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TVÅ RÖSTER OM SITUATIONEN 
PÅ DAGENS SVENSKA UNIVERSITET 

RESPONS NR 4 2016 

Respons har låtit två skribenter från olika generationer recensera antologin Det hotade universitetet för att 
få olika perspektiv på universitetets situation i dag. Johan Boberg är doktorand i filosofi, Janken Myrd?-1 
är professor i agrarhistoria. Föga överraskande tar de fasta på olika saker. 

JOHAN BOBERG: 

KOLLEGIALITETEN HAR 
TRÄNGTS TILLBAKA 

M 
ACIEJ ZAREMBA KONSTATERADE 

i artikelserien Patienten & prislap

pen (2013) att Sverige, till skill
nad från Norge och Danmark, 
i stort sett saknat en debatt om 

New Public Management (NPM), trots att 
effekterna varit minst lika omfattande här. 
Visserligen har forskare och berörda pro
fessioner slagit larm, men politikerna ver
kar ha haft svårt att förstå vad det handlar 
om. Efter reportaget drog debatten igång 
på allvar. Professionsföreträdare deklare
rade att deras yrken kidnappats av ekono
miska modeller (Dagens Nyheter 24/6 2013), 
och studentförbund varnade för toppstyr
ning och kontroll inom välfärden (Dagens 

Samhälle 25/4 2013). Medicinska riksstäm
man 2013 hade NPM som tema, och mot 
årets slut annonserade Stefan Löfven att 
med en S-regering skulle välfärden få "en 
ny styrning som utgår från de välfärdspro
fessionellas kompetens och yrkesetik." (DN 
15/11 2013) Väl på plats i regeringskansliet 
påbörjades arbetet med en "tillitsreform". 

Många har i denna diskussion - precis 
som regeringen - sett ett återupprättande 
av tilliten till professionerna som en väg 
framåt. Genom att åter ge dessa grupper 
makt att utföra sitt arbete utan detaljstyr
ning och ständig återrapportering, kan så
väl kvalitet som effektivitet upprätthållas, 
tänker man sig. 

TEMA UNIVERSITETETS IDE 

Universitetet är ett av de främsta ex
emplen på hur en verksamhet kan orga
niseras på professionella grunder. Den 
forskning och undervisning som bedrivs 
är starkt specialiserad och utförs av per
soner med omfattande autonomi. Denna 
självständighet på det individuella planet 

, , Högskoleledningar 
utvecklas i riktning mot 
ett slags företagsledningar, 
som ägnar sig åt linje
styrning enligt närings
livsmodell, varumärkes
byggande och strategiska 
satsningar - allt för att 
lärosätena,som det heter, 
ska kunna hävda sig i den 
nationella och internatio
nella konkurrensen.,, 

kontrolleras sedan genom olika kollegiala 
organ, där valda företrädare kollektivt fat
tar beslut på grundval av en gemensam ve
tenskaplig bedömning. 

Detta självstyre är dock hotat i dagens 
Sverige, bland annat genom reformer i lin
je med NPM. När denna förvaltningsideo-

logi väl diskuterats har fokus ofta hamnat 
på olika processer av marknadisering, så
som privatisering eller valfrihet. Däremot 
har företagiseringen, genom vilken or
ganisationer internt antar en företagslik
nande skepnad, tenderat att passera mer i 
det tysta. För frågan om det professionella 
självstyret är den senare företeelsen av 
störst betydelse. 

HÖGSKOLELEDNINGAR UTVECKLAS I rikt
ning mot ett slags företagsledningar, som 
ägnar sig åt linjestyrning enligt närings
livsmodell, varumärkesbyggande och stra
tegiska satsningar - allt för att lärosätena, 
som det heter, ska kunna hävda sig i den 
nationella och internationella konkur
rensen. Och när det rådande idealet är ett 
starkt ledarskap har det akademiska själv
styret fått träda tillbaka. Detta är ett av de 
teman som antologin Det hotade universite

tet tar sig an, där vi får följa hur det kolle
giala inflytandet vid våra lärosäten succes
sivt blivit alltmer kringskuret. 

Med 1977 års högskolereform fick uni
versiteten högskolestyrelser i dagens 
mening och samtidigt även extern repre
sentation i dessa; tidigare hade de haft 
konsistorier med interna ledamöter före
trädande lärare, övriga medarbetare och 
studenter. Förändringen motiverades 
utifrån behovet av demokratisk insyn och 
tydlig samhällskoppling och såldes in med 
löfte om att låta de interna ledamöterna 
vara i majoritet samt att rektor skulle 
inneha ordförandeskapet. Detta löfte skul
le dock snart komma att brytas. 1988 be-
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slutades att de externa ledamöterna, som 
företrädde allmänna intressen och utsågs 
av regeringen, skulle vara i majoritet, och 
1998 bestämdes det att ordförandeposten 
skulle vara externt tillsatt. Även det kolle
giala inflytandet vid rektorsval har stegvis 
avtagit. 

Externa ledamöter sägs motverka inåt
vändhet och stagnation och skall göra det 
möjligt att fatta svåra beslut. Det ter sig 
rimligt att dessa i så fall bör ha lärosätets 
bästa för ögonen och framför allt inneha 
akademisk kompetens - om syftet är god, 
forskning och undervisning. Frågan är 
dock vilka motiv som väglett valet av le
damöter. Fjolårets ledningsutredning be
skriver hur ordförande ofta tampas med 
externa ledamöter med dålig inblick i läro
sätenas regelverk och>'som ser sig "som 
representanter för näringslivet, den omgi
vande regionen eller någon annan del av 
samhället" och i första hand agerar "för att 
bevaka det omgivande samhällets intres
sen i lärosätets verksamhet." (SOU 2015:92) 
Vidare visade en studie av 14 lärosäten att 
endast 20 procent av de externa ledamö
terna hade en gedigen egen erfarenhet av 
akademisk verksamhet. Medan man talat 
om en avpolitisering av styrelserna har 
näringslivsrepresentanter kommit att bli 
den absolut vanligaste kategorin (drygt 40 
procent). Politiskt neutralt så klart - för i 
dag vill regeringar av alla kulörer se kraft
fulla aktörer i "innovationssystemet". 

LÄROSÄTEN I STATLIG regi är (formellt sett) 
förvaltningsmyndigheter, men på grund 
av deras säregna ställning bland dessa - då 
en stor del av verksamheten, innehållet 
i forskning och undervisning, direkt el
ler indirekt omfattas av den akademiska 
friheten - har de organiserats genom två 
motstridiga styrningsprinciper: kollegial 
styrning och linjestyrning. Medan kollegi
al styrning har sin bas i den vetenskapliga 
praktiken och styr verksamheten under
ifrån, utgår linjestyrning från myndighets
rollen och bygger på iden om att offentlig 
verksamhet skall följa centralt beslutade 
lagar och regler, som förmedlas nedåt i 
hierarkin. En kombination av de två krävs 
för att säkerställa att lärosätena både full
följer sitt myndighetsuppdrag och förmår 
bedriva forskning och undervisning som 
står fri från politisk påverkan. 

Parallellt med att inflytandet i lednings
skiktet minskade stod det kollegiala styret 
intakt. Sedan 2011 års autonomireform är 
situationen dock en annan. Under parol
len "ökad frihet för universitet och hög
skolor" gavs styrelserna befogenhet att be
sluta om lärosätenas interna organisation, 
genom en avreglering som berövade det 
kollegiala styret (genom fakultetsnämn
der) lagstöd. 
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Vad blev då resultatet? Studerar man 
det interna regelverkets förändring, som 
Shirin Ahlbäck Öberg och Elin Sundberg 
gjort, framträder en pågående avkollegia
lisering: kollegiala organ har förminskats 
eller helt ersatts av andra modeller, linje
chefer har fått större makt vid utseende 
av kollegiala ledare, valförfaranden har er
satts av hörandeprocesser ( eller ren extern
rekrytering), linjechefer har fått ökat infly
tande i frågor rörande kvalitet, anställning 
och ekonomi etcetera. I kombination med 
den förändrade styrelsesammansättning
en framtonar bilden av en profession med 
allt mindre att säga till om. 

NYLIGEN GICK HÖGSKOLEMINISTERN och 
civilministern ut med ett gemensamt in
lägg i debatten om lärosätenas styrning 
(UNT 6/5). Moderna lärosäten behöver både 
kollegialt styre, med ansvar för verksam
hetens kvalitet, och effektiv linjestyrning, 
med förmåga att "fatta svåra beslut" och 
göra "strategiska prioriteringar", skriver 
ministrarna. 

