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Abstract 

The aim of this study is to investigate the 1993 reform and the process where control and 
management philosophies, systems of rules and regulations are assumed to apply both to 
the centuries of academic tradition of specific characteristics of organisation and cultural 
norms. Based on documents, educational political intentions and the plans of action 
which hereby arise I attempt to analyse the impact of the reform. 

New planning and control systems and goal and achievement-related allocation of 
resources are being introduced at the same time as the country's seats of learning are 
becoming independent authorities with the right to create their own internal organisation. 
The new government wants to achieve a decentralisation of decisions-making, 
responsibility and authority, and to follow up and evaluate operations and results. A 
particular enquiry has been set up, RUT-93, with the aim of studying the position the 
individual establishments of higher education take in practice towards the aims of the 
reform, intentions and to the new possibilities for freedom that are provided. 

From a qualitative point of view I analyse how the country's seats of learning react and 
act in relation to these new preconditions on the basis of a questionnaire and a referral 
from the RUT-93 enquiry, as well as my own additional empirical material in the form of 
personal interviews. I reach the conclusion that the state authorities use the concept of 
freedom to explain a moving away from a centrally controlled system at the same time that 
strengthened central control is perceived at the country's seats of learning, as connections 
are made between allocation of resources and demands for achievement, follow-up and 
results attained. 



The strategy behind the RUT-93 enquiry is to ensure that a process of reform survives 
even if the right-wing government were to lose power after one mandate period. The 
activities for which initiative is taken, however, acquire the nature of predictability as the 
aims of the reform and the directives of the report are viewed as being indeterminate and 
unclear for the country's seats of learning. 

I feel I have discovered at least four different horizons of interpretation for how the 
country's seats oflearning view the reform: the discourse of tradition, an organisational 
perspective, a power perspective and an undergraduate education perspective. It also 
appears to be the case that the traditional academic exercise of power is expected to be 
replaced by a model of control and management of a 'top-down' nature which applies to 
society as a whole and where control of aims, economy and results is the guiding 
principle. There also seems to be a connection between the concepts of fraternity, 
management and democracy, where the concept of classic academic is often associated 
with and even used synonymously with concepts such as fraternal, democratic, non
hierarchical and 'bottom-up' -Ollented, while the concept of management-oriented is often 
used as an explanation of a hierarchy or a 'top-down' philosophy of some kind. 

I have tried to describe how the 1993 reform of higher education must be understood on 
the basis of the existential, societal, historical and gender-dependent fabric so that it does 
not hang loose and floating. A summarising conclusion contains the plausible fact that 
both state authorities and tax-payers have an interest in the fact that the operations which 
are run at higher education establishments is in concord with what is happening in society 
in general, which, however, does necessarily mean that operations must be run or 
controlled on the basis of the same principles or rules as other state authorities and even 
less on the basis of what applies to organisations and companies. 
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Forord 

En avhandling skriver man aldrig ensam ar en ofta fOrekommande fras i 
forskningssammanhang, men for den skul1e inte mindre sann. Manga manniskor 
har pa olika satt paverkat mig under min bildningsresa och trots att det ar 
nastintill omojligt att tacka alIa utan att glOmma nagon, vill jag anda namna 
nagra. 

Jag vill sarskilt tacka min handledare Bengt Borjeson. Med ett gemensamt 
kunskapsintresse har du stimulerat mig till att vaga stracka mig efter det 
svargripbara i en process som erbjudit mig stor handlingsfrihet. I min studie 
finns beskrivningar om hur det god a akademiska ledarskapet kan gestalta sig och 
du ar som jag ser det, en av dem som motsvarar ett ledarskap nar det ar som 
bast. 

Jag vill ocksa rikta ett sarskilt varmt tack till intervjupersonerna Inge Jonsson, 
Bjarne Kirsebom och Carl Lindberg. Somjag skriver under mitt metodavsnitt 
har ni pa ett mycket prestigelOst och bredvilligt satt bidragit till att skapa en 
tillatande atmosfar. Ewa StaUdahl pa utredningen RUT -93 har generost delat 
med sig av utredningens empiriska material och aven personligen vaglett mig i 
snarskogen av reformforslag. Forhoppningsvis kan mina tolkningar bidra till en 
fortsatt dialog om villkoren fOr styrning och ledning av den hogre utbildningen. 

Jag har haft formanen att inga i flera forskningssammanhang. Tillsammans med 
Vuxengruppen och under forskarutbildningskurserna, framst yid pedagogiska 
och psykologiska institutionen yid Linkopings universitet, har den stimulerande 
miljon och de filosofiska och idehistoriska diskussionerna haft djupare inverkan 
pa mig an vad jag mojligen hade kunnat fOrestaUa mig. Jag ar ocksa tacksam for 
att jag fatt mojlighet att delta i den hogre seminarieverksamheten om "Forskning 
om universitet", tillsammans. med Uppsala universitets kvalitetsgrupp, 
fOretagsekonomiska- och pedagogiska institutionerna. Har jag ocksa haft 
mojlighet att ventilera delar av min avhandling. 

Att vara i praktiken samtidigt som man har mojlighet att bedriva forskning ar en 
verklig fOrman. Jag kanner stor tacksamhet for att min arbetsgivare bidragit till 
att det livslanga larandet har kunnat omsattas i praktisk handling. Detta har for 
min personliga del kommit att innebara en alIdeles sarskilt glimrande guldkant i 
tillvaron. I min nara omgivning och pa min arbetsenhet har jag kant en positiv 
nyfikenhet infOr vad jag haIler pa med. Tack alIesamman fOr ert varma stOd och 
sarskilt Ann-Christin Gustafsson, fOr att du med kritisk blick har last igenom 
mitt manus och haft synpunkter pa anvandningen av det svenska spraket. Den 
sarskilda hjalp somjag fatt med engelskan har jag att tacka Ivan Rankin fOr. 

I ett tidigt skede, nar jag for mig sjalv och andra borjade formulera mitt 
forskningsprojekt sa efterfragade flera av mina kvinnliga vanner i nagra av de 
natverk somjag ar en del i, hur jag hade Hinkt hantera ett genusperspektiv. Tack 
fOr att ni aUtid medverkar till att halIa perspektivet levande for mig. Ett sarskilt 
tack till dig Eli Hjorth-Reksten, fOr att du som god van och arbetskamrat aUtid 
finns dar som manniska. 

Tack Lasse och vara barn Klas, OUe, Par, Kajsa och Anders for mojligheten att 
forena ett eget individuelIt intresse med fOrmanen att leva ett hogst vardagligt liv. 

Klockrike den 10 december 1997 

Anna Bjuremark 
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1 Inledning 

Nar akademins roll i samhallet och bildningstanken ater pa 1990-talet har borjat 
diskuteras, refererar vi alltsom oftast till traditionstyngda begrepp vars 
ursprungliga betydelser vi mojligen forvanskat eller glOmt bort. Nya fOreteelser 
som malstyrning, resultatorientering och decentralisering namner vi i samma 
andetag som akademisk frihet och bildning ater hyllas, trots att dessa fOreteelser 
bygger pa helt andra och nya forutsattningar an den idealism och den humanism 
som praglade den ursprungliga universitetstanken. 

Det svenska hogskolesystemet har fran 1960-talet och framat expanderat kraftigt 
bade nar det galler antal studenter och personal som ekonomiska resurser. Med 
fOrsamrade ekonomiska villkor och med fOrandringar i utbildningssystemen 
omprovas aven dessa forutsattningar. Processen startas av den 
socialdemokratiska regeringen i slutet av 1980-talet och under hosten 1991 
signalerar den nytilltradda borgerliga regeringen om en fOrestaende kraftig 
reformering av den svenska hogskolan. Intentionema i den nya 
utbildningspolitiken beskrivs som, att komma bort frfm ett centralstyrt system till 
ett med relativt sjalvstandiga hogskolor, dar landets larosaten ska ges mojlighet 
att sjalva besluta om innehall och ramar for verksarnheten.1 

Den 1 juni 1993 blir det formella datum da forutsattningama andras. Studenters 
och doktoranders prestationer blir avgorande fOr resurstilldelningen, 
linjesystemet avvecklas och efterfragan ska nu vara styrande for utbudet inom 
den grundlaggande utbildningen. Forandringama innebar att nya planerings- och 
styrsystem och att mal- och prestationsrelaterad resurstilldelning infOrs. Landets 
larosaten sorterar nu direkt under utbildningsdepartementet och varje enhet blir 
en sjalvstandig myndighet med en viss men dock begransad rattighet att skapa 
sin egen intema organisation, eftersom fakultetsorganisationen fortsatter att vara 
centralt reglerad. Den nya regeringen vill astadkomma en decentralisering av 
beslut, ansvar och befogenheter och kunna fOlja upp och utvardera verksamheten 
och resultat. Departementsledningen markerar vikten av reformen genom att 
intensifiera dialogen med ledare och foretradare for landets larosaten. 

Redan i december samma ar tillsatter regeringen en sarskild utredning med syfte 
att studera hur de enskilda hogskoloma praktiskt staller sig till reformens mal, 
intentioner och till de nya mojlighetema till frihet som ges. Utredningen kallar 
sig fOr RUT -93 och arbetet inriktas pa att kartlagga och analysera attityder till 
sjalva reformen och att soka vardera hur mojlighetema till de nya frihetema 
utnyttjas.2 RUT-93 startar en febril aktivitet och tar initiativ till personliga besok 
och kontakter, seminarier med landets rektorer, dekaner, prefekter, studenter och 
styrelseledamoter. Diskussionen ror reformen och dess fOrutsattningar i yid 
bemarkelse och mera specifikt hur de olika larosatena organiserar sig. Man 
fragar efter hur de nya maIbeskrivningarna ser ut och soker komma underfund 
om vilka ledningsfilosofier som genomsyrar de olika hogskoloma och deras 
agerande. RUT -93 uttrycker ocksa ett sarskilt intresse for hur man utformat 
lednings-Ibeslutsstrukturen pa olika nivaer och hur ansvar och befogenheter ar 
fordelade. Utredningen ser sitt arbete som "att fOlja en process och komma med 
nya forslag" och mars 1995 presenterar man den fOrsta i raden av flera 

Sven-Eric Liedman och Lennart Olausson, Ideologi och Institution, skriver pa sid 15 ff: "Sverige ar ett 
land av reformer och sedan mer an ett halvt sekel domineras dess politiska liv av ett parti som kallar sig 
reformistiskt. Anda finns det inte en enkel, gangse definition av vad en reform ar for nagot, an mindre en 
reformernas typologi som reformatorer och utredare kan gripa till nar de ska ga astad och reformera. En 
typ av reformer ar de organisatoriska, genom vilka en given struktur omvandlas i en viss bestamd 
riktning. 
Utredningens namn "RUT-93" star inte fOr nagon sarskild fOrkortning ut an ar enbart en benamning pa 
sjaIva utredningen. 
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rapporter.3 Syftet beskrivs vara att ge underlag fOr en kommunikation med 
landets Hirosaten via en remissrunda for att i mars 1996 komma med sjalva 
slutbetankandet. 

Med nya styrnings- och ledningsprinciper forvantas nu de akademiska ledarna, i 
en kultur som under historisk tid utvecklat samarbetsformer av kollegiekaraktar, 
medverka till att ta fram overgripande mal fOr verksamheten och att gora 
utvarderingar och uppfoljningar i forhallande till dessa mal. Varje larosate far 
ocksa i uppgift att astadkomma resultat-, omvarlds- och resursanalyser. 

Saval utom som inom akademin fors samtal om reformens intentioner och 
konsekvenser. Bilden av denna diskussion kan beskrivas som en motsattning 
mellan en syn om att a ena sidan ge landets larosaten den efterIangtade 
mojligheten till frihet, a andra sidan en syn om att centralstyrningen ar minst lika 
stark som tidigare i och med att krav pa prestationer, uppf01jning och utvardering 
kopplas till en resurstilldelning. 

Mot denna bakgrund och specifikt det uppdrag man tilldelar utredningen RUT-
93, samt det empiriska material som utredningen kommer att omge sig med, 
uppstar en unik mojlighet att tranga bakom skeendet. Det blir mojligt att soka ny 
och fOrdjupad kunskap om tankar och ambitioner och det praktiska 
genomforandet av 1993 ars hogskolereform. Vi befinner oss mitt i en process 
dar styrnings- och ledningsfilosofier, regelverk och foreskrifter fOrutsatts ra pa 
sftval _ akademins manghundrade ars tradition av specifika 
organisationsegenskaper och kulturella normer, som enskilda personers 
auto noma tankande och handlande. Hur detta mote gestaltar sig star i fokus fOr 
mitt forskningsintresse. 

1.1 Studiens syften, disposition och utgangspunkter 

Emellanat havdas att universiteten studerar allt utom sig sjalva, trots att det finns 
en mangd skrifter och rapporter over universitet och dess funktioner. Ytterligare 
studier skul1e endast uppfattas som tjatiga upprepningar av det som tidigare har 
blivit sagt.4 Nar denna studie genomfors forefaller dock den erfarenhetsbaserade 
kunskapen om styrning och ledning av den svenska hogskolan vara betydligt 
mer omfattande an den dokumenterade forskningen och utvecklingsarbetet. 
Forhallandevis fa empiriska studier har gjorts medan det fOrekommer en mangd 
betraktelser over universiteten i form av rapporter, festskrifter och andra litterara 
verk. Forhallandet kan tolkas pa flera satt. En tolkning ar att den kunskap som 
utvecklas i den disciplinbaserade verksamheten, i undervisning och forskning, 
ger en tillracklig grund fOr att forsta hur styrning och ledning i akademin 
generellt fungerar. Den erfarenhetsbaserade kunskapen fran den vardagliga 
verksamheten racker saledes for att forsta och utOva ledning pa ett forvantat satt. 
DarutOver finns sjalvfallet utrymme fOr flera tolkningar. 

Med en alltmer komplex verklighet, dar universiteten och dess ledare mer an 
tidigare forvantas fOrhalla sig till det omgivande samhallets forutsattningar, ser 
jag dock personligen skal till att soka ny och fOrdjupad kunskap. Det utvecklas 
forskningsmassiga mojligheter for mig att reflektera over det som sker och i 
samband med en associativ kommunikationsprocess med min handledare 
utvecklas kreativiteten i tankemonstret samt viljan och mojligen ocksa fOrmagan 
att paborja studier i faltet. I forsta hand riktar jag intresset till meta-, makro- och 
mesonivaer, dvs fran vad som utspelar sig pa den nationella nivan, via den 
utbildningspolitiska- och ner ti11larosatesnivan. Pa sikt ar jag ocksa intresserad 
av om och i sa fall pa vilket satt dessa perspektiv samspelar och later sig avlasas 
pa mikroniva, dvs hur de enskilda ledarna och medarbetarna upplever sina 
mojligheter och fOrutsattningar och later sig paverkas i den vardagliga 

Universitet och hogskolor i joriindring, Ledningen, makten och vetenskapen, Arbetsrapport Nr 1, 
RUT-93. 
Caj-Gunnar Lindstrom, Universitetet somjoretag, s 2. 
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verkligheten. Den avgransning jag gor fOr denna studie ar att utga ifran de tva 
fOrstnamnda perspektiven. 

Jag inleder saIedes detta fOrsta kapitel med att redogora for dessa, mina alit 
starkare bevekelsegrunder som utvecklas till tankar och ambitioner att soka aka 
fOrstaelsen och kunskapen kring 1993 ars hogskolereform. Det konkreta 
intresset riktas i fOrsta hand mot framtradelseformema av de utsagor som 
kommer till uttryck under en begransad tidsperiod, tom hasten 1995. Jag ar 
intresserad av dokument och utbildningspolitiska intentioner, men framforallt av 
de handlingsakter som uppstar i relationen mellan statsmaktema och enski1da 
larosaten, till reformens genomslagskraft sasom det synliggors i och genom det 
av utredningen RUT-93 insamlade materialet.5 

I denna process formulerar jag mitt forsta syfte: att tolka och belysa nagra 
synliga delar av den process och de strategier med vilka statsmakterna forsaker 
fa akademin att mota beslutade forandringar och hur larosatena fOrhaller sig 
hartill. Ett underliggande eiler underordnat syfte ar att soka kunskap och 
fOrstaelse for utredningen RUT-93s roll som akWr i skeendet och hur detta 
fOrhallande eventuellt paverkar reformens genomslagskraft. 

Ett andra syfte ar att utforska pa vilket satt akademin forhaller sig till att axla 
statsmakternas tidigare ansvar och reflektera over hur denna ansvars- och 
befogenhetsfordelning fordelas in om respektive larosaten. Har blir det 
underliggande syftet, att reflektera over om och pa vilket satt saval yttre- som 
inomvarldskulturella faktorer paverkar mojligheten att uWva ett kollegialt, 
roterande ledarskap, med ett klassiskt akademiskt frihetsideal som fOrebild. 

Det tredje huvudsyftet ar att utforska hur liirosiitena diskuterar och analyserar 
konsekvenserna av foriindrade ansvarsforhallanden blide avseende helheten som 
det sarskilda pedagogiska ansvaret. Jag reflekterar utifran det empiriska 
material et over huruvida de nya principerna fOr styming och ledning eventuellt 
utmanar det klassiska bildningsidealet med avseende pa den enskilda lararens 
individuella ansvar for undervisningen. 

Som ett genomgaende tema kommer jag inom samtliga huvudsyften att Mta 
genusaspekten vara narvarande och ha betydelse i sammanhanget. 

I avsnittet "Tidigare forskning, kallor och material" redogor jag fOr nagot av den 
forskning som ligger nara fokus for denna studie och jag lyfter ocksa fram nagra 
centrala begrepp, somjag uppfattar ar sarskild betydelsefulla i sokandet bland 
kailor och material och som forekommer i sa gott som i alia studier. 

I metodkapitlet - kapitel 2 - soker j ag redogora for vilken kunskapssyn, vilka 
metodologiska overvaganden och vilka tankare och forskare som paverkar mig 
under arbetets gang, yid sidan av handledare, forelasare och larare, kurs- och 
arbetskamrater. Jag ger ocksa en beskrivning over hur jag praktiskt har gatt 
tillvaga och avsnittet ska darfOr ses som en redovisning av min 
forstaelsehorisont och som en forskningsbiografisk reflektion. 

I kvalitativa studier brukar emellanat framhallas att man efter det inledande 
avsnittet bar presentera helheten, fOr att darefter presentera delama. Da 
framtrader syftet lattare och ocksa hur olika fOreteelser, egenskaper och 
inneborder eventuellt ar relaterade till varandra. Delarna forstas saIedes endast i 
ljuset av sin helhet. 6 Som jag framledes kommer att redovisa uppfattar j ag den 
aktuella reformen som installd i verkligheten, i en slags idemassig kontext som 
blir den ram somjag senare presenterar delarna utifran. Detta ska inte uppfattas 

Jag vliljer si'tledes att anvanda mig av begreppet "handlingsakt" istallet for begreppet "handling" och vill 
harigenom understryka en intentionalitet. 
Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Bengt Starrin, Om 
distinktionen kvalitativ - kvantitativ i social jorskning, s 28-29. 
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Med ledning avser jag i forsta hand en grupp personer. Antingen ett antal 
personer som pa ett planerat satt i gruppform arbetar fOr organisationen eller en 
stOrre helhet, eller en enskild ledare som processualiserar i sin arbetsgrupp. 
Begreppet led~rskap~~_I!4ill~g f~!_att_~eteckna. den !n_dividuella_relationen 
mellaJ:lledarelLo~h en ens19ld lar~re. NaY oegreppet styrning anvanaSf den 
indiVfchieTIa relatioii't.~n-~nancfrar det oftast om att uttrycka en direkt 
maktutOvning.16 

I en avhandling som public eras i slutet av 1996 "Om chefskap och styrning inom 
skolsektorn", ocksa den ur foretagsekonomiskt perspektiv, ar begreppet styrning 
i fokus men delvis med en annan betydelse. Syftet sags vara att beskriva och 
utveckla en forstaelse fOr vad sko1chefer gor och i synnerhet hur de styr den 
egna forvaltningen. Cregard beror den forandrade statliga styrningen som sedan 
slutet av 1980-talet ocksa ror det allmanna skolvasendet. Hon menar att 
styrsystemet kan indelas i tre delsystem: ett juridiskt, ett ekonomiskt och ett 
ideologiskt system och att samtliga av dessa utsatts fOr omfattande omdaningar. 
Cregard tillfOr ytterligare definitioner av begreppet styrning och ski1jer mellan 
"generell styrning, som syftar till att skapa allmanna normer med hjalp av stark 
reglering och distans till underordnade och speciell, som galler yid specifika 
tillfallen, for en sarskild individ, med svag reglering samt i avskildhet. Hon 
finner bl a, att sko1chefer endast i ringa utstrackning talar om att styra och 
kontrollera och att de som mellanchefer inte kan styra. Har anvands begreppet 
speciell styrning saledes for att beteckna just den enskilda relationen mellan 
ledaren och den ledde. Cregard menar att de tva styrsatten anvands med ett flertal 
tillviigagangssatt, som hon definierar som overtalning, delgivning, 
forannonsering, processualisering, spridning, exemplifiering, ignorering och 
hot. 17 

Inom amnet pedagogik har en avhandling om "Rektorers tankande" publicerats, 
ocksa den under 1996.18 Visserligen beror den det allmanna skolvasendet och 
mikronivan, dvs ledarskapets utOvande, men den har i flera avseenden 
beroringspunkter med min egen forskning. Marden genomfor en betraktelse av 
skolledarskapet utifran ett kritiskt perspektiv. Hans utgangspunkter ar att 
forskningen kring skolledarskapet fOrstarker bilden av att det pedagogiska 
ledarskapet behover klargoras. Han menar, att skolledaren forvantas reflektera 
over sin yrkesuppgift i forhaIlande till den politiska makten och olika 
styrningsstrategier. 

"Genom att de direkta styifaktorerna i mangt och mycket saknas och de 
mindre fonnella indirekta styifaktorerna ofta ar mycket diffusa blir 
resultatet att skolledarskapet koncentreras till administrativa och 
organisatoriska uppgifter".19 

I studien provas och belyses anvandningen av Habermas teori om det 
kommunikativa handlandet som en tolkningsgrund fOr analys av rektorers satt att 
resonera. Marden menar, att det genom handlingsteorin blir mojligt att uppna 
forstaelse genom organisationsmedlemmarnas gemensamma spr:lk. Trots att man 
inom organisationsanalysens dominant a gren, systemteorin, utvecklat komplexa 

I David Ottosons, Makt och val1makt i110111 universiteten, skriver Lars Beckrnan i kapitlet "Akademiskt 
ledarskap- behOvs det", s 71-72, att styrning och ledarskap inte ar samma sak aven om resultaten kan te 
sig likartade. Verkligt ledarskap bygger pa kunskap, analytisk fOrmaga, initiativ och fOrmaga att 
overtyga. Ledarskapet innebar ocksa aven en formaga att finna kompromisser och att skapa samfOrstand, 
men ocksa att fOrsta nar kompromisser ar olampliga och skadliga, "Det finns manga olika ledarstilar, 
men typiskt for det goda ledarskapet 1ir enligt Edvard de Bono (Atlas of Management Thinking, 1981) att 
det utOvas "framifran", dvs ledaren gar fore och visar vagen. Ledarskap forvaxlas ibland med fragan om 
hur man med olika medel ska kunna styra en grupp manniskor i en viss riktning ungefar som man styr 
ett hastspann, alltsa bakifran". 
Anna Cregard, Skolchefers m'bete. Om chefskap och styrning il10m skolsektorn, s 142-146. 
Bjorn Marden, Rektorers tiil1kande (1996). 

Ibid, s 1. 
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forklaringsmodeller fOr vad som Minder i moderna organisationer, ar det endast 
en kommunikation som bygger pa manniskors moten som subjekt som kan 
balansera systemvarldens kolonisatoriska anspriik.20 Miirden diskuterar ocksa 
hur man undviker begrepp som auktoritet, vardeneutralitet och beslutsfattande 
om man endast gor en mikropolitisk analys och han staller sig ocksa tveksam till 
att utga ifran att handlingsutrymmet endast ar begransat av s k ramfaktorer fOr 
skolans aktOrer. 

Nar Habermas presenterar sin livsvarldsanalys kompletterar han, enligt Marden, 
systemvarldsanalysen och redogor for hur individen overlever i och bjuder 
motstand mot samhallets alltmer sofistikerade styrstrukturer. Marden analyserar 
vilka konsekvenser ett asidosattande av manniskans vardesfarer far nar 
instrumentalismen blir den dominerande synen och menar, att ett av 
kolonisationsprocessens mest pregnant a uttryck ~r att den moderna manniskan 
tvingas tanka mer instrumentellt, men att vi likval inte utan vidare later oss 
infogas i en hierarki. Rektorernas roll kan darfor inte stanna yid att hantera 
regelsystemen och oversatta formuleringsarenans varderingar till regeltolkning. 
Det blir nodvandigt att ocksa kommunicera "yrkesinnehall". 

Eftersom begreppetfrihet blir markor for den nya utbildningspolitiken valjer jag 
att synliggora nagra inneborder i "ramberattelsen" i kapitel3. Jag kommer in pa 
frihetens olika grundvalar som utgaende ifran individualistiska eller 
kommunalistiska utgangspunkter, dar den forstnamnda framtrader i form av 
individens ratt till sjalvbestammande och dar rattigheter ses som nagonting 
naturligt, fOr- eller opolitiskt. Det handlar om en frihet fran yttre tvang och en 
frihet att gora vad man vill sa lange det inte inkraktar pa nagon annans frihet. S k 
icke-statliga band som exempelvis marknaden forbinder enskilda individer med 
varandra. Med en kommunalistisk frihetsmodell daremot avses en livsform som 
deJas med andra. Frihetens ort ar inte det privata rummet utan det offentliga. 
Individen ses inte som en monad eller atom, utan som en social varelse, vilket 
far till f01jden att hennes behov enbart blir till inom en social kontext. 
Manniskans syfte ar saIedes inte att pa ett optimalt satt tillfredsstalla sina privata 
intressen, utan hon blir forst genom "argumentens kamp" klar over vilka normer 
och varderingar som ar "riktiga". Med Habermas syn pa det kommunikativa 
handlandet innebar det att civila samhallen inte ar begransade till den ekonomiska 
marknaden och att det som utbyts ar insikter, argument, varden, asikter, 
betydelser, overtygelser, beskrivningar, inlevelser och upplevelser.21 

Vad galler intemationella jamforelse har jag endast i marginell utstrackning 
anvant mig av sadana. Dels for att det inte ingar i mina syften att gora nagra 
jamforelser mellan olika landers modeller och perspektiv och dels fOr att jag till 
stor del soker betrakta reformen inifdm de narmast berorda.22 Jag har dock svart 
att franga en norsk studie om "Faglig ledeIse ved h0gskolene mellom hierarki, 
profesjon og marked", en studie om den norska hogskolereformen som formellt 
beslutas om den I augusti 1994 som trader ikraft den 1 januari 1996. 23 
Parallellema och likhetema ar sa uppenbara och rapporten beror huvudsakligen 
"samma" fenomen. Syftet ar att studera betingelsema for ledningen av 
Iarosatesnivan i Norge. 

Av rapporten framgar mycket tydligt hur den norska reformen anses vara en del 
av samhallsutvecklingen i ovrigt: 

"Lovens system er forenlig med den omstillingsprosess som har 
foregatt de siste 8-10 arene i ojjentlig virksamhet med vekt pa styrket 

Marden hiinvisar till Burell och Morgan (1978179), McCarthy (1984) och Schein (1988). 
Mikael Carleheden, Det andra lI1odema, s 123-134. 
Jag befarar att utblickar yid en jamfOrelse ocksa maste goras i historiskt avseende och att detta skulle fora 
alldeles fOr langt fOr denna studies avsikter. 
Asmund Dimmen, Rapport nr 6 i prosjektet "Fag/ig ledelse ved h~gskolene" yid Hpgskolen i Buskerud, 
Ringrike (1996). 
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Ibid, s 13. 

ledelse, pkonomisk effektivitet og krav til dokumentasjon av resultater. 
En vesentligt begrunnelse for hpgskolereformen er behovet for lavere 
resursinnsats per student. Et sentralt verkemiddel for detta er 
omleggingen av de pkonomiska styringssystemet i retning av 
markedsorientering. Det er grunn til a anta at markedsorienteringen har 
konsekvenser ogsa for institusjonens interne styringssystemer".24 

Dimmen skriver att departementet inte klargor hur den traditionella modellen for 
styrning inom akademin ska forhalla sig till det nya generella styrsystem som 
genomfOrts, vilket medfor oklarheter i arbetsforde1ningen mellan prefekt och 
adrninistrativa ledare.25 Han forklarar inte narrnare men uppfattar att universitet 
och hogskolor de narmaste aren kommer att narma sig det han kallar for den 
ordinara styrningsmodellen, som innehaller strategiutveckling, ekonornistyrning 
och organisering och ledning av verksarnheten, samt evaluering, kontroll och 
servicefunktioner. Dimmen ser styrelsernas viktigaste uppgift som ansvar for 
uppfOljning och kontroll och att kvalitetsvardering 1ir en viktig del i detta 
styrsystem. Med okad konkurrens mellan hogskolorna och med en ekonomi som 
bl a 1ir kopplad till genomstrornning av antalet studenter Hir evaluering betydande 
konsekvenser. 

Nar det galler att karakterisera modellen fOr det traditionella akademiska 
ledarskapet menar Dimmen, att det bygger pa traditioner med stor variation for 
hur var och en ska tolka sina forpliktelser. Med nya forutsattningar och med 
ansvar fOr genomforandet av en l1irosatespolicy och sarntidigt vara institutionens 
advokat eller talesman maste ledaren numera ha ett "]anusansikte". En 
sammanblandning av dessa roller leder till att ingen av funktionerna blir 
tillvaratagna pa ett tillfredsstallande satt och att personerna i dessa funktioner blir 
istallet utsatta fOr korstryck och stress. Dimmen befarar att det genom den nya 
situationen leder till konflikter mellan hogskolans behov att utforma och folja 
upp forskningsprogram och den traditionella hallningen till "faglig ledelse av 
forskning som er knyttet till akademisk frihet". Konflikten bor dock inte bli sa 
accentuerad vad galler forskningsverksarnheten, eftersom departementet som 
central arbetsgivarrepresentant accepterat att ratten till styrning inte ska utovas 
fullt ut inom forskningens falt, medan styrning daremot i hogsta grad blir aktuellt 
betraffande undervisningen.26 

Ytterligare perspektiv som kan vara varda att beakta i sarnrnanhanget 1ir 
Lindstroms "En hogskola i fOrandring" och "Universitetet som fOretag", en 
betraktelse fran den finska horisonten just over den svenska hogskolan, ocksa 
dessa ur fOretagsekonomisk synvinkel. Lindstrom menar att visserligen har det 
ursprungliga syftet att havda undervisningens intressen och sjalvstandighet mot 
kyrkan och varldsliga myndigheter forandrats, men det utgar ifran en grundsyn i 
universitetets verksarnhet. Han skriver: 

"Om vi onskar se likheter mellan universitet oeh fore tag kan vi t ex 
beskriva verksamheten vid universitetet som en produktionsproeess, 
dar vi som produktionsfaktorer dels har manskliga resurser i form av 
studenter, forskarstuderande, meriteringssokande oeh etablerade 
forskare. Dels har vi materiella oeh finansiella resurser i form av 
faeiliteter oeh driftsmedel, men oeksa i form av stodfunktioner som 
administration, bibliotek oeh inte minst en verksamhetsmiljo. Dessa 
produktionsfaktorer medverkar i en transformationsproeess som ger 
olika produkter sas om yrkeskunskap, akademisk bildning, 
problemiOsningar, vetenskaplig kunskap, ideer, uppslag etc. For att 

. notera oppenheten i systemet kan vi infora en rad aterkopplingar i form 

Situationen i Norge ar inte helt jamforbar. Prefekter (bestyrer) har mer tydligt ett ansvar fOr den 
vetenskapliga verksamheten, medan kontorschefer (intendenter/adm chefer) numera har ett mera tydligt 
administrativt ansvar. 
Ibid, s 217-222. 
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av uppjoljning, utvardering och signaler fran det omgivande 
samhlillet".27 

Lindstrom menar vidare att styrningen av en organisations verksamhet kan ha 
olika styrka. Den kraftigaste kallar han fOr direktstyrning, dar organisationens 
frihet att handIagga egna angelagenheter har nedskurits till det minimala. En 
lindrigare form ar regelstyrningen, dar olika regler och program stalls upp for att 
organisationen inom dessa ramar ska ges frihet att fungera. En klart hogre grad 
av sjalvstyre uppnas med s k ramstyrning, dar budgetramar och verksamhetsmru 
stalls upp for att organisationen ska ges mojlighet att utforma sin verksamhet 
inom dessa ramar. En ytterligare hogre grad av frihet uppnas med malstyrning, 
dar organisationen ges mojlighet att medverka i att formulera operativa mill for 
verksamheten och arbeta darefter.28 

Inforandet av en aktiv ledning av hogskolorna och som innefattar saval 
mrustyrning som resultattankande, innebar delvis nagot nytt. Det handla,r om att 
acceptera nya begrepp, vilket inte i alIa avseenden kan tankas vara 
oproblematiskt. Men om universiteten ska vara en kaIla for nytankande och 
forsoksiver finns det skaI att formoda att de nya principerna kommer att inarbetas 
pa ett fruktbart satt, menar Lindstrom.29 Han skriver vidare om u1!liversitetens 
saregenskaper och att makt och ansvarsrelationer traditionellt ar diffusa och att 
beslutsprocessen darfOr ocksa ar oklar. A vsaknaden av ett operationellt 
resultatansvar forsvarar utvecklandet av en naturlig uppfOljnings- och 
utvarderingsprocess som borde vara den naturliga konsekvensen av en 
malinriktad verksamhet. 

I det ena fall et da styrning av resurserna och resursutnyttjande stalls i fokus, 
efterstravas direkt koppling mellan resultat och resurser. Detta leder till ett 
konkret sokande efter indikatorer som knyter an till resultat, dar det direkta 
maktmedlet blir den finansiella resursen. I det andra fallet, som fokuserar 
intresset yid utveckling genom kvalitetssakring, ser man inte kopplingen till 
resurstilldelningen som primar, aven om den i grunden utgor en forutsattning fOr 
att na kvalitet. Fokuseringen ar har inriktad pa processen och den professionella 
bedomningen med ett klart intresse att bibehalla den interna kontrollen och dar 
maktmedlet i stort blir kunskap och "akademisk" argumentation".30 

Lindstrom menar att detta staller krav pa utvecklingen av nya ledarroller och 
hanvisar till Trows definitioner om det starka ledarskapet. Trow menar i korthet 
att universitetstraditionen inte bygger pr ett starkt ledarskap och att ledarfOrmaga 
normalt inte an setts vara en egenskap som varderats i tillsattningsprocesser. Den 
nya situationen kraver dock en annan form av ledning och det handlar egentligen 
om en attitydfraga som kan paverkas via utbildningar till nuvarande och 
potientiella ledare och till medlemmar av olika kollektiva organ. 

Nar kraven pa utvardering hardnar okar ocksa kraven pa uppfoljnings
verksamhet. Lindstrom fOr fram devisen: "Fortroende ar bra - kontroller ar 
battre". Matproblemet blir viktigt och han fragar sig pa vilken niva som 
matningen ska ske fOr att resultatet ska kunnas sattas i relation till politikernas 
avsedda styreffekt. Det finns saledes ingen enhetlig metod fOr 
verksamhetsvardering och det handlar om att analysera universitetens 
funktionsduglighet i infrastrukturen. Lindstrom menar ocksa att universiteten 
inte kan underkasta sig en offentlig styrning pa samma satt som andra 
samhallsinstitutioner. En kritisk funktion som sarnhaIlets "daIiga samvete" 
forsatter en viss autonomi. Han delar in styrsystemen i tre grupper: 

Caj-Gunnar Lindstrom, Universitetet s0111joretag, s 14. 
Ibid, s 22. 
!bid s 27. 
Caj-Gunnar Lindstrom 31-34, Hogskolan i joriindring: jran regie ring till mGlstyrning. Forskningens oell 
den hogre utbildningens jorutstittningar i110111 den nya hogskolan. Nordisk konferens: Universitet och 
hOgskola i forandring, Nordinfo, publikation 27 (Helsingfors 1994). 
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regelstyrning, ramstyrning och malstyrning och liigger till marknadsstyrning i ett 
samhallssystem dar det upplevs som rattmiitigt att samhallet bar ansvar jor den 
hogre utbildningen. 31 

Jag valjer att stanna har och att yid sidan av dessa arbeten narrnare i kapitel 3 
integrera huvuddelen av den forskning, de utvecklings- och andra arbeten sorn 
utifdm mina utgangspunkter har betydelse for tolkning och fOrstaelse av vad sorn 
sker i sarnband rned den reforrnjag studerar. Denna redovisning fOrekornrner 
fortlOpande och i anslutning till de ornraden, fragor och perspektiv sorn 
behandlas. 

Ibid, s 35-45. 
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2 Metodperspektiv 

2.1 Forestallningar och ideal 

All forskning siktar mot tillskott av kunskaper som bor goras begripliga, 
tillgangliga och kunna granskas av andra ar den som har bedrivit forskningen. 
Forestallningar om hur forskaren ser pa verkligheten, vilken kunskaps- och 
manniskosyn som ligger till grund for det vetenskapliga arbetet, ar en fraga som 
till stor del bestammer hur forskningen genomfors och hur det slutliga resultatet 
kommer att se ut. 

Jag valjer darfor att i detta kapitel redovisa och diskutera nagra av de 
kunskapssyner och val av metodologisk ansats som jag paverkats av och som 
ligger till grund for det vetenskapliga arbetet och mina resultat. Jag beskriver 
ocksa delarna i forskningsprocessen som bor ses som en tankt struktur som 
forandrats over tid. Min forhoppning ar att lasaren darigenom ska ges 
mojIigheter att kunna skapa stOrre forstaelse och bilda egna uppfattningar om 
innehallet. Det ger ocksa mig som forskare mojligheter att mera tydligt bli klar 
over vilka overvaganden jag gor i sokandet efter bade forhallningssatt och ett 
eget satt att arbete. 

Min forskning bor ses som exempel pa reflekterande forskning, dar sjalva 
tolkningen star i centrum for forskningsarbetet, medan reflektionen handlar om 
mig sjalv som forskare och det samhalle och den tradition somjag ar en del ay. 
Reflektion brukar emellanat definieras som ett sokande efter skal och grunder 
och att sadana enbart kan utvecklas och bedomas som giltiga eller ogiltiga 
diskursivt av de berorda.32 Det handlar saledes om hur jag relaterar mig i olika 
avseenden och kontinuerligt reflekterar over min position i fOrhallanden till mer 
tydligt definierade "lager". Pa seglarsprak talar man om att ta ut sin "enslinje" i 
forhallanden tilllandmarken av olika slag, medan det fOr min egen personliga del 
mera handlar om en mera ostyrd process.33 Detta innebar att synsatt och 
traditioner blir de "landmarken" som jag som forskare i sokprocessen soker 
forhaIla mig till och som mer eller mindre standigt inverkar pa min 
verklighetsuppfattning. Detta far betydelse fOr mina handlingar, for vilka 
metoder och praktiska fOrfaringssatt somjag valjer att anvanda mig av, nar vare 
sig utgangspunkt eller mal ar sa tydligt utstakade. 

Jag fragar mig hur det ar mojligt att soka kunskap om ett fenomen som en reform 
utifran en verklighet som vi alla ar del i. Var finns i sa fall den re1evanta 
kunskapen att inhamta och hur kan en sokprocess se ut. Kan en reform studeras 
utifran de utsagor och handlingsakter som enskilda manniskor, som exempelvis 
ledare, ger uttryck fOr. Vad innebar tillrackligt med kunskap fOr att 
forskningsprocessen ska uppfattas som meningsfull och ge det tillskott av 
kunskap som forskningen generellt syftar till och hur bor man i sa fall ga 
tillvaga, ar nagra av den langa raden av fragor som infinner sig. Foucault ar en 
av de som menar att en analys av det diskursiva faltet handlar om att uppfanga 
utsagan som "den tunna enskilda handelse den utgor: att avgora villkoren for 
dess existens, fastsla dess grans er sa exaxt som mojligt, uppratta de 
korrelationer den kan ha med andra utsagor som kan knytas samman med den 
och visa vilka andra fonner av utsagor den utesluter". 34 

Jag ar medveten om den fara som ligger i den personliga fortrogenheten med det 
omrade man forskar om och vilket enligt Dilthey kan leda till att man begransar 
sin nyfikenhet och det egentliga kunskapssokandet, till ett sokande efter en 

Mikael Carleheden, Det andra modema, s 225. 
Hannah Arendt skriver i "Miinniskans villkor", s 277-278, att processbegreppet blivit det viktigaste 
begreppet i de model11a historie- och naturvetenskapel11a. "Att vi overhuvudtaget ar i stand att fOrsta Mde 
naturen och historien som processystem, gal' tillbaka pa erfarenheten att handlandet ar det egentliga 
ursprunget till de manskliga processel11a". 
Michel Foucault, Vetandets arkeologi, s 35. 
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bekraftelse pa egna erfarenheter och upplevelser. Detta torde vara sarskilt 
betyddsefullt for dem som forskar i ett kant verksamhetsfalt, vilket delvis ar 
aktueIlt i detta arbete. SaIedes finns en mangd fragor att hantera och ta staIlning 
till och vilka overvagandenjag gor och hur jag har gar tillvaga soker jag redovisa 
i den framstaIlning som fOljer. 

Kant ar en av dem som menar, att det rader en ooverstiglig och absolut klyfta 
mellan kansla och fornuft som innebar att de inte kan harledas ytterligare ur 
nag on gemensam kaIla eller grund. Det ar fornuftet som ar sate fOr objektiv, 
vetenskaplig kunskap och som mojliggor insikter i fakta, medan kanslorna helt 
saknar en sadan formaga. Forskaren maste ocksa explicitgora sina varderingar, 
eftersom man uppfattar det vara mojligt att vara medveten om sin a varderingar 
fOr att darigenom kunna haIla dem borta fran de rent vetenskapliga 
resonemangen.35 

Ett altemativt synsatt som jag ansluter mig till, motsatter sig en sadan uppdelning 
och kritiserar dem som menar, att vetenskapen maste ha ett absolut sakert 
fundament och ett entydigt sanningskriterium som forvantas korrespondera med 
denna verklighet.36 En utgangspunkt ar istaIlet att forskaren later sig vagledas av 
en bestamd samhaIlsteori och manniskosyn, men haIler distans till de ideer och 
skeenden som granskas. Det finns flera och olika satt att forsta varlden och 
enskilda forskare har olika intentioner och olika satt att forsta och tolka.37 Det 
handlar inte bara om att skilja mellan faktaomdomen och vardeomdomen, 
eftersom det inte finns nagra rena fakta da kunskapen i allra hogsta grad ar 
forankrad i allt vart tankande och vara livsformer.38 Husserl uttrycker detta som 
att den vetenskap som inte bygger pa livsvarldens beskaffenhet som ett verkligt 
empiriskt underlag, endast blir hangande och fritt svavande i luften. Det centrala 
ar att studera framtradelseformer och soka fanga fenomenens vasen och 
negligera bade sina egna och olika aktOrers omedvetna bindningar till 
dominerande ideologier och varderingar. En sadan forskning inriktas mot 
tillvarons essens och syftet med fOrstaelsen ar huvudsakligen teoretisk. 

Tolkningslaran kan ocksa karakteriseras genom en spanning mellan subjektivitet 
och objektivitet.39 SavaI Dilthey och Schleiermacher havdar att en nodvandig och 
tillracklig betingelse fOr en korrekt tolkning av exempelvis en text ar att tolkaren 
kanner till forfattarens intention, medan Heidegger, Gadamer och Ricoeur fragar 
efter en existentieil och djupare mening.40 For Gadamer handlar 
kunskapssokandet och fOrstaelsen om oppenhet eIler deltagande och att vi som 
manniskor standigt paverkas utifran den horisont som vi tolkar ifran. Genom att 
satta traditionen i dialogforhallande med andra och blottlagga de sanningar och 
fordomar som forstaelsen bygger pa uppstar ny kunskap.41 Forstaelse och 
utlaggning kan saIedes inte skiljas fran varandra nar vi stailer olika 
forstaelsehorisonter mot varandra. Med ett sadant synsatt maste man ocksa 
acceptera att vi aldrig kan frigora oss fran var egen forstaelsehorisont.42 Metoder 
ar darfOr ett hinder och bor endast formuleras pa ett mycket aIlmant plan. For 
Heidegger handlar forstaelsen heller inte om ett slags redskap som man kan ta till 
da det behovs, utan manniskan ar istallet installd i varlden och ska studeras som 

Sten Andersson, Positivism kontra hermeneutik, s 60-6l. Myrdal skriver i "Objektivitetsproblemet i 
samhiillsforskningen", s 57 - "Trots detta bor vi emellertid gora vart tankande strikt fOrnuftsmassigt och 
fOljdriktigt. Detta kan endast ske genom att vi iir fullt medvetna om varderingarna, inte flyr genom dem". 
Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod oell vetenskapsteori, Rosmari Eliasson, 
Metodvalet - enfraga om kon oeh moral? s 139. 
Per-Johan Odman, Tolkning forstaelse vetande, s 10. 
Nils Gilje och Harald Grimen, Samhiillsvetenskapernas forutsiittningar, s 75. 
RalfHelenius, Forsta oeh biittre veta, s 67. 
Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod oeh vetenskapsteori, Ant6nia Barbosa da Silva 
och Vivian Wah1berg, Vetenskapsteoretisk grundfor kvalitativ metod, s 58-59. 
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Dagfinn Follestad, Lars Walloe Jon Elster, Argumentationsteori Sprak oell vetenskapsfilosofi, 
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sadan.43 Ricoeur a sin sida menar, att det galler fOr tolkaren att i en dialektisk 
relation med subjektet och med hjalp av texten tyda tankar, meningar, 
beskrivningar och avsikter och att det rader ett dialektiskt samband mellan 
tolkning och forstaelse. Han accepterar till skillnad fran de fiesta i den tolkande 
traditionen, analyser i termer av orsak och verkan och travesterar Kant som 
menar att en fOrstaelse utan forklaring ar blind och att en forklaring utan 
forstaelse ar tom.44 Berattelsen ar central och han fullfoljer Diltheys tankar om 
det angelagna i att ga under ytan for att upptacka det fordolda.45 Med ett sadant 
synsatt kan man inte pa ett tillfredsstallande satt forsta en manniskas beteende 
och handlingar om man inte kanner till hennes kultur eller det sociala natverk 
som hon tillhor, aven om detta i sig inte kan anses vara hela forklaringen till det 
personliga stallningstagandet.46 I tolkningsarbetet kan forskaren dessutom 
tvingas ta till utsagor som hjalp i tolkningsprocessen tills man finner den 
tolkning, som i ljuset avaIl information framstar som den mest rimliga.47 Den 
s k misstankens hermeneutik handlar s:l1edes om att se en text som nagot annat 
an det den yid fOrsta anblicken visar.48 Ricoeur menar ocksa att det 
grundlaggande i en "berattelse" "inte bara be star i att lagga episoder till varandra, 
den konstruerar ocksa en meningsfull totalitet ur dessa spridda handelser". 
N arrationen kan bestammas av en kombination av en kronologisk och icke
kronologisk dimension, dar den senare ger innebord at den forra, som 
meningsfull tid. Kunskap utan meningsforsedd tid blir med ett sadant synsatt 
bade abstrakt och ensidig.49 Foucaualt skriver ocksa, "det ar inte genom att tolka 
utsagornas fakta man kan blottlagga dem, utan genom att analysera deras 
samexistens, den ordning i vilken de foljer pa varandra, hur de fungerar 
inbordes, hur de omsesidigt bestammer varandra, hur de forvandlas oberoende 
av eller i korrelation till varandra" .50 

Bourdieu fragar sig i sin klassiker om akademin vad "det finns for vetenskapligt 
intresse i att forsoka forsta vad det innebar att vara en del av universitetsfaltet, 
platsen for en permanent konkurrens om sanningen om den sociala varlden och 
universitetsvarlden sjalv? Och vad finns det for intresse i att forsta vad det 
innebar att ha en position i detta falt, definierad av ett visst antal egenskaper 
(utbildning, titlar, status) och av alIa de solidariteter och anslutningar dessa 
egenskaper for med sig?" Bourdieus utgangspunkt i den refiekterande 
forskningen ar att saval forskaren som de akt6rer som finns med i verkligheten 
som studeras ar infogade i specifika konkurrens- och maktforh:l1landen, i sociala 
falt, och som genererar monster av handlingsdispositioner, s k "habitus".51 
Bourdieu skriver bl a, att det vetenskapligt ar mojligt att neutralisera de felkallor 
sam foljer av en viss position, dvs en syn pa verkligheten som inbegriper ett 
bestamt perspektiv vilket ger en speciell form av klarsynthet och forblindelse, 
dels genom strukturalismen och dels genom konstruktivismen. 52 Genom 
strukturalismen stud eras det manskliga beteendet genom en kontinuerlig 
falsifiering och utifran olika overindividuella faktorers betydelse for vart 
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vad som ar vetenskap. En vetenskapsfilosofi ut an vetenskapssyn ar tom, en vetenskapshistoria ut an 
(normativ) vetenskapsfilosofi ar blind. 
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Ibid, s 41-42. 
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styrs av institutioners egen dynamik. Om individer inte beter sig pa ett speciellt satt i sina roller sa 
utsatts de for olika former av paverkan; alltifran subtil till mer konkreta hot om utstotning. 
Pierre Bourdieu, Homo Aeademiells, s 257-258. 
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handlande: sociala roller, status, kulturella preskriptioner, normer och 
varderingar.53 

Med ett konstruktivistiskt perspektiv handlar om att se social interaktion som den 
arena dar dessa determinerade faktorer samverkar med psykologiska processer. 

. Utifdn humanistisk och psykoanalytisk psykologi studeras hur manniskan i ett 
socialt sammanhang och i interaktion med andra skaffar manniskan en bild av sig 
sjaIv och verkligheten.54 Kritiker av konstruktivismen brukar framhalla den s k 
reduktionismen, att man exempelvis enbart pekar ut antingen social position eller 
biologiska aspekter som fOrklaring till hur en manniska tanker.55 En annan kritik 
ar ett s k relativiserande av fakta, dvs att alla utsagor betraktas ha samma 
sanningsvarde och att man darigenom bortser ifran det moraliskt-etiska 
problemet att hantera konflikter och bedoma kvaliteten mellan olika 
vetenskapssyner och argument. "Olika etiska principer har en tendens att 
kollidera med varandra. Infor dessa konflikter kravs nagon som kan analysera 
problemen och inget talar for att vare sig biologer eIler teologer skulle vara 
sarskilt skickliga pa det. Det ar i fOrsta hand ett omrade fOr filosofer". 56 

Vetenskapens uppgift utifdn ett tolkande perspektiv brukar uttryckas som att 
soka fOrsta sa mangsidigt som mojligt och att flera altemativa teorier och centrala 
teser fOrekommer samtidigt. Det centrala for forskaren att lita till manniskors satt 
att tolka eftersom det inte finns ett enda ratt satt att avlasa varlden. Istallet for att 
strava efter att tilldela inneborder ar det angelaget att genom fOrtrogenhet och 
genom att utveckla ett hermeneutiskt tankande soka djupare inneborder i den 
empiriska verkligheten. Att fOrsoka kombinera ett tolkande forstaende perspektiv 
och exempelvis en fenomenologisk ansats med ett genus- eller systemteoretiskt 
perspektiv, kan leda till kanslor av kluvenhet och frustration. Den 
fenomenologiska inriktningen, med sin antiteoretiska och antipolitiska hallning, 
fOrnekar med bestamdhet etablerade uppfattningar och monster. Man tiIlater 
ogarna att nagon teori star over manniskan och hennes fundamental a val. 
Problemen uppstar da nar man moter riktningar som till vissa delar har ett 
emancipatoriskt inslag och ser manniskans handlande som styrd av ideologier 
och varderingar (som inte behover vara kausala men val dialektiska). 

Rollerna i samhallet fordelas enligt systemteorin enligt ett monster dar varje roll 
uppnar sin optimala funktion for systemet. 57 Genusteorins konstruktivistiska 
utgangspunkt ar att innehallet i manligt och kvinnligt ar socialt och kultureIlt 
betingat och etablerat i en lang historisk process. Med Hirdman och andras 
teorier om isarhallandets strategi mellan konen i en manlig overordning och en 
kvinnlig underordning, med stark reproduktiv karaktar in i de samhalleliga 
systemen, bor forskningsintresset med en sadan ansats riktas mot patriarkatets 
politiska och ekonomiska makt. A yen den socialfeministiska traditionen 
framhaller det nodvandiga i att se individerna som sammansatta och definierade 
av kon, ras, klass, alder och nationalitet samt i att forsta detta historiskt och 
materialistiskt. 

Inom genus- eller kvinnoforskning havdas emellanat att man alltfor lite 
problematiserat relationen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Den 
vetenskapliga kunskapen som hittills huvudsakligen tagits fram av man behover 
inte bara kompletteras utan i grunden revideras. Detta behover dock inte betyda 
en s k standpunktsfeminism, dvs att kvinnor antas ha ett alternativt, annat och 
battre satt att na kunskap utifran sin underordnade position. Istallet kan kvinnors 
forskning oppna nya kunskapsomraden och utveckla nya teoretiska begrepp som 
reviderar och utvecklar tidigare kunskap och forskning.58 Trots skillnader finns 
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gemensamma utgangspunkter i genusteorins och fenomenologins 
kunskapsteoretiska och samhallsfilosofiska innehall, genom att bada 
traditionerna star fOr en negation av det etablerade och genom att det ar "ett 
annat" man soker.59 

Liknelser kan goras med historieforskningen som utgar ifran att forstaelsen kan 
upphora under tolkningsprocessen och att man maste forsoka forsta och finna 
forklaringar till forlopp genom att soka klarlagga orsaker och verkningar i 
skeendet. 60 Historiker har ofta inte tillgang till aktOrernas handlingar eller 
muntliga yttranden och maste darfor tolka de spar som aktOrerna lamnat efter sig. 
En forskning kring en reform kan delvis anses ha liknande forutsattningar.· 
Utsagor framstar inte alltid i form av texter och som sa direkta, utan framgar ofta 
just som spar av olika slag. I den man det forekommer texter kan dessa ocksa 
vara utsagor som redan ar tolkade bade en och flera ganger.61 Detta skriver ocksa 
Geertz om nar det galler symbolisk interaktionism och han gor ocksa en 
atskillnad mellan begrepp som ligger nara och begrepp som ligger langt ifran 
erfarenheten. Det handlar om att soka integrera aktOrers beskrivningar som ligger 
nara erfarenheten med de samhallsvetenskapliga teoriernas begrepp och 
beskrivningar som ligger langre ifran. 62 For Geertz som huvudsakligen ar 
uppmarksammad for sina antropologiska studier och etnografisk metod ar det 
dock viktigt att ha varit "dar". Inspirerad av Ricoeur "laser" han ocksa av en 
kultur som en text.63 

Saval fenomenologin som system- och genusteorin ar beskrivningar av 
verkligheten men sedda ur olika perspektiv. Systemteoretikern ser strukturer 
istallet for handlingsmonster och objekt snarare an subjekt och intresserar sig 
egentligen inte om varfor enskilda manniskor handlar som aktiva individer.64 De 
tolkande och kritiska vetenskaperna ligger ocksa nara varandra och forenas ofta i 
en gemensam forskningsansats. Den avgorande och for manga vasentliga 
skillnaden ar, att den kritiska vetenskapen inte foresprakar ett studium av de 
materiella forutsattningarna for olika fOreteelsers existens och har darfor 
emellanat blivit anklagad for vetenskaplig idealism, framfOrallt fran marxistisk
feministisk utgangspunkt.65 

Genom att intressera mig for spraket och den begransade mojligheten att 
"avbilda" en yttre verklighet och soka ange mening kanner jag en viss dragning 
till ett postmodernt tankande. Jag tar dock inte steget fullt ut till dekonstruktion, 
men anser likafullt att spraket kan vara tvetydigt, undflyende, metaforiskt och 
konstituerande snarare an entydigt, bokstavligt och avbildande.66 Jag reflekterar 
ocksa over diskursanalysens mojligheter, som utgar ifran att manniskor genom 
spraket gor konstruktioner av verkligheten. Med Habermas utgangspunkt 
handlar diskursanalys om att soka de normativa utgangspunkterna i 
kommunikation mellan manniskor. Nar vi kommuniserar gor vi vissa 
"idealiseringar" fOr att kommunikationen overhuvudtaget ska fungera. Detta 
innebar visserligen att sanning kan ifragasattas, men att vi maste utga ifran ideal 
som autonomi, uppriktighet och jamlikhet. Sjalva spraket ar grundtemat for 
tankandet och intresset ar inriktat mot talhandlingen istallet for den semantiska 
satsen. 67 Med Foucaults "arkeologiska metod" handlar det ocksa om att soka 
kartlagga overgripande regelsystem i hela epokers tankande och spara 
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gemensamma kunskapsfalt eller "epistem". Detta ar ocksa nagonting annat an att 
ga in pa djuptolkningar av egentlig mening ell er att ta sHillning till den sanna 
betydelsen av korrespondens med verkligheten.68 

"Whenever one can describe, between a number of statements, 
such a system of dispersion, whenever, between objects, types of 
statement, concepts, or thematic choices, one can define a regularity (an 
order, correlations, positions and functionings, transformations), we 
will say, for the sake of convenience, that we are dealing with a 
discursive formation - thus avoiding words that are already overladen 
with conditions and consequences, and in any case inadequate to the 
task of designation such a dispersion, such av 'science', 'ideology', 
'theory', or 'domain of objectivity'. "69 

Manniskors formaga att beskriva verkligheten kan med en sadan utgangspunkt 
inte tas fOr given. Vad manniskor sager i intervjuer, i offentliga remissvar eller 
samtal kan vasentligt skilja sig ifran vad de "egentligen" anser och darfOr maste 
utsagor ses som kontextberoende for att de ska blir begripliga. Det ar heller inte 
saker att det rader konsistens mellan samma manniskors olika utsagor yid olika 
tillfallen. Jag tillmater inte intervjuerna i mitt empiriska material ett stOrre varde 
an rosterna i remissvaren, eftersom ingetdera mer an det andra kan saga nagot 
om hur det "egentligen ar". Jag ar hell er inte i likhet med poststrukturalismen 
intresserad av ett djupt filosoferande kring enskilda utsagor, utan nojer mig med 
att reflektera over de enskilda utsagorna i sitt sammanhang.70 

Jag har latit mig inspireras av Bourdieu, aven omjag inte later mig omfamnas av 
det systemteoretiska tankandet. Bourdieus kraftfulla forklaringar kombinerat 
med stor kunskap baserad pa en omfattande forskning om den akademiska 
varlden, ger jag dock inte ett stOrre varde an mina egna eller olika aktOrers 
enskilda iakttagelser. Min stravan ar att tillerkanna den enskilda manniskans 
autonoma viljande och handlande i form av utsagor en betydelse yid sidan av 
olika strukturers inverkan. Bourdieu blir darigenom pa samma satt som 
fOretradare fOr andra traditioner ett "landmarke" somjag under processens gang 
provar mina iakttagelser emot. Jag later hans langt drivna och valformulerade 
tiinkande symbolisera tolkningshorisont for det strukturella inflytandet, som 
tillsammans med ovriga perspektiv och tolkningshorisonter kan tiinkas samverka 
i bildandet av en verklighetsuppfattning. Bourdieu skriver bl a, att det ar mojligt 
att "neutralisera de felkallor som fOljer av en viss position och syn pa 
verkligheten", vilket pastas kunna ge ett visst bestamt perspektiv i form av 
klarsynthet respektive forblindelse.71 Det som ar sarskilt intressant fOr mig i 
Bourdieus tankande ar att han ocksa delvis fangar vad som ar vasentligt inom 
genusteori. Jag formulerar mot denna bakgrund mina stilllningstaganden pa 
fOljande satt. 

Den forskning jag har vill astadkomma har inte hela sin hemhorighet i nagot 
enskilt lager utan hamtar naring ur flera. Ett intresse for trosfOrestallningars och 
ritualers styrande verkan motverkar inte somjag ser det, en ansats dar intuition, 
inlevelse och stravan efter ny kunskap satts i centrum, for att soka fOrsta 
handlingar och ga via tolkarens definitioner av verkligheten och ses som uttryck 
for den enskilda manniskans autonoma handlande i forhallande till kultur och 
livsvarld. I den kvalitativa analysen handlar det inte om ett antingen eller: att ha 
ansprak pa att lata rosterna i det empiriska materialet tala eller att sjalv som 
forskare tilldela mening. Saval inom fenomenologin som inom den 
kulturkonservativa hermeneutiken finns dock drag av en intentionalitet som 
pastas kunna smyga sig in bakvagen eller som en mer tydlig determinism genom 
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ideologiers, kommunikationens eller sprakets inflytande.72 Min studie kan anses 
gora anspnlk pa att vara en del i ett sadant tankande ochjag ansluter mig till ett 
synsatt som erkanner samspelet mellan strukturella villkors inverkan och 
enskilda aktOrers aktiva vilja och handlingar. 

Jag kan inte med samma sjalvklarhet som Gadamer pasta, attjag som tolkare tror 
mig kunna fOrsta en text battre an forfattaren sjalv utan kanner mera sympati for 
Ricoeur som menar, att man i en dialektisk relation med subjektet eller med hjalp 
av texten kan tyda tankar, meningar och avsikter. 

2.2 Metodologisk ansats - en kvalitativ inriktning 

De tolkande vetenskaperna kraver att man med varierande ansatser formulerar sin 
metodik efter de specifika fOrutsattningar i den verklighet man vill studera. Det 
finns ingen tillforlitlig metod att bruka och beharska, utan det handlar istallet om 
att man pa ett kreativt satt maste leta sig fram till ett eget satt att arbeta med det 
kvalitativa materialet. Centralt blir att leta efter monster, kategorier, inslag, teman 
och sedan soka bilda begrepp som kan koncentrera iakttagelserna. Det handlar 
om ett sarskilt satt att fOrhaIla sig pa och att tanka pa och forutsatter en medveten 
kunskapssyn som gor det mojligt att reflektera over vad som finns i manniskans 
medvetande och vad som finns i varlden.73 

Begreppet kvalitet brukar beskrivas som den vasentliga karaktaren eller 
egenskapen hos nagonting medan kvantitet ar mangden av samma karaktar eller 
egenskap. AlIa empiriska fenomen ar kvalitativa oberoende om vi ar medvetna 
om det eller ej. De har nagon form av beskaffenhet eller egenskap som vi genom 
den kvalitativa analysen vill undersoka i en s k innebordssokande analys.74 Men 
den kvalitativa analysen handlar forutom om att upptacka nyanser och 
variationer, vilket indikerar att det finns klara beroringspunkter med den 
fenomenografiska metoden, ocksa om ett intresse !Qr strukturer och processer, 
genom vilka det finns beroringspunkter med Grounded Theory.75 Den studerade 
empirin uppfattas med ett sadant synsatt utgora nyckeln till resultaten, medan 
teori och tolkning ar mer sekundara i forhallande till data.76 

K valitativa metoder beskrivs ofta generellt, till skillnad fran kvantitativa, ofta 
inrymma forutsattningar fOr stOrre narhet och oppenhet i forhallande till 
verkligheten. Men de kraver ocksa sarskild vaksamhet over saval medvetna och 
omedvetna som ideologiskt betingade avskarmningar och avskalningar i 
datainsamling och analys.77 Tolkning och databearbetning bor darfor ses som 
aktiva processer dar man soker gestalta ell er se konstruktion av nagot for att 
skapa en teori. K valitativ analys bor heller inte ses som ren induktion utan som 
en abduktion, dvs en standig och mycket snabb vaxelverkan mellan 
observationerna och ideer och mellan den framvaxande helheten.78 

En diskursanalys vander sig emot den traditionella metodiken i kvalitativt 
vetenskapligt arbete som gar ut pa att via data finna monster. Istallet soker man 
studera manniskors sprakliga uttryck men intar en viss fOrsiktighet i att dra 
sadana slutsatser som gar bortom sjalva utsagorna och mikrosammanhanget. 
Viktigt ar att halla sig till den diskursiva niv{ln, dar sprakanvandningen och 
uttryckssatten inte star for nagot annat an fenomenet i sig. Det intressanta blir hur 
olika manniskor yttrar sig i olika sammanhang. Texter kan ocksa tolkas utifran 
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jorestiillningsniwln, dar forskaren uttalar sig om och exempelvis forestallningar 
och varderingar, eller frfm handlings- och jorhaliandenivan, dar forskningen 
uttalar sig om relationer, handelser, sociala monster och strukturer och anda 
refererar till nagot som inte later sig reduceras till att enbart ses som sprak eller 
"subjektiva fOrestallningar",79 Foucault menar, att den arkeologiska 
beskrivningen inte bestar av att leta efter nyskapelser utan soker istallet fastla 
olika utsagors reglebundenheter. Arkeologin definierar saIedes 
"bildningsreglerna och pavisar darigenom hur en foljd av handelser, i den 
ordning den erbjuder sig, kan bli fOremaI for bl a framstallning, beskrivning, 
fOrklaring eller fOrkastande".80 Det viktiga blir darfor den medvetenhet som 
genomsyrar forskningsprojektet och hur man som forskare hanterar tolkandets 
primara natur, verklighetens mangtydiga karaktar, politiska-ideologiska 
implikationer och sprakets natur. Med ett sadant synsatt ar inte metodik utan 
ontologi och epistemologi det avgorande.81 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Valjer man en kvalitativ ansats dar vetenskapen ses som vardebunden och 
subjektiv och dar forskaren star i materiell eller ideell relation till sitt projekt stalls 
hoga krav pa validitet, medan reliabiliten huvudsakligen reflekteras over i 
kvantitativa studier. Det som blir betydelsefullt ar forskarens situation och att 
tolkningen alltid gors utifran vissa aspekter. Den beskrivning som jag gor i 
kapitel 2 angaende mina reflektioner och overvaganden bor saIedes ses som en 
form av extern validering, dvs att ge en bild over vilka eventuella mojligheter 
som foreligger till generaliseringar. 

Forskningsidealet foreskriver normer om intersubjektiv verifierbarhet och 
kontrollerbarhet bade inom sarnhallsvetenskap och humaniora. Om man 
anvander sig av fenomenologisk och hermeneutisk metod brukar man tala om 
objektivitet i kunskapsteoretisk mening, dvs i betydelsen av intersubjektiv 
provbarhet och komrnunicerbarhet, eftersom det finns gemensamrna drag i olika 
individers erfarenheter, handlingar och beteenden. Objektiviteten och 
intersubjektiviteten handlar da om forskarens formaga att uttrycka verkligheten 
genom spraket. Att vara objektiv ar att kunna placera texten i sin historia och att 
satta in sin egen och att kunna sammanlanka dessa horisonter till en meningsfull 
tolkning. I en sadan s k historisk mjuk tolkningstradition tvingas forskaren 
standigt revidera sina tidigare standpunkter beroende pa den andres autonomi 
och jarnlikhet och beroende pa sin egen sjalvreflektion. Likasa att delen kan ses i 
ett stOrre samrnanhang.82 Inom fenomenologin anses en analys vara vederhaftig 
nar lasaren kanner igen sig sjalv och meningsfulla pastaenden kan darfor aldrig 
bli intersubjektivt meningsfulla for hela forskarsarnhallet. 

Nar man som jag i denna studie till stor del anvander mig av skriftliga kallor som 
primarmaterial, blir det problematiskt att ha intersubjektivitet som operationellt 
kriterium. Jag valjer darfor istallet att sa oppet som mojligt redovisa och beskriva 
mina metoder och overvaganden for att lasaren darigenom ska ges mojlighet att 
kunna bilda sina uppfattningar. 

TillfOrlitlighetsdiskussionen inom kvalitativ forskning har bl a fOrts av 
Hammersley som kritiserat dem som menar, att det racker med den inbyggda 
sensivitet som forskaren far genom att ha narhet till det som studeras. Istallet for 
att utga ifran att garantera validiteten utifran positivistiska utgangspunkter 
diskuterar Hammersley begreppet reflexivitet. Det handlar om att som forskare 
bemoda sig om att forsta vilka verkningar det har att delta i den sociala verklighet 
vi studerar och att de teorier och fOrklaringar vi utvecklar i fOrhallande till de 
manniskor som studeras i samma utstrackning bor anvandas pa den egna 

Mats Alvesson och Kaj SkOldberg, Tolkning och reflektion, s 285-286. 
Michel Foucault, Vetandets arkeologi, s 163, 186. 
Mats Alvesson och Kaj SkOldberg, Tolkning och reflektion, s 19. 
Ralf Helenius, Forsta och biittre veta, s 64 ff. 
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aktiviteten.83 Detta redogar jag far inom de olika delmomenten av 
forskningsprocessen och ocksa i det avslutande kapitlet. Manniskans natur ar 
saIedes reflexiv i den meningen att hon maste ga utOver sig sjaIv far att farsta sig 
sjaIV.84 Gadamer a sin sida talar om traditionens makt. "Manniskan ar fran 
barjan 'instalId i en tradition' genom den kultur hon fads in i. Vi ar pa gott och 
ont delar av de traditioner som pdiglar vart medvetande och som ar avgarande 
far var tolkning och farstaelse av verkligheten. Vi bar alItid pa 'fardomar', som 
ar avgarande far hur vi tolkar och fOrs tar ett nytt fenomen. Traditionen 
avertrumfar fOrnuftet i tolkningen, vilket betyder att det rationelIa far sta tillbaka 
far traditionens erfarenheter. Traditionen har pa det sattet ett slags auktoritet aver 
den moderna manniskans medvetande". 85 

Larsson a sin sida betonar averensstammelsen mellan verklighet och tolkning 
genom empirisk farankring och strategier i forskningsprocessen, far att 
garantera intern validering som anvandandet av triangulering, 
respondentkontrolI, forskarkontrolI och lang observationstid. En 
respondentkontroll kan fara med sig att man som forskare handlar i en oandlig 
process med standigt aterfarande av tolkning av data till sin a respondenter och 
som K vale patalar att man okritiskt anammar respondenternas senare 
korrigeringar. I forskningsprocessen handlar det om en avvagning melIan att 
vidmaktMlla och argumentera far sin egen tolkning ochlelIer att lata sig paverkas 
och influeras av respondenternas tolkningar.86 

Den som gar en kvalitativ analys ar saIedes inte fardomsfri, utan saker snarare 
utnyttja alIa de perspektiv till tolkningsmajligheter som hon har tillgang till, 
vilket fOrutsatter ett nara deltagande i forskningsprocessen. Detta talar fOr det 
angelagna i att man skaffar sig fOrtrogenhet med de fenomen man avser att 
analysera.87 Att en forskare automatiskt betraktas som en deltagare i den 
verklighet som ska utforskas ska inte ses som en felkalIa utan som en kalIa till 
insikt som inte gar att fa fram pa annat satt.88 AvslOjande nog har problemet med 
kanstillharighet i forskningen mycket lite diskuterats och blivit synliggjort 
genom reflexivitet. 89 Det tycks istallet finnas tendenser att begransa den 
intersubjektiva pravningen till ytliga och tekniska sidor i det vetenskapliga 
arbetet.90 

Andra verkningsfulIa satt att farhalla sig kritisk till den verklighet elIer text man 
anser att studera har Ricoeur formulerat som att saka astadkomma distansering. 
Utsagor och handlingar behaver inte enbart ses somjamfarbara fenomen i en 
diskurs. Texter har en egen autonomi i fOrhallande till fOrfattarens intentioner, 
kulturella situationer och de sociologiska betingelser som rader yid 
textproduktionen och gentemot den ursprungliga mottagaren. Genom farmedling 
och skrift averskrids den ursprungliga mottagaren och verket skapar sig ett eget 
auditorium som kan utstrackas till var och en som kan lasa. Ricoeur menar ocksa 
att den faradande dikotomin mellan "fOrklara" och "fOrsta" maste averges och 
istalIet maste hermeneutiken vaga narma sig i riktning mot ideologikritiken.91 
Mitt forskningsintresse handlar, som jag tidigare varit inne pa, mera om att 
utifran diskursiva utgangspunkter saka analysera vad som uttrycks och mindre 
om att tranga in bakom individuelIa utsagor. 

Martyn Hammersley och Paul Atkinsson, Feltmetodikk, s 34-38. 
Bernt Gustavsson, Bildning i var tid, s 80. 
Ibid, s 92. 
Steinar Kvale, Issues of validity in Qualitativ Research, s 73 ff. 
Staffan Larsson, Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi, 23. 
Eva Lundgren, Att uppenbara det dolda, s 10. 
Martyn Hammersley og Paul Atkinsson, Feltmetodikk, s 94. 
Eva Lundgren,Att uppenbara det dolda, s 3 ff. 
Paul Ricoeur, Fran text till handling, s 150-153. 
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I inledningen till detta avsnitt har jag berort faran i en begransning av det 
egentliga kunskapssokandet till forman fOr ett sokande efter bekraftelse pa egna 
erfarenheter. Denna risk kan forstarkas nar forskaren tillgriper kunskaper som 
ligger utanfor texten, vilket han dock bor gora enligt mitt satt att se och i 
synnerhet om det handlar om sociala och kulturella sammanhang. En annan risk 
lOp er man genom att anvanda fOrstaelse som metod ar att en 
perspektivforskjutning och perspektivutvidgning till synes omarkligt kan aga 
rum. Ytterligare en aspekt och som har med makt att gora ar, att man genom 
forskning tilldelar sin egen beskrivning ett hogre varde an de manniskor man 
studerar. 92 

2.4 Historien och den markvardiga handelsen 

Med utgangspunkt i Gadamers och Ricoeurs tankande bor den reform jag avser 
att studera ses i ljuset av sin historia och idemassiga kontext.93 Jag valjer darfOr, 
parallellt med att jag tar mig an det empiriska materialet, att fran ursprunget i den 
klassiska akademin soka nya kunskaper for att djupare soka fOrsta i vilken 
verklighet 1993 ars reform ar installd i. Jag skapar darigenom mojligheter att se 
eventuella relationer mellan rosterna i det empiriska materialet, det kulturella och 
sociala natverk som saval aktOrerna somjag som forskare ar en del av, for att 
battre kunna fOrsta olika utgangspunkter som tolkningar gors utifran. Helheten 
och berattelsen blir saIedes central och ges mojlighet att samverka med delarna, 
de enskilda rosterna i det empiriska materialet och min egen tolkning. Mot denna 
bakgrund och att berattelsen ocksa innehaller en dialog med uttolkare av skeendet 
i samtiden finns, som jag ser det, goda fOrutsattningar att astadkomma 
meningsfulla tolkningar. 

Jag soker mig fram langs historiska avtryck, med blicken framst riktad mot 
framtradelseformer av klassiska ideal och begreppet bildning som centrala och 
overgripande varden, men ocksa mot motsattningen mellan dessa ideal och 
aktuella samhallskrav. Via idehistoriens huvudlinjer soker jag mig genom viktiga 
samhallsforandringar och politiska ideologiers framvaxt, fOr att sa smaningom 
hamna i utbildningspolitiska reformer framst under efterkrigstiden. Jag bemodar 
mig om att ha ett genusperspektiv aktivt och narvarande under denna process. 
Vid nutiden intensifieras mitt sokande och riktas mot samhalleliga och politiska 
nya varden, paradigmskiften och om de politiska reformer som kan uppfattas ha 
betydelse for tolkandet och fOrstaelsen. Mitt sokande bland referensramar och 
hallpunkter avslutas med en parad av de reaktioner som reformen vacker i nutid, 
savaI i akademiska sammanhang som i det s k offentliga samtalet. I 
sokprocessen landar jag slutligen yid det officiella uppdraget fOr utredningen 
RUT-93. 

De perspektiv och yttre handelser som framtrader ger sjaIvfallet ingen 
heltackande bild av den akademiska kartan och heller inte nagon slags fullstandig 
kunskap om klassiska traditioner och andra system. Mitt sokandes ambitioner 
stracker sig till upptackande av nagra av de historiska avlagringar som nuvarande 
reformer kan anses vila pa, for att om mojligt oka kunskapen och bidra till 
dialogen om villkoren fOr hur diskurser traderas och utvecklas inom 
hogskolan.94 Med en sadan utgangspunkt men med blicken riktad mot ett 
makroperspektiv handlar det om att soka dechiffrera ll<lgra av de spar som 
manniskan lamnat efter sig. Jag valjer att stanna yid de yttringar och skeenden 

Per-Johan Odman, Tolkning jorstae!se vetande, s 37. 
Bernt Gustavsson, Bildning i var tid, s 102. 
Ulf Olsson skriver i Folkhiilsa som pedagogisk projekt, s 43, att "begreppen diskurs och diskursiv analys 
har en central position i Foucaults arbeten och att man med diskurs avser en mer eller mindre systematisk 
framstallning av fenomen i tal och sktift. En analys inriktas bade pa diskursens begreppsuppbyggnad och 
inre relationer samt pa diskursens genealogi, dess mojlighetsvillkor och maktrelaterade harkomst. En 
central fraga blir analysen av de samhalleliga och historiska processer som konstituerar subjektet, hur den 
moderna manniskan formats genom att bade bli objekt for kunskap och subjekt med kunskap. Subjektet 
ar inte, utan blir till genom historiskt bestamda praktiker". 
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som utifran mina utgangspunkter ar de mest angelagna, sjalvfallet medveten om 
att var och en av dem kan utforskas och forstas utifran ytterligare och annorlunda 
perspektiv. 

Genom att tolka historien och stalla fragor till de forflutna kan mening och 
kommunikation skapas over tid och mellan olika akWrer. Jag medverkar till att 
skapa en bild som fOrhoppningsvis kan blir utgangspunkt for en dialog om de 
forflutnas representation i var verklighet. InfOr detta val har jag inspirerats av 
Bourdieu som skriver: 

"Det vetenskapliga syftet ar att aterinsatta den markvardiga handelsen i 
den serie av vardagliga handelser i vilken den far sin forklaring: detta 
for att darpa jraga sig vad som ar specifikt i det som forblir ett 
ogonblick vilket som helst i den historiska serien - nagot som syns 
tydligt i alla troskelfenomen, dessa kvalitativa sprang dar den oavbrutna 
additionen av vardagliga handelse leder till ett egenartat, markvardigt 
ogonblick".95 

Min stdivan ar saIedes att soka tolka och forsta hur kunskapssyner, politiska 
beslut, lagar, forfattningar och aven hur manniskors varderingar och tankande 
kan tankas samverka utifran 1993 ars horisont, vilket inte ska uppfattas som 
detsamma som att jag menar att strukturer uteslutande eller i dominerande grad 
styr enskilda manniskors aktiva handlande. Det ar detta somjag ser som den 
"markvardiga handelsen" och somjag kontinuerligt aterkommer och refererar 
till. 

Detta forhaIlningssatt kan kritiseras framforallt fran dem som menar att jag 
darigenom rattar in historien efter nutidens mattstock, istallet fOr att utga ifran 
sociala och kulturella forutsattningar yid de aktuella tidpunkter som j ag tycker 
mig upptacka. Det innebar ocksa ett ifragasattande av synsattet att varje tidsepok 
och varje samhalle har sina egna sardrag och bor fOrstas utifran sig sjalva. Men 
det ar ocksa en utmaning mot formagan och viljan att lyssna till rosterna i det 
empiriska materialet och riskera att de drunknar i overbyggnaders historiska 
brus. Ytterligare risker ar att den s k synkroniseringseffekten far fritt spelrum 
och att tiden tenderar att bli en slags offentlig tid, som implicit forutsatts vara 
identisk for alla och som mats mot samma referenspunkter, mot samma nutid 
och tranger sig pa och tvingar lasaren att dela samma perspektiv.96 Jag later mig 
aterigen inspireras av Gadamer som menar, att den text som studeras 
arhundraden igenom utifran olika forstaelsehorisonter foranleder en rad mycket 
olika anpassningsprocesser, utlaggningar och anvandningar.97 En av dem som 
beror problemet med synkroniseringseffekter ar Bourdieu som skriver: 

"Genom att inratta en objektiv eller om man sa viZ! historisk tid, det vill 
saga en tid som overskrider de olikafaltens varaktighet,Jramkaliar den 
allmanna krissituationen en praktisk samtidighet, mer elier mindre lang, 
mellan agenter som bortom sin teoretiska samtidighet utvecklades inom 
mer eller mindre Jullstandigt atskilda sociala tidsavsnitt - eftersOl11 varje 
falt har sin egen varaktighet och sin historia, med sina specifika data, 
handelser, kriser eller revolutioner, sin specifika utvecklingstakt". 

"Konsekvensen av synkroniseringen ar att den tvingar fram en relativ 
koherens i olika stallningstaganden, en koherens som inte erfordras i 
vardagslag, det vill saga sa lange rW11mens och de sociala tidsskalornas 
relativa sjiilvstandighet moj/iggor ett successivt besattande av olika 
positioner och en produktion av olika elIer divergerande 

Piene Bourdieu, Homo Academicus, s 190. 
Ibid, s 213. 
Dagfinn F011estad Lars Wa1l0e Jon Elster, Argul11entationsteori, Sprak och vetenskapsfilosofi, s 151. 
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stallningstaganden som i varje fall ar konforma med den aktuella 
positionens krav". 98 

Bourdieus tankandet ar starkt narvarande, men kan i sammanhanget ses som en 
motkraft till ett rent fenomenologiskt betraktande i tolkningsprocessen. 

Historiska forskare som ur beskrivningar eller berattelser soker vaska fram 
historiska forlopp anvander sig ofta av olika metoder fOr att bemastra de 
svarigheter kallor erbjuder i olika avseenden. Men trots goda ambitioner och 
mojliga modeller kvarstar flera svarigheter och i manga fall bygger kallorna pa 
tendenser i urvalet som kan vara uttryck fOr politiska eller andra varderingar. Det 
finns ocksa en risk med att en forskares tolkningar ar annu mer komplexa an 
verkligheten, eftersom det ingar i forskarens sjalvkontroll att vara medveten om 
att samma verklighet kan ses utifran olika aspekter.99 De beskrivna 
komplikationema galler sjaIvfallet i allra hogsta grad aven detta arbete. 

2.5 Insamling av det empiriska materialet 

Jag intresserade mig tidigt fOr skeendet i samband med 1993 ars hogskolereform 
och att det, genom det uppdrag statsmakterna tilldelade utredningen RUT-93, 
skulle vara mojligt att soka ny och fordjupad kunskap om tankar och ambitioner i 
samband med reformens praktiska genomfOrande. Jag vill inte pasta att mina 
fragestaIlningar pa detta stadium ar de som i denna studie formuleras som 
syftesbeskrivningar och preciserade fragestallningar. Frfm borjan handlar det 
mer a om en kansla av nyfikenhet infOr det utbildningspolitiska skeendet och 
RUT-93s agerande, liksom de uttryck ell er utsagor jag uppfattar mig se eller 
sakna i mitt vardagliga perspektiv, vilka tillsammans samverkar och leder till ett 
mer tydligt formulerande. Jag fOrestaller mig att RUT-93 har tillgang till en 
mangd intressanta iakttagelser kring de fra~.w jag sjalv funderar over och 
bestammer mig darfor att soka fa till gang tilltret nagot av det empiriska material 
som RUT-93 sjalva producerar och skaffar fram. 

2.5.1 Enkatmaterial frfm landets larosaten 

Det material somjag sa smaningom far ta del av, visar sig bl a besta av svar pa 
en enkat i februari 1994 fran rektorerna yid landets universitet och hogskolor om 
hur man har utformat sin nya organisations- och ledningsstruktur.1oo RUT -93 
skriver att fOrfragningama och enkaten ska ses som en startpunkt fOr 
utredningens arbete och att syftet ar att fa ett kortfattat forsta underlag fOr 
planerade besok ochleller kontakter med universitets- och hogskolefOretradare pa 
olika nivaer. Man ber om ytterligare material som verksamhetsberattelser, 
telefonkataloger eller beslut i ovrigt som ar av intresse fOr utredningens arbete.101 

Den enkat som RUT -93 skickar ut besvaras i stort sett av samtliga larosaten.102 

Svaren ar av fOrhallandevis skiftande karaktar och bestar fOrutom av 
verksamhetsplaner av lokala beslut om beslutsbefogenheter, ansvars- och 
arbetsfordelning, beskrivningar av lednings-, organisations- och 
beslutsstrukturer, principer for arbetsordning arbetsformer for olika 
fakultetsomraden, organisationsoversikter, fOrteckningar over ledamoter och 

Pierre Bourdieu, Homo Academicus, s 208-209. 
Per-Johan Odman, Tolkning forstaelse vetande, s 49. 
Fnlgoma ar fOljande; Beskriv kortfattat organisationen och den ledningsfilosofi och malbeskrivning som 
styI' organisationen. Hur ar lednings-/beslutsstrukturen utfonnad pa olika nivaer? Gor en kortfattad 
besktivning av ansvar och befogenheter pa olika nivaer samt ange delegationsordning fOr beslut av rektor, 
dekanus, prefekt. I vilka organ finns studentrepresentanter? Redovisa vilka regelbundna kontakter i ovrigt 
som ledningen har med studentema. 
Just forfragan efter telefonkataloger vacker min nyfikenhet, men forklaras av RUT -93 vara bra instrument 
for att skaffa sig en bild av organisationsstrukturer. 
A v 37 larosaten besvarar 32 larosaten enkaten. De som valjer att avsta ar Uppsala universitet, Umea 
universitet, Danshogskolan, Dramatiska Institutet och Handelshogskolan. 
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suppleanter i beslutande och beredande organ, personalsammanstallningar, 
telefonkataloger, mm. 

Parallellt med detta mycket patagliga materialinsamlande tar RUT-93 initiativ till 
personliga besok och kontakter yid landets Hirosaten och seminarier halls med 
rektorer, dekaner, prefekter, studenter och styrelseledamoter. Hur innehallet ser 
ut och hur denna verksamhet genomfors och dokumenteras ar svart att fa nagon 
uppfattning om, eftersom materialet jag far tillgang till ar minnesanteckningar 
fran de tio besok yid landets larosaten som yid tiden fOr materialinsamlandet ar 
dokumenterade.103 Sarskilt studenternas mojligheter till medverkan eller 
deltagande vacker ocksa fragor eftersom de endast finns representerade i nagra fa 
spridda uttalanden i det empiriska materialet.1 04 

Samtidigt ar RUT -93 sjalva upptagna med ett eget analyserande. Med 
enkatsvaren, det larosatesspecifika materialet som underlag och vad som 
framkommer under utredningens interaktiva process presenterar RUT -93 i mars 
1995 den fOrsta av sina rapporter, "Ledningen, makten och vetenskapen". Syftet 
beskrivs som att ge underlag for en vidare kommunikation med landets larosaten 
kring hogskolereformen. 

Det material som ligger till grund fOr rapporten ar mycket omfattande och har 
synnerligen skiftande kvalitet.105 Det ar uppenbart att RUT-93s fragestallningar 
och uppmaningar maste ha uppfattats som oprecisa och otydliga, nar jag far klart 
fOr mig omfattningen och vilken typ av material som larosatena skickat in. Jag 
agnar mycket tid at att satta mig in i problemomradet och smaningom borjar 
nagra centrala utgangspunkter vaxa fram. 

2.5.2 Remissvar 

Med rapporten som underlag bestammer sig RUT -93 for att genomfOra en ny 
remissrunda under borjan av hosten samma ar. Landets larosaten ska nu ges 
mojligheter att kommentera och ge synpunkter pa sjalva rapporten infor 
slutbetankandet som planeras till mars 1996. Av landets samtliga larosaten ar det 
16 som tar tillfaIlet i akt och besvarar remissen. ForMllandevis manga larosaten 
avstar.106 Handelshogskolan meddelar utan vi dare kommentarer att man inte 
avser att besvara remissen, medan ett antal instanser tar chansen och ge sina 
synpunkter, intressant nog utan att ha fatt forfragan. 107 Dessa ar: Institutionen 
fOr internationell pedagogik yid Stockholms universitet, Sveriges forenade 
studentkarer (SFS), Uppsala studentkar, Doktoranders och forskares fOrbund 
(DOFF), Hogsko1everket och Landstingsforbundet. 108 

Jag konstaterar yid en inledande genomgang att remissvaren visar sig vara av 
mycket skiftande kvalitet, karaktar och omfattning och att det i forsta hand ar de 
stora universiteten som har angett sina synpunkter. De fiesta av svaren forefaller 
gemensamt ha besvarats av rektorerna tillsammans med de administrativa 

Av totalt 15 besok enligt utredningens uppgifter. Anteckningarna fu fOrhallandevis knapphandiga. 
Utredningen kommenterar ocksa i sitt slutbetankande, att man yid landets universitet och hOgskolor inte 
annat an "intuitivt" tar in studentefterfragan i planeringen, s 55. Detta kommenteras ocksa, s 84. 
RUT -93 kommenterar i sitt slutbetankande, Reform och foriindring, att de inte haft mojlighet att 
genomfOra nagon omfattande egen materialinsamling och istallet har man forsokt anvanda sig av 
uppgifter som anda insamlas och redovisas for olika andamal, s 12. 
Dessa fu Danshogskolan, Dramatiska Institutet, Hogskolorna i FalunlBorlange, Gavle/Sandviken, 
Halmstad, Jonkoping, Kalmar, Karlskrona/Ronneby, Kristianstad, Malardalen, Vaxjo, Orebro, 
HogskoleutbiIdningen pa Gotland, IdrottshOgskolan i Stockholm, Konstfack, Kungl Konsthogskolan, 
Kungl Musikhogskolan, Operahogskolan, TeaterhOgskolan och Chalmers tekniska hOgskola. 
HandelshOgskolan har visserligen inga statliga anslag for foI'skning och forskarutbiIdning. 
RUT -93 pastaI' sig inte ha nagra fOrklaringar till varfor dessa initiativ togs och material fran nagon 
interaktion med studenter och studentorganisationer har inte varit tillgangligt yid insamlandet av det 
empiriska materialet. Ett seminarium med studenter har uppenbarligen hallits, men daremot har student
organisationerna inte anvants som remissinstans, vilket man mojligen kan reflektera ytterligare over. 
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cheferna, aven om undantag fOrekommer. Fran Uppsala universitet inkommer en 
kompletterande 40-sidig diskussionspromemoria fran rektor personligen, liksom 
rektor for Lararhogskolan tillfor ett 14-sidigt svar med synpunkter och delvis i 
polemik med promemorian frfm rektor i Uppsala. Av flera yttranden framgar att 
de varit ute pa remiss inom sina fakulteter. Jag bedomer materialet sa intressant 
och sa nara de centrala utgangspunkter jag sjalv gar och bar pa, att jag 
bestiimmer mig fOr att detta ska bli huvudempirin i min studie. Den dialog som 
jag finner pa den nationella nivan i den offentliga debatten, pagar pa fOrbluffande 
likartat satt i det empiriska materialet. Rosterna ar tydliga och dialogen ar somjag 
ser det, en interaktiv process mellan det offentliga samtalet och denna interna 
dialog och vice versa. Personerna som tiger eller tar sig tolkningsfOretriide eller 
ges utrymme saviil i det offentliga samtalet som i det empiriska materialet tycks 
huvudsakligen vara desamma. Hur jag behandlar dessa roster, som 
representanter fOr sig sjiilva, sin funktion eller sitt larosate aterkommer jag till i 
"presentation av data". 

Jag overvager och kommer i Gadamers anda fram till att jag behover flera 
perspektiv fOr att vidga min tolkningshorisont och fragar mig pa vilket satt den 
kvalitativa tolkningen och forstaelsen av reformen skulle kunna forbattras om 
den kompletterades med nagon form av tillaggsempiri. Efter samrad och 
diskussioner med saval min handledare som en rad andra personer jag har 
fOrtroende for, sonderar jag mojligheten att soka vidga mina perspektiv och soka 
mer kunskap och ytterligare tolkningar pa politisk- och departementsniva. Jag 
bestammer mig fOr att forsoka fa tillfalle att genomfora nagra intervjuer med 
personer som dels skulle kunna anses sta sa nara skeendet som mojligt och dels 
ha unika kunskaper om den akademiska varlden, bade i historisk men ocksa i 
den hogst aktuella bemarkelsen. 

2.5.3 Intervjuer 

Det blir naturligt att vanda sig till fOretriidare fOr utbildningspolitiken och for 
fOretriidare inom oppositionen. Jag far mojlighet att intervjua forre 
statssekreteraren Bjarne Kirsebom ur den borgerliga regeringen och den 
nuvarande statssekreteraren Carl Lindberg, ur den socialdemokratiska. For att 
kunna ta del av ytterligare perspektiv och fa mer kunskap om den akademiska 
varlden intervjuar jag fOrre rektorn yid Stockholms universitet, Inge Jonsson. 

Intervjuerna inleds med att intervjupersonerna ombeds gora associationer till vad 
de sjalva ser som det mest vasentliga med den aktuella reformen. Teman och 
centrala fragestallningar i form av mina utgangspunkter fors in under samtalet 
och ventileras i en oppen och konstruktiv atmosfar. Det jag sjiilv tillfor ror de av 
mina teman som intervjupersonerna inte tar upp, dels ror det vissa fragor som 
handlar om den historiska referensramen. Men det beror ocksa sjalva innehaIlet i 
huvudempirin, de olika utsagorna fran landets larosaten, dels hur de tolkats av 
utredningen RUT-93 i rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen", dels 
mina egna preliminara tolkningar av remissvaren som kommit in till RUT-93. 
Intervjupersonerna a sin sida for in nya omraden som ror reformen som helhet 
och somjag personligen inte reflekterat over. Det handlar om flera och andra 
parallella reformer och intervjupersonernas aktiva roll i skeendet, men ocksa rent 
utbildningspolitiska stallningstaganden. 

Intervjuerna genomfOrs utan varje form av standardiserat frageformular, men 
med en styrning i form av tematiska ramar och centrala utgangspunkter. En 
oppen atmosfar ger stort utbyte och de emellanat politiska normativa inslagen 
som kommer fram i de gemensamma diskussionerna leder till en okad forstaelse 
fOr olika stallningstaganden, som kan ligga bakom det synliga skeendet. Under 
intervjuernas gang fOrs skissartade anteckningar, medan mer determinerade eller 
fOr tolkning och fOrstaelse vardefulla utsagor mera noggrant noteras. 
Utskrivningen sker i omedelbar anslutning till intervjuerna, men kommuniceras 
inte pa nagot satt med de intervjuade personerna. 
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En reflektion over de soeiala aspekterna i intervjusituationen kan uttryekas som, 
att min tidigare personliga erlarenhet av intervjusituationer oeh den relativa 
fortrogenheten med omdidet gor att jag kanner mig val tillratta i intervjuarens 
roll. Vi har ett forhallandevis likartat spnlk, vilket gor att vi tyeks forsta varandra 
pa ett spontant satt. Intervjupersonerna bidrar oeksa till att skapa kvalitet oeh god 
stlimning i intervjusituationen oeh ingjuter en kansla av privilegium, att 
gemensamt fa reflektera over ett omrade vi alIa ar intresserade av, fOr att 
darigenom kunna fa nya kunskaper oeh perspektiv. Genom att stalla fragor som 
angar mig som forskare forsoker jag forsta oeh intervjupersonernas omfattande 
kunskaper, generositet oeh bredvillighet att dela med sig, bidrar till att gora 
samtalen konstruktiva, oppna oeh fa ett myeket stort informationsvarde. 

I intervjuerna ligger en upplevelse av respekt oeh sympati. Jag behover inte som 
i manga intervjuer reflektera over en traditionell ojamlik position i fOrhallande till 
intervjupersonerna, eftersom det ar jag sjlilv som intervjuare som har den 
underordnade positionen. Men det omvanda maktfOrhallandet, en traditionell 
konsmaktsordning, paverkar emellertid mig personligen som intervjuare oeh 
forskarstuderande oeh mina tre aldre manliga intervjupersoner. Pa nagot satt 
upplever jag att intervjupersonerna i sin uppspelning av det historiska skeendet 
mojligen blir lite "ofOrsiktiga". Jag far en kansla av att utsagorna blir vlil 
normativa eller tillspetsade, vilket gor att jag inte kan tanka mig att anvanda mig 
av delar av det empiriska underlaget i den totala sammanstallning framst av 
forskningsetiska skal. Det finns oeksa en uppenbar risk att jag later mig fOrledas 
av kunskapen oeh makten oeh inte formar att bemastra intervjusituationen. 
Huruvida jag har lyekats att klara av detta oeh att jag med god inlevelsefOrmaga 
lyekats tranga in under ytan av mina intervjupersoners perspektiv, skulle en 
respondentvalidering ytterligare ha kunnat belysa - forstar jag sahar i efterhand. 

2.5.4 Analys av data 

I bearbetningen av det samlade empiriska materialet ar det enligt Gadamer 
angelaget att texten inte ses som nagonting som i forsta hand ska granskas oeh 
observeras eller laggas under dissektionskniv. Istallet ska man lyssna sig fram 
till vad som sags oeh da inte enbart pa ett intellektuellt plan. En 
tolkningssituation bor oeksa bygga pa en fOrvantansfull oppenhet for att nagot 
ska handa oeh tolkningsproeessen kan darfor liknas yid att man later en varld 
oppna sig.109 Det handlar oeksa om att som forskare inte enbart vanta pa att 
materialet ska stlilla fragor, utan att man som forskare aktivt maste ta initiativ oeh 
sjlilv ga ut oeh stalla sina fragor.110 Om en sann dialog efterstravas ar det oeksa 
angelaget att man i dialogen satter sIn egen tolkning pa spel. Man maste saledes 
vara beredd pa att atminstone tillfalligt uppge sin egen tolkning fOr att kunna satta 
sig in i nagon annans standpunkt.111 

Nar det galler enkdtmaterialet fran llirosatena ar det huvudsakligen textanalys jag 
agnar mig at. Jag skiljer ut enkatmaterialet fran helheten oeh borjar med att 
sortera de huvudomraden som llirosatena tyeks agna sitt intresse at. I 
tolkningsproeessen soker jag kategorisera monster oeh teman.l12 Inledningsvis 
har arbetet myeket av positivistisk kvantitetsaspekt over sig oeh liknar i viss man 
metoder inom Grounded Theory, utan att jag har tillgang till nagot sarskilt 
datahanteringsprogram som jag "hliller materialet in i".113 Kategorierna 
framtrader tydligt, men efterhand i tolkningsproeessen uppstar nya poekande 
fragestallningar oeh mina ursprungliga kategoriseringar oeh forestallningar 
forandras beroende pa hur de behandlas oeh tar utrymme i enlcatmaterialet. Den 

109 Per-Johan Odman, Tolkning forstaelse vetande, s 21. 
110 Mats Alvesson och Kaj SkOldberg, Tolkning och reflektion, s 137. 
III 
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113 

Bemt Gustavsson, Bildning i vc'ir tid, s 62. 
Idar Magne Holme och Bemt Krogh Solvang, Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s 119, dar de hanvisar till Borum & Enderund (1979). 
Barney G Glaser and Anselm L Strauss, The discovery of Grounded Theory: strategies for qulitative 
research (1967). 
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tanke jag burit pa ett slag, att gora nagon slags oversikt och viktning over vilka 
omraden som Hirosatena beror overges, trots att jag har en kansla av att jag 
darigenom lamnar at sidan nagot som skulle kunna vara anvandbart i den slutliga 
analysen. Det kanns dock just fOr kvantitativt och jag stannar yid att mer tydligt 
precisera mina utgangspunkter till nagra centrala fragestlillningar, for att kunna ta 
mig an den huvudsakliga empirin. 

Ett liknande men mer omfattande arbete tar yid fOr att kategorisera remissvaren 
och intervjuerna. Larsson skriver bl a, att det viktiga nar man utformar sitt 
kategorisystem ar att systemet ar val forankrat i intervjumaterialet och att 
kategorierna ar skilda at,114 Jag maste tillsta att jag har svarigheter med 
kategoriseringarna som delvis flyter in i varandra. Den specifika reformen jag 
valt att studera flyter in i det ovriga reformarbetet och blir uppenbarligen svar att 
sarskilja, saval fOr mig som fOr personerna som framtrlider i det empiriska 
materialet: i remissvaren och i intervjusituationerna. 

Tolkning och analys fortskrider, data kontrolleras, tyngpunkter forflyttas och 
nya monster uppenbarar sig. Jag soker anvanda mig av jamforelse mellan 
rosterna i remissvaren och de olika intervjupersonerna betraffande uppfattningar 
och tolkningar av drag en i fenomenet jag studerar. Ny kunskap upptacks och 
andra fragor uppstar som endast delvis besvaras. Jag bemodar mig om en 
kontinuerlig analys av fOrhallandet mellan del och helhet och inte alltfOr "snabbt" 
eller pa "ytliga grunder" tilldela mening, vilket innebar vissa svangheter eftersom 
jag inte moter huvuddelen av akWrerna annat an genom den fOrhallandevis 
officiella text de Iamnar efter sig. Jag har ingen mojlighet att agera 
interaktionistiskt och fa ytterligare preciseringar eller stlilla fOljdfragor till de 
roster och utsagor som framstar som starkare an andra eller kanske framforallt 
till de roster som aldrig hors. Angelaget blir darfor att soka analysera utsagorna i 
forhallande till den historiska vaven och i forhallande till varandra. Jag funderar 
ocksa mycket over hur jag ska hantera genusaspekten nar perspektivet lyser med 
sin franvaro och att tolkningsfOretrlidet, tal- och tidsutrymmet, dvs textutrymmet 
i detta fall anvands till "annat". 

Mer an tidigare blir det uppenbart vad som menas med att man i fenomenologisk 
mening ar intresserad av mening i logisk och epistemologisk betydelse och att 
den historiska hermeneutiken utgar ifran att man genom sarskilda 
bedomningskriterier soker skapa en objektiv grund for vardering av subjektivt 
konstruerade tolkningsmonster. Ricoeurs position har tidigare diskuterats som 
ett utstrackande av tolkningsprocessen till att inte enbart fOrsta ut an ocksa att 
soka fOrklara, medan Bourdieu menar att det forefaller handla om att pendla 
mellan en inlevelsefull subjektivitet och en objektivitet som liknar den hos 
positivismen. En skillnad tycks besta i erbjudandet av ett rimligt alternativ och en 
metod for att prova hur en handelse kan tolkas.115 Jag fOrstar problemet med att 
se nar jag del vis ar akWr i samma verklighet. Mina begransade mojligheter att 
kommunicera med rosterna i mitt empiriska material franhander mig ocksa det 
som den symboliska interaktionismen brukar erbjuda, att bade ha intresse for 
manniskans upplevelser av psykologisk natur, samtidigt som mer socialt 
determinerade faktorer kan vara avgorande for enskilda manniskors handlande. 

Samtidigt ar vissa roster i det empiriska materialet sa starka, de tar sa stort 
utrymme och ar sa flitigt fOrekommande, att de vacker intresse for djupare 
tolkningar. En verklig kommunikation och interaktion ar dock inte mojlig och 
tolkningen maste darfor "stanna" pa en forhallandevis ytlig niva, om jag inte 
vaIjer eller forleds att tilldela inneborder pa ett satt som jag inte avser. Jag 
upplever har en konflikt mellan att gora tolkningar utifran ett fenomenologiskt
ett kritiskt hermeneutiskt tankande eller mer system- eller genusteoretiskt inriktat 
synsatt och blir aterigen pamind av Bourdieu som skriver: 

Staffan Larsson, Kvalitativ allalys - exemplet jenomenografi, s 38. 
115 RalfHalenius, Forsta och Mttre veta, s 64 ff. 
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"Det finns inget objekt som inte for med sig en synvinkel, inte ens det 
objekt som produeerats i avsikt att upphava varje synvinkel - det vill 
saga partiskheten - oeh komma forbi det ofullstandiga perspektiv som ar 
forbundet med en position i det studerade rummet. En studie har inte 
genomforts med en epistemologiskt sett, total genomskinlighet eller 
fullstandig teoretisk klarsynthet".116 

"Den som skriver innehar en position i det beskrivna rummet: han vet 
detta oeh vet att hans liisare ar medvetna om det. Ran vet att lasaren 
renderar aft forbinda honom med den av honom foreslagna 
konstruerade synen pa hans position faltet oeh att redueera denna syn 
till ett synsatt som vi/ket annat som helst: han vet att lasaren i de minsta 
nyanser i skrivsattet - ett men, ett kanske eller helt enkelt de anvanda 
verbformerna - kommer att se teeken pa stallningstagande: han vet att 
han trots alla anstrangningar som han har gjort for att produeera ett 
neutralt sprak, avskalat all personlig vibration, riskerar aft lasaren 
endast uppfattar enformigheten oeh tyeker att det ar att betala dyrt for 
nagot som aldrig blir annat en sorts sjalvbiografi. Det ar troligt att det 
undersokande subjektets forsok att upphava sig som empiriskt subjekt, 
pafarhand ar damt att misslyekas". 

"Forutom aft det ger sken av anonymitet, ater i bruk ett av de 
akademiska retorikens klassiska grepp, namligen aft endast peka ut 
motstandare genom allusioner, insinuationer oeh undermeningar som 
bara kan farstas av dem som kan koden, det vill saga i mer an ett fall 
endast av de asyftade motstandarna" .117 

Hur mycket av min egen historia som ar medveten och hur den kommer in i 
tolkningen for att sammanlankas med andra horisonter sa att tolkningen blir 
meningsfull, ar en annan fraga jag funderar over. Jag inspireras aterigen av 
Bourdieu som skriver: 

"For att utplana sig sjalv som undersakande subjekt tillgriper man det 
lnest opersonliga, de mest automatiska proeedurer, alltsa - atminstone 
inom denna logik som ar den 'vanliga vetenskapens' - de mest 
oomtvistliga. Bakom denna scientistiska opartiskhet daljer: namligen 
ambitionen att genom vetenskapligt arbete oeh i vetenskapens namn 
avgara farvirrade debatter, att satta sig som domare, att upphava sig 
sjalv som ett i faltet inblandat subjekt for att ater dyka upp 'bortom 
stridens vimmel' ikladd det objektiva, transeenderande subjektets 
oklanderliga uniform" .118 

Kritiken gar inte att ta miste pa. 

Jag fOrestaller mig inte att presentationen over mina slutliga antaganden i denna 
studie kommer att fungera som nagon slags avbild av verkligheten eller att 
fOrstaelsen kan reduceras till nagra enkla metoder som det finns entydiga regler 
for. Jag tror hell er inte att vare sig jag sjalv, rosterna i historien, i det offentliga 
samtalet, i politisk beslutsfattande stallning eller som ledare eller medarbetare 
inom akademin, besitter nagra av de transcendentala formagor som Bourdieu 
beskriver och ar kritisk till. Jag har heller inte mojlighet att gora nagon slags 
djupare tolkning utifran psykologiska eller psykoanalytiska teorier ochjag gor 
heller inte ansprak pa att presentera nagon sammanhangande bild over strukturer, 
system eller andra overbyggnader, som skulle kunna vara allenaradande over 
enskilda personers eller mitt eget handlande. 

Piene Bourdieu, Homo Acadel71icus, s 39-40. 
Ibid, s 57. 
Piene Bourdieu, Homo Academicus, s 39-40 
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Mitt ambition stracker sig till att soka integrera ny kunskap i en 
sammanhangande helhet, genom att synliggora framtradelseformer och forsta 
utsagor och stallningar i fOrhallande till denna helhet. Detta ska inte tolkas som 
ett satt att enbart soka forsta hur olika saker hanger ihop. De termer, 
beskrivningar, utsagor och referenser somjag anvander mig av beror pa mina 
intressen, ideologier och de perspektiv som jag gor dessa beskrivningar utifran. 
Jag ar medveten om att min position och mina mojligheter ar fOrutbestamda i 
flera avseenden och jag stravar inte efter att astadkomma nag on apolitisk, 
sakmassig, konsneutral eller fullstandig beskrivning av nagon slags allman 
akademisk verklighet. Den finns inte, enligt mitt satt att se. Genom att i dialog 
med andra sa prova dessa nya kunskaper och antaganden, kan var kunskap om 
varlden korrigeras i den process dar allting kan fOrandras pa sikt. 119 Att fora 
dialog innebar att standigt halla sig oppen fOr nya sanningar och andras 
tolkningar.120 

2.5.5 Presentation av data 

Jag har tidigare i framstilllningen reflekterat over att remissen fran landets 
·larosaten i huvudsak besvarats av rektorerna och ofta i samverkan med den 
hogste administrativa fOretradaren. I fyra fall ar rektor ensam besvarare och i ett 
fall, Uppsala universitet, har rektor skrivit en diskussionspromemoria yid sidan 
av det officiella remissvaret fran larosatet. I nagra fall ar det ocksa uppenbart att 
remissen varit ute pa en intern runda inom respektive larosaten. Det redovisas 
dock i princip ingenting fran denna process i de officiella skrivningