad andel privat finansiering för forskning även för offentliga 

universitet. 

  

I andra länder har styrning bland annat påverkats av ökad privatisering och lärosätenas 

krav på prestationer har i takt med detta också ökat (Guthrie & Neumann 2007). På 

senare tid har frågan om huvudmannaskap, det vill säga om lärosätet är privat eller 

offentligt, blivit en av huvudfrågorna i den internationella debatten (Rouse & Barrow 

2009). Forskningsresultaten gällande den här frågan ser lite olika ut och flera studier 

som gjorts på motsvarande svensk högstadienivå visar att privata skolor presterar 

bättre än statliga även efter att man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer (se t.ex. 

Toma 1996; Dronkers & Robert 2008; Dronkers & Avram 2010). I vissa fall är det 

däremot svårare att se någon skillnad efter att de socioekonomiska faktorerna fått spela 

in. Ett exempel på det är en spansk studie gjord på motsvarande svensk gymnasienivå 

som visar att de privata skolorna i Spanien presterar bättre än de offentliga men det 

verkar till stor del bero på studenterna som väljer de olika skolorna. Tar man dessutom 

hänsyn till studenternas olika förutsättningar verkar skillnaderna mellan skolorna 

reduceras kraftigt (Cordero, Prior, Simancas 2016). En annan studie genomförd på 

universitetsnivå i Italien visar att den ökade konkurrensen, till följd av privatisering 

har lett till negativa konsekvenser på lärosätenas utbud och prestation (Rossi 2009). 

Det finns dock andra studier som pekar på bättre resultat i de offentligt finansierade 

skolorna jämfört med i de privata skolorna, bland annat en studie baserad på elever i 

årskurs 4 till 8 i North Carolina, USA (Bifulco & Ladd 2006) och en studie gjord i 

Indonesien, Asien baserad på motsvarande svensk högstadienivå (Newhouse & Beegle 
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2006). Baserat på det faktum att det inte finns någon enhetlighet i vad som påverkar 

kvaliteten på lärosätena har kvalitet och kvalitetsmätning inom lärosätena blivit allt 

viktigare för att attrahera toppstudenter, erhålla finansiering och bibehålla en stark 

konkurrenskraft (Guthrie & Neumann 2007). Idag utförs större delen av 

kvalitetsgranskningen på de svenska universiteten och högskolorna av det statliga 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, men som en del av den mer marknadsorienterade 

synen på högre lärosäten har efterfrågan på ytterligare kvalitetsgranskning ökat vilket 

har lett till ökat intresse för ackreditering bland högre lärosäten (UKÄ 3 2017; 

Högskoleverket 2003). Ackreditering är en form av legitimering som avser att avgöra 

huruvida en utbildning uppfyller förutbestämda krav. 

1.2 Problemdiskussion 
Utifrån tidigare gjorda studier gällande vilken styrning som bör användas och om 

privata eller statliga skolor presterar bäst är problemet att resultaten säger olika och ser 

olika ut bland annat beroende på vilka länder som studerats. Vad som dock noterats är 

att mycket av den forskning som idag finns på ämnet är utförd utomlands och det finns 

få studier som studerar frågeställningen i Sverige (Se exempelvis Kallio et.al 2017; 

Cordero et.al 2016; Jimenez, Lockheed & Paqueo 1991; Toma 1996). Det finns 

dessutom flera situationsfaktorer som skiljer de svenska ekonomi- och 

handelshögskolorna åt vilket leder till en frågeställning kring om inte detta kan tänkas 

påverka styrningen som sker. I Sverige finns idag 17 universitet och 13 högskolor 

(UKÄ 4 2018). Med en stor variation i storlek sträcker sig Högskolan i Skövde, som 

är den minsta högskolan med ca 4 000 studenter till Stockholms universitet med ca 33 

000 studenter (UKÄ 5 2018). De statliga lärosätena har staten som huvudman medan 

andra privata utbildningsanordnare, såsom Handelshögskolan i Stockholm och 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping, har stiftelser som huvudman (UKÄ 4 2018; 

Handelshögskolan i Stockholm 1, u.å.). En annan faktor som skiljer flera svenska 

ekonomi- och handelshögskolor åt är huruvida de är ackrediterade eller ej och om det 

är något man strävar efter. Det finns således mycket som skiljer de svenska ekonomi- 

och handelshögskolorna åt och Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson 
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(2014) pekar på vikten av att beakta dessa situationsspecifika skillnader vid 

utformning av styrning. 

  

Forskning utförd inom företag visar att det finns tydliga skillnader på vilken styrning 

organisationen använder beroende på bransch (Chenhall 2003). Davila, Foster och 

Oyon (2009) menar att storleken på organisationen påverkar den styrning som används 

och Sigurjonsson (2010) beskriver förändringen av verksamhetens styrning när de 

isländska bankerna gick från att vara statliga till att privatiseras vilket är ett tydligt 

exempel på hur huvudmannaskapet inverkar på styrningen. Dessa exempel tydliggör 

att styrningen påverkas av olika situationsfaktorer. Det vore av denna anledning 

underligt om det inte gick att se skillnader inom styrningen av svenska ekonomi- och 

handelshögskolor beroende på situationsfaktorer som exempelvis storlek, 

huvudmannaskap, huruvida ekonomi- och handelshögskolorna är ackrediterade eller 

ej eller om det är en högskola eller ett universitet. Den kunskap som idag finns kring 

hur olika situationsfaktorer påverkar styrningen på de svenska ekonomi- och 

handelshögskolorna tycks vara begränsad trots det faktum att mer än 7,5 procent av 

den svenska statsbudgeten går till finansiering av forskning och utbildning (Carlgren 

2019). Valet av styrning påverkar prestationerna inom organisationen vilket således 

ger direkta implikationer på lärosätenas resultat(Se exempelvis Ouchi 1979). Det är 

således av stort samhälleligt intresse med mer kunskap gällande hur man resonerar 

kring styrning av universitet utifrån olika situationsfaktorer. Med utgångspunkt i denna 

studie kan fortsatt forskning resultera i mer funktionell styrning som tar hänsyn till 

lärosätets situationsfaktorer. 

  

I och med den kontrovers som uppstår mellan å ena sidan ökade prestationskrav och å 

andra sidan teorins förespråkande av frihet i form av klan- och kulturstyrning uppstår 

flera ifrågasättanden kring hur styrning inom de svenska ekonomi- och 

handelshögskolorna sker. Är huvudfokus från ledningens synvinkel att bibehålla den 

autonoma motivationen genom hög frihet eller läggs fokus på omgivningens ökade 

krav på prestation? Något som framförallt tyder på att det bör vara skillnader i 
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styrningen på de olika ekonomi- och handelshögskolorna är det faktum att flera 

situationsfaktorer skiljer dem åt. Av denna anledning anses det än mer relevant att 

kartlägga styrningen inom ekonomi- och handelshögskolorna för att ta reda på om 

situationsfaktorer kan förklara eventuella skillnader. Framförallt kritiseras forskningen 

kring ekonomistyrning inom högre lärosäten för att fokusera på styrningens 

dysfunktionalitet (Sutton & Brown 2016). Den här studiens syftar således istället till 

att studera och förklara hur styrningen ser ut inom svenska ekonomi- och 

handelshögskolor.  

 

Studien tar sin utgångspunkt ur ett ledarskapsperspektiv vilket ger nya synvinklar på 

problemet då flera tidigare studier inom ämnet har haft utgångspunkt ur ett 

medarbetarperspektiv (Se exempelvis Sutton & Brown 2016; Kallio et.al 2017). Sutton 

& Browns (2016) studie som är en fallstudie ur ett medarbetarperspektiv visar att den 

autonoma motivationen är grundläggande för att nå de bästa forskningsresultaten. 

Kontroll och styrning förekommer och kan vara bra för att öka kvalitén på forskningen 

men då ska den eventuella styrningen utformas så att forskaren inte upplever det som 

kontroll eller styrning. I de fall styrning eller kontroll förekommer är det en fördel om 

det inte är “chefer” som kontrollerar utan hellre kollegor eller andra erfarna forskare. 

Kallio, Kallio och Grossi (2017) gör sin studie med hjälp av ett frågeformulär som 

besvaras av 966 medarbetare inom finska universitet. De finska universiteten har gått 

mot mer kontroll baserat på prestationsmätningar och studiens resultat visar att 

kvantitativ mätning främjas i Finland idag. Det har blivit allt viktigare med mängden 

extern finansiering och antal publikationer. För finansieringen är också antalet 

studenter som klarar kurser och tar examen avgörande. Kallio, Kallio och Grossis 

(2017) slutsats är att det kan riskera att sänka kvalitén på bland annat undervisningen 

eftersom man riskerar att godkänna studenter baserat på lägre krav. De empiriska 

resultaten visade att en majoritet av respondenterna ville ha en blandning av 

kvantitativa och kvalitativa indikatorer som bedömning av deras prestationer. Exempel 

på kvantitativa indikatorer kan vara antal publikationer och exempel på kvalitativa 

indikatorer kan vara kvalitén på publikationen. De menar dessutom att olika 
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arbetsuppgifter ska bedömas, då prestationer inom undervisning tenderar att ignoreras 

med allt för stort fokus på kvantitativ prestationsmätning.  Genom att studera styrning 

av svenska ekonomi- och handelshögskolor ur ett ledarskapsperspektiv utgör studien 

således ett teoretiskt bidrag vilket förhoppningsvis bör leda till nya insikter och 

frågeställningar för fortsatt forskning. För att avgränsa studien och göra den 

genomförbar med hänsyn till studiens tidsomfattning har vi valt att studera just svenska 

ekonomi- och handelshögskolor. Valet av just ekonomi- och handelshögskolor beror 

delvis på vårt intresse för denna inriktning eftersom att vi själva studerar ekonomi. Att 

de olika fakulteterna blir som egna högskolor inom universiteten gör det även enkelt 

att avgränsa studien till just ekonomi- och handelshögskolor och för att få med de 

privata alternativen Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping International 

Business School, hädanefter benämnt som JIBS, passade just ekonomi- och 

handelshögskolor bättre än andra alternativ. Det anses även vara relevant att studera 

ekonomi- och handelshögskolor med tanke på ackrediteringens framfart inom 

inriktningen (Högskoleverket 2003) då detta kan tänkas ha inverkan på den styrning 

som sker. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovan förda diskussion har följande problemställning formulerats: 

• Hur sker styrningen inom svenska ekonomi- och handelshögskolor? 

• Vilka situationsfaktorer påverkar styrningen och på vilket sätt påverkar dem? 

1.4 Syfte 
Denna studie syftar särskilt till att, utifrån ett ledarskapsperspektiv, redogöra för 

styrningen inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. Vidare avser studien att 

identifiera vilka situationsfaktorer som påverkar styrningen och förklara på vilket sätt 

de påverkar för att utveckla kunskapen kring styrning av universitet och högskolor.   
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1.5 Disposition 
 

 

 
Figur 1 Studiens fortsatta disposition 

2 Metod 

Nedan beskrivs de metodval som görs i syfte att kartlägga och få svar på studiens 

problemformulering. Inledningsvis presenteras studiens forskningsstrategi och ansats. 

Därefter beskrivs urvalet av studiens ekonomi- och handelshögskolor samt 

respondenter. Sedan förs en diskussion om datainsamlingsmetoden och kapitlet 

avslutas med en redogörelse för studiens kvalitetsmått. 



 

9(103) 

 

2.1 Forskningsstrategi & forskningsansats 
Då denna studie syftar till att kartlägga hur styrningen sker inom de svenska ekonomi- 

och handelshögskolorna kommer fokus i studien att vara analyser baserat på 

deltagarnas egna ord, därav valdes den kvalitativa forskningsstrategin (Patel & 

Davidsson 2011). Studien syftar även till att analysera huruvida skillnader uppstår i 

styrningen utifrån de svenska ekonomi- och handelshögskolornas olika 

situationsfaktorer och då är den kvalitativa forskningsmetoden att föredra eftersom 

Yin & Retzlaff (2013) menar att den kvalitativa forskningen täcker in sammanhang 

och omständigheter som exempelvis sociala och institutionella villkor och miljöer 

vilket är nödvändigt i studien. Även Alvesson och Sköldberg (2017) menar att 

kvalitativ forskning passar bättre in när sociala och kulturella fenomen ska studeras 

vilket den här studien avser göra när de olika situationsfaktorerna beaktas för att 

analysera eventuella skillnader och likheter av ekonomi- och handelshögskolornas 

styrning. Då studien tar sin utgångspunkt i befintliga teorier och begrepp som 

exempelvis Ouchis (1979) ramverk för styrning och contingency teorin och sedan 

analyserar empirin utifrån detta kan den deduktiva ansatsen anses ligga till grund för 

studien (Yin et. al 2013).  Enligt Alvehus (2013) är egentligen renodlad deduktion 

orimlig att leva upp till i verkligheten när det gäller kvalitativ forskning och det beror 

på tolkningsprocessen som uppstår i en kvalitativ studie. Abduktion är ett begrepp som 

används för att beskriva blandningen av induktion och deduktion. Det begreppet anses 

passa in på den här studien eftersom studien växlar mellan dels empiri och dels teori 

på så sätt att hypoteser först ställdes upp gällande hur situationsfaktorer borde påverka 

styrningen utifrån teorin, därefter visade empirin om så var fallet eller ej och empirin 

bidrog förutom med att besvara hypoteserna även med att hitta nya situationsfaktorer 

som utvecklar teorin kring styrning inom högskolor och universitet (Alvehus 2013).  

2.2 Urval 
För att kunna besvara de frågor som formulerats i problemformuleringen har ett 

målstyrt urval använts vilket är fallet i de allra flesta kvalitativa forskningsstudier 

(Bryman & Bell 2017). I ett målstyrt urval väljs analysenheterna, som i det här fallet 

är olika ekonomi- och handelshögskolor, ut genom kriterier som gör att det är möjligt 
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att besvara frågeställningen. Kriterierna som ska vara uppfyllda vid urvalet i den här 

studien är att det ska finnas en variation av ekonomi- och handelshögskolor som 

representerar olika situationsfaktorer som huvudmannaskap, storlek, högskola eller 

universitet, eller nivå av ackrediteringsarbete. Tillvägagångssättet vid val av urval blev 

en blandning av Urval av ett typiskt fall som innebär att vi valt de ekonomi- och 

handelshögskolor vi valt eftersom de exemplifierar de dimensioner som är av intresse 

i studien, samt Urval med så stor variation som möjligt eftersom analysen kommer ha 

komparativa inslag (Bryman & Bell 2017). 

2.2.1 Urval av ekonomi- och handelshögskolor 

Med anledning av studiens frågeställning har urval av ekonomi- och handelshögskolor 

baserats på variationer i ett antal situationsfaktorer. De situationsfaktorer som ligger 

till grund för urvalet är huvudmannaskap, storlek, hur långt lärosätet kommit i sin 

ackrediteringsprocess samt om det är en högskola eller ett universitet. Valet av dessa 

situationsfaktorer beror på att vi ville få en spridning av de utvalda ekonomi- och 

handelshögskolorna och genom att välja dessa faktorer representeras flera olika 

situationsfaktorer inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. Storlek är en viktig 

situationsfaktor att beakta när det kommer till utformning av styrning i olika 

organisationer (Davila et. al 2009) och eftersom spridningen av storlek är stor bland 

svenska ekonomi- och handelshögskolor valdes denna situationsfaktor. Att 

huvudmannaskap valdes som en situationsfaktor beror på att det visat sig ha betydelse 

i tidigare studier (se exempelvis Toma 1996, Dronkers & Robert 2008; Dronkers & 

Avram 2010, Kallio et.al, 2017). Hur långt ekonomi- eller handelshögskolan har 

kommit i sin ackrediteringsprocess anses vara en relevant situationsfaktor eftersom 

intresset för ackrediteringar ökar bland svenska ekonomi- och handelshögskolor (UKÄ 

3 2017; Högskoleverket 2003) och ackrediteringsorganen EQUIS och AACSB har 

kvalitetskrav som måste uppfyllas för att bli ackrediterade (EFMD u.å; AACSB 3 u.å). 

Målet att uppnå dessa kvalitetskrav borde därför kunna påverka styrningen. Dessutom 

finns studier som tydligt visar hur certifieringar av olika slag har haft stor inverkan på 

den styrning som sker (se exempelvis Gustafsson & Tamm-Hallström 2013). Högskola 

eller universitet valdes ut som en situationsfaktor eftersom det är en central 
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situationsfaktor som skiljer svenska ekonomi- och handelshögskolor åt. Syftet med 

studien är att se huruvida situationsfaktorer påverkar styrningen i allmänhet och inte 

specifikt hur just de här faktorerna påverkar styrningen, därför kan analysen av empirin 

visa att även andra situationsfaktorer påverkar styrningen. Utifrån de fyra 

situationsfaktorerna har fyra ekonomi- och handelshögskolor valts ut att ingå i studien. 

Dessa är Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Handelshögskolan i Stockholm och 

JIBS. Lunds universitet och Linnéuniversitetet har statligt huvudmannaskap och 

Handelshögskolan i Stockholm såväl som JIBS har en stiftelse som huvudman (UKÄ 

4 2018). Vad gäller storleken har antalet studerande på respektive ekonomihögskola 

varit vägledande för att avgöra lärosätets storlek. Lunds universitet tillsammans med 

Linnéuniversitetet hade flest antal studerande på ekonomihögskolan med 3700 

respektive 3200 studenter (Lunds universitet 1 2019; Linnéuniversitetet 1 u.å.). 

Handelshögskolan i Stockholm representerar en handelshögskola av mindre storlek 

med 1799 studerande. JIBS var storleksmässigt också mindre i relation till övriga 

ekonomi- och handelshögskolor med 2245 studerande (UKÄ 5 2018). Gällande 

ackreditering representerar de olika ekonomi- och handelshögskolorna olika faser av 

ackrediteringsarbetet. Ekonomihögskolan på Lunds universitet har varit ackrediterad 

av EQUIS sedan 2001 och Handelshögskolan i Stockholm har varit det sedan 1999 

(Lunds universitet 2 2019; Handelshögskolan i Stockholm 2 u.å.). JIBS är en av få 

handelshögskolor med ackreditering från både EQUIS och AACSB och de erhöll båda 

dessa ackrediteringar 2015 (Jönköping University 1 2018). Linnéuniversitetet är 

istället mitt uppe i arbetet för att bli ackrediterade av AACSB. (Linnéuniversitetet 6 

2019).  Vidare är Handelshögskolan i Stockholm och JIBS högskolor, medan 

ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet tillhör ett universitet precis som 

ekonomihögskolan på Lunds Universitet (UKÄ 4 2018). Vad gäller frågeställningens 

fokus på just ekonomihögskolor har samtliga lärosäten egna ekonomihögskolor. 
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Tabell 1 Kriterier för urval 

Sammanfattningsvis presenterar tabell 1 de fyra ekonomi- och handelshögskolor som 

valts ut till studien. I tabellen framgår även vad de olika skolorna representerar för 

olika situationsfaktorer. Urvalet har resulterat i två skolor som har en stiftelse som 

huvudman, Handelshögskolan i Stockholm och JIBS, och två skolor som har staten 

som huvudman, Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Vidare representerar de 

olika skolorna både små och stora ekonomi- och handelshögskolor. Handelshögskolan 

i Stockholm och JIBS representerar små ekonomi- och handelshögskolor och 

Linnéuniversitetet och Lunds universitet stora ekonomi- och handelshögskolor. När 

det gäller ackrediteringsprocessen har Lunds universitet och Handelshögskolan i 

Stockholm båda EQUIS-ackrediteringen och har haft under en lång tid, JIBS har 

nyligen fått både EQUIS- och AACSB-ackrediteringen och Linnéuniversitetet är mitt 

i processen för att ansöka om en AACSB-ackreditering. Slutligen representerar de 

utvalda ekonomi- och handelshögskolorna två universitet, Linnéuniversitetet och 

Lunds universitet, och två högskolor, Handelshögskolan i Stockholm och JIBS.  

2.2.2 Urval av respondenter 

I studien har ledningen inom respektive ekonomi- eller handelshögskola kontaktas för 

intervjuer eftersom studien görs ur ett ledarskapsperspektiv och det är ledningens 

uppgift att utforma styrningen inom en organisation (Anthony et. al 2014). Dekan eller 

motsvarande är högst ansvarig inom ledningen på ekonomi- eller handelshögskolorna 

varför denne valts ut som respondent i första hand. Observera att dekan eller 

motsvarande också är högst ansvarig för lärosätet som helhet på Handelshögskolan i 

Stockholm medan de tre övriga ekonomi- och handelshögskolorna tillhör ett 

universitet eller en högskola som i sin tur har en rektor som är överordnad dekanen. 

Utöver dekan har prefekter eller motsvarande inom företagsekonomi och 
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nationalekonomi tillfrågats eftersom dessa är ansvariga för implementeringen av 

styrningen på respektive område. Anledningen till att ansvariga för i första hand 

företagsekonomi och nationalekonomi valts ut är för att det är relevanta områden som 

de flesta ekonomi- och handelshögskolor har. Det är även två områden som ser relativt 

olika ut på flera områden. Forskningen inom nationalekonomi är ofta mer åt det 

kvantitativa hållet medan forskning inom företagsekonomi ofta är mer åt det 

kvalitativa hållet. Dessutom skiljer sig antal studenter markant mellan dessa 

inriktningar. Läsåret 2013/2014 studerade totalt 44300 studenter i Sverige 

företagsekonomi medan motsvarande siffra för nationalekonomi var 17700 studenter 

(SCB 2015). Eftersom studien syftar till att bidra med komparativa analyser ansågs det 

relevant att intervjua ansvariga för liknande institutioner på flera olika ekonomi- och 

handelshögskolor (Alvesson & Sköldberg 2017), varför i första hand samma 

institutioner valts ut på de olika ekonomi- och handelshögskolorna. Med hänsyn till 

studiens omfattning har cirka 4 personer på respektive lärosäte valts ut och tillfrågats 

om intervju, de som tackade ja presenteras i tabell 2. Det visade sig svårt att få svar 

från tilltänkta respondenter varför vi bestämde oss för att skicka ut en förfrågan om 

intervju till prefekter även för andra institutioner när vi inte fick svar från prefekterna 

för nationalekonomi och företagsekonomi. Samtidigt skickade vi ut påminnelsemejl 

till de vi frågat i första hand men som inte hade svarat. Det resulterade i att vi fick en 

relativt stor spridning av antalet respondenter på respektive lärosäte. På 

Linnéuniversitetet svarade ingen prefekt vid första mailutskicket och sedan fick vi ett 

ja från samtliga prefekter, därför har studien flest respondenter därifrån. I Lund fick vi 

ja från prefekterna för den företagsekonomiska institutionen och den 

nationalekonomiska institutionen i tidigt skede och därför tillfrågades inte fler. JIBS 

har en annorlunda organisationsstruktur varför inga prefekter finns representerade. På 

Handelshögskolan i Stockholm fick vi många nej på grund av hög arbetsbelastning 

och sjukdomar. Vi är medvetna om att det kan skapa en snedvridning av vår empiri 

där vissa ekonomi- och handelshögskolor presenteras med mer bredd än andra. 

Exempelvis har intervjuerna med flera respondenter på Linnéuniversitetet lett till att 

slutsatser om mångfaldig styrning har kunnat identifieras vilket inte varit möjligt på 
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exempelvis Handelshögskolan i Stockholm. Vi anser ändå att samtliga case bidrar med 

intressanta infallsvinklar i analysen och därför får samtliga case vara med trots att 

fokus kommer vara större på vissa ekonomi- och handelshögskolor av den naturliga 

förklaringen att materialet är mer omfattande därifrån. Vid jämförelser av de olika 

ekonomi- och handelshögskolorna har vi varit noggranna med att ta hänsyn till att 

informationen vi har om dem är olika omfattande. 

  

Det hade varit önskvärt att presentera respondenterna med liknande titlar för varje 

lärosäte och det har gjorts i den utsträckning det är möjligt men eftersom JIBS har en 

helt annan organisationsstruktur än de andra ekonomi- och handelshögskolorna 

presenteras titlarna där något annorlunda. JIBS organisation är uppbyggd så att de 

saknar institutioner och därmed även prefekter. Observera att respondenter för 

resterande ekonomi- och handelshögskolor benämns som dekaner eller prefekter även 

om de har en annan titel inom respektive lärosäte. Detta för att skapa en tydligare bild 

av respondenternas positioner och därmed kunna presentera motsvarigheter inom 

samtliga ekonomi- och handelshögskolor och göra det enklare för läsaren att hänga 

med i analys och jämförelser. På Linnéuniversitetet har en före detta prefekt 

intervjuats, personen bytte tjänst vid årsskiftet, men för att inte kunna identifiera den 

f.d. prefektens uttalanden i empirin benämns även denne som prefekt. Anledningen till 

att ambitionen var att intervjua flera personer från ledningen på respektive lärosäte var 

för att vi ville få en bred förståelse för hur styrningen fungerar och dessutom från olika 

perspektiv. Vid intervjuer av endast enskilda personer kan dennes personliga åsikter 

och referenser få stor betydelse (Alvesson & Sköldberg 2017). Dessutom har intervjuer 

med chefer på olika positioner bidragit till infallsvinklar från olika håll, däribland 

utformning av hur styrningen ska ske men även implementering av den. Undantaget 

detta blir Handelshögskolan i Stockholm där vi endast intervjuat en person, 

högskoledirektören. Anledningen till det är att ingen mer kunnat eller velat ställa upp 

på intervju. 
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Tabell 2 Urval av respondenter 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Intervju och utformning av intervjuguide 

För att kunna kartlägga styrningen som sker på de olika lärosätena ansågs en 

intervjustudie kunna bidra med en både bred och djup bild (Ahrne och Svensson 2015). 

Intervjuer passar bra för att få förklaringar angående exempelvis ett beteende eller en 

handling (Yin et. al 2013) och för att kunna kartlägga hur styrningen sker på svenska 

ekonomi- och handelshögskolor behövs förklaringar från människor angående hur de 

bland annat beter sig och handlar när det kommer till styrning. Studien tar sin 

utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer eftersom det ger möjlighet att anpassa 

frågorna efter den som intervjuas och möjlighet att kunna styra samtalet efter vad 

respondenten har mest kunskap om men även efter vad vi exempelvis saknar för 

information om skolan efter att ha intervjuat andra på samma lärosäte. Tanken med 

intervjun var att utgå ifrån ett antal teman som var “om intervjupersonen, ledarskap, 

styrfilosofi, kartläggning av styrning samt faktorer som påverkar” vilket gör att 
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intervjun är semistrukturerad till skillnad från en helt ostrukturerad intervju (Alvehus 

2013). Till varje tema fanns ett antal öppna frågor som kan ses i bilaga B och C, dessa 

utgick vi ifrån vid intervjutillfället men kompletterade med flertalet följdfrågor som 

anpassades till intervjuns utveckling vilket är ytterligare ett exempel på att det är en 

semistrukturerad intervju (Alvehus 2013). Inför intervjuerna erbjöds de respondenter 

som önskade tillgång till de teman intervjun utgått från. Detta berodde främst på 

tidsbristen vid intervjutillfällena och av denna anledning var det viktigt att 

intervjupersonen skulle vara insatt i ämnet. Intervjuerna genomfördes med ett verkligt 

möte i de fall det var möjligt vilket blev med samtliga respondenter från 

Linnéuniversitetet som var placerade i Växjö. Resterande intervjuer genomfördes via 

telefon. Enligt Smith (2005) kan en nackdel med telefonintervju vara att respondenten 

ger kortare och mindre innehållsrikt svar. Däremot menar Trier-Bieniek (2012) att 

intervjupersonen kan ge ärligare svar med telefonintervju. Samtliga intervjuer spelades 

in och transkriberades sedan i sin helhet vilket enligt Patel och Davidson (2011) har 

vissa brister då inspelningen kan leda till att respondenten svarar mer restriktivt än vad 

denne hade gjort om intervjun inte hade spelats in. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) 

är dock inspelning av intervju en användbar metod där fördelarna väger upp 

nackdelarna.   

2.3.2 Informationsinsamling och dokument 

För att kunna besvara frågeställningen hur styrning sker på svenska ekonomi- och 

handelshögskolor är det nödvändigt att kartlägga styrningen. Största delen av empirin 

samlas in genom intervjuer som beskrivits ovan men för att dels vara förberedda inför 

intervjun, slippa ta upp värdefull tid för den som intervjuas och hitta mer detaljerad 

information om vissa delar av styrningen kommer vi använda oss av offentlig 

information från ekonomi- och handelshögskolornas hemsidor för att hämta relevant 

empiri därifrån. Den delen av empirin som är relevant för kartläggningen av styrningen 

och som kan inhämtas via dokument och hemsidor är bland annat skolans mål och 

värderingar, information om organisationsstruktur, information om ackrediteringar 

och ackrediteringsprocessen med mera. Förutom att dokumenten bidrar med värdefull 

empiri har informationen om bland annat ekonomi- och handelshögskolornas historia, 



 

17(103) 

 

mål, värderingar och hur långt de kommit i ackrediteringsprocessen gjort att vi varit 

väl förberedda under intervjuerna och fått bättre förståelse för respondentens svar. Det 

har också gjort att vi haft enklare att komma upp med följdfrågor under 

intervjutillfällena (Yin et. al 2013). Exempel på dokument som vi tagit del av är 

verksamhetsplaner och dokument om uppföljning av dessa men även 

organisationsscheman och beskrivningar av skolornas styrelser och ledningsgrupper. 

Dessa dokument har även bidragit med värdefull empiri som ligger till grund för flera 

delar i analysen. 

2.4 Insamling av teoretisk referensram 
I studien har Ouchi:s (1979) konceptuella ramverk för organisatoriska 

kontrollmekanismer använts, varför författarna och dess teori haft stor betydelse vid 

insamlingen av den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen har även 

grundats i andra litterära källor såsom Anthony et. al (2014). Eftersom det är 

universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets-och högskolerådet (UHR) som är 

tillsynsmyndigheter för svenska universitet och högskolor har information även 

hämtats från dessa myndigheter. En svårighet vid insamling av teori har varit att hitta 

tidigare studier som beskriver situationsfaktorernas påverkan på styrning av icke-

vinstdrivande organisationer. Det har gjort att teorin om situationsfaktorernas 

påverkan på styrningen ofta utgått från vinstdrivande organisationer vilket kan påverka 

hypotesernas trovärdighet. Däremot tyder bristen på tidigare studier kring ämnet att 

analysen och slutsatserna kring frågeställningen blir än mer intressant. Utöver detta 

har artiklar använts från Linnéuniversitetets samlingsdatabas OneSearch med sökord 

som “management control system in academia, university or higher education”, 

“management control in universities in Sweden” och “Contingency theory in 

academia, university or higher education”. Litteratur som använts har inhämtats främst 

från Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och framförallt i form läroböcker och 

vetenskapliga artiklar. För att få tillgång till vetenskapliga artiklar har databaser som 

Linnéuniversitetets bibliotek tillhandahåller använts. 
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2.5 Dataanalys 
Då studien syftar till att redogöra för skillnader i styrning mellan svenska ekonomi- 

och handelshögskolor anses en metod som strukturerar insamlad information på ett 

systematiskt sätt användbart för att kunna tydliggöra skillnader och likheter (Goldman 

& Schmalz 2004).  Första steget för att få ordning på det insamlade materialet var att 

transkribera varje intervju genom att noggrant lyssna igenom varje intervju och skriva 

ner samtalet i sin helhet i löpande text. Därefter ställs en matris upp som samlar data i 

olika rader och kolumner och som har som syfte att specificera specifika teman, 

variabler eller koncept. Exempel på sådana teman kan vara uppföljning av forskning, 

uppföljning av utbildning, incitament, KPI:er, prestationsmätning, kollegialitet med 

mera. Även organisationsstrukturen och graden internationalisering är exempel på 

variabler som lyftes i matrisen. Överskådligheten i en matris gör det enkelt att jämföra 

skillnader, se likheter och mönster vilket är nödvändigt i den här studien för att kunna 

sammanställa samtliga intervjuer till en löpande text för respektive lärosäte (Miles & 

Huberman 1984). När samtliga intervjuer var transkriberade och teman sammanställda 

i matrisen skrevs en löpande text där varje lärosätes styrning kartlades. Denna 

kartläggning låg sedan till grund för den vidare analysen avseende de olika 

situationsfaktorernas påverkan på styrningen. 

  

Även när det gäller analysen och kartläggningen av situationsfaktorers inverkan på 

styrningen användes ett strukturerat sätt för att tydligt klargöra likheter och skillnader 

(Goldman & Schmalz 2004). Även i denna del av processen ställdes en matris upp som 

samlar data i olika rader och kolumner och som har som syfte att specificera specifika 

teman, variabler eller koncept (Miles & Huberman 1984). I raderna ställdes olika 

situationsfaktorer upp och i kolumnerna ställdes ekonomi- och handelshögskolorna 

upp. I varje ruta beskrev vi kort lärosätets inställning till eller påverkan av en 

situationsfaktor. Genom att sammanställa materialet från empirin på detta sätt gavs en 

tydlig och överskådlig bild över likheter och skillnader som användes när analysen 

formulerades. 
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2.6 Kvalitetsmått 

2.6.1 Validitet 

Enligt Creswell och Creswell (2018) är validitet ett begrepp som ofta används 

synonymt till trovärdighet. Validitet kan uppnås på flera olika sätt där bland annat 

triangulering nämns som en åtgärd. I denna studie har, utöver den primära 

datainsamlingen, även information inhämtats via ekonomi- och handelshögskolornas 

hemsidor och årsredovisningar vilket kan styrka trovärdigheten eftersom information 

inhämtas genom mer än en datainsamlingsmetod. Författarna (2018) lyfter även att det 

är en stor fördel att låta deltagarna i studien kontrollera att det de sagt framställs och 

har tolkats på ett korrekt sätt. Därför har varje intervjuperson erbjudits möjlighet att 

kontrollera att dennes svar framställs korrekt genom att ett utkast av den del av empirin 

som avser den specifika intervjun har delgivits respondenten. 

2.6.2 Reliabilitet 

I metodavsnittet har tillvägagångssättet tydligt beskrivits. Från insamling av teori och 

den litteratur som använts till urval av ekonomi- och handelshögskolorna såväl som 

respondenter till insamling av data och slutligen hur dataanalysen har genomförts. Det 

gör det möjligt för andra forskare att genomföra samma studie och komma fram till 

liknande resultat (Creswell & Creswell 2018; Yin & Nilsson 2007). En nackdel med 

vår studie som kan göra det problematiskt att nå exakt samma resultat är det faktum 

att intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att 

samtalet kan styras efter forskarens önskvärda riktning beroende på hur respondenten 

svarar. Enligt Yin et. al (2007) är en viktig del för att uppnå högre reliabilitet att 

tillvägagångssättet dokumenteras på ett trovärdigt sätt. Utöver detta har intervjuguiden 

bifogats vilket ytterligare styrker reliabiliteten. 

2.6.3 Studiens generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är inte något som vanligtvis diskuteras i kvalitativa studier då dessa 

snarare syftar till djup förståelse (Creswell & Creswell 2018). Creswell och Creswell 

(2018) framhäver dock att den kvalitativa studiens generaliserbarhet ökar i takt med 

att fler fall undersöks och då undersökningen replikeras om och om igen vilket också 
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är fallet i den här studien. Då flera av situationsfaktorerna som ingår i studien kan 

kopplas till mer än ett av lärosätena har studien förmåga att styrka de likheter och 

skillnader som analysen visar på. Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan 

trovärdigheten av studiens resultat, och även generaliserbarheten, öka om fler forskare 

undersökt liknande fall och kommit fram till snarlika resultat. 

2.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska krav som ska agera underlag 

i den forskning som bedrivs. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet belyser vikten av att 

forskaren förmedlar forskningens syfte till deltagare i studien vilket i denna studie 

tydligt förmedlats genom det introducerande brev som skickats ut vid en första kontakt 

till intervjupersonerna (Se bilaga A). Samtyckeskravet innebär att intervjupersonernas 

medverkan i studien är frivillig vilket i denna studie tas i beaktande genom att de som 

vill ställa upp, får ställa upp. Det är således inget krav att ställa upp. Utöver detta har 

deltagarna rätt att kontrollera hur deras svar sammanställts i studien och skulle någon 

av deltagarna under tiden ångra sig och inte vilja medverka är det också frivilligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas personuppgifter hålls skyddat 

från utomstående vilket i denna studie kan vara relativt svårt då vissa av de personer 

som intervjuas är de enda som besitter den positionen. Namn kommer dock inte att 

utges i rapporten. För att minimera risken för att kunna koppla ett uttalande till en viss 

intervjuperson har en sammanfattad bild från samtliga respondenter på lärosätet 

presenterats i empirin. Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in enbart 

används för forskning inom den angivna studien vilket har tagits i beaktning under 

studiens gång (Vetenskapsrådet 2002). 

3 Styrning av svenska lärosäten 

För att få en inblick i hur svenska universitet och högskolor styrs idag avser detta kapitel 

redogöra för den historiska utvecklingen av styrningen av svenska universitet och högskolor. 

För att anpassa informationen till studiens frågeställningar som avser att redogöra för 

styrningen samt förklara situationsfaktorer och dess påverkan har kapitlet delats upp i olika 

delar där skillnader mellan styrningen av statliga och enskilda utbildningsanordnare 
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presenteras först. Därefter kommer en redogörelse för styrningens utveckling över tid, och 

slutligen beskrivs begreppet ackreditering, som blivit en viktig del av den här studien, mer 

ingående.  

3.1 Styrning av statliga utbildningsanordnare 
Det är riksdagen och regeringen som tillsammans ansvarar för den forskning och 

utbildning som bedrivs inom högre utbildningsnivåer (UKÄ 7 2017). Riksdagen 

ansvarar för att ställa upp mål samt bestämma vilka lagar och riktlinjer som skall följas. 

Lagar som styr de statliga lärosätena, bland annat högskolelagen, samt andra lagar som 

tillämpas på enskilda utbildningsanordnare såsom lagen om tillstånd att utfärda 

examina bestäms och ändras av riksdagen. Därutöver sker tillsyn och granskning av 

högskolesektorn av olika myndigheter, däribland Universitetskanslersämbetet, 

Centrala studiestödsnämnden med flera (UKÄ 7 2017). Regeringen styr 

tillsynsmyndigheterna och därmed tillsynen över utbildningen. Lärosätena har en 

lagstadgad frihet som enligt 1 kap. 6 § Högskolelagen (SFS 1992:1434) beskrivs som 

att lärosätena fritt ska kunna välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetod och 

fritt publicera forskningsresultat. Denna frihet har dock inte alltid varit lika hög. Det 

var först år 1977 som studenterna fick inflytande över utbildningen genom vad som 

skulle bli århundradets största högskolereform. Idag är det en självklarhet att 

studenterna ska ha inflytande och det är även lagstadgat (UKÄ 2 2017). Statliga 

utbildningsanordnare finansieras till stor del av statliga medel som regleras av 

riksdagen (UKÄ 9 2017). Ersättningen beror på hur kurserna är klassificerade och kan 

således vara olika för olika utbildningsområde. Utöver detta beror ersättningen på 

antalet studerande samt antal poäng (UKÄ 9 2017). 

3.2 Styrning av icke statliga utbildningsanordnare 
I propositionen för frihetsreformen som kom 1993 lades det bland annat vikt vid att de 

enskilda universiteten och högskolorna var viktiga och skulle fungera som en motvikt 

till de statliga högskolorna och universiteten och således bidra med ökad mångfald 

(prop. 1992/93:1). De enskilda lärosätena har inte staten som huvudman och lyder 

således inte under högskolelagen eller högskoleförordningen (UHR 2018). Istället är 

det lagen om tillstånd att utfärda examina (SFS 1993:792) som ligger till grund för de 
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enskilda lärosätena. I den lagen framgår det dock att även enskilda 

utbildningsanordnare måste följa vissa delar av högskolelagen medan andra delar inte 

är obligatoriska. Det står även att utbildningarna måste vila på en vetenskaplig eller 

konstnärlig grund (UKÄ 8 u.å).  I övrigt är inriktningen på skolan för enskilda 

utbildningsanordnare relativt fri och det är således styrelsen som sätter mål och 

strategier för skolans verksamhet (se exempelvis Handelshögskolan i Stockholm 3 u.å, 

och Jönköping University 3 2016).  Vissa enskilda utbildningsanordnare som 

exempelvis Handelshögskolan i Stockholm finansieras till största del av privata bidrag 

från företag och privatpersoner men det finns även inslag av statliga medel 

(Handelshögskolan i Stockholm 1 u.å). Hur stora dessa statliga medel ska vara regleras 

i ett separat avtal mellan skolan och regeringen och följer alltså inte några 

förutbestämda ersättningsnivåer beroende på antal studenter likt de statliga 

högskolorna och universiteten (UKÄ 9 2017). 

3.3 Utveckling av styrning inom svenska lärosäten 
År 1941 bestod Lunds universitet av 2 200 studenter och 115 medarbetare (Andrén 

2013). Idag, år 2019, studerar 40 000 studenter och 7 600 medarbetare på Lunds 

universitet (Lunds universitet 4 2019). Denna genomgripande förändring är i sig inte 

unikt för just Lunds universitet men det visar på en förändring som torde haft implicit 

inverkan på styrningen (Andrén 2013). Utvecklingen av styrning inom högre lärosäten 

har sedan andra världskriget karaktäriserats av expansion och inte minst på grund av 

den internationella utvecklingen (Bergseth 2015). Lärosätena har sedan 1977 års 

högskolereform (SOU 1973:2) präglats av att all forskning och utbildning ska hålla en 

likvärdig standard. I och med 1977 års reform stiftades också en högskolelag (Bergseth 

2015). Mot slutet av 1980-talet började dock kritik riktas mot högre lärosäten vad det 

gällde både kvaliteten på utbildningen och det byråkratiska styrsystemet vilket lade 

grunden för en ny högskolereform (Karlsson Vestman 2011). 1993 års högskolereform 

“Frihet för kvalitet” (prop. 1992/93:1) var i tiden en del av den internationella trenden 
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mot New Public Management1, hädanefter benämnt som NPM (Bergseth 2015). NPM 

representerar idéer som är hämtade från näringslivet och sedan applicerade inom den 

offentliga verksamheten (Almqvist 2004). Högskolereformen från år 1993 ledde till 

nya, innovativa utbildningsprogram och kurser som lärosätena numera på eget initiativ 

kunde konstruera (Askling 2012). Även Agevall och Olofsson (2013) beskriver att 

högskolereformen från år 1993 ledde till nya typer av styrformer inspirerade av NPM 

och att detta har ombildat styrningen av högre utbildningar. 

  

Autonomi har länge varit en målbild inom akademin. Starkt kopplat till 

autonomiidealet är också den akademiska friheten och rätten att välja sin egna 

efterträdare, det s.k. akademiska kollegiet. Den allmänna uppfattningen är att 

universiteten ska agera självständigt men i Sverige är dock kopplingen mellan 

universiteten och staten väldigt nära (Wedlin, Pallas, Ahlbäck, Öberg, Bomark, 

Edlund, Engwall, Sundberg 2017). År 2007 tillsatte regeringen en utredning för att 

tillgodose de statliga universitetens och högskolornas behov av ökad handlingsfrihet 

och autonomi. Syftet med utredningen var att skapa en balans mellan å ena sidan 

lärosätenas egen handlingsfrihet gällande bland annat dispositionen av befintliga 

ekonomiska och fysiska resurser samt intern styrning. Å andra sidan var syftet även 

att tillgodose statens behov av att styra verksamheten (Wedlin et. al 2017). 

Utredningen resulterade slutligen i propositionen: En akademi i tiden: Ökad frihet för 

universitet och högskolor (prop. 2009/10:149). I den så kallade autonomireformen var 

fokus på ökad organisatorisk och personalpolitisk frihet och beslutsfattandet skulle, 

som en konsekvens av reformen, bli mer decentraliserat och verksamhetsnära (Wedlin 

et. al 2017). 

                                                 
1 New public management, NPM, är ett begrepp som myntats av Hood (1991, 1995) och beskriver den trend där 

offentliga organisationer förlitar sig på marknadens sätt att agera. Nya reformer ledde till att den offentliga 

verksamheten började styras mer likt organisationer inom det privata näringslivet. 
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3.4 Ackreditering 
I Sverige är ekonomutbildningarna tillsammans med ingenjörsutbildningarna de 

utbildningskategorier där det diskuteras mest om ackreditering och där företrädare 

förespråkar deltagande i ackrediteringsprocessen. Deras argument för ackreditering är 

bland annat ökad globalisering, kvalitetssäkring av studenter som genomgått 

utbildningen och konkurrensfördel vid rekrytering av nya studenter och medarbetare 

(Högskoleverket 2003). EQUIS och AACSB är två populära ackrediteringar som avser 

att förbättra kvalitén på utbildningar inom management och företagsekonomi. EQUIS 

är en europeisk ackreditering och AACSB är en amerikansk ackreditering (Jönköping 

University 1 2018) men hela världens ekonomi- och handelshögskolor kan bli 

ackrediterade av respektive ackrediteringsorgan (EFMD u.å; AACSB 2 2015). Det 

finns drygt 180 ekonomi- och handelshögskolor i världen som är ackrediterade av 

EQUIS (EFMD u.å) och drygt 800 ekonomi- och handelshögskolor som är 

ackrediterade av AACSB (AACSB 2 2015). Det huvudsakliga målet för EQUIS är att 

höja standarden på ekonomi- och handelshögskolor över hela världen och EQUIS 

ackrediteringen innebär även att skolan får hjälp att hela tiden förbättra sig, vilket är 

en förutsättning för att få möjlighet att förnya sin ackreditering efter tre eller fem år 

(EFMD u.å). Några exempel på vad som krävs för att få en EQUIS ackreditering är 

nära samarbete med näringslivet, en effektiv lärmiljö som gynnar studenternas 

förmåga inom entreprenörskap och ledarskap men även att skolan har en hög grad av 

internationalisering (Jönköping University 1 2018). EQUIS skriver själva på sin 

hemsida att en: 

 

“EQUIS-ackreditering garanterar en noggrann kvalitetskontroll och benchmarkar 

din skola mot internationella standarder när det gäller styrning, program, studenter, 

fakultet, forskning, internationalisering, etik, ansvar och hållbarhet samt 

företagsengagemang” 

 (EFMD u.å, egen översättning).  

 

AACSB utvärderar också ekonomi- och handelshögskolor men fokuserar på skolans 

verksamhet, lärarnas kvalifikationer och forskningspublikationer, utbildningsprogram 
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samt fler viktiga områden. AACSB tar fram en plan tillsammans med skolan för hur 

man ska lyckas bli ackrediterad och hjälper därmed skolan att öka kvalitén (Jönköping 

University 1 2018).   

 

Det framgår således att den styrning som sker inom svenska lärosäten påverkas av att 

statliga och icke-statliga lärosäten är reglerade av olika lagar och riktlinjer. Det går 

också att se tydliga influenser av NPM och ackrediteringars ökade fokus vilket har 

inverkan på den styrning som sker i form av att outputmätningar har ökat.  

4 Teori 

I teorikapitlet beskrivs olika styrformer med start i Ouchis klassiska ramverk från 

1979. I kapitlet redogörs också mer ingående de olika typerna av kontroll samt 

grundläggande förutsättningar för kontroll. Därefter beskrivs contingency teorin och 

de situationsfaktorer som studeras i denna studie. 

4.1 Styrning 
Enligt Lindvall (2011) är definitionen av traditionell ekonomistyrning: 

  

“Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar” 

  

Ekonomistyrning är viktigt i organisationer för att kontrollera att chefer fattar beslut, 

kommunicerar till anställda och uppnår organisationens mål i syfte att implementera 

organisationens strategier. Ekonomistyrning tas i uttryck på olika sätt i olika 

organisationer beroende på den enskilde organisationens strategi, mål och processen 

för värdeskapande (Anthony et. al 2014). Styrning inom akademin, som den 

profession2 den är, innebär svårigheter just på grund av det faktum att den 

karaktäriseras av hög kunskap samt en egen motivation av att söka och finna ny 

kunskap (Sutton & Brown 2016). I den professionelles arbete i att finna ny kunskap 

                                                 
2 Profession kännetecknas av yrkesnormer, kvalitetskrav och utbildningsbakgrund men framförallt är det 

kontrollfunktionen som utmärker professionen (ne.se 1 u.å). Professionen har ett egenansvar och bör inte styras av 

den traditionella byråkratin utan istället via klanstyrning (Ouchi 1980).  
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krävs fria tillvägagångssätt och möjligheter att fatta beslut vilket inte överensstämmer 

med starkt ledarskap och styrning (Ouchi 1979). Professionen har två parallella 

hierarkier. Den professionella styr nedifrån och upp, genom att försöka påverka 

administrativa beslut som påverkar denne, medan den administrativa makten utövas 

uppifrån och ned via stödfunktioner. Dessa två paralleller innebär uppenbara problem 

då professionen inte låter sig styras utan enbart stödjas (Aidemark 1998). Aidemark 

(1998) förtydligar detta och förklarar att den professionella inte bara har kontroll över 

sitt eget arbete utan denne försöker också styra de administrativa besluten som 

påverkar dem. En av de författare som tar upp problematiken kring att styra en 

profession är Ouchi som beskriver att olika situationer kräver olika styrning. 

4.2 Styrformer 

4.2.1 Marknad, byråkrati och klan 

Resonemanget kring styrformerna beskrivs av Ouchi (1980) i artikeln Markets, 

Bureaucracies and Clans och tar sin utgångspunkt i att samarbete inom en organisation 

tvingar in individer i en konstellation där individerna har egna målsättningar och viljor 

som inte alltid överensstämmer med organisationens. En av de tre styrformerna är vad 

Ouchi (1979) kallar för marknad. Marknadsförhållandet avspeglas ofta i 

organisationen som relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och att 

arbetstagaren, genom överenskommelser, styrs i en viss riktning (Aidemark 1998). 

Genom användningen av marknadsstyrning menar Ouchi (1980) att arbetstagaren kan 

styras genom en överenskommelse mellan parterna om att en prestation ska 

genomföras gentemot en överenskommen ekonomisk motprestation. Enligt Ouchi 

(1979) är marknadsstyrning generellt den mest effektiva styrformen eftersom det enda 

som krävs är information och hederlighet. I situationer där det är svårt att erhålla 

information om enskilda individers kunskap och erfarenhet eller där viss arbetskraft 

krävs är dock marknadsstyrning inte lika effektiv. I dessa situationer kan det mest 

effektiva tillvägagångssättet vara att förfoga över resurserna inom organisationen 

snarare än att upphandla dem på den öppna marknaden (Nordin 2016). Enligt Ouchi 

(1977) är outputkontroll, vilket är ett annat ord för prestations- eller resultatmätning, 



 

27(103) 

 

vanligt förekommande inom marknadsstyrningen eftersom möjligheten att mäta 

output är hög men informationen om transformationsprocessen3 varierar mellan olika 

situationer (se högst upp till höger i figur 2). 

 

 

 
Figur 2 Villkor som avgör beteende- och outputmätning (Ouchi 1977; egen översättning) 

 

Outputmätning innebär en frihet för den enskilda individen på så sätt att 

tillvägagångssättet för att uppnå resultat lämnas relativt fritt samtidigt som krav på 

prestation är högt (Ouchi & Maguire 1975). Kontroll av output är vanligt 

förekommande i verksamheter där det inte går att kartlägga arbetssättet i förhand och 

där variationen är stor mellan olika situationer och anställda. Enligt Ouchi (1979) är 

inköpsprocessen ett tydligt exempel på marknadsstyrning. Kostnadseffektivitet är det 

grundläggande målet och hur inköparen väljer att hitta det mest kostnadseffektiva 

alternativet spelar inte så stor roll. För chefen räcker det att kontrollera utfallet, vilket 

i det här fallet är kostnaderna som kommer i och med inköpen. Enligt Ouchi och 

Maguire (1975) är användningen av outputkontroll ett svar på ökad efterfrågan av 

kvantitativa mål och mått vilket också har stora gemensamma nämnare med New 

public Management, tidigare benämnt som NPM. Enligt McLaughlin, Osborne & 

                                                 
3 Med transformationsprocess menas den process i vilken en produkt går från råvara till färdig 

produkt.  
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Ferlie (2001) har dock Ouchi:s synsätt på styrning en väldigt nära relation till NPM 

och författarna (2001) menar att den tidiga retoriken hänvisade till NPM:s synsätt om 

hur en organisation bör styras redan innan begreppet NPM hade myntats och då genom 

hänvisningen till marknadsstyrning. Författarna (2001) diskuterar specifikt att det 

inom marknadsstyrningen finns ett tydligt fokus på outputmätning vilket direkt är 

associerat med tankesätten inom NPM och inom privata organisationer. Även Ritter, 

Maranto & Buck (2009) beskriver att övergången mot mer företagsliknande styrning 

har lett till att användningen av styrsignaler, så som individuella belöningar, har ökat 

vilket också ligger i linje med vanliga incitament inom marknadsstyrningen. Även 

Grönlund och Modell (2006) menar att en organisations både inre effektivitet4 och 

yttre effektivitet5, som har en central funktion inom marknadsstyrning, traditionellt 

bedöms utefter output och prestationer (se figur 3).  

  
Figur 3 Effektivitet utifrån ett resursomvandlingsperspektiv (Grönlund & Modell 2006; egen illustration) 

 

Enligt McLaughlin, Osborne & Ferlie (2001) är det dock inte enbart 

marknadsstyrningen som influerat utvecklingen av NPM utan även den byråkratiska 

styrningen har kopplingar till hur organisationer drivs under privata förutsättningar. 

Författarna (2001) förklarar att det inom den byråkratiska styrningen är fokus på 

                                                 
4 Inre effektivitet inbegriper att göra saker rätt (Grönlund 2013). 
5 Yttre effektivitet inbegriper att göra rätt saker (Grönlund 2013). 

 



 

29(103) 

 

processen samt de aktiviteter som utförs. De regler och föreskrifter som ligger till 

grund för styrningen relaterar mer till processen i sin natur än till den specifika 

arbetsuppgiften (se figur 3). Inom ramarna för den byråkratiska styrningen styrs inte 

individen inom en organisation genom överenskommelser utan istället genom regler, 

riktlinjer och standarder. Det finns således även en tydlig hierarki. Arbetstagarens 

prestationer utvärderas därutöver gentemot riktlinjerna (Ouchi 1979). Den 

grundläggande kontrollmekanismen inom den byråkratiska styrningen är nära 

personlig övervakning, så kallad beteendekontroll, vilket är passande för 

organisationer där arbetsuppgifterna och transformationsprocessen är väl kända och 

styrningen då kan inriktas på att forma beteenden (Ouchi 1977; se vänstra delen av 

figur 2). Vanligt förekommande är att regelverken och styrprocedurerna ofta ligger 

utanför den enskilda organisationens möjligheter till att påverka (Blau, Heydebrand & 

Stauffer 1966). Den byråkratiska styrningen har en tydlig koppling till formell styrning 

och inbegriper övervakning av standardiserade processer (Ouchi 1979). Ouchi (1979) 

nämner exempelvis lagerarbete som ett exempel där byråkratisk styrning förekommer. 

Varje enskild individ bidrar med arbete till en organisation som värdesätter samtliga 

bidrag och kompenserar dem rättvist. När ett arbete kräver samarbete kan det uppstå 

problem med den byråkratiska styrningen eftersom det blir svårt för ledaren att 

upptäcka vem som gör vad (Ouchi 1979). På liknande sätt som Marknadsstyrningen 

har koppling till New Public Management har byråkratisk styrning koppling till New 

Weberian State. New Weberian State är det internationella namnet på en byråkratisk 

trend (Pollit & Bouckaert 2011) som inom offentlig sektor innebär en ökad ambition 

kring rättssäkerhet och transparens (Bringselius 2017).  

 

Ouchi (1979) menar dock att det finns verksamheter där varken marknadsstyrning eller 

byråkratisk styrning kan tillämpas, där varken output- eller beteendekontroll fungerar, 

och detta öppnar dörrarna för en tredje styrform. Den så kallade klanstyrningen 

beskrivs som en informell typ av styrning där sociala strukturer är med och bidrar till 

kontroll. Enligt Ouchi (1979) är klanstyrning förekommande i organisationer där 

samarbete är ett måste och där det är svårt att mäta enskilda prestationer. Ouchi (1979) 
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exemplifierar att klanstyrning är vanligt förekommande inom bland annat 

läkarprofessionen. Inom klanstyrningen finns lite eller ingen information om 

transformationsprocessen och möjligheten att mäta output är låg (se längst ned till 

höger figur 2). Grundläggande för klanstyrningen är att medarbetarna inom en 

organisation delar värderingar och mål och att dessa även är i linje med 

organisationens mål. Med anledning av att medarbetarna utgör en så viktig del i 

styrningsarbetet sker således mycket av styrningen i samband med rekrytering av nya 

resurser och det är av stor vikt att medarbetarna delar värderingar med varandra såväl 

som med organisationen i sin helhet. Klanstyrningen är mer informell vilket ger 

medarbetarna större handlingsfrihet (Ouchi 1979; Perrow 1970). Den informella 

styrningen tar sin utgångspunkt i lärande och kultur och innebär således inte samma 

starka kontroll (Perrow 1970; Anthony et al. 2014). Styrsignaler överförs ofta 

muntligen inom klanen genom exempelvis arbetsrotation, gruppvisa belöningar, 

sociala event, mentorer och högsta ledningens agerande (Nordin 2016). Vidare menar 

Ouchi (1979) att när de inom en profession blir legitimerade skapar det automatiskt 

respekt och trovärdighet för deras arbete och allt för hård kontroll kan göra att 

medarbetarna tappar lusten att prestera sitt bästa.  Klan definierar Ouchi (1979) som 

en grupp som ingår i en specifik organisation medan exempelvis profession är en grupp 

som kan finnas i flera organisationer men som delar flera normer och värderingar. 

Precis som new public management har blivit ett samlingsbegrepp för 

marknadsinriktningen inom den offentliga sektorn och new weberian state har blivit 

ett begrepp förknippat med den byråkratiska styrningen används ibland begreppet new 

public service för klanstyrning (Bringselius 2017).   

4.2.2 Mätningar av individuella prestationer och målinkongruens 

I Ouchi:s (1979) arbete med att utforska problemet kring hur en organisation ska få 

individer med olika målsättningar att arbeta i samma riktning som organisationens 

målsättningar var två parametrar särskilt viktiga för att särskilja vilken styrform av 

marknad, byråkrati och klan som var mest lämpad i den specifika situationen. Ouchi 

(1979) beskriver, som tidigare nämnt, att informationen om transformationsprocessen 

och möjligheten att mäta resultat är särskilt viktiga parametrar för att avgöra när 
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styrformerna marknad, byråkrati eller klan bör användas för styrning (se figur 2). 

Ouchi (1980) beskriver att styrningens effektivitet beror på målinkongruens (goal 

incongruence), det vill säga att den enskilda individen inte delar organisationens mål, 

och mätningar av individuella prestationer (performance ambiguity). Ouchi (1980) 

menar också att målinkongruens samt möjligheten att mäta output är avgörande för 

vilken styrform som är mest lämpad i olika situationer. Exempelvis beskrivs att 

marknadsstyrning är mest lämpad i situationer där målinkongruensen är hög och där 

mätningar av individuella prestationer görs i hög utsträckning samtidigt som 

klanstyrning är mest lämpad i situationer där målinkongruensen är låg och mätningar 

av individuella prestationer inte görs (se figur 4 nedan). Ouchi (1980) förklarar också 

att det är transaktionskostnaden6 som avgör vilken styrform som bör användas i en 

specifik situation. Den styrform som ger lägst transaktionskostnad är den som är mest 

effektiv och den som således bör användas (Ouchi 1980).   

 
Figur 4 Målkonflikter och förutsättningar för styrformer (Ouchi 1980; översättning Aidemark (1998). Egen 

illustration) 

4.2.3 Olika typer av kontrollobjekt 

Ouchi och Maguire (1975) definierar två möjliga kontrollobjekt. Författarna (1975) 

menar att arbetstagaren antingen kontrolleras genom beteende eller via outputkontroll. 

Med outputkontroll, som tidigare nämnts har en nära koppling till 

                                                 
6 Transaktionskostnad uppstår som en konsekvens av att parterna som slutit avtal har ett behov av att övervaka 

och kontrollera att uppgiften utförs enligt avtalet (Williamson, Schendel & Channon 1991). Transaktionskostnad 

är en kostnad som uppstår utöver priset på själva varan eller tjänsten som uppkommer i samband med köp och 

försäljning (Ne.se 2 u.å.). 
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marknadsstyrningen, kontrolleras arbetstagaren enbart på de resultat denna presterar, 

men processen och aktiviteterna för att uppnå resultatet lämnas fritt för den enskilda 

individen att bestämma. Outputkontroll är enligt Ouchi och Maguire (1975) 

nödvändigt i större organisationer samtidigt som det i mindre organisationer är fullt 

tillräckligt att kontrollera den anställdes beteende. Ouchi (1977) specificerar vissa 

förutsättningar då var och en av kontrollobjekten är lämpade (se figur 2). 

Outputkontroll är mest lämpat i situationer där resultatmått finns. Enligt Ouchi och 

Maguire (1975) är användningen av outputkontroll ett svar på ökad efterfrågan av 

kvantitativa mål och mått som också är lätta att tolka. Författarna (1975) menar dock 

att kvantitativa mål och mått ofta används i situationer där de är minst passande, i 

komplexa situationer. Den ökade efterfrågan på kvantitativa mått och mål och ökad 

outputkontroll kan också förklara utvecklingen av NPM inom den offentliga sektorn. 

Enligt Ouchi (1979) används styrformerna marknad, byråkrati och klan 

situationsspecifikt och förekommer samtidigt och överlappande i en organisation. 

Ouchi (1979) menar också att användningen av mätbaserade styrsystem är direkt 

olämpligt i situationer där mätning med precision och tillförlitlighet inte är möjligt. 

Den byråkratiska styrningen har en nära koppling till beteendekontroll där kontroll 

sker av arbetstagarens beteende, prestationer och de handlingar arbetstagaren vidtagit 

för att uppnå ett visst resultat. Inom ramen för beteendekontroll kontrolleras de 

aktiviteter och processer som individen genomför i syfte om att uppnå resultat (Ouchi 

& Maguire 1975). Enligt Ouchi (1977) är beteendekontroll lämpligt i de situationer 

där det finns ett orsak-verkan samband inom processen i vilken arbetaren utför sina 

arbetsuppgifter. Det krävs dessutom kunskap om transformationsprocessen för att 

beteendekontroll ska utgöra ett bra kontrollobjekt (se figur 2). Jaeger och Baliga 

(1985) presenterar ytterligare en kontroll, utöver output och beteende, en så kallad 

input-kontroll. Detta kontrollobjekt hänvisar till inträdet av nya 

organisationsmedlemmar. Sökande till en organisation blir granskade, utvärderade och 

belönade innan de tas in i organisationen vilket framförallt är viktigt inom 

klanstyrningen (Jaeger & Baliga 1985). 
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4.2.4 Sociala och informativa förutsättningar för kontroll 

I figur 5 nedan redovisas de sociala och informativa kraven för styrformerna: marknad, 

byråkrati och klan. 

 

 
Figur 5 Sociala och informativa förutsättningar (Ouchi 1979; Översättning Aidemark (1998). Egen illustration) 

De sociala förutsättningarna är nödvändiga för att kontroll ska kunna utövas och består 

av en uppsättning överenskommelser mellan individer. Aidemark (1998) menar att 

reglerna för samverkan är olika för de olika styrformerna. Inom marknadsstyrningen 

krävs ömsesidighet, det vill säga att båda parter är överens om villkoren för samverkan, 

utan detta kan inte marknaden existera. Ouchi (1979) exemplifierar detta genom att 

beskriva att om en avtalspart på marknaden försöker bedra en annan ska bedragaren 

bli bestraffad av hela det sociala systemet och inte enbart av den enskilde motparten. 

För höga transaktionskostnader på en marknad kan göra att marknaden inte fungerar 

och definitivt inte som en styrform. Om marknadsstyrningen inte fungerar ersätts den 

i de allra flesta fall av den byråkratiska styrningen. För att den byråkratiska styrningen 

ska fungera krävs inte enbart ömsesidighet kring villkoren och reglerna för samverkan 

utan också en acceptans för legitim auktoritet (Ouchi 1979). Ömsesidighet i en 

byråkratiskt styrd organisation kan enbart uppnås om det finns en acceptans för 

auktoritet och att det är en överordnad chef som fattar beslut (Aidemark 1998; Ouchi 
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1979).  Inom klanstyrningen krävs utöver ömsesidighet gällande regler för samverkan 

och legitim auktoritet även gemensamma värderingar om vad som utgör ett korrekt 

beteende som de enskilda individerna har att förhålla sig till (Ouchi 1979). 

Gemensamma värderingar krävs eftersom en klan inte har byråkratins regler eller 

marknadens tydliga prismekanismer att förhålla sig till (Ouchi 1979). 

  

De informativa förutsättningarna karakteriserar de olika styrformerna och baserat på 

vad som beskrivits kring de tre styrformerna är det tydligt att priset är avgörande för 

styrning inom en marknad. Priset är en relativ svår informativ förutsättning eftersom 

det inrymmer många subjektiva bedömningar. Regler sätter grunden för den 

byråkratiska styrningen och det är enklare än för en marknad eftersom olika regler är 

tillämpliga på olika specificerade problem även om det omöjligt kan finnas regler för 

precis alla möjliga problem. Inom en byråkrati kan dock hierarkin vara till nytta vid 

undantagsproblem och de informativa förutsättningarna uppnås genom att ledningen 

fattar beslut om hur den specifika situationen ska hanteras (Ouchi 1979). 

Underförstådd tradition samt värderingar utgör grunden för styrning av en klan. Det är 

traditionen, normerna och värderingarna som sätter gränserna för vad som är att 

betrakta som ett acceptabelt beteende inom klanen (Ouchi 1979). 

 

4.2.5 Sammanfattning marknad, byråkrati och klan 

I figur 6 nedan presenteras de viktigaste beståndsdelarna i styrformerna marknad, 

byråkrati och klan.  
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Figur 6 Sammanfattning av marknad, byråkrati och klan (Bringselius 2017; Egen illustration) 

4.3 Contingency teorin 
Morgan (1943) beskriver grunderna inom contingency teorin i sin bok Images of 

organization. De viktigaste delarna inom contingency teorin säger att organisationer 

måste ha noggrann styrning som tar hänsyn till interna behov och miljön 

organisationen verkar i, vilket i denna studie benämns som situationsfaktorer. Det 

finns heller inte ett bästa sätt för styrning enligt contingency teorin utan det beror på 

vilken typ av uppgift som ska utföras samt den miljö inom vilken organisationen 

verkar i. Enligt contingency teorin är miljö, strategi och storlek tre fundamentala 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av ekonomistyrningen 

(Donaldson 2001). Ledarskapet ska fokusera på att hitta metoder som är anpassade 

efter organisationen (Morgan 1943). Det är ett brett spektrum av faktorer som kan 

påverka hur en organisation bäst ska styras, några exempel på faktorer är miljön (Burns 

& Stalker 1961), organisationens storlek (Child 1975), och organisationens strategi 

(Chandler 1962). Flera olika forskare har påpekat att olika situationsfaktorer har 

inverkan på den enskilda organisationens styrning. I denna studie diskuteras ett antal 

situationsfaktorer, däribland storlek, huvudmannaskap, om lärosätet är högskola eller 

universitet samt om lärosätet är ackrediterat eller ej, som förväntas ha inverkan på den 
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styrning som sker inom svenska ekonomi-och handelshögskolor. Forskning inom 

området visar att dessa, eller liknande, situationsfaktorer har haft inverkan på 

styrningen inom andra branscher.  

 

En skillnad mellan högskolor och universitet är att högskolor måste ansöka om 

tillstånd för att utfärda examen på forskarnivå medan universitet automatiskt har 

tillstånd att utfärda examen på forskarnivå (Studera.nu 2018). Syftet med att ansöka 

om examina är att kontrollera så att en anordnare har tillräckliga förutsättningar för att 

doktorander ska få ta forskarexamen (UKÄ 10).  

 

En studie gjord av Sigurjonsson (2010) illustrerar förändrad styrning inom de 

isländska bankerna i samband med att huvudmannaskapet för de isländska bankerna 

förändrades från statligt till privat. Då banken var statlig var vinst och resultat 

ointressant, styrelsen bestod av rutinerade styrelseledamöter och ledningen var erfarna 

banktjänstemän. När privatiseringen skedde byttes både ledning och styrelse ut, de 

största aktieägarna hamnade i styrelserummet och den nya ledningen införde modern 

och aggressiv styrning i form av incitamentsprogram med bonusar och liknande.  

 

Även Davila, Foster och Oyon (2009) menar att storleken på organisationen påverkar 

den styrning som sker. I en studie gjord av Hoque & James (2000) illustreras hur 

användningen av outputmätning i form av finansiella och icke-finansiella mått är högre 

i stora organisationer. Ökad outputmätning förklaras bland annat av ökad 

decentralisering.  

 

Ytterligare en studie gjord av Conroy (2007) visar att FCS-certifiering inom skogsbruk 

har haft inverkan på hållbarhetsstyrningen inom organisationerna. Även Gustafsson 

och Tamm-Hallström (2013) beskriver att certifieringar har inverkan på styrningen 

och att certifieringsprocessen i många fall handlar om att påverka styrningen för att 

fokusera mer på vissa parametrar. Författarna nämner bland annat FCS-certifiering 
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som ämnar till att sätta fokus på hållbarhet och ISO 9001 som ämnar att fokusera 

styrningen mot ökat kvalitetstänk.   

 

Grunden i contingency teorin är att en organisation blir som mest effektiv om den 

anpassar sig till den specifika organisationens faktorer. (Burns & Stalker 1961; 

Lawrence & Lorsch 1967; Pennings 1992; Woodward 1965). Det innebär att det inte 

fungerar att påstå att en viss styrning eller ett visst styrsystem är optimalt i alla 

situationer (Donaldson 2001). 

4.4 Konceptuell modell 
Den konceptuella modellen illustrerar hur de olika situationsfaktorerna kan påverka 

styrningen enligt teorin. Denna modell kommer sedan vara till hjälp vid analysering 

av empirin.  

 
Figur 7 Konceptuell modell 

 

Utifrån vad som presenterats i ovanstående teori anses det troligt att universitet har 

mer klanstyrning än högskolor eftersom friheten är större på så sätt att ett universitet 
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inte behöver ansöka om examina. Klanstyrning är något Ouchi (1979) menar bör 

användas inom professioner eftersom de karaktäriseras av hög kunskap. Eftersom 

universiteten inte behöver ansöka om att utfärda examina på forskarnivå är det troligt 

att det är fler disputerade på forskarnivå, vilket bör kännetecknas av hög kunskap, 

varför således klanstyrningen bör användas i ökad utsträckning. När beaktande tas till 

andra situationsfaktorer framkommer dock att klanstyrning inte nödvändigtvis alltid 

förekommer inom den profession som akademin är. I kapitlet om styrning av svenska 

lärosäten beskrivs ackrediteringar och vad de innebär. Bland annat görs noga 

kvalitetskontroller för att bli ackrediterad (EFMD u.å). För att kunna leva upp till dessa 

kvalitetskontroller borde outputmätningar öka vilket enligt teorin bidrar till mer 

marknadsstyrning (Ouchi 1980).  

 

Tidigare studier, utförda inom det privata näringslivet illustrerar att användningen av 

outputmätning är högre i större organisationer (Hoque & James 2000). Av denna 

anledning torde större lärosäten ha ökad marknadsstyrning eftersom marknadsstyrning 

har direkt koppling till outputmätning (McLaughlin et. al 2001). Vad som dock kan 

noteras är att Ouchi (1979) poängterar att styrningen är situationsspecifik och att den 

styrform som är mest effektiv kan ändras beroende på om exempelvis branschen 

karaktäriseras av hög kunskap eller inte. Av denna anledning blir det än mer intressant 

att studera hur storlek har inverkan på styrningen i icke-vinstdrivande organisationer.   

 

I teorin om situationsfaktorers påverkan på styrningen beskrivs de isländska bankernas 

övergång från statliga till privata (Sigurjonsson 2010). När bankerna var statliga var 

resultaten mindre intressanta och således processerna och aktiviteterna det som var 

mest betydelsefullt vilket tyder på byråkratisk styrning (se figur 3, Grönlund & Modell 

2006; McLaughlin, Osborne & Ferlie 2001). Efter övergången till att bli privatstyrt 

blev prestationsmätningar och individuella incitament vanligare vilket tyder på ökad 

marknadsstyrning (McLaughlin, Osborne & Ferlie 2001). Således skulle liknande 

tendenser med mer marknadsstyrning för de icke statliga lärosätena och mer 



 

39(103) 

 

byråkratisk styrning för de statliga lärosätena kunna ses inom svenska ekonomi- och 

handelshögskolor.    

5 Empiri 

Empirin startar med en redogörelse över de olika ekonomi- och handelshögskolorna. 

Empirin är insamlad utifrån intervjuerna som genomförts med representanter från 

respektive lärosätes ledning samt dokument som inhämtats från hemsidor eller direkt 

från respondenter. Varje ekonomi- och handelshögskola beskrivs var för sig och 

avslutas med en kort sammanfattning där de viktigaste punkterna inför analysen lyfts 

fram. Kapitlet avslutas med en empirisk analys som syftar till att belysa likheter och 

olikheter skolorna emellan.  

 

5.1 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
Lunds universitet är ett av Sveriges äldsta universitet och grundades år 1666. Lunds 

universitet består av åtta olika fakulteter varav en är ekonomihögskolan. På 

ekonomihögskolan i Lund studerade 3713 helårsstudenter år 2017. Ekonomihögskolan 

hade även 325 heltidsmedarbetare samma år (Lunds universitet 1 2019). Ett 

övergripande mål för ekonomihögskolan är att vara en ekonomihögskola i världsklass 

(Lunds universitet 3 2019). Lunds universitet har staten som huvudman vilket har 

påverkan på styrningen enligt prefekt A på Lunds universitet (2019-04-02). Det 

innebär bland annat att högskolelagen och högskoleförordningen får stor betydelse och 

samtliga beslut som tas i organisationen måste anpassas så att de passar in under dessa 

lagar. Ett exempel på beslut som styrs ingående av Högskoleförordningen är vad som 

gäller vid anställning (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02). Prefekt B på Lunds 

universitet (2019-04-04) framhäver att huvudmannaskapet även kan bidra till att 

långsiktigheten blir lidande eftersom uppbyggnaden av systemet med 

myndighetskapital7 gör att man som prefekt inte kan vara säker på att kapitalet finns 

om fem år när exempelvis ett löfte om fast anställning faller in. Prefekt B är även tydlig 

med att jämförelsen beror på hur förutsättningarna ser ut för det icke-statliga 

                                                 
7 “Myndighetskapital är det överskott som uppstår när statliga lärosäten inte gör av med hela sina forsknings- och 

utbildningsanslag, eller får pengar över från bidrags- eller avgiftsfinansierad verksamhet” (Riksrevisionen 2017). 
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universitet och i jämförelsen ovan utgår respondenten från ett universitet med starka 

finansiella resurser. I ett sådant fall menar prefekt B att även lönesättning kan vara en 

stor skillnad där privata aktörer skulle kunna ha möjlighet att erbjuda högre löner än 

vad de själva som statligt lärosäte kan. Vicedekanen på Lunds universitet (2019-04-

09) poängterar också att de ibland påminns av att det är offentliga medel man hushåller 

med och att de ibland är lite extra försiktiga eftersom de vet att de kan bli granskade 

och ställas till svars för hur de offentliga medlen används. 

5.1.1 Ledarskap 

Organisationsstrukturen på ekonomihögskolan på Lunds universitet är enligt 

vicedekanen på Lunds universitet (2019-04-09) klassisk. Fakultetsledningen består av 

dekan, prodekan, vicedekan, den som är ansvarig för samverkan, ansvarig för 

forskning samt kanslichefen (se figur 8). Fakultetsledningen fungerar i hög grad som 

ett bollplank till dekanen som också är den som styr agendan för fakultetsledningens 

möten. Samtalen i denna ledningsgrupp är relativt formella. Utöver fakultetsledningen 

finns en ledningsgrupp som kallas prefektrådet. Där sitter samma personer med som i 

fakultetsledningen men även prefekterna för fakultetens sex olika institutioner: 

ekonomisk-historiska institutionen, företagsekonomiska institutionen, institutionen 

för handelsrätt, institutionen för informatik, nationalekonomiska institutionen och 

statistiska institutionen (se figur 9). Prefektrådet har mer informativ karaktär och 

samtalstonen i den här ledningsgruppen är av relativt informell karaktär. Utöver dessa 

två ledningsgrupper sker mycket ledningsarbete i mindre sammanhang där endast 

berörda parter träffas (Vicedekan Lunds universitet 2019-04-09).  
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Figur 8 Organisationsschema Lunds universitet 

 

 
Figur 9 Organisationsschema ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
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Vicedekanen på Lunds universitet (2019-04-09) tror att ledarskapet på 

ekonomihögskolan uppfattas som ganska diffust och löst men inte nödvändigtvis på 

ett positivt sätt. Uppfattningen är många gånger inom akademin att så lite styrning som 

möjligt är det som förespråkas av medarbetarna men vicedekanen på Lunds universitet 

(2019-04-09) upplever att det finns en önskan hos de flesta medarbetarna om tydlig 

styrning och tydliga mål uppsatta för vart organisationen ska och vad man ska 

åstadkomma. Vicedekanen på Lunds universitet (2019-04-09) menar att om styrningen 

blir fullständigt orimlig vill nog de flesta ha mer fri kultur men om styrningen är 

legitim och lättbegriplig är det det bästa alternativet. Vicedekanen på Lunds universitet 

(2019-04-09) menar att de som tycker att New Public Management bara är skräp och 

istället förespråkar enbart kulturstyrning riskerar att missa vad det är kulturen 

egentligen ska åstadkomma.  Baserat på erfarenheter så drar vicedekanen på Lunds 

universitet (2019-04-09) slutsatsen att incitament är bra för att styra och relativt enkla 

nyckeltal eller incitament kan ge ganska stora effekter. 

 

“I min värld finns det ingen direkt motsättning i termer av att tänka i kultur, som för 

mig handlar mycket om att man är schysst och delar med sig och inte fuskar och så 

vidare, och nyckeltal som faktiskt kan vara en nyttig påminnelse om att det är det här 

vi ska åstadkomma” 

(Vicedekan Lunds universitet 2019-04-09) 

  

Fakultetsledningen har uppfattningen om att man vill lägga sig i så lite som möjligt 

men många kommer med dilemman till fakultetsledningen som de gärna vill ha tydliga 

svar på. Speciellt märks stor skillnad hos medarbetare som har varit anställda vid 

universitet utomlands, exempelvis i Australien och Storbritannien men även Danmark, 

där har de betydligt fler regler att förhålla sig till och mycket fler beslut fattas av 

fakulteten (Vicedekan Lunds universitet 2019-04-09). Även de andra 

intervjupersonerna på Lunds universitet är överens om att styrning behövs och att 

prestationsmätning är nödvändigt (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02; Prefekt B 

Lunds universitet 2019-04-04). Prefekt A på Lunds universitet (2019-04-02) menar att 

det är en fråga om att säkra att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt och att 
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kontroll även behövs för att skolan ska kunna visa att man lever upp till kriterierna för 

olika internationella ackrediteringar. Då blir någon slags ansvarsutkrävande från 

medarbetarna rimligt. 

5.1.2 Kartläggning av styrning 

5.1.2.1 Styrning och uppföljning av utbildning 

Företrädesvis är det styrdokument som används som styrning och uppföljning för 

ekonomihögskolan på Lunds universitet när det kommer till utbildning.  Varje lärare 

fyller i ett så kallat styrkort efter avslutad kurs. Styrkortet innehåller en 

sammanställning av kursutvärderingar, om det gjorts några förändringar sedan kursen 

gavs förra gången samt vilka förändringar man planerar att göra med tanke på hur det 

gick för studenterna i kursen det här året. Dessa styrkort används för att följa upp hur 

undervisningen gått. Det är framförallt studierektorn som sedan följer upp resultatet 

genom dessa styrkort (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02; Prefekt B Lunds 

universitet 2019-04-04) Styrkorten är ett sätt att se hur en kurs har gått och att göra det 

bättre till nästa gång genom att samtala om styrkorten regelbundet. Som förebyggande 

styrning är prefekt B på Lunds universitet (2019-04-04) noga med att ofta förmedla 

till sina medarbetare att vi på ekonomihögskolan i Lund vill vara bra på utbildning. 

Det sker genom intern kommunikation. Prefekt A på Lunds universitet (2019-04-02) 

säger att när det gäller studenternas resultat och betyg så är det upp till lärarna att 

bedöma huruvida de uppnått lärandemålen och då bygger systemet på att man har 

tillsatt kvalificerade lärare som man litar på. Dock menar prefekt A på Lunds 

universitet (2019-04-02) att man får hålla lite koll på lärarnas betygssättning och ha 

det i åtanke när man bedömer kursutvärderingarna. Om en lärare exempelvis bara delar 

ut A i betyg är det inte så konstigt att hen får en hög kursutvärdering. 

5.1.2.2 Styrning och uppföljning av forskning 

Prefekt B på Lunds universitet (2019-04-04) tar upp vikten av att ofta kommunicera 

målbilden om att ”vi vill vara bra på forskning på ekonomihögskolan i Lund”. Förutom 

att ofta förmedla ambitionen till medarbetarna genom intern kommunikation används 

en hel del prestationsmått men samtliga intervjupersoner använder ordet mjuk som 
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beskrivning av styrningen (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02; Prefekt B Lunds 

universitet 2019-04-04, Vicedekan Lunds universitet 2019-04-09). Bland annat följs 

antal publikationer i internationella journaler upp och klassificeras enligt en 

poängskala (Prefekt B Lunds universitet 2019-04-04). Prefekt A på Lunds universitet 

(2019-04-04) beskriver att de klassificerar publikationer efter den Norska listan8 och 

hen beskriver den som ”mjuk” i relation till andra listor. Att den är mjuk beror på att 

den endast rankar tidskrifterna i nivåerna 1 och 2. Den är dessutom bred ämnesmässigt 

så den fungerar för hela ekonomihögskolan.  Uppföljning av publikationer och externa 

forskningsmedel som kommer in görs företrädesvis på institutionsnivå och där 

specificeras och beräknas allt väldigt noggrant (Vicedekan på Lunds universitet 2019-

09-09). Dessa uppföljningar ligger till grund för framtida ackrediteringar och intern 

resursfördelning vilket innebär att det är viktigt för institutionen att medarbetarna 

publicerar mycket och i tidskrifter med bra kvalité (Prefekt A Lunds Universitet 2019-

04-02). Genom att göra mätningar på både institutions- och gruppnivå har man kunnat 

se att andelen lärare som inte publicerar någonting alls har minskat. Det kan bero på 

att den gruppvisa utvärderingen stimulerar medarbetarna att hjälpa varandra inom 

grupperna (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02). När det kommer till individen 

sker uppföljning varje år genom en verksamhetsrapportering för varje enskild 

medarbetare. Där framgår den enskildes publikationer men uppföljningen är i 

samtalsform till skillnad från uppföljningen på institutionsnivå som görs med nyckeltal 

och siffror där kronor och ören räknas (Vicedekan på Lunds universitet 2019-04-09). 

Fakultetsledningen styr även genom att inte låta vem som helst ansöka om att bli 

professor, som är väldigt attraktivt bland forskare. Istället granskar ledningen vad 

medarbetarna bidragit med och avgör därefter vilka som får ansöka om att bli 

professor. Det blir ett incitament för många (Vicedekan på Lunds universitet 2019-04-

09). Även på lägre nivåer ställs krav som mäts genom publikationer och nivån på 

dessa. För att bli fast anställd på ekonomihögskolan i Lund krävs det att medarbetarna 

                                                 
8 Norska listan är “en databas som innehåller en lista över publiceringskanaler som är sorterade i olika nivåer av 

vetenskaplighet.” Den “(...) används för att säkerställa att forskares skrifter är publicerade enligt god vetenskaplig 

praxis” (Stockholms Universitet 2017).  
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redan visat prov på framgång och det genom att de ska ha blivit publicerade ett visst 

antal gånger i de rankade tidskrifterna. Det har gjort att det är många som får ett nej 

när de ansöker om fast anställning (Prefekt B Lunds universitet 2019-04-04). För att 

styra medarbetarna till att forska inom specifika områden som visat sig särskilt 

intressanta, aktiva eller särskilt utvecklingsbara görs vissa försök till extra stimulans 

inom dessa områden. Exempel på extra stimulans kan vara att tillskjuta resurser för 

etableringar eller rekryteringar av nyckelpersoner. Vicedekanen på Lunds universitet 

sammanfattar styrningen av forskningen som att: 

  

“Vi jobbar dels med styrning och uppföljning på ganska, för ekonomer, välbekant 

nivå i form av nyckeltal men också uppföljning i termer av vart är vi på väg? Vad vill 

vi åstadkomma? Var är vi särskilt bra eller var vill vi bli särskilt bra?” 

(Vicedekan på Lunds universitet 2019-04-09) 

5.1.2.3 Styrning och uppföljning av tredje uppgiften 

Styrning av den tredje uppgiften anses vara lite svårare att styra än de andra två delarna 

eftersom det inte finns några direkta nyckeltal. Därför ser ledningen det som sin 

uppgift att tillhandahålla verktyg och stödja de som är duktiga på samverkan. Det sker 

alltså ingen direkt uppföljning i form av belöning eller bestraffning om man varit bra 

eller mindre bra på samverkan när det gäller de olika institutionerna (Vicedekan Lunds 

universitet 2019-04-09). Prefekt B på Lunds universitet (2019-04-04) är noga med att 

uppmärksamma de som eventuellt har skrivit en debattartikel i någon större tidning 

eller suttit med i någon debattpanel i TV vid månadsmötet på institutionen som sker 

en gång per månad. I verksamhetsrapporten som varje enskild sammanställer står det 

även tydligt att man ska ange vad man gjort för att samverka, det lyfts sedan på 

utvecklingssamtalet med den enskilde. 

5.1.2.4 Lönesättning 

Lönesättningen sker efter ett utvecklingssamtal och lönesamtal och är en viktig del av 

styrningen inom samtliga områden (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02). Vid 

lönesättning bedöms förutom prestationer inom undervisning och forskning även 

tredje uppgiften och kollegialitet (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02, Prefekt B 
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Lunds universitet 2019-04-04). Lönesättningen ska vara individuell men en del 

kollektivavtalsförhandlingar förekommer eftersom facket engagerar sig i 

lönesättningen. Inför löneförhandling hålls alltså utvecklingssamtal med samtliga 

medarbetare (Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02). Det finns inget bonussystem i 

monetära termer för den som lyckats bli publicerad i någon speciell tidskrift eller 

journal. Det fanns tidigare men ledningens uppfattning är att en person som lyckas bli 

publicerad i en prestigefylld tidskrift får tillräckliga fördelar i form av fördel vid 

lönesättning samt stigning inom de akademiska graderna vilket gör ytterligare 

incitament irrelevanta. Det finns tydliga kriterier för att bli befordrad inom 

ekonomihögskolan och för att bli professor krävs exempelvis sex publikationer i de 

absolut bästa tidskrifterna (Prefekt B Lunds universitet 2019-04-04). För de som redan 

blivit befordrade till professorer, som är den högsta titeln man kan erhålla inom 

akademin, försvinner givetvis incitamentet att publicera för att bli befordrad men det 

är ett väldigt litet problem enligt prefekt B på Lunds universitet (2019-04-04) eftersom 

de flesta professorer som arbetar på Lunds ekonomihögskola har vant sig vid att arbeta 

hårt och tycker dessutom att det är kul att arbeta hårt. Det anser prefekt B på Lunds 

universitet (2019-04-04) är en del av kulturen som råder på ekonomihögskolan på 

Lunds universitet och det är något som hen upplever har förändrats över tid. 

5.1.2.5 Kollegial styrning 

Lunds universitet är tillsammans med Örebro universitet bäst på kollegial styrning utav 

nio studerade högskolor och universitet i Sverige enligt en studie utförd av en 

statsvetarstudent på Uppsala universitet. Anledningen till att Lund hamnar på delad 

första plats är för att de har lägst andel linjestyrning9 (Lunds universitets magasin 

2014). Kollegialt styre och kollegialitet är viktigt inom ekonomihögskolan på Lunds 

universitet och samtliga intervjupersoner tar upp ämnet (Prefekt A Lunds universitet 

2019-04-02; Prefekt B Lunds universitet 2019-04-04, Vicedekan Lunds universitet 

                                                 
9 I en linjeorganisation utses chefer av sin överordnade, motsatsen är kollegial styrning. Grundtanken i kollegial 

styrning är att kollegiala ledare, som dekaner och vicerektorer, ska väljas av sina medarbetare på tidsbegränsat 

mandat, för att ansvaret ska ligga på kollegiet som grupp och inte någon enskild (Genus.se 2016).  
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2019-04-09). Prefekt A på Lunds universitet (2019-04-02) berättar om institutionens 

forsknings- och forskarutbildningsnämnd som är ett exempel på kollegial styrning. 

Denna nämnd fattar inte beslut formellt men i praktiken väger deras ord tungt. De 

granskar bland annat alla doktorandantagningar, riktlinjer som ska gälla för 

doktorandutbildningen och docentkriterier. De sätter även upp kriterier för vad som 

avgör om en doktorsavhandling är klar och de agerar även betygsnämnd för 

doktorsavhandlingar. Vilka som sitter med i forskningsnämnden varierar något men 

det brukar alltid finnas ämnesföreträdare som exempelvis professorer. Även EQUIS-

granskningen tar prefekt A på Lunds universitet (2019-04-02) upp som ett exempel på 

kollegial styrning eftersom det är forskare och lärare från andra lärosäten som utför 

granskningen inför en ny ackreditering eller förlängning av en ackreditering. Förutom 

den kollegiala styrningen används begreppet kollegialitet flitigt av intervjupersonerna 

(Prefekt A Lunds universitet 2019-04-02; Prefekt B Lunds universitet 2019-04-04; 

Vicedekan Lunds universitet 2019-04-09). Kollegialitet är ett eget kriterium vid 

lönesättning (Prefekt A Lunds universitet 2019-02-02; Prefekt B Lunds universitet 

2019-04-04). Kollegialitetskriteriet går ut på att man ska samarbeta och ställa upp för 

varandra. Det kan exempelvis handla om att närvara på en kollegas 

forskningsseminarium eller att ta av sin betalda arbetstid och gå och titta på en kollega 

som presenterar någonting. Kollegialitetskriteriet har tillkommit som ett svar på hur 

beteendet påverkas av en allt mer prestationsinriktad uppföljning där det finns risk att 

incitamenten får folk att enbart fokusera på sin egen forskning och se till sina egna 

publikationer och sina egna kurser. Systemet skulle dock inte fungera om medarbetare 

inte samarbetar och hjälper varandra, det skulle påverka kvalitén negativt (Prefekt A 

lunds universitet 2019-04-02). 

5.1.3 Ackreditering 

Ekonomihögskolan i Lund är EQUIS-ackrediterade sedan år 2001. Ett av de 

huvudsakliga argumenten till ackrediteringen är det faktum att attraktionskraften bland 

studenter och medarbetare ökar samt möjligheten till samarbeten med ledande 

ekonomihögskolor runt om i världen (Lunds universitet 2 2019). Ackrediteringen har 

blivit en viktig del av målen på Lunds universitet och det är en viktig uppgift för 
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ledningen är att förmedla till medarbetarna att ackreditering är viktigt då det fanns en 

viss skepsis bland många innan processen sjösattes. Idag beskrivs medianläraren på 

ekonomihögskolan som positiv till ackrediteringar eftersom det säger något positivt 

om ens arbetsplats. I början av processen var bilden att medianbilden på 

ekonomihögskolan istället hade en likgiltig inställning till ackrediteringar och det sågs 

som något ganska udda. Att ackrediteringar påverkar styrningen är alla 

intervjupersoner på Lunds universitet överens om (Prefekt A Lunds universitet 2019-

04-02; Prefekt B Lunds universitet 2019-04-04; Vicedekan Lunds universitet 2019-

04-09). Idag handlar ledningsarbetet på ekonomihögskolan, självklart inte enbart men 

i hög grad, om frågor som rör hur man kan säkra sin status som ackrediterade eftersom 

man måste förnya sin ackreditering med jämna mellanrum (Vicedekan Lunds 

universitet 2019-04-09). Ackrediteringen har inte bara påverkat högsta ledningens 

fokus utan även påverkat den konkreta styrningen till att bli mer internationell vilket 

prefekt B på Lunds universitet (2019-04-04) menar har gjort styrningen mer inriktad 

på prestation än tidigare. Anledningen är att många av världens ledande ekonomi- och 

handelshögskolor ackrediteras av samma ackrediteringsbolag och därmed går mot en 

mer lik styrning. Även prefekt A på Lunds universitet (2019-04-02) lyfter fram ett 

exempel på en form av styrning som är en direkt konsekvens av EQUIS-

ackrediteringen. Det är det så kallade styrkortet som beskrivits ovan, under styrning 

av utbildning. Debatten om ackrediteringars vara eller icke vara kan ibland verka som 

om ackrediteringar är ett fenomen som kommit från ingenstans. Vicedekanen på Lunds 

universitet (2019-04-09) vill istället framhäva att ackrediteringsorganen lyckats hitta 

ett behov på marknaden som går ut på att många vill få sina processer bedömda för att 

lyckas locka studenter och medarbetare i en värld med allt större mångfald. 

  

“På det sättet vill jag hävda att ackrediteringar är mer en produkt av den tid vi lever 

i snarare än att det skulle vara något som har drivit utvecklingen i en viss riktning. 

Sen är man ju dum om man inte utnyttjar ackrediteringen till mer än att bara se om 

man är på rätt väg.” 

(Vicedekan Lunds universitet 2019-04-19) 
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5.1.4 Internationalisering 

Att internationaliseringen har ökat är något som flera intervjupersoner på Lunds 

universitet känns vid (Prefekt B Lunds Universitet 2019-04-04; Vicedekan Lunds 

universitet 2019-04-09). Internationaliseringen beskrivs som en av orsakerna till att 

kravet på prestation har ökat. Det märks bland annat genom att det finns en tydligare 

ambition om att forskare ska synas inom sina respektive områden i den internationella 

debatten och en större del av publikationerna skrivs i artikelform och på engelska 

jämfört med tidigare. Internationalisering med högre prestationskrav som följd har lett 

till att en del yngre kollegor i branschen är väldigt målinriktade och professionella men 

inte alltid så hjälpsamma när det kommer till att exempelvis läsa igenom någon annans 

artikel (Vicedekan Lunds universitet 2019-04-09). 

5.1.5 Sammanfattning ekonomihögskolan vid Lunds universitet 

I Tabell 3 nedan redogörs för utmärkande egenskaper på Lunds universitet. Lunds 

universitet är skolan med kollegialitet samt tydlig struktur. Det är en stor statlig 

ekonomihögskola vilket innebär att beslut som tas måste anpassas till lagar och regler 

som gäller för myndigheter. Samtliga respondenter är överens om att styrning i form 

av exempelvis prestationsmätning är nödvändigt. Styrningen av utbildning sker genom 

styrkort där varje medarbetare fyller i olika information kring kursen och dess utfall. 

Prefekterna använder studenternas kursutvärderingar för att granska prestationen inom 

utbildning. Forskningen följs upp genom att mäta antalet publikationer på 

institutionsnivå. I en verksamhetsrapport fyller varje medarbetare i sina 

forskningsresultat och dessa följs upp i samtalsform. Lönesättningen är individuell och 

sker efter ett utvecklingssamtal. Det förekommer inga individuella bonusar.  

 

  

Tabell 3 Sammanfattning av Lunds universitet 
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5.2 Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 
Linnéuniversitetet är ett statligt universitet som idag bedrivs i både Kalmar och Växjö. 

Den statliga påverkan på universitetet är tydlig på så vis att transparensen är större och 

när det kommer till bland annat lönesättning, flexibilitet, anställningsformer och 

långsiktighet så finns det relativt tydliga skillnader (Dekan Linnéuniversitetet 2019-

03-18; Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-04-08; Prefekt D Linnéuniversitetet 2019-

04-12). Linnéuniversitetet består av 5 fakulteter varav ekonomihögskolan är en av 

dem. Inom ekonomihögskolan finns fyra olika institutioner: institutionen för 

ekonomistyrning och logistik, institutionen för marknadsföring, institutionen för 

nationalekonomi och statistik samt institutionen för organisation och entreprenörskap 

(Linnéuniversitetet 2 u.å.). På ekonomihögskolan studerar cirka 3200 studenter och 

där arbetar cirka 200 anställda (Linnéuniversitetet 1 u.å.). Räknat i antal 

helårsstudenter så är det bara Stockholms universitet som är större än 

Linnéuniversitetet inom ämnet företagsekonomi (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-

04-08). Ekonomihögskolan är i dagsläget inte ackrediterade men de har som mål att 

bli ackrediterade som en “business school” av ackrediteringsorganet AACSB 

(Linnéuniversitetet 4 2017).   

 

5.2.1 Ledarskap 

Linnéuniversitetet grundades år 2010 efter en sammanslagning av Växjö universitet 

och Kalmar högskola (Linnéuniversitetet 2 u.å.). Fusionen beskrivs ha varit en stor 

omställning för samtliga medarbetare inom organisationen (Dekan Linnéuniversitetet 

2019-03-28). Även ledarskapet har förändrats och flera av intervjupersonerna 

poängterar det faktum att ledarskapet har flyttas längre ifrån. År 2013 övergick 

ledarskapet inom hela universitetet till en rak linjeorganisation där rektor beslutar över 

dekan som i sin tur beslutar över prefekt (Se figur 10) och enligt intervjupersonen tycks 

denna linje i många fall vara mycket tydlig (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-04-08). 

I fakultetsstyrelsen på ekonomihögskolan sitter representanter från olika institutioner 

med titlar från docent till professorer. Utöver detta finns två externa ledamöter varav 

en är aktiv inom näringslivet och den andra är aktiv på andra universitet och högskolor 
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runt om i landet (Linnéuniversitetet 5 2019). Fakultetsstyrelsen har på 

Linnéuniversitetet en rådgivande funktion och det är dekan och prefekter som är 

beslutsfattare (Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-08). I enlighet med 

linjestyrningen är det rektorns roll att tillsätta dekanen och dekanens roll att tillsätta 

prefekterna (Dekan Linnéuniversitetet 2019-03-28). Sedan fusionen har 

ekonomihögskolan en ledningsgrupp bestående av dekan, prodekan, vicedekan och 

den administrativa chefen samt samtliga prefekter (figur 11; Prefekt C 

Linnéuniversitetet 2019-04-08). Denna grupp har ingen formell beslutsfattanderoll 

utan det är företrädesvis dekanen som fattar beslut (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-

04-08). I ekonomihögskolans verksamhetsplan 2017-2019 framkommer det mål för 

olika fokusområden såsom kompetensförsörjning, utmanande utbildningar, 

framstående forskning, samhällelig drivkraft, globala värden - internationalisering, 

globala värden - hållbar utveckling och verksamhetsstöd. Dessa fokusområden ligger 

också i linje med ekonomihögskolans definition av missionen (Linnéuniversitetet 4 

2017). Något intervjupersonerna poängterar är dock att målen är dåligt 

operationaliserade och att de därav är svåra att följa upp (Prefekt A Linnéuniversitetet 

2019-04-01). Fokus i dagsläget ligger enligt flera av intervjupersonerna på det 

ekonomiska resultatet då ekonomihögskolan föregående år gjorde ett minusresultat på 

7,6 miljoner kronor (Prefekt A Linnéuniversitetet 2019-04-01; Prefekt B 

Linnéuniversitetet 2019-04-08; Dekan Linnéuniversitetet 2019-03-28). Enligt prefekt 

A på Linnéuniversitetet (2019-04-01) har detta även gjort att målen i 

verksamhetsplanen har blivit underordnade det ekonomiska resultatet. 
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Figur 10 Organisationsschema Linnéuniversitetet 

 

 

 
Figur 11 Organisationsschema på ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 
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5.2.2 Kartläggning av styrning 

5.2.2.1 Styrning och uppföljning av utbildning 

Styrningen är centrerad kring universitetets tre kärnverksamheter: forskning, 

utbildning och den tredje uppgiften (Prefekt A Linnéuniversitetet 2019-04-01; Prefekt 

B Linnéuniversitetet 2019-04-08; Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-08; Prefekt D 

Linnéuniversitetet 2019-04-12; Dekan 2019-03-28). Styrningen på Linnéuniversitetet 

är mångfaldig. Dekan på Linnéuniversitetet (2019-03-28) framhåller bland annat att 

utbildningen i första hand styrs och följs upp av kurs- och utbildningsplaner samt att 

man inom ekonomihögskolan arbetar aktivt med ackrediteringsarbetet och därmed 

även “assurance of learning”10 som är en del av AACSB-ackrediteringen. Även prefekt 

B på Linnéuniversitetet (2019-04-08) framhäver att det är kurs- och 

utbildningsplanerna som används för styrning av utbildning. Dessa ses som 

styrdokument från myndigheterna och är en del av avtalet med studenterna (Prefekt B 

på Linnéuniversitetet 2019-04-08). Prefekt A på Linnéuniversitetet (2019-04-01) 

menar dock att det inte finns någon specifik styrning av utbildning men att det finns 

krav uppifrån sett gällande antal helårsstudenter, HST, samt andelen fristående kurser 

och andelen kurser på avancerad nivå och att det av den anledningen är dessa nyckeltal 

som styrningen är fokuserad mot. Prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) 

beskriver att mycket styrning görs kommunikativt via utvecklings- och 

medarbetarsamtal och att man genom att kommunicera utfall kan påverka de anställda 

i rätt riktning. För just styrningen av utbildningen och antal timmar varje medarbetare 

ska tillägna varje kurs ligger en tjänsteplanering till grund. Därutöver är det upp till 

läraren att på egen hand se till att tiden utnyttjas på ett sådant sätt att målen inom 

kursplanen uppnås (Prefekt A Linnéuniversitetet 2019-04-01). 

  

Flera av intervjupersonerna är eniga om att det inte görs någon direkt uppföljning för 

att kontrollera huruvida målen i kursplanen har uppnåtts men framhäver samtidigt att 

                                                 
10 “Assurance of learning avser att genom utvärderingsprocesser visa att eleverna uppnår de kunskapsmål som 

finns uppsatta för de program som de deltar i” (AACSB 1, 2015, egen översättning)  
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det ligger i lärarnas professionalitet att se till att dessa mål undervisas (Prefekt A 

Linnéuniversitetet 2019-04-01; Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-08; Prefekt B 

Linnéuniversitetet 2019-04-08). Gällande uppföljning av just utbildningen lyfts 

“assurance of learning” återigen upp vilket är en systematisk process för att förbättra 

studenternas lärande (Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-08; Dekan på 

Linnéuniversitetet 2019-03-28). Prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) samt 

Dekan på Linnéuniversitetet (2019-03-28) lyfter kursutvärderingarna som viktiga 

delar för uppföljning samtidigt som Prefekt A på Linnéuniversitetet (2019-04-01) och 

prefekt C på Linnéuniversitet (2019-04-08) inte lägger lika stor vikt vid 

kursutvärderingarna. Prefekt A Linnéuniversitetet (2019-04-08) beskriver 

diskussionen gällande uppföljning: 

  

“Uppföljning, det skulle jag säga är skönt om vi inte pratar om därför att vi ägnar 

oss inte åt någon uppföljning. Det är klart att vi läser kursutvärderingarna om det är 

katastrof men annars gör vi nästan inte det överhuvudtaget” 

                                                                            (Prefekt A Linnéuniversitetet 2019-

04-01) 

  

Prefekt B Linnéuniversitetet (2019-04-08) kommenterar diskussionen kring 

uppföljning: 

 

“I normalfallet utgår man ifrån att hör man inget är det ganska bra. Vi har ju så himla 

många kurser, men visst hade man haft möjlighet att gå in på mer detaljer så hade det 

naturligtvis varit bättre men vi har inte möjlighet att följa upp på den nivån” 

                          (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-04-08) 

  

Utöver kursutvärderingar och “assurance of learning” lyfts även Linnébarometern och 

externa granskningar från bland annat UKÄ (Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-

08; Prefekt D Linnéuniversitetet 2019-04-12). Linnébarometern är en enkät som riktar 

sig till studerande på grundnivå och avancerad nivå med frågor inriktade på bland 

annat upplägg, genomförande och examinationer på utbildningen (Linnéuniversitetet 

7 2018). Ytterligare en viktig del som lyfts upp för styrning inom just utbildning är 
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glasäpplet som är ett incitament för att hylla den av eleverna utsedda bästa läraren. 

Glasäpplet är dels symboliskt men det ger också den utsedda läraren 2000 kr extra lön 

i månaden i ett år (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-04-08).   

5.2.2.2 Styrning och uppföljning av forskning 

Gällande styrningen av forskningen menar Prefekt B på Linnéuniversitetet (2019-04-

08) att kompetensutvecklingstid är en viktig styrfaktor. Prefekt C på Linnéuniversitetet 

(2019-04-08) lyfter kunskapsplattformar11 som en viktig del i styrningen av 

forskningen och dekan på Linnéuniversitetet (2019-03-28) menar även att det är en 

viktig del av styrningen att både lärare och forskare medverkar på forskarseminarium. 

Dekan på Linnéuniversitetet (2019-03-28) framhäver även omkostnadsbudget som 

fördelar ut medel till plattformarna där medlemmarna i dessa får styra hur medlen ska 

användas inom ramen för de regelverk som finns. Såväl deltagandet på 

forskarseminarium som omkostnadsbudgetarna är ett sätt att integrera lärare och 

forskare. Enligt prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) är forskningsuppdraget 

svårt att detaljstyra men i många fall handlar det om att se till att de rätta 

förutsättningarna för att utföra forskning finns. Prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-

04-12) såväl som prefekt C (2019-04-08) framhäver båda att medarbetarsamtal är 

viktiga komponenter i styrningen av forskningen. Tidigare var incitament för 

forskning genom belöningar i monetära termer till den enskilda individen som 

presterat bra mycket viktigt. Idag anses det att de monetära belöningarna inte ska 

tillfalla den enskilda individen utan belöningarna ska istället tillfalla institutionen så 

att varje forskare kan söka medel hos prefekten. De monetära belöningarna är till för 

forskningsrelaterade ändamål och då inte som en bonus som tillfaller den enskilde som 

en tillfällig löneökning (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-04-08). Trots att det idag 

inte finns något utrymme för belöningar via tillfälliga löneökningar menar prefekt B 

på Linnéuniversitetet (2019-04-08) att det hade kunnat vara ett användbart incitament. 

Enligt dekan på Linnéuniversitetet (2019-03-28) är dock akademin speciell på så sätt 

                                                 
11 “Kunskapsplattformar handlar om att vidareutveckla utbildning, forskning och samverkan inom ett gemensamt 

kompetens- och intresseområde genom att samla kompetens och resurser i bärkraftiga, dynamiska miljöer” 

(Linnéuniversitetet 9, 2019) 
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att det krävs ytterst små incitament för att skapa motivation. Människorna inom 

akademin är också tävlingsinriktade vilket enligt dekanen på Linnéuniversitetet (2019-

03-28) inte alltid är en fördel då universitetens uppgift är större än en tävling eller att 

uppnå ett finansiellt resultat. Det är prefekternas uppgift att fastställa lönenivån för 

medarbetarna och i det avtal som universitet har med facket framgår det att kravet för 

lönesättning är att medarbetarna ska få rätt lön (Prefekt D Linnéuniversitetet 2019-04-

12). Varje år görs en lönerevision och i denna finns ett antal kriterier som ligger till 

grund för lönesättningen. Det kretsar kring de tre uppgifterna: utbildning, forskning 

och tredje uppgiften (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-04-12). Enligt Prefekt C på 

Linnéuniversitetet (2019-04-08) är det dock ofta forskningsmeriter som väger tyngst. 

Prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) menar också att löneutrymmet inte är så 

stort och en stor ökning hos en medarbetare innebär också en mindre ökning hos någon 

annan. 

  

Gällande uppföljning av forskning ställer ackrediteringsorganet AACSB upp explicita 

mål vilket också innebär att uppföljningen är mer konkret än styrningen (Prefekt D 

Linnéuniversitetet (2019-04-12). Prefekt A på Linnéuniversitetet (2019-04-01) 

upplever att det är en viss skillnad mellan uppföljningen av undervisningen och 

uppföljningen av forskningen på så vis att ackrediteringen ställer högre krav på 

uppföljning av forskning. Den uppföljning som görs är framförallt kvantitativ (Prefekt 

C Linnéuniversitetet 2019-04-08). Uppföljningen kan exempelvis vara att mäta antalet 

publikationer, omfång av externa medel samt i vilka tidskrifter som publicering sker 

(Prefekt A Linnéuniversitetet 2019-04-01). Mätningarna görs på gruppnivå såväl som 

på individnivå (Prefekt B Linnéuniversitetet 2019-04-08). Mätningar av dessa KPI:er 

är något som fått fokus inom organisationen framförallt på grund av ackrediteringen 

(Prefekt A Linnéuniversitetet 2019-04-01). 

5.2.2.3 Styrning och uppföljning av tredje uppgiften 

Den tredje uppgiften är universitetens och högskolornas uppgift om att kommunicera 

och dela med sig av sin kunskap och forskning (Brulin & Arbetslivsinstitutet 1998). 

Gällande styrning och uppföljning av den tredje uppgiften ser det olika ut beroende på 
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vilket typ av uppdrag det handlar om (Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-08). 

Dekan på Linnéuniversitetet (2019-03-28) beskriver en modell för styrning av den 

tredje uppgiften som benämns VAS-modellen och den framhåller tre värden som ska 

vara vägledande för om ett uppdrag ska antas eller ett samarbete med ett partnerföretag 

ska etableras. V, som i verksamhetsnytta, innebär att sådana uppdrag som är nyttiga 

för verksamheten ska antas. A, som i affärsnytta, de uppdrag som accepteras som 

generera extra intäkt som kan användas till ytterligare forskning eller utbildning. 

Slutligen S, som i samhällsnytta, de uppdrag som antas ska också vara ett hjälpmedel 

för att sprida kunskap. VAS-modellen beskrivs av dekan på Linnéuniversitetet (2019-

03-28) dock är det inget som framhålls av prefekterna som ett verktyg för styrning av 

den tredje uppgiften. Både prefekt A på Linnéuniversitetet (2019-04-01) och prefekt 

D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) upplever att det saknas styr- och 

uppföljningsinstrument för den tredje uppgiften men att det är en viktig del att ta i 

beaktande. 

5.2.3 Ackreditering 

Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet har sedan år 2017 arbetat mot att bli en 

ackrediterad högskola via AACSB (Linnéuniversitetet 8 2018). Syftet med 

ackreditering är att öka kvaliteten på både utbildningarna och personalens kompetens 

samt möjliggöra samarbeten med andra ackrediterade lärosäten (Linnéuniversitetet 4 

2017). Ackrediteringen är på så vis även en väg mot internationalisering (Prefekt B på 

Linnéuniversitetet 2019-04-08; Prefekt C på Linnéuniversitetet 2019-04-08). Arbetet 

mot ackreditering har stort fokus i ekonomihögskolans verksamhetsplan 2017-2019 

(Linnéuniversitetet 4 2017; Linnéuniversitetet 3 2017). En av fördelarna med 

ackrediteringen och det ramverk som det erbjuder är att det ger stöd för att driva 

organisationen och dess medarbetare i en viss riktning. Det kan dock, av vissa av 

medarbetarna, uppfattas som ganska negativt. Detta gäller framförallt i de fall man till 

exempel är en väldigt god lärare men inte har möjlighet att publicera i så hög 

utsträckning. Dessa lärare kan då påverkas negativt av de krav som ackrediteringen 

ställer och det är något som kräver förståelse från ledningen (Prefekt B 

Linnéuniversitetet 2019-04-08). Ackrediteringen innebär också att andra nyckeltal blir 
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relevanta. Enligt Prefekt C för Linnéuniversitetet (2019-04-08) mäter man idag KPI:er 

som man inte ens använt tidigare. Kraven har också blivit mer explicita och det har 

tidigare inte funnits några konsekvenser av att inte uppfylla de mål som är uppställda 

genom ackrediteringsorganet. De konsekvenser som kan uppstå nu om man inte 

uppfyller målen kan bland annat vara att man inte längre får undervisa 

programstudenter, att man får en annan tjänst eller att man får sämre löneökning 

(Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-08; prefekt D Linnéuniversitetet 2019-04-12). 

5.2.4 Förändrade krav på prestation 

Enligt prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) har kravet på prestation ökat. 

Exempelvis har kraven för att få en anställning ökat radikalt och intervjupersonerna 

tror att det delvis kan bero på internationaliseringen. Prefekt D på Linnéuniversitetet 

menar att: 

  

“Om man tittar och jämför prestationer på vad folk gör idag och vad de gjorde för 

10 år sedan så är det en revolution. Det är helt olika prestationer. Jag tror 

internationaliseringen är huvudanledningen” 

                     (Prefekt D på Linnéuniversitetet 2019-04-12) 

  

Även det faktum att Linnéuniversitetet är ett universitet och inte en högskola är enlig 

prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) en bidragande orsak till de förändrade 

krav på prestation som uppstått. På en högskola bedrivs inte forskning på samma 

systematiska sätt som på ett universitet utan det är främst fokus på undervisning. 

Prefekt D på Linnéuniversitetet (2019-04-12) beskriver: 

  

“Jag skulle vilja jämföra med skillnaden mellan ett lasarett och ett 

universitetssjukhus. Om man kommer in på ett lasarett så klarar de ungefär 95 

procent av alla sjukdomar men är det någon udda sjukdom så klarar de inte det och 

de har heller ingen att fråga. På ett universitetssjukhus kan man gå 50 m bort i 

korridoren till någon som disputerar på just den specifika sjukdomen och på så sätt 

få sig ett svar” 

                                                                 (Prefekt D på Linnéuniversitetet 2019-04-12) 
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Även Prefekt A på Linnéuniversitetet (2019-04-01) menar att kravet på prestation och 

även styrningen har förändrats över tid men att det som påverkat styrningen mest är 

ackrediteringen. Gällande diskussionen kring om det överhuvudtaget går att styra 

akademiker är svaren relativt entydiga. Samtliga intervjupersoner är överens om att 

styrning är nödvändigt men poängterar samtidigt att akademiker är svåra att styra i den 

bemärkelsen att de ofta ser sig själva som sin egen chef (Dekan Linnéuniversitetet 

2019-03-28; Prefekt A Linnéuniversitetet 2019-04-01; Prefekt B Linnéuniversitetet 

2019-04-08; Prefekt C Linnéuniversitetet 2019-04-08; Prefekt D Linnéuniversitetet 

2019-04-12). 

5.2.5 Sammanfattning Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

I Tabell 4 nedan redogörs för utmärkande egenskaper på Linnéuniversitetet. 

Styrningen på universitetet är mångfaldig på så sätt att verksamheten följs upp och 

styrs på flera olika sätt. Lärosätet har en organisationsstruktur där dekan på 

ekonomihögskolan har högsta beslutanderätt och där det finns en prefekt som är 

ansvarig för varje institution. Det finns inga monetära belöningar gällande forskning 

som är kopplade till den enskilda individen, däremot kan monetära belöningar tillfalla 

institutionen som presterat väl och den enskilda individen kan genom prefekten ansöka 

om medel för forskningsrelaterade ändamål. Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet 

befinner sig i detta nu mitt i ackrediteringsprocessen vilket innebär en omställning mot 

ökande prestationsmätningar och uppföljning. Som en följd av ackrediteringsarbetet 

har KPI:er så som antal publikationer och omfång av externa medel tillkommit. 

Dessutom poängteras att kraven på uppföljning är högre inom forskning och att 

uppföljning av utbildning, i form av kursutvärderingar kontrolleras djupare i de fall 

klagomål inkommer eller om det anses nödvändigt.  
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Tabell 4 Sammanfattning Linnéuniversitetet 

5.3 Handelshögskolan i Stockholm 
Stockholm School of Economics eller Handelshögskolan i Stockholm som den är mer 

känd som på svenska, har cirka 2000 studenter fördelat på olika kandidat- och 

masterprogram (Handelshögskolan i Stockholm 1 u.å). Styrelsen har det övergripande 

ansvaret för Handelshögskolan (se figur 12) och medlemmarna är i många fall 

representanter från näringslivet. För närvarande sitter bland annat flera personer med 

VD-positioner för börsnoterade bolag som styrelsemedlemmar för Handelshögskolan 

i Stockholm (Handelshögskolan i Stockholm 3 2019). Eftersom Handelshögskolan i 

Stockholm är en renodlad handelshögskola finns det inte olika fakulteter utan 

presidenten som kommer direkt under styrelsen enligt tabell x motsvarar en dekan på 

ett klassiskt universitet med flera fakulteter. Under presidenten finns sedan flera olika 

institutioner som representerar olika ämnesområden. Utöver dessa klassiska funktioner 

inom akademin finns en rad rådgivande organ som presenteras i figur 12.  Skolan är 

ackrediterad av EQUIS sedan 1999 och får fem palmer, vilket är full pott, i 

Eduniversals ranking av Handelshögskolor och hamnar därmed högst upp av alla 

svenska ekonomi- och handelshögskolor (Eduniversal 2016). Handelshögskolan i 

Stockholm står sig även bra i förhållande till övriga europeiska handelshögskolor och 

rankas högt i flera kategorier av Financial Times Business Education Rankings 

(Handelshögskolan i Stockholm 4 2019). 
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Figur 12 Organisationsschema Handelshögskolan i Stockholm 

5.3.1 Huvudmannaskap 

Handelshögskolan i Stockholm är privatfinansierade till 80 procent och resterande 20 

procent är statligt finansierade anslag. Det innebär att handelshögskolan har en del 

friheter i jämförelse med statliga lärosäten men även icke-statliga lärosäten som har 

större andel statlig finansiering. Högskoledirektören (2019-04-03) är dock noga med 

att poängtera att staten likväl är viktig för dem. Dels är 20 procent ingen obetydlig 

summa enligt högskoledirektören (2019-04-03) men det är även staten som ger 

Handelshögskolan i Stockholm examinationsrätt och staten har en representant i 

skolans styrelse. Eftersom Handelshögskolan i Stockholm är en icke-statlig skola lyder 

de inte under högskolelagen, högskoleförordningen eller lagen om offentlig 

upphandling. När det innebär en fördel eller blir praktiskt enklare för skolan kan de 

ibland frångå reglerna ovan men de har ingen avsikt att medvetet göra det utan i de 

allra flesta fall stämmer dessa lagar överens med hur Handelshögskolan i Stockholm 

drivs. Några exempel där det är fördelaktigt för Handelshögskolan i Stockholm att vara 

en icke-statlig högskola är att de har lättare än statliga lärosäten att ta emot privata 

donationer, Styrelsen ser också lite annorlunda ut jämfört med klassiska högskole- och 

universitetsstyrelser. Handelshögskoleföreningen som är skolans viktigaste finansiär 

tillsätter den största delen av styrelsen och där finns flera från det privata näringslivet 
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representerade. Utöver dessa finns studentrepresentanter, fakultetsrepresentanter, en 

statlig representant och en representant från Stockholms stad. Med hänsyn till 

avsaknaden av ovan nämnda regelverk men också den höga graden av privat 

finansiering har Handelshögskolan i Stockholm möjlighet att laborera med avgifter för 

internationella studenter. Det har gjort att skolan lyckats få igång inflöden av studenter 

från nya länder och geografiska områden. Ser man exempelvis att en toppstudent från 

ett högt rankat universitet i världen sökt till Handelshögskolan i Stockholm och 

kommit in antas det att denne förmodligen sökt även andra skolor i Europa. Många har 

då möjlighet att erbjuda studenten stipendier eller liknande och dessa medel finns och 

används till viss del på Handelshögskolan i Stockholm men inte i lika hög grad som 

de ibland önskar. Då kan Handelshögskolan i Stockholm istället erbjuda toppstudenter 

fri eller delvis fri terminsavgift. Det har gjort att man ibland lyckats konkurrera med 

andra internationella handelshögskolor som man annars hade haft svårt att konkurrera 

med. Det här är något som är lättare för Handelshögskolan i Stockholm än lärosäten 

som har staten som huvudman eller huvudfinansiär eftersom staten då kan säga att de 

finansierat den största delen av sina utbildningar själva och då är det upp till dem själva 

att avgöra hur de vill göra med exempelvis terminsavgifter (Högskoledirektör på 

Handelshögskolan i Stockholm 2019-04-03). 

5.3.2 Kartläggning av styrning 

5.3.2.1 Styrning och uppföljning av utbildning 

Högskoledirektören på Handelshögskolan i Stockholm (2019-04-03) är tydlig med att 

undervisningen ska vara forskningsbaserad och samtlig akademisk personal inom 

fakulteten har minst 50 procent av sin tjänst avsatt för forskning. Styrningen av 

utbildningsutbud sker i en ledningsgrupp ledd av rektor där även vice rektor som är 

ansvarig för utbildning sitter med men även administrativa representanter som 

exempelvis högskoledirektören. Den här ledningsgruppen tar övergripande beslut och 

träffas cirka en gång i veckan och både strategiska och operationella frågor diskuteras. 

Utöver denna grupp finns ett kollegialt sammansatt organ som består av samtliga 

institutionschefer, representanter från fakulteten och även studentrepresentanter. 
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Denna grupp är central när det gäller beslut inom utbildningsområdet då de har rätt att 

ta beslut gällande utveckling av program, betygssystem, intag av studenter samt 

rekryteringsbeslut. Dock inte gällande professorer, där har det kollegiala organet 

endast möjlighet att rekommendera personer. Beslut angående anställning av 

professorer tas sedan av styrelsen eftersom det får finansiella konsekvenser. När det 

gäller uppföljning av undervisningen finns det programkommittéer och 

programansvariga som har koll på kursutvärderingar och för ständigt en nära dialog 

med studenterna. För utvärdering av utbildningen tas KPI:er fram där man tittar på 

studentnöjdheten genom kursutvärderingar samt söktryck till skolans 

utbildningsprogram. Vid den individuella utvärderingen av varje anställd, exempelvis 

inför lönesättning, tas även nivån på utbildningen i beaktande. Det premieras att ha 

undervisat inte bara på kandidatnivå utan även på masternivå. Det tas även hänsyn till 

om personen undervisat det antalet kurser som denne förväntas göra. Man är försiktig 

när det kommer till förändringar av utbildningsprogrammen eftersom rankings och 

ackreditering är viktigt och ska man kunna bibehålla rankingen av ett program är det 

viktigt att det motsvarar studenternas förväntningar (Högskoledirektör på 

Handelshögskolan i Stockholm 2019-04-03). 

5.3.2.2 Styrning och uppföljning av forskning 

Frihet för forskare är viktigt och det gäller framförallt forskningens inriktning. Krav 

och förväntningar finns på att man ska forska inom det området man är anställd för att 

göra men ingen ska lägga sig i vad man väljer att inrikta sig på och framförallt inte vad 

forskaren kommer fram till. 

  

“Man ska inte styra forskningens innehåll utan är någon professor så har ju 

vederbörande mycket stora friheter att forska om det man vill och framförallt 

naturligtvis komma fram till det man kommer fram till” 

(Högskoledirektör, Handelshögskolan i Stockholm 2019-04-03) 

  

Friheten i form av forskningsinriktning innebär dock inte att det inte finns styrning och 

förväntningar på produktivitet. Styrningen och uppföljningen av detta har förändrats 

mycket över tid. Tidigare var resultaträkningen det mest väsentliga för 
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Handelshögskolan i Stockholms styrelse. Det berodde förmodligen på att näringslivet 

är starkt representerat i styrelsen och där är det naturligt att fokusera på 

resultaträkningen. Handelshögskolan i Stockholm är ju dock inte en vinstdrivande 

organisation i första hand utan hög kvalité på forskning och utbildning är det viktigaste 

och därför upplever högskoledirektören att fokus idag har ändrats, även från styrelsens 

håll och till och med på styrelsens eget initiativ, till att fokusera på KPI:er som mått 

för framgång eller ej. En KPI kan exempelvis mäta antal publiceringar i högt klassade 

tidskrifter, så kallade “top generals”. Förutom dessa konkreta mätningar finns även 

möjlighet att belöna forskare som publicerat i dessa “top generals” med monetära 

bonusar. Det gör att det finns både en piska och en morot i att publicera mycket och 

att publicera bra saker. Piska i form av att det finns minimikrav på antal publikationer 

för att kunna bli befordrad men också morot eftersom forskaren kan få bonusar vid bra 

publiceringar. Högskoledirektören poängterar dock att det inte finns fullt så stora 

finansiella resurser som en del verkar tro och dessa bonusar finns för specifika 

områden och används i den mån det är finansiellt möjligt (Högskoledirektör på 

Handelshögskolan i Stockholm 2019-04-03). Vid lönesättning menar 

högskoledirektören på Handelshögskolan i Stockholm (2019-04-03) att forskningen är 

det som väger allra tyngst men utbildning och tredje uppgiften är också viktig och ska 

också följas upp i samband med institutionschefernas utvärderingar av varje anställd. 

När det gäller forskningen tittar institutionscheferna på hur mycket individen har 

publicerat och hur mycket forskning som finns på gång. Men även kvalitativa aspekter 

beaktas. En sådan aspekt kan exempelvis vara att institutionscheferna alltid tar hänsyn 

till vilken nivå publikationerna är på. Det görs genom att beakta huruvida tidskrifterna 

klassificeras som “top generals” eller inte. Är de inte det kan forskarna i viss mån 

kompensera det genom att publicera fler artiklar till antalet men även de ska givetvis 

hålla kvalité (Högskoledirektör på Handelshögskolan i Stockholm 2019-04-03). 

5.3.2.3 Styrning och uppföljning av tredje uppgiften 

Tredje uppgiften är en del av de anställdas arbetsuppgifter på Handelshögskolan i 

Stockholm och även den tas hänsyn till vid institutionschefernas utvärdering av de 

anställda, dock inte i lika hög utsträckning som forskningsinsatserna.  Det som tas 
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hänsyn till när det kommer till den tredje uppgiften är både samverkan, internt såväl 

som externt. Det kan exempelvis handla om att synas i daglig media. 

 

5.3.3 Internationalisering 

Handelshögskolan i Stockholm har genomgått en stor förändring de senaste tio åren. 

Det beror på att Handelshögskolan i Stockholm gått mot en mer internationell profil 

och högskoledirektören beskriver det som: 

  

“Vi var tidigare en handelshögskola i Sverige med en del internationella inslag. Nu 

menar vi istället att vi är en internationell handelshögskola som råkar ligga i 

Sverige” 

             (Högskoledirektör, Handelshögskolan i Stockholm 2019-04-03) 

  

Exempel på hur Handelshögskolan i Stockholm har förändrats är bland annat att man 

gått från att endast ha civilekonomprogrammet och forskarutbildning till två 

kandidatprogram, ett antal masterutbildningar och forskarutbildning. Ambitionen som 

man också lever upp till i dagsläget är att hälften av studenterna på masterprogrammen 

ska komma från andra länder än Sverige. Ett av kandidatprogrammen går helt på 

engelska idag och skolan är mitt uppe i processen att göra även det andra mer 

engelskspråkigt så att det finns möjlighet att studera alla program utan att kunna 

svenska. Dessa förändringar har gjort att skolan ändrat strategisk inriktning totalt och 

från att ha varit på toppen av de svenska handelshögskolorna har de nu fått ökad tuff 

konkurrens när de istället jämför sig med handelshögskolor i hela Europa. Ambitionen 

är tydlig och den säger att Handelshögskolan i Stockholm ska vara en del av en grupp 

ledande handelshögskolor så att toppstudenter i hela världen överväger 

Handelshögskolan i Stockholm om man är intresserad av att studera i Europa 

(Högskoledirektör på Handelshögskolan i Stockholm 2019-04-03). 

5.3.4 Ackreditering 

Ackrediteringen via EQUIS har påverkat styrningen så till vida att fokus läggs på att 

mäta vissa specifika mått som EQUIS efterfrågar men det är mått som ledningen anser 
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är bra och ger något till verksamheten utöver anpassning för ackrediteringen. Mätning 

av forskning hade enligt högskoledirektören (2019-04-03) skett även om 

ackrediteringar inte hade funnits. Det gäller även andra områden som exempelvis 

corporate responsibility, mer känt som CSR. Att EQUIS är intresserade av hur man 

jobbar med den frågan har gjort att arbetet kring detta fått mer uppmärksamhet även 

om det är något högskoledirektören (2019-04-03) hoppas att skolan hade varit 

intresserade av oavsett EQUIS ackreditering eller inte. Valet av EQUIS som 

ackrediteringsorganisation var ingen slump för Handelshögskolan i Stockholm utan 

beslutet bygger på att ledningen anser att det är ett bra instrument som hjälper dem 

med sin styrning. Det kan ibland fungera som ett slagträ för att få personalen med sig 

eftersom ledningen kan trycka på att något måste göras med hänvisning till att det är 

en del för att kunna ha kvar sin ackreditering. Intervjupersonen menar att medarbetarna 

ofta lyssnar på det här argumentet eftersom de själva är medvetna om att det är viktigt 

med en bra ackreditering. EQUIS påverkar också styrningen så till vida att mål sätts 

upp tillsammans med EQUIS vilka ska uppfyllas tills nästa ackrediteringstillfälle. 

Dessa mål blir sedan en del av verksamheten (Högskoledirektör på Handelshögskolan 

i Stockholm 2019-04-03). 

5.3.5 Sammanfattning Handelshögskolan i Stockholm 

I Tabell 5 nedan redogörs för utmärkande egenskaper på Handelshögskolan i 

Stockholm. Den privata finansieringen har gjort det enklare för Handelshögskolan i 

Stockholm att växa internationellt och locka studenter från nya delar av världen. 

Undervisningen ska vara forskningsbaserad och all akademisk personal ska lägga 

minst hälften av sin arbetstid på forskning. Utbildningen följs upp med hjälp av KPI:er 

och nära kommunikation med studenterna. Ranking och ackrediteringar av 

utbildningsprogrammen är viktigt för Handelshögskolan i Stockholm. Flertalet KPI:er 

används även för att mäta forskningsresultaten på skolan. För att belöna forskare som 

presterat extra bra används ibland bonusar. Internationaliseringen är en viktig del av 

Handelshögskolans framtida strategi och målet är att rankas som en toppskola inte bara 

i Sverige utan även internationellt.  
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Tabell 5 Sammanfattning Handelshögskolan i Stockholm 

5.4 Jönköping International Business School (JIBS) 
JIBS profilerar sig som Sveriges mest internationella handelshögskola. Totalt studerar 

2401 studenter här och cirka 45 procent av dessa är internationella. Anställda på 

Handelshögskolan i Stockholm uppgår till 138 stycken och cirka 53 procent av dessa 

har internationell bakgrund (Jönköping University 2, 2019). JIBS är en del av 

Högskolan i Jönköping (UKÄ 6) och högskolan i Jönköping klassas inte som ett 

universitet i Sverige men lärosätet väljer ändå att kalla sig Jönköping University med 

hänvisning till deras internationella profil (Nygren 2016). 

5.4.1 Huvudmannaskap 

Jönköping University drivs som en stiftelse men är till ca 68 procent finansierade med 

statliga anslag (Jönköping 8 2019). En av de största skillnaderna med att vara en privat 

utbildningsanordnare är anställningsfrågor. Ett exempel är att man inte har möjlighet 

att överklaga ett beslut om att inte få en tjänst hos en privat utbildningsanordnare vilket 

man kan hos en statlig. Däremot använder man numera, över hela Jönköping 

University, en av rektorn nedskriven anställningsordning vilket gör att denna frihet 

begränsas (Associate dean of faculty 2019-04-04). Flera av skillnaderna beror också 

på det faktum att man inte är tvingad att följa högskolelagen och högskoleförordningen 

(UKÄ 9 2017). Även gällande ekonomin är ansvaret mer autonomt på så vis att 

ekonomin förvaltas som i ett aktiebolag och inte som i en myndighet. Gällande 

ekonomin på JIBS så följs aktiebolagslagen och det utgör en stor skillnad på så sätt att 

om ett statligt universitet inte förbrukar alla anslag så hamnar överskottet i vad som 

kallas myndighetskapital. Skulle JIBS få ett överskott så görs en vinst som beskattas 

och som sedan läggs till som kapital på balansräkningen (VD 2019-04-12). Detta 
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menar intervjupersonerna utgör en viktig grund för långsiktighet (Associate dean of 

faculty 2019-04-04; VD 2019-04-12).   

5.4.2 Organisationsstruktur 

Inom Jönköping University är det högst beslutande organet stiftelsestyrelsen 

(Jönköping University 3 2016). Det är regeringens uppgift att utse styrelsen som bland 

annat består av rektor, en elevrepresentant, en lärarrepresentant samt företrädare från 

näringslivet. Istället för klassiska fakulteter består stiftelsen av sex dotterbolag (se 

figur 13) som är organiserade som aktiebolag där verksamhet bedrivs och JIBS är ett 

av dessa dotterbolag (Jönköping University 3 2016). År 2013 gjordes en 

omorganisering av JIBS och dotterbolaget organiserades numera utifrån en 

matrisstruktur (Associate dean of faculty 2019-04-04). Respondenterna påpekar dock 

att matrisstrukturen kan innebära en begränsning vid eventuell tillväxt eftersom den är 

anpassad för lite mindre organisationer. Den högsta akademiska ledaren för JIBS är 

VD:n med samma funktion som en dekan (VD 2019-04-12). Vid omstruktureringen 

infördes en associate dean of faculty som ansvarar för samtlig personal inom 

dotterbolaget förutom professorerna som ligger under VD:ns ledning. 

Personalansvarige, dean of faculty, har således personalansvar som sträcker sig över 

olika avdelningar till skillnad från en organisationsstruktur där personalen är indelad i 

institutioner baserat på olika discipliner (se figur 14). I och med ökad tillväxt finns 

från och med år 2018 dock två associate dean of faculty som tillsammans delar på 

personalansvaret (Associate dean of faculty 2019-04-04). Utöver associate dean of 

faculty finns även associate dean of education och associate dean of research som har 

ansvar för utbildningen såväl som forskningen. Därtill finns även en operation 

manager som har ansvar för all administrativ personal (Associate dean of faculty 2019-

04-04).  Intervjupersonerna beskriver att det fanns flera anledningar till övergången. 

Bland annat gjorde matrisstrukturen det lättare att fördela resurser och allokera 

arbetskraften fullt ut. Dessutom gjorde matrisstrukturen det enklare att kontrollera 

kostnaderna och antalet chefer minskade (Associate dean of faculty 2019-04-04). 

Ytterligare en viktig anledning till omorganiseringen var att det i samband med detta 

blev möjligt att skapa bättre styrning och kontroll. Tidigare fanns problem gällande 
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ekonomihantering och uppföljning vilket enklare kunde kontrolleras med den nya 

strukturen (VD 2019-04-12).   

 

 
Figur 13 Organisationsschema Jönköping University 

 

 

 
Figur 14 Organisationsschema JIBS 
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5.4.3 Kartläggning av styrning 

5.4.3.1 Styrning och uppföljning av utbildning 

Styrningen tar sin utgångspunkt från ett styrdokument som redovisar de moment som 

ska ingå i kursen samt olika typer av perspektiv. De olika perspektiven finns dels för 

att kontrollera att UKÄ:s direktiv och riktlinjer efterföljs men också för att skapa 

kontroll och kunna rapportera till ackrediteringsorganen (Associate dean of faculty 

2019-04-04). I styrdokumenten finns explicita mål som revideras årligen. Enligt 

associate dean of faculty (2019-04-04) är målen i styrdokumenten väl 

operationaliserade så att de enkelt ska gå att följa upp. Vad gäller uppföljning så samlar 

programansvariga in information för att kontrollera att kurserna har innehållit det som 

man via avtalet med studenterna har förbundit sig att de ska innehålla. Informationen 

rapporteras uppåt i hela kedjan (Associate dean of faculty 2019-04-04). Gällande 

styrning av akademiker menar VD:n på JIBS (2019-04-12) att: 

  

“Jag anser att akademiker enbart kan styras med incitament” 

                                                                                                              (VD 2019-04-12) 

  

Som exempel beskrivs en typ av incitament inom utbildning: 

  

“Utbildning är väldigt viktigt för oss och att man presterar i utbildningen. Där har vi 

ett extremt billigt men ett ganska effektivt incitament. Efter varje kursperiod så görs 

ju kursutvärdering på alla kurser och de lärare som får högst kursutvärdering får en 

chokladask på nästa personalmöte. Det är mest en symbolisk grej men det är extremt 

mycket prestige i den där chokladen” 

                                                                                                          (VD 2019-04-12) 

  

Enligt VD:n (2019-04-12) är mycket av både styrningen och uppföljningen gällande 

utbildningen såväl som forskningen dialogbaserad. 

5.4.3.2 Styrning och uppföljning av forskning 

Gällande styrning och uppföljning av forskning utförs prestationsmätningar som 

samlas in med stöd från forskningskontoret kring associate dean of research (Associate 

dean of faculty 2019-04-04). Informationen som samlas in baseras på sådant som de 
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enskilda forskarna rapporterat. Associate dean of faculty (2019-04-04) beskriver 

uppföljningen av forskningen på följande vis: 

  

“Nu för tiden missar vi inte speciellt mycket. När vi började insåg vi att det var 

mycket som inte rapporterades in men det har vi ju arbetat med och såklart kopplat 

ihop kraven från ackrediteringsorganisationerna med frågan om medelsfördelning 

från staten” 

        (Associate dean of faculty 2019-04-04) 

  

Associate dean of faculty (2019-04-04) är dock tydlig med att poängtera att 

prestationsmätningar har gjorts långt före ackrediteringarna men att man idag sorterar 

och strukturerar mätningarna mer utifrån ackrediteringsorganens krav. Vidare menar 

associate dean of faculty (2019-04-04) att det absolut viktigaste med styrningen är att 

uppnå rätt incitament och på så sätt styra varje medarbetares inneboende drivkraft. 

Dock poängteras att medarbetarna i sådana här organisationer reagerar på relativt små 

medel. Som exempel används ett incitamentssystem där tilldelningen av 

forskningsmedel är kopplat till antalet publikationer som varje enskild individ 

genomför samt utvecklingen av publikationer under en treårsperiod. I detta 

tilldelningssystem finns två nivåer som var och en är kopplade till hur mycket output 

man haft de tre senaste åren. Alla lektorer, docenter och professorer har som minimum 

20 procent av sin tid avsatt för forskning utifrån statligt finansierade medel. Därefter 

finns möjlighet att få 30 procent om man haft goda prestationer (Associate dean of 

faculty 2019-04-04). Gällande tiden för såväl forskning som utbildning används en 

tjänstgöringsplan som kommuniceras via utvecklingssamtal och i en kollegial 

organisation, som JIBS, så sker diskussioner tillsammans med den anställde gällande 

exempelvis forskningstid, undervisningstid och antal externa projekt under kommande 

år. Utöver tid kan även incitament i form av löneökning förekomma och bedömningen 

för löneökning tas utifrån det resultat man presterat för året. Vikten i vad som ska ligga 

till grund för bedömningen ska avgöras av tjänstgöringsgraden inom respektive 

område, såväl forskning som utbildning (Associate dean of faculty 2019-04-04). Även 

VD:n (2019-04-12) menar att incitament är det mest framgångsrika sättet för styrning 

eftersom akademiker ofta är självstyrande vilket kräver incitament där den enskildes 
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vinning ligger i linje med hela organisationens vinning. Inom forskningen mäts KPI:er 

av både kvalitativ och kvantitativ art gällande bland annat vilken tidskrift publicering 

görs i samt antalet artiklar som publiceras. VD:n (2019-04-12) lyfter även meritering, 

det vill säga möjligheten att bli befordrad, som en viktig del för styrningen av 

forskningen där specifika krav på antalet publikationer ställs på den enskilda individen 

för att uppnå en högre position med högre titel. VD:n beskriver ytterligare incitament: 

  

“För yngre forskare har vi ett incitament som är ett ganska enkelt men som också 

har visat sig vara ganska effektivt. Vi sätter en liten bonus, inte i form av pengar som 

går i fickan som lönemedel, utan om du lyckas publicera i en journal av högre klass 

än innan så får du lite pengar som du kan använda till konferensresor, köpa 

litteratur eller vad du än behöver” 

                                                                                                          (VD 2019-04-12) 

5.4.4 Internationalisering 

JIBS hade redan tidigt fokus på den internationella marknaden och redan sedan år 1994 

då JIBS bildades har det hetat Jönköpings internationella handelshögskola (VD 2019-

04-12). Enligt VD:n (2019-04-12) påverkas styrningen och ledarskapet mycket av det 

internationella fokuset inte minst på grund av den stora andelen internationella 

medarbetare. Olika nationaliteter har olika inställning till ledarskap, organisation och 

hierarki vilket blir en stor utmaning för personalansvariga chefer i att möta de olika 

förväntningar som det medför.  VD:n beskriver utmaningar med 

internationaliseringen: 

  

“Jag har ju folk i min organisation som knappt vågar komma förbi mitt kontor utan 

att först boka en tid med min assistent samtidigt som jag har svenska medarbetare 

som ser mig mer som en kompis. Jag försöker försvenska och avdramatisera 

hierarkin i organisationen” 

(VD 2019-04-12) 

  

VD:n (2019-04-12) menar också att det finns utmaningar i att vara internationell då 

över hälften av medarbetarna inte förstår svenska samtidigt som resterande delen av 

högskolan är svensk och resterande högskolesverige är väldigt svenskt inriktat. 

Språkbarriären medför således att de internationella medarbetarna får svårare att klara 
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av sitt jobb och att de har ett underläge mot resterande del av sektorn (VD 2019-04-

12). 

5.4.5 Ackreditering 

JIBS är ackrediterade både av Equis och AACSB sedan 2015 (Jönköping University 4 

2019). Enligt associate dean of faculty (2019-04-04) är några fördelar med att vara en 

ackrediterad högskola bland annat att det blir lättare att attrahera studenter och 

forskare, öppna upp för ett globalt erkännande av lärosätet samt underlätta för 

studenter som sedan söker jobb då arbetsgivaren får en garanti på att en student i från 

en ackrediterad utbildning kan leverera från start. Enligt associate dean of faculty 

(2019-04-04) påverkar ackrediteringen styrningen på så sätt att det 

ackrediteringsorganen efterfrågar tas med och får en större roll i målformulering och 

uppföljning. Enligt VD:n (2019-04-12) tros internationaliseringen vara den största 

anledningen till att JIBS lyckades få två ackrediteringar på så kort tid. Även 

omorganiseringen har haft stor inverkan på dubbelackrediteringarnas framgångar då 

den nya organisationsstrukturen skapade kontroll vilket är en förutsättning för att 

uppnå ackreditering (VD 2019-04-12). Associate dean of faculty (2019-04-04) 

beskriver att det finns relativt tydliga skillnader mellan de två olika 

ackrediteringsorganen och beskriver det på följande sätt: 

  

“EQUIS är, skulle jag säga, en elitorganisation och AACSB har mycket större fokus 

på konstruktiv feedback. AACSB är inte en elitorganisation på det sättet. AACSB är 

mycket större, det är över 1000 handelshögskolor som är ackrediterade och EQUIS 

är väl bara 150-200 som är ackrediterade” 

                                                                       (Associate dean of faculty 2019-04-04) 

5.4.6 Sammanfattning JIBS 

I Tabell 6 nedan redogörs för utmärkande egenskaper på JIBS. Efter en 

omstrukturering är numera dotterbolaget JIBS strukturerad i en matrisorganisation 

vilket man övergick till för att skapa bättre kontroll. Vad gäller styrning och 

uppföljning av utbildning använder sig JIBS av styrdokument indelade i olika 

perspektiv. För att motivera de anställda används olika typer av individuella incitament 

inom såväl utbildning som forskning. För styrning och uppföljning av forskning är 
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prestationsmätning mycket viktigt. Internationaliseringen är också något som är 

mycket viktigt för JIBS och även en del i organisationens profilering. Enligt associate 

dean of faculty (2019-04-04) tros den internationella profilen vara en betydande faktor 

till att JIBS lyckades bli dubbelackrediterade på så kort tid.  

 

Tabell 6 Sammanfattning JIBS 

5.5 Empirisk analys 
Nedan förs en redogörelse över skillnader och likheter mellan de olika ekonomi- och 

handelshögskolorna. I Tabell 7 finns en sammanfattande bild av vad som genom 

intervjuerna framkommit som utmärkande för de studerade ekonomi- och 

handelshögskolorna.  



 

75(103) 

 

 

 
Tabell 7 Redogörelse för utmärkande egenskaper hos de olika ekonomi- och handelshögskolorna 

Det framgår tydligt att styrningen inom svenska ekonomi- och handelshögskolor är 

uppdelat i två delar. Dessa är forskning och utbildning. På den statliga 

ekonomihögskolan vid Lunds universitet framhålls uppföljning via prestationsmått för 

uppföljning av forskning men samtliga respondenter betonar även att uppföljningen är 

mjuk. Uppföljning av forskning sker företrädesvis på institutions- och gruppnivå och 

den individuella uppföljning som sker görs en gång årligen i samtalsform i samband 

med verksamhetsrapporteringen. Vid Handelshögskolan i Stockholm är 

prestationsmätning och KPI:er mycket viktiga eftersom de ger en indikation på 

framgång eller ej. Likaså på JIBS är prestationsmätning och KPI:er viktiga 

komponenter vid uppföljning av forskning. Respondenter på såväl JIBS som 

Handelshögskolan i Stockholm är tydliga med att poängtera att man haft uppföljning 

via KPI:er redan innan ackrediteringarna men att man numera strukturerar det på ett 

sätt så att det ligger i linje med vad ackrediteringsorganen efterfrågar. Gällande 

uppföljning av forskning på Linnéuniversitetet är den mångfaldig och flera olika 
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styrverktyg betonas. Bland annat diskuteras kompetensutvecklingstid, 

kunskapsplattformar, omkostnadsbudget och medarbetarsamtal. Respondenterna 

betonar också att ackrediteringsorganen ställer mer explicita krav på uppföljning av 

forskning varför också prestationsmätningar har en viktig roll.  

 

Vad gäller uppföljning och styrning av utbildningen på ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet betonas kurs- och utbildningsplanerna som viktiga styrdokument. 

Respondenterna diskuterar även “assurance of learning”, krav på bland annat antalet 

helårsstudenter och kommunikation som viktiga delar i styrningen. Flera respondenter 

är dock eniga om att det inte görs någon direkt uppföljning av utbildningen. Trots detta 

lyfts “assurance of learning” och Linnébarometern som utvärderingsverktyg av några 

av respondenterna. För ekonomihögskolan vid Lunds universitet finns en tydlig 

struktur vad gäller uppföljning och styrning och för utbildningsområdet används 

företrädesvis styrdokument i form av ett styrkort. Användningen av styrkort för att 

följa upp och styra utbildningen är något som även tas upp på JIBS, den stiftelseägda 

högskolan. Respondenter på JIBS betonar att de mål och mått som finns i 

styrdokumentet är operationaliserade och explicita och därav väldigt enkla att följa 

upp. På Handelshögskolan i Stockholm finns det programkommittéer och 

programansvariga som kontrollerar kursutvärderingar men även KPI:er gällande 

exempelvis studentnöjdhet och söktryck till skolans utbildningsprogram. På 

Handelshögskolan i Stockholm framhäver man även att man ständigt för en nära dialog 

med studenterna vilket också anses vara ett sätt för att utvärdera utbildningen och dess 

kvalité. Såväl JIBS, Linnéuniversitetet och Lunds universitet framhåller 

kommunikation och dialog som viktiga moment för styrning av utbildningen. 

 

Vad gäller lönesättning och bonus har man på Lunds universitet ingen belöning i 

monetära termer. Istället lyfts meritering och den årliga löneökningen som tillräckliga 

incitament för goda prestationer. Däremot styrs resursfördelningen mellan de olika 

institutionerna på Lunds universitet baserat på prestationer inom forskning. Inte heller 

på Linnéuniversitet finns några individuella belöningar men däremot kan de 
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institutioner som presterat bra belönas i monetära termer vilket kan nå den enskilde 

via ansökan om monetära medel hos ansvarig prefekt. Vad gäller utbildning finns ett 

incitament på Linnéuniversitetet som är det så kallade glasäpplet. Detta tilldelas en 

lärare som av studenterna utsetts till att vara den bästa läraren. På Handelshögskolan i 

Stockholm är det annorlunda på så sätt att det finns möjlighet att belöna forskare som 

publicerat i “top generals” i monetära termer i form av en bonus. Några specifika 

incitament inom utbildningsområdet nämns inte. På JIBS finns incitament inom såväl 

forskningsområdet som utbildningsområdet. Inom utbildning tilldelas den lärare som 

fått högst kursutvärdering en chokladask på nästkommande personalmöte. Inom 

forskningsområdet används incitament där antalet publikationer är kopplade till såväl 

tilldelning av forskningsmedel som forskningstid. Andra former av incitament är 

meritering och belöning i monetära termer som kan nyttjas för forskningsrelaterade 

ändamål. Vid lönesättning anser man på Handelshögskolan i Stockholm att 

prestationer inom forskning väger tyngst vilket även respondenter på 

Linnéuniversitetet framhäver. Det är tydligt att forskning och forskningsframgång är 

viktigt på Handelshögskolan i Stockholm inte minst på grund av den tid som finns 

avsatt för forskning. På Handelshögskolan i Stockholm har samtlig akademisk 

personal inom fakulteten minst 50 procent av sin tjänstgöringstid avsatt för forskning. 

I jämförelse med JIBS där alla lektorer, docenter och professorer har 20 procent av sin 

tjänstgöringstid avsatt till forskning med möjlighet att få 30 procent som belöning för 

goda prestationer.  

 

På ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet upplevs linjestrukturen som tydlig vilket 

står i motsats till ekonomihögskolan vid Lunds universitet där kollegialitet är mycket 

viktigt och som tillsammans med Örebro universitet har lägst andel linjestyrning. Inom 

Lunds universitet väger kollegialitet mycket tungt vilket inte minst är tydligt i 

lönesättningsprocessen där kollegialitet är en av fyra parametrar. Även på 

Handelshögskolan i Stockholms nämns det kollegiala styret som har en viktig roll 

gällande beslut på utbildningsområdet. Inom forskningsområdet har dock det 

kollegiala styret inte lika mycket att säga till om på Handelshögskolan i Stockholm. 



 

78(103) 

 

JIBS är utmärkande med sin matrisstruktur som var en åtgärd i att försöka öka 

kontrollen över organisationen. Lunds universitet är ackrediterade via 

ackrediteringsorganet EQUIS vilket även Handelshögskolan i Stockholm och JIBS är. 

JIBS är även ackrediterade via ackrediteringsorganet AACSB. Linnéuniversitetet har 

ännu inte erhållit ackreditering men är mitt i processen för att ansöka om ackreditering 

via AACSB. Respondenter från ekonomihögskolan vid Lunds universitet lyfter att det 

skett en förändring på så sätt att kraven på prestation har ökat. Detta lyfts även på 

ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet och båda respondenterna är eniga om att 

internationaliseringen är en bidragande faktor till förändringen. Det råder även enighet 

mellan studiens respondenter kring uppfattningen om att styrning är nödvändigt. 

Likaså är det en enhetlig uppfattning bland studiens respondenter om att medarbetare 

inom akademin reagerar på relativt små medel och att mindre incitament kan ha 

mycket stor inverkan på styrningen.  

6 Analys 

I analysen diskuteras det empiriska materialet med utgångspunkt i teorin och syftet är att 

analysera studiens frågeställningar kring hur styrningen inom svenska ekonomi- och 

handelshögskolor sker samt vilka situationsfaktorer som påverkar styrningen och på vilket 

sätt dessa påverkar.  

 

6.1 Kartläggning av styrning inom svenska ekonomi- och handelshögskolor 
Utifrån det empiriska materialet syns en tydlig uppdelning av hur styrning sker. 

Framförallt är styrningen centrerad kring forskning och utbildning. Styrningen av 

såväl forskning och utbildning sker på olika sätt varför dessa analyseras var och en för 

sig.  

6.1.1 Kartläggning av styrning inom utbildning  

Den empiriska analysen visar att det är skillnad på hur styrningen sker inom svenska 

ekonomi- och handelshögskolor när det kommer till forskning respektive utbildning. 

Vad gäller uppföljning och styrning av utbildning förekommer delvis outputmätningar 

genom bland annat de styrkort som används både på JIBS och på ekonomihögskolan 

vid Lunds universitet. Det styrkort som används för styrning av utbildning kan i olika 
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situationer både indikera på byråkratisk styrning och marknadsstyrning (Ouchi 1979). 

Styrkortet utgör en form av riktlinje för vad utbildningen bör innehålla och hur detta 

kan uppnås. Styrkortet kan dock också innehålla KPI:er för uppföljning vilket 

överensstämmer med outputmätningar inom marknadsstyrningen. På 

Handelshögskolan i Stockholm är KPI:er mycket viktiga vid uppföljning och styrning 

av utbildning. Söktryck samt kursutvärderingar är viktiga mått vid utvärdering av 

Handelshögskolan i Stockholms utbildningar. Dessa outputmätningar indikerar på 

tydliga inslag av marknadsstyrning just eftersom de innehåller mätning av output 

(Ouchi 1977). Ouchi och Maguire (1975) menar att outputkontroll är ett svar på ökad 

efterfrågan på kvantitativa mått vilket framförallt är viktigt på Handelshögskolan i 

Stockholm och märks bland annat genom att KPI:er mäts både inom utbildning och 

forskning. På ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet används individuella 

belöningar, det så kallade glasäpplet, vilket har inslag av marknadsstyrning just på 

grund av att det uppmuntrar till individuella prestationer (Ritter et. al 2009). Även på 

JIBS är inslagen av marknadsstyrning tydliga genom individuella belöningar, i form 

av exempelvis en chokladask, för styrning inom utbildning. På ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet görs inte någon direkt uppföljning av utbildning däremot är kurs- 

och utbildningsplaner viktiga för vägledning och styrning kring vad varje kurs bör 

innehålla vilket indikerar på byråkratisk styrning (Ouchi 1979). Även på 

ekonomihögskolan vid Lunds universitet är styrning inom utbildning väldigt influerat 

av lagar och regler vilket indikerar på tydliga inslag av byråkratisk styrning (Ouchi 

1979). Användningen av kurs- och utbildningsplanerna tyder på byråkratisk styrning 

(Ouchi 1979) eftersom dessa tydligt specificerar vad som ska ingå i varje kurs vilket 

på så sätt styr de aktiviteter som genomförs av de anställda (se figur 3). Annan 

byråkratisk styrning inom utbildningsområdet sker på ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet genom de uppsatta kraven på antal helårsstudenter. Ett specificerat 

antal helårsstudenter sätts upp som mål och inriktning för var och en av prefekterna. 

Det förekommer inte mycket byråkratisk styrning i form av regler eller riktlinjer på 

Handelshögskolan i Stockholm utan resultaten är hela tiden det viktigaste. Av denna 

anledning går det att se att den byråkratiska styrningen är något starkare inom de 
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statliga ekonomi- och handelshögskolorna på så sätt att det finns tydligare restriktioner 

och riktlinjer baserade på lagar och regler. Detta innebär att fokus på hur målen 

uppnås, det vill säga aktiviteterna (Grönlund och Modell 2006), har större betydelse 

inom de statliga ekonomi- och handelshögskolorna och att det inom de icke statliga är 

större fokus på att målen uppnås även fast detta fortfarande är viktigt i de statliga 

ekonomi- och handelshögskolorna. 

 

För styrning av utbildning finns även tydliga inslag av klanstyrning. På 

Handelshögskolan i Stockholm råder en kultur av mycket muntlig kommunikation 

mellan elever och lärare när det kommer till diskussioner kring vad som fungerar 

respektive inte fungerar inom utbildningen på Handelshögskolan i Stockholm vilket är 

ytterligare ett exempel på klanstyrning (Nordin 2016). Det finns tydliga inslag av 

klanstyrning och muntlig kommunikation även på Lunds universitet. Framförallt är 

den höga graden av kollegialitet ett tecken på klanstyrning eftersom 

kollegialitetsstyrning baseras på att professionen är legitimerade och tar egna beslut 

(Ouchi 1979; Genus.se 2016). Det är den muntliga kommunikationen som lyfts fram 

av respondenterna när det kommer till att motivera utbildning av hög kvalité vilket är 

ytterligare ett exempel på klanstyrning (Nordin 2016). Inom klanstyrningen är det 

väldigt viktigt att medarbetarna delar organisationens värderingar och mål (Ouchi 

1979) varför rekryteringsprocessen anses vara viktig vid ekonomihögskolan på Lunds 

universitet och höga krav på hög forskningskvalitet finns redan i 

rekryteringsprocessen, därför nekas många anställning på ekonomihögskolan vid 

Lunds universitet. Enligt Grönlund och Modell (2006) är tillförsel av resurser viktigt 

för att aktiviteter, prestationer och effekterna av dessa ska bli så bra som möjligt (se 

figur 3). I detta fall är resurser anställning av rätt personal vilket kan ge effekter för 

hela organisationen. Även vid lönesättning på ekonomihögskolan vid Lunds 

universitet märks klanstyrning av då kollegialitet finns som ett kriterium för att få 

medarbetarna att samarbeta och hjälpa varandra. Även på Handelshögskolan i 

Stockholm finns ett kollegialt sammansatt organ som har väldigt mycket att säga till 

om när det gäller styrningen av utbildningen och deras ord väger tyngst vid flertalet 
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rekryteringar, dock inte när det gäller rekrytering av professorer vilket 

Högskoledirektören på Handelshögskolan i Stockholm (2019-04-03) menar beror på 

att det får stora finansiella konsekvenser och då blandas styrelsen in. Det kan vara ett 

exempel på att klanstyrningen fungerar på Handelshögskolan i Stockholm tills priser, 

i form av kostnader som en anställning av en professor för med sig, blir inblandat och 

då blir det istället marknadsstyrning (Ouchi 1977) som tar över. Det är tydligt att det 

inom styrning av utbildning finns inslag av såväl marknadsstyrning som byråkratisk 

styrning och klanstyrning.  

6.1.2 Kartläggning av styrning inom forskning 

Vad gäller forskningen läggs mycket fokus på outputmätning på samtliga ekonomi- 

och handelshögskolor i studien, även om det förekommer i högre utsträckning på vissa 

och i lägre utsträckning på andra. Den höga graden av outputmätning tyder på en hög 

grad av marknadsstyrning (Ouchi 1977) inom svenska ekonomi- och 

handelshögskolor. På Lunds universitet mäter man exempelvis antalet publikationer 

och värderar dessa utefter ett poängsystem. Denna mätning och värdering ligger sedan 

till grund för resursfördelningen till respektive institution. Mätningen sker på 

gruppnivå vilket kan indikera på klanstyrning snarare än marknadsstyrning som 

bygger på individuella prestationer (Ritter et. al 2009) även om förekomsten av 

outputmätning i sig tyder på marknadsstyrning. Det är inte ovanligt att de olika 

styrformerna flyter in i varandra eftersom de enligt Ouchi (1979) förekommer 

parallellt. Även på Linnéuniversitetet sker främst outputmätning i form av uppföljning 

av prestationer (se figur 3) vilket tyder på marknadsstyrning, det är således mest viktigt 

att följa upp att individen uppnår prestationsmålen snarare än att följa upp hur målen 

uppnås (Ouchi & Maguire 1975). De outputmätningar som görs genomförs på både 

gruppnivå och individnivå och de gruppvisa prestationerna kopplas sedan till 

gruppvisa incitament i form av monetära belöningar vilket har direkt koppling till 

klanstyrning (Nordin 2016). Det visar att marknadsstyrningen flyter ihop med 

klanstyrningen även på Linnéuniversitetet när det gäller forskning (Ouchi 1979). På 

Handelshögskolan i Stockholm används KPI:er för att mäta just resultat och output 

vilket har en nära koppling till marknadsstyrning (Ouchi & Maguire 1975). KPI:erna 
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som mäts på individnivå tar hänsyn till antalet publikationer och framförallt om de är 

publicerade i så kallade “top generals”. Även på JIBS är KPI:er av olika slag mycket 

viktiga vad gäller uppföljning av forskning.  

 

De KPI:er som mäts ligger sedan till grund för individuella belöningar på såväl 

Handelshögskolan i Stockholm som på JIBS. Om någon presterat extra bra genom att 

publicera forskningsresultat i en högt rankad tidskrift kan de anställda vid 

Handelshögskolan i Stockholm få en individuell bonus i monetär form vilket är 

ytterligare exempel på marknadsstyrning (Ritter et. al 2009). Även på JIBS anses 

individuella incitament viktigt och den enskilde kan belönas med både utökad tid och 

tillskott i monetära termer till sin forskning. I och med att dessa belöningar är 

individuella, alltså riktade till den enskilda individen, finns tydliga influenser av 

marknadsstyrning även här (Ritter et. al 2009; Nordin 2016). Styrning av 

forskningstiden förekommer även på Handelshögskolan i Stockholm där samtliga 

akademiskt anställda har minst 50 procent av sin tjänstgöringstid avsedd för forskning. 

Förutom att forskningstid kan vara ett sätt att belöna medarbetarna som exemplet på 

JIBS visar kan styrning av forskningstiden vara ett inslag av byråkratisk styrning 

eftersom det blir ett sätt att styra aktiviteterna eller processerna de anställda ska utföra 

under sina arbetsdagar enligt figur 3 (Grönlund & Modell 2006; McLaughlin, 

Osbourne och Ferlie 2001). En annan viktig faktor för att styra forskningen inom 

ekonomi- och handelshögskolor har att göra med befordringar och viljan att klättra 

inom de akademiska graderna, så kallad meritering. Genom att publicera forskning i 

framstående tidskrifter ökar chanserna för att bli befordrad, därför blir det enklare att 

styra de yngre och nyare medarbetarna. När någon blivit befordrad till professor finns 

enligt prefekt B (2019-04-04) på Lunds Universitet inte längre mycket 

marknadsstyrning i form av individuella incitament kvar utan då bygger systemet på 

att professorn har en egen drivkraft till att vilja publicera många och bra publikationer 

vilket respondenter på Lunds universitet menar är kulturbaserat. Kultur har en mycket 

nära koppling till klanstyrning och denna typ av frihet är en tydlig del av 
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klanstyrningen (Ouchi 1979). Klanstyrning fungerar väl på ekonomihögskolan i Lund 

då kulturen bland professorerna innebär hårt jobb enligt prefekt B på Lunds universitet 

(2019-04-04) .  

 

Forskningen väger tungt inom svenska ekonomi- och handelshögskolor vilket märks 

inte minst när det gäller lönesättning. Samtliga respondenter är överens om att 

forskningsresultat har inverkan på hur stor löneökningen för individen ska bli och på 

både Linnéuniversitetet och Handelshögskolan i Stockholm framhåller man dessutom 

att forskningen är det som väger allra tyngst när det kommer till lönesättning. Lönen 

ska vara individuell för de anställda på svenska ekonomi- och handelshögskolor och 

att lönen baseras på individuella prestationer (Ritter et. al 2009) kan kopplas till 

marknadsstyrningen och övergången mot en mer företagslik styrning. På 

Handelshögskolan i Stockholm görs en individuell bedömning av varje medarbetare 

inför lönesamtalen vilket är ytterligare ett exempel på marknadsstyrning, det är alltså 

prestationerna som ligger till grund för ersättningen eller priset som Ouchi (1979) 

benämner det. Slutligen kan det konstateras att marknadsstyrningen är dominerande 

när det gäller styrning av forskning på de i studien undersökta ekonomi- och 

handelshögskolorna även om det finns inslag av andra styrformer också. 

6.1.3 Klanstyrning sker övergripande 

Utöver de tydliga inslagen av såväl marknad, byråkrati och klan inom både forskning 

och utbildning är det tydligt att det sker viss klanstyrning på övergripande nivå inom 

flera av de i studien undersökta ekonomi- och handelshögskolorna. På 

Handelshögskolan i Stockholm framhäver man framförallt dialogen mellan studenter 

och lärare som viktig och på ekonomihögskolan vid Lunds universitet är kollegialitet 

och kommunikation viktiga inslag i styrningen. Även på JIBS framhävs att mycket av 

styrningen är dialogbaserad. På Linnéuniversitet läggs mycket fokus på 

kommunikation och medarbetarsamtal. Enligt Nordin (2016) överförs styrsignaler ofta 

muntligen inom klanstyrning vilket tyder på att klanstyrning har en mycket viktig roll 

för den övergripande styrningen även om det inte har någon direkt inverkan på styrning 

av forskning och utbildning specifikt. Klanstyrning får inte minst ökad betydelse i 
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samband med internationaliseringen vilket illustreras tydligt på JIBS på så sätt att de 

internationella medarbetarna är vana vid tydligare hierarki och en viktig del i 

styrningen på JIBS är att skapa en kultur som bygger på samarbete, gemensamma 

värderingar och muntliga dialoger där hierarkin tonas ned och får minskad betydelse. 

Kulturstyrning och arbetet med att skapa gemensamma värderingar är en viktig del i 

klanstyrningen (Jaeger & Baliga 1985). Utöver detta menar flera av studiens 

respondenter att en viktig del i styrningen sker i samband med anställning vilket 

överensstämmer med vad Grönlund och Modell (2006) poängterar och som dessutom 

har koppling till klanstyrning. Enligt Grönlund och Modell (2006; se figur 3) påverkar 

resurserna samtliga delar i resursomvandlingsprocessen. På ekonomihögskolan vid 

Lunds universitet framhåller respondenterna att det ställs stora krav för att få en fast 

anställning och att det inom utbildning ligger stort ansvar på att den bedömande läraren 

har kunskaper nog att förmedla och bedöma i kursen. Även på Linnéuniversitetet talar 

man om att läraren har relativt stor frihet och att det är av stor vikt att anställa rätt 

person som delar organisationens mål och värderingar.  

6.1.4 Situationsfaktorernas påverkan på den styrning som sker 

I denna studie diskuteras ett antal situationsfaktorer, däribland storlek, 

huvudmannaskap, om lärosätet är högskola eller universitet samt om lärosätet är 

ackrediterat eller inte, som förväntas ha inverkan på den styrning som sker inom 

svenska ekonomi-och handelshögskolor. I enlighet med teorin formulerades hypotesen 

om att det borde vara mer klanstyrning på universitet än högskolor eftersom det är 

troligt att det är större forskningsfokus och fler disputerade på universitet än på 

högskolor. Baserat på den empiri som ligger till grund för analysen kan konstateras att 

denna hypotes stämmer till viss del. Vad som framkommit utifrån intervjuer med 

respondenterna är att gruppvisa belöningar förekommer på universiteten i större 

utsträckning än på högskolorna vilket delvis kan förklaras av att klanstyrningen, som 

innefattar gruppvisa belöningar (Nordin 2016), är starkare på universiteten. Detta 

ligger också i linje med vad Ouchi (1979) föreskriver bör användas inom en profession 

som karaktäriseras av hög kunskap. Vad som dock bör noteras är att det är svårt att 

avgöra om detta uteslutande beror på situationsfaktorn högskola/universitet eller om 
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någon annan situationsfaktor också kan påverka, exempelvis huvudmannaskapet. Det 

skulle kunna vara så att utrymmet för individuella belöningar är större på de icke-

statliga lärosätena vilket också skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför 

klanstyrningen är starkare på universiteten då de sammanfaller med situationsfaktorn 

statligt lärosäte.  

 

Baserat på teorin ställdes även en hypotes upp om att ett lärosäte som är ackrediterat 

bör styra via ökad marknadsstyrning och det bör således framgå bland annat genom 

ökad användning av outputmätningar. Av de ekonomi- och handelshögskolor som 

ingår i studien är ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Handelshögskolan i 

Stockholm samt JIBS ackrediterade och Linnéuniversitetet är just nu i process om att 

ansöka om ackreditering men de har ännu inte blivit ackrediterade. Det är tydligt att 

de skolor som är ackrediterade har en hög grad av outputmätning. Det beror delvis på 

att ackrediteringsorganen ställer krav på det men för flera ekonomi- och 

handelshögskolor var outputmätning viktigt redan innan ackrediteringen. Det mest 

tydliga exemplet på att ackreditering påverkar mot ökad marknadsstyrning är 

Linnéuniversitetet som tydligt framför att outputmätningar har ökat som en följd av 

ackrediteringsarbetet. Det är dessutom väldigt tydligt att ackrediteringen bidrar med 

struktur oavsett om lärosätet haft outputmätning före ackrediteringen eller inte. Detta 

är något som flera av studiens respondenter betonat på så sätt att de menar att även om 

outputmätningar tidigare genomförts så är strukturen anpassad efter 

ackrediteringsorganens krav vilket delvis också kan ha inverkan på hur styrningen sker 

samt dess utformning. Ackrediteringsorganens krav kan exempelvis leda till att output 

som antal publikationer per anställd får ett ökat fokus mot vad det skulle fått utan 

dessa explicita krav vilket således även ändrar innehållet på den uppföljning som görs.  

Baserat på ovanstående analys är det även tydligt att marknadsstyrningen, och således 

även outputmätningar, är större inom forskning jämfört med utbildning. Att 

ackreditering leder till ökad marknadsstyrning stämmer i enlighet med teorin. Det kan 

dock anses märkligt att marknadsstyrningen har större fokus inom forskning eftersom 

främsta syftet med ackreditering är att förbättra kvalitén på utbildningen. I det långa 
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loppet kan detta ha både positiva och negativa konsekvenser. Det starka fokuset på 

forskning kan å ena sidan leda till att lärosätena prioriterar duktiga forskare framför 

duktiga pedagoger vilket har direkt inverkan på utbildningskvalitén. En duktig 

forskare kan mycket väl vara en duktig pedagog men det är inte givet. Å andra sidan 

kan fokuset på forskning ha positiva effekter på utbildningen på så sätt att 

undervisningen blir mer forskningsbaserad.   

  

När det kommer till storlekens påverkan på styrningens utformning konstruerades 

utifrån teorin en hypotes om att större organisationer, till följd av bland annat ökad 

decentralisering, bör ha ökad outputmätning och därav även mer marknadsstyrning. 

Det skulle i denna studie i så fall innebära att ekonomihögskolan på Lunds universitet 

och ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet skulle ha mest outputmätningar. Empirin 

tyder på det motsatta, nämligen att det förekommer mest outputmätning på 

Handelshögskolan i Stockholm samt JIBS som representerar de mindre ekonomi- och 

handelshögskolorna. Utöver detta syns vissa tendenser till att styrningen får mer inslag 

av klanstyrning ju större ekonomi- och handelshögskolorna är. På ekonomihögskolan 

vid Lunds universitet samt ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är 

klanstyrningen bland annat tydlig genom gruppvisa belöningar, kommunikation och 

samarbete (Nordin 2016). Eftersom de stora lärosätena sammanfaller med 

situationsfaktorerna statligt lärosäte samt att de är universitet och inte högskolor är det 

svårt att avgöra om den högre graden klanstyrning beror på storleken eller om det 

istället har med någon av de andra situationsfaktorerna att göra. Det skulle exempelvis 

kunna vara så att den ökade klanstyrningen beror på situationsfaktorn statligt lärosäte, 

snarare än stort lärosäte, eftersom de statliga lärosätena har mindre utrymme att 

använda monetära belöningar. Ett annat alternativ är att den ökade klanstyrning beror 

på att lärosätena är universitetet snarare än att de är stora lärosäten eftersom 

universiteten karaktäriseras av högre kunskap och fler disputerade vilket enligt Ouchi 

(1979) kräver klanstyrning. Det kanske mest tydliga exemplet på hur storleken 

inverkar på styrningen är på JIBS där man övergått till matrisstruktur i syfte att öka 

kontrollen och förbättra styrningen. Respondenter från JIBS poängterar att matrisen 
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dock enbart fungerar i mindre organisationer och att den delvis kan innebära en 

begränsning vid eventuell tillväxt. Eftersom organisationsstrukturen endast kan 

användas i mindre organisationer är det indirekt så att storleken påverkar den styrning 

som sker. Chenhall (2003) beskriver dock att organisationsstrukturen, i andra 

organisationer, har visat sig påverka den styrning som sker varför det snarare anses 

troligt att det är organisationsstrukturen som har störst inverkan på styrningen snarare 

än storleken på organisationen. En av huvudorsakerna till varför man på JIBS övergick 

till matrisstrukturen var för att skapa bättre kontroll och ett nära beslutsfattande. Detta 

kan också tas i relation till Linnéuniversitetet där respondenterna upplever att den raka 

linjestrukturen har gjort att beslutsfattandet känns väldigt distanserat. 

Organisationsstrukturens påverkan på styrningen är något som diskuteras av Otley 

(1980) som menar att en verksamhets hierarkier försvårar styrning och kontroll då det 

blir mer avlägset och distanserat.  

 

Huvudmannaskap var en av situationsfaktorerna som utifrån teorin bedömdes skulle 

påverka styrningen och hypotesen var att statliga ekonomi- och handelshögskolor 

skulle ha mer byråkratisk styrning medan icke statliga ekonomi- och handelshögskolor 

skulle ha mer marknadsstyrning. Det går att se att de icke statliga ekonomi- och 

handelshögskolorna har marknadsstyrning i större utsträckning jämfört med de statliga 

ekonomi- och handelshögskolorna exempelvis genom att fler individuella 

outputmätningar och individuella belöningar förekommer både på Handelshögskolan 

i Stockholm och JIBS även om det också förekommer på Lunds universitet och en 

tydlig ökning syns även på Linnéuniversitetet. På Lunds universitet framhålls ändå 

skillnaden mellan exakta mätningar i kronor och ören på gruppnivå medan de 

individuella uppföljningarna är mer mjuka och i samtalsform. På Linnéuniversitetet, 

som är ett statligt universitet, ökar dock outputmätning i hög grad och där finns tydliga 

kopplingar till ackrediteringsprocessen. Därför är det svårt att dra någon slutsats kring 

huvudmannaskapets påverkan i det specifika fallet. Däremot går det utifrån 

respondenternas svar kring de anställdas attityder kring outputmätning att se skillnader 

mellan svaren från de icke statliga och de statliga ekonomi- och handelshögskolorna. 
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Respondenternas uppfattning är att attityden hos de anställda på de icke statliga 

ekonomi- och handelshögskolorna har varit mer positiv till ökad outputmätning medan 

personalen varit tveksam mot den ökade outputmätningen i början av 

ackrediteringsprocessen på både Linnéuniversitetet och Lunds universitet som 

representerar de statliga ekonomi- och handelshögskolorna. Hypotesen om mer 

byråkratisk styrning på de statliga ekonomi- och handelshögskolorna stämmer delvis. 

Det är inte så att den byråkratiska styrningen är dominerande på de statliga ekonomi- 

och handelshögskolorna, däremot finns det mer byråkratiska inslag på de statliga 

ekonomi- och handelshögskolorna än de icke statliga. Bland annat i form av mer regler 

och riktlinjer att förhålla sig till. Associate dean of faculty på JIBS (2019-04-04) lyfter 

dock att friheten av att vara ett icke statligt universitet inte blir så påtagligt i praktiken 

då skolan utformar egna riktlinjer som liknar de statliga. På Handelshögskolan i 

Stockholm märks friheten som kommer med att inte vara tvingade att följa statliga 

lagar om högskolor och universitet av mer och friheten används i de fall då det är mer 

gynnsamt för skolan att inte följa dessa lagar. Den största friheten för 

Handelshögskolan i Stockholm är dock att kunna anpassa sina program- och 

terminsavgifter för internationella studenter, den friheten kommer som en följd av den 

höga andelen privat finansiering. JIBS har inte staten som huvudman men däremot är 

staten den huvudsakliga finansiären för skolan, till skillnad från Handelshögskolan i 

Stockholm som endast får 20 procent av sin finansiering från staten. Därför är det svårt 

att avgöra om den ökade friheten enbart har med huvudmannaskap att göra eller om 

finansieringsgraden också spelar in eftersom det går att se större frihet på 

Handelshögskolan i Stockholm som har en lägre andel statlig finansiering jämfört med 

JIBS.  

 

Utöver de situationsfaktorer som diskuterats tidigare har, under studiens gång, även 

organisationsstruktur och internationalisering konstateras ha inverkan på den styrning 

som sker. Enligt Chenhall (2003) kan chefer anpassa strategin efter marknaden och 

inom ekonomi- och handelshögskolor är samtliga respondenter överens om att en ökad 

internationalisering är oundviklig. Det framgår också tydligt att olika typer av styrning 
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är mer eller mindre passande till olika strategier (Chenhall 2003) varför strategin om 

ökad internationalisering kan tänkas ha inverkan på den styrning som sker. Något som 

är tydligt är att samtliga ekonomi- och handelshögskolor på ett eller annat sätt har 

internationalisering som en del av dess strategi. Det märks tydligt i styrningen inte 

enbart utefter de prioriteringar som görs utan det framförs väldigt tydligt av 

respondenterna hur det påverkar styrningen. På JIBS menar man till exempel att 

internationaliseringen har bidragit till ökad klanstyrning eftersom den höga graden av 

internationalisering har gjort att man måste anpassa styrningen mer mot svenska 

normer och traditioner. Detta har lett till att man har arbetat med att minska de 

hierarkiska inslagen genom att få den internationella personalen att se sin chef mer 

som någon man kan föra diskussioner med snarare än någon som bara delar ut order. 

Å andra sidan menar man på Handelshögskolan i Stockholm att ökad 

internationalisering har lett till ökad outputmätning och marknadsstyrning för att leva 

upp till den internationella konkurrensen.  Högskoledirektören på Handelshögskolan i 

Stockholm (2019-04-03) framhåller internationaliseringen som en viktig del av 

strategin och ambitionen är att bli en av de absolut bästa ekonomi- och 

handelshögskolorna i världen. Av denna anledning anpassar man verksamheten efter 

internationella krav och mått och andelen internationella studenter och lärare växer 

vilket är en del av målet. Flera respondenter beskriver att deras kollegor som arbetat 

på ekonomi- och handelshögskolor utomlands upplever betydligt mer outputmätning 

utomlands än i Sverige. Det torde således inte vara anmärkningsvärt om 

marknadsstyrningen är större för internationella ekonomi- och handelshögskolor. 

Eftersom samtliga respondenter är överens om den ökade internationaliseringen borde 

det kunna vara en förklaring till den ökande marknadsstyrningen som sker på svenska 

ekonomi- och handelshögskolor. Det förklarar i så fall även varför Handelshögskolan 

i Stockholm, som vänder sig till en global marknad, har den högsta graden av 

marknadsstyrning tätt följda av JIBS som också har en tydlig internationell strategi.  

6.1.5 Sammanfattning av styrning och dess utveckling 
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Figur 15 Illustration över den styrning som sker på svenska ekonomi- och handelshögskolor 

Av de svenska ekonomi- och handelshögskolor som ingår i studien går det tydligt att 

se generella drag av vilken styrning som sker och hur den tas i uttryck. Framförallt går 

det att se att marknadsstyrningen, främst genom ökad outputmätning, har en betydande 

roll för uppföljning och styrning inom samtliga områden men främst inom 

forskningen. Detta har gjort att prestationerna har fått ökad betydelse (se figur 3). 

Fokus på prestationer är framförallt tydligt i de icke statliga ekonomi- och 

handelshögskolorna där tillvägagångssättet lämnas relativt fritt och där huvudsaken är 

att målen uppnås. På de statliga ekonomi- och handelshögskolorna lämnas 

tillvägagångssättet för att uppnå målen inom forskning också relativt fritt men inom 

styrning och uppföljning av utbildning får lagar och riktlinjer tydligare inslag vilket 

indikerar på mer byråkratisk styrning och fokus på aktiviteter (se figur 3). Även 

ackreditering är tänkt att påverka såväl aktiviteter som prestationer genom att skapa 

struktur gällande styrning vilket tydligt syns i studiens empiriska material. 

Klanstyrning är genomgående förekommande på samtliga ekonomi- och 

handelshögskolor som ingått i studien. Det framgår relativt tydligt att klanstyrning 

förekommer mer likt en grundfunktion snarare än som konkret styrning inom ett 

specifikt område (jfr med marknadsstyrning inom forskning). Klanstyrningen blir 

tydligare i de högre akademiska positionerna vilket delvis stämmer överens med teorin 

(Ouchi 1979). Flera respondenter framhäver bland annat att styrningen av professorer 
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främst sker genom klanstyrning eftersom utrymmena för belöning i form av 

exempelvis meritering minskar eller försvinner helt.  

 

Baserat på vad som framgår i figur 15 går det att se att marknadsstyrningen är 

övervägande för styrning inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. Det framgår 

genom bland annat ökad outputmätning. Vad som dock kan noteras är att 

outputmätningarna framförallt är inriktade på inre effektivitet i form av aktiviteter och 

prestationer snarare än effekterna av prestationerna (se figur 3). Låt säga att man inom 

utbildning fokuserar på antalet helårsstuderande eller antalet elever som går ut med 

godkända betyg utan att beakta effekterna av detta. Genom att mäta effekterna, i form 

av exempelvis vilka typer av arbete som erhålls efter avslutad utbildning, kan såväl 

aktiviteter som prestationer utvecklas för att göra framtida studenter ännu mer 

attraktiva på arbetsmarknaden. Samma sak gäller med forskning. Om mätning görs på 

effekterna av varje publikation, exempelvis genom antalet företag som dragit nytta av 

studiens resultat, kan aktiviteter och prestationer anpassas för att fortsatt forskning ska 

bidra till samhället i ökad utsträckning.  

7 Slutsats 

Det går att konstatera att den styrning som sker inom svenska ekonomi- och 

handelshögskolor är centrerad kring utbildning och forskning samt att dessa har inslag 

av de tre styrformerna på olika sätt. Vad gäller utbildning finns influenser från såväl 

marknadsstyrning som byråkratisk styrning och klanstyrning. I enlighet med tidigare 

forskning, som slår fast att outputmätningar för styrning inom högre lärosäten har ökat, 

går det att se att marknadsstyrningen har stor betydelse framförallt för styrning av 

forskning. Det går också att se att klanstyrningen sker övergripande på samtliga 

ekonomi- och handelshögskolor, dock inte i lika hög grad som man kunde förväntat 

sig utifrån teorin. Det kan ha att göra med att den här studien tar sin utgångspunkt ur 

ett ledarskapsperspektiv medan flera tidigare studier gjorts ur ett 

medarbetarperspektiv.  
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Storlekens påverkan visade sig inte stämma överens med hypotesen om att större 

ekonomi- och handelshögskolor skulle ha mer marknadsstyrning. Istället visade det 

sig att de mindre ekonomi- och handelshögskolorna har mer marknadsstyrning, något 

som dock inte nödvändigtvis har med storleken att göra. En av de situationsfaktorer 

som genom denna studie visat sig ha stor inverkan på den styrning som sker är 

ackreditering. Ackrediteringens påverkan visar sig främst genom styrning av forskning 

genom ökade outputmätningar och ökad struktur. Vad gäller huvudmannaskapet 

stämmer hypotesen delvis på så sätt att det går att se något mer influenser av 

marknadsstyrning, i form av outputmätningar och individuella belöningar, inom de 

icke statliga ekonomi- och handelshögskolorna även om marknadsstyrning fortfarande 

förekommer i stor utsträckning även i de statliga ekonomi- och handelshögskolorna. 

Det går även att se att den byråkratiska styrningen är mer framträdande inom de statliga 

ekonomi- och handelshögskolorna i form av exempelvis mer lagar och riktlinjer samt 

att kurs- och utbildningsplanerna har en ökad betydelse för styrning och utvärdering. 

Utifrån teorin ställdes även hypotesen kring högre andel klanstyrning på universitet än 

högskolor upp. Det visade sig delvis stämma på det sättet att universiteten har fler 

gruppvisa belöningar och värderar samarbete högt medan högskolorna har fler 

individuella belöningar. Det går dock inte fastställa att det enbart är faktorn universitet 

eller högskola som påverkar detta då exempelvis huvudmannaskapet skulle kunna vara 

en bidragande förklaring.  

 

Genom denna studie bidrar vi till samhället och kompletterar den forskning som finns 

genom att studien tar sin utgångspunkt ur ett ledarskapsperspektiv vilket har visat sig 

ge nya infallsvinklar i debatten kring styrning på högre lärosäten. Tidigare forskning, 

utförd utifrån ett medarbetarperspektiv, har haft en kritisk syn på marknadsstyrning 

inom högre lärosäten och istället har klanstyrning föredragits i enlighet med Ouchi 

(1979). Samtliga respondenter i denna studie, som är gjord utifrån ett 

ledarskapsperspektiv, framhäver att marknadsstyrning i form av outputmätning är 

nödvändigt inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. Genom att synliggöra 
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dessa motstridigheter framgår att studien har ett tydligt bidrag eftersom dessa 

motstridiga uppfattningar kan leda till problem i den operationella styrningen av 

verksamheterna då de anställda inte vill bli styrda via output samtidigt som ledningen 

anser att det är nödvändigt. För att kunna göra styrningen inom högre lärosäten mer 

funktionell krävs en redogörelse för hur styrning faktiskt sker i praktiken utifrån ett 

ledarskapsperspektiv då detta tidigare inte varit föremål för forskning. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning och metodreflektion 
Genom att se över studiens urval av ekonomi- och handelshögskolor hade analysen 

kunnat bli tydligare och mer konkret då vissa situationsfaktorer i det nuvarande urvalet 

sammanfaller. Att även att se över antalet respondenter och få dessa mer jämnt 

fördelade mellan lärosätena hade bidragit med ytterligare styrka till studiens resultat. 

Studiens kvalitativa utgångspunkt har bidragit med många värdefulla insikter som vi 

aldrig hade kunnat få fram vid en kvantitativ studie. En kvantitativ studie hade dock 

kunnat bidra med andra värdefulla infallsvinklar. Det hade bland annat blivit enklare 

att urskilja vilken situationsfaktor som egentligen påverkar vad. En kvantitativ studie 

hade också inneburit fler respondenter vilket hade tillåtit oss dra mer generella 

slutsatser. Framtida forskning skulle därför kunna behandla liknande frågeställningar 

med en kvantitativ forskningsansats. Framtida forskning skulle även, med 

utgångspunkt i denna studie, kunna fördjupa sig i varför skillnader mellan ledare och 

medarbetare uppstår i uppfattningen om hur styrning bör ske på högre lärosäten samt 

hur dessa skillnader skulle kunna överbryggas.  
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Bilaga A 
 

Hej! 

Vi heter Fanny Hammarström och Olivia Melkersson och vi skriver vår D-

uppsats inom Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt 

uppsatsarbete skulle vi behöva Er hjälp. Anledningen till att vi kontaktar Er 

är för att vi tror att ni besitter den kunskap som krävs för att kunna besvara 

frågor gällande styrning på Ert lärosäte. Om Ni känner att Ni inte kan eller 

har möjlighet får Ni gärna hänvisa oss vidare. Vi kontaktar fler på Ert 

lärosäte för att vi önskar göra fler intervjuer så att vi får en bredare 

redogörelse över styrningen. 

 

Vår uppsats handlar om styrning inom svenska ekonomi- och 

handelshögskolor där vår tanke är att vi ska kartlägga den styrning som 

genomförs och vilka styrmedel som används för att sedan hitta samband 

kring om faktorerna: storlek, ranking, ackreditering, huvudmannaskap och 

om man är högskola eller inte har betydelse för hur man styr. 

  

Vi önskar att få genomföra intervjun per telefon under v.14 och v.15. Vi 

beräknar att tidsåtgången är cirka 15-20 minuter. Dessutom önskar vi Er 

tillåtelse för att spela in intervjun så att redovisningen av Era svar blir 

korrekt. Ni kommer att få tillgång till intervjumaterialet i förväg om så 

önskas för att Ni ska känna Er väl förberedd. 

  

Tack på förhand! 

Vid frågor är Ni välkomna att kontakta: 

Fanny Hammarström                                                           Olivia Melkersson 

076-1022230                                                                                076-8435138 

fh222ia@student.lnu.se                                     om222dc@student.lnu.se 

  

Med vänliga hälsningar, 

Fanny & Olivia 
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Bilaga B 
Om intervjupersonen 

-Kan du berätta lite kort om dig själv och hur länge du har varit på den 

position du är idag? 

-Vilken roll har du när det kommer till arbetet med styrning? 

* Med styrning menar vi att man med något medel agerar för att få 

verksamheten i den riktning man önskar och för att nå uppsatta mål 

  

Tema: Ledarskap 

-Har ni olika ledningsgrupper? Vilka personer ingår i så fall i dessa? 

-Vilka beslut fattas av ledningsgrupperna? 

-Hur uppfattas ledarskapet av de anställda tror du? (Stram/lös styrning) 

Varför denna uppfattning? 

                                                                                                           

Tema: Styrfilosofi 

-Vad anser du är viktigast att uppnå med styrning? 

-Vad har ni för mål för verksamheten?  

  

Tema: Kartläggning av styrmedel   

Hur styr ni och följer upp undervisning? 

-       Ger styrmedlet den effekt du efterfrågar? Om ja, hur ser du det? 

(Uppföljning?)  Om nej, varför inte tror du? 

  

Hur styr ni och följer upp forskning? 

-       Ger styrmedlet den effekt du efterfrågar? Om ja, hur ser du det? 

(Uppföljning?)  Om nej, varför inte tror du? 

  

Hur styr ni och följer upp den tredje uppgiften (kommunicera forskning)? 

-       Ger styrmedlet den effekt du efterfrågar? Om ja, hur ser du det? 

(Uppföljning?)  Om nej, varför inte tror du? 

  

-Är uppföljningen framförallt kvantitativ eller kvalitativ? 

-Ser du några svårigheter med att använda de styrmedel som ni använder? 

-Vad rapporteras och följs upp uppifrån? 
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-Inom styrlitteraturen brukar man å ena sidan diskutera att akademin kan 

styras med prestationsmätningar å andra sidan att den endast ska styras 

genom kultur (av professionen själv), hur ser du på detta? 

-Ser du några svårigheter med att styra akademiker? 

-Har kravet på prestation förändrats över tid? 

-Har styrningen förändrats? 

  
                 

Tema: Faktorer som påverkar  
-Är ni en ackrediterad Ekonomihögskola? 

-Är ackreditering viktigt för er? 

-Påverkar ackrediteringen styrning och uppföljning av verksamheten på 

något sätt?       Hur? 

-Jobbar ni med ytterligare ackreditering? Om ja, hur påverkar det er 

styrning? Ge exempel. 

-På vilket sätt tror du det påverkar styrningen att ni är ett statligt lärosäte? Ge 

exempel. 

-På vilket sätt tror du det påverkar styrningen att ni är ett större lärosäte? Ge 

exempel. 

-På vilket sätt tror du det påverkar styrningen att ni är ett universitet? Ge 

exempel. 

-Finns det andra faktorer som påverkar er styrning? På vilket sätt? 
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 Bilaga C 
Om intervjupersonen 

-Kan du berätta lite kort om dig själv och hur länge du har varit på den 

position du är idag? 

-Vilken roll har du när det kommer till arbetet med styrning? 

* Med styrning menar vi att man med något medel agerar för att få 

verksamheten i den riktning man önskar och för att nå uppsatta mål 

  

Tema: Ledarskap 

-Har ni olika ledningsgrupper? Vilka personer ingår i så fall i dessa? 

-Vilka beslut fattas av ledningsgrupperna? 

-Hur uppfattas ledarskapet av de anställda tror du? (Stram/lös styrning) 

Varför denna uppfattning? 

                                                                                                           

Tema: Styrfilosofi 

-Vad anser du är viktigast att uppnå med styrning? 

-Vad har ni för mål för verksamheten?  

  

Tema: Kartläggning av styrmedel   

Hur styr ni och följer upp undervisning? 

-       Ger styrmedlet den effekt du efterfrågar? Om ja, hur ser du det? 

(Uppföljning?)  Om nej, varför inte tror du? 

  

Hur styr ni och följer upp forskning? 

-       Ger styrmedlet den effekt du efterfrågar? Om ja, hur ser du det? 

(Uppföljning?)  Om nej, varför inte tror du? 

  

Hur styr ni och följer upp den tredje uppgiften (kommunicera forskning)? 

-       Ger styrmedlet den effekt du efterfrågar? Om ja, hur ser du det? 

(Uppföljning?)  Om nej, varför inte tror du? 

  

-Är uppföljningen framförallt kvantitativ eller kvalitativ? 

-Ser du några svårigheter med att använda de styrmedel som ni använder? 

-Vad rapporteras och följs upp uppifrån? 

-Inom styrlitteraturen brukar man å ena sidan diskutera att akademin kan 

styras med prestationsmätningar å andra sidan att den endast ska styras 

genom kultur (av professionen själv), hur ser du på detta? 

-Ser du några svårigheter med att styra akademiker? 
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-Har kravet på prestation förändrats över tid? 

-Har styrningen förändrats? 

 

Tema: Faktorer som påverkar  
-Är ni en ackrediterad Ekonomihögskola? 

-Är ackreditering viktigt för er? 

-Påverkar ackrediteringen styrning och uppföljning av verksamheten på 

något sätt? Hur? 

-Jobbar ni med ytterligare ackreditering? Om ja, hur påverkar det er 

styrning? Ge exempel. 

-På vilket sätt tror du det påverkar styrningen att ni är en stiftelse? Ge 

exempel. 

-På vilket sätt tror du det påverkar styrningen att ni är ett mindre lärosäte? Ge 

exempel.  

-På vilket sätt tror du det påverkar styrningen att ni är en högskola? Ge 

exempel. 

-Finns det andra faktorer som påverkar er styrning? På vilket sätt? 

 

 

 

 

 