Menar de allvar med det kollegiala sty
rets betydelse, så bör detta komma till ut
tryck i politisk handling. Det är inte bara 
mindre detaljstyrning och minskade ad
ministrativa pålagor som behövs, utan ett 
verkligt akademiskt självstyre, där beslut 
tas på grundval av vetenskapliga bedöm
ningar. Detta borde utgöra en hörnpelare i 
den "tillitsbaserade styrning" som minist
rarna utlovar. 

Fria lärosäten är, liksom fria medier, 
livsluften för demokratiska stater, och pre
cis som journalistkåren ofta hamnar i kon
flikt med den politiska makten, är inte säl
lan forskare oense med politiker om vad 
som utgör bra, viktig och nyttig forskning. 
Trots alla fina ord om självständighet, har 
utvecklingen varit att bit för bit beröva 
den vetenskapliga professionen inflytan
de; det är ledningarna som frigjorts. 

Vad som behövs i dag är inte mer lätt
styrda och anpassliga lärosäten, utan mer 
självständiga och långsiktiga. Humboldt 
skrev för drygt 200 år sedan att staten 
måste "vårda en inre övertygelse om att 
universitetet när det väl fyller sitt ändamål 
också uppfyller statens ändamål, och det 
på en mycket högre nivå". En sådan över
tygelse kräver dock ett stort mått av tillit. 
Frågan är om den politiska klassen är för
mögen därtill. • 

._ Johan Boberg är 
doktorand i filosofi vid 
Uppsala universitet. 
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JANKEN MYRDAL: 
ROMANTISERA INTE 
KOLLEGIALITETEN 

D
ET BÖRJAR INTE bra. Jag är positiv 
till en bok som försvarar universi
teten som samhällets bas för kun
skap, men stöts av inledande förarg
liga misstag. 

Omslaget pryds av en praktfull lappugg
la. Denna illustrerar en känd sentens som 
redaktörerna hänvisar till: Minervas uggla 
flyger i skymningen. När Hegel formulerar 
denna syftar han på minervaugglan (Athene 
noctua); den är vanlig på kontinenten, men 
finns inte i Sverige. Hegel vill beskriva att 
ett utvecklingsskede kan sammanfattas 
först när det avslutats. I denna bok hop
pas redaktörerna att ugglan skall förmås 
flyga på dagen. Tanken är att vi skall se 
försämringarna innan det blir för sent, 
vilket inte är vad Hegel försökte beskriva. 
Inte heller bildens konkretion är lyckad. 
Det finns dagaktiva ugglor, men de flesta 
har mörkerseende som inte är avpassat 
för dagjakt. Så följer, i inledningen, en 
klassiskt felaktig metafor: en groda som 
kastas i kokande vatten hoppar ur, men 
om det gradvis hettas upp låter grodan sig 
bli kokt. Det är kunskap på Wiki-nivå att 
detta är fel. En groda som läggs i kokande 
vatten dör och hoppar ingenstans. Alla för
sök visar att grodor hoppar ur då vatten 
gradvis upphettas. Om denna bild skall ha 
någon bäring på den gradvisa anpassning
en blir slutsatsen att grodor är smartare än 
akademiker. 

Att varna för en intellektuell utarmning 
av universiteten är en genre i sig, ofta med 
en plädering för humanvetenskapernas 
betydelse. Vårt medeltida universitet har 
många deltagare i denna debatt. Här är det 
statsvetare i Uppsala som har samlat fem
ton uppsatser av olika forskare. En tyngd
punkt ligger vid hur universiteten styrs. 
I stället för kollegors tillit sätts forskare 
under ledningens kontroll i strävan efter 
mätbar effektivitet. Flertalet författare ser 
kollegialitet, att forskarna själva diskute
rar och styr över universitetet, som efter
strävansvärd. 

Några uppsatser tar upp målsättningen 
för verksamheten, som Sven Widmalms 
om forskningspropositioner under lång 
tid. Han visar hur de från att först ha be
tonat bildningens betydelse för demo
krati med ett upplysningspatos sedan 
framhäver relevans, ofta med målet att 
skapa innovationer för näringslivet. Flera 
uppsatser behandlar vad som är kreativa 
miljöer. I ett bidrag av sociologen Michael 
Tåhlin påpekas att för arbeten med en hög 
komplexitet är autonomi viktigare än ytt
re stimuli. Frihet stärk~r också långsiktigt 
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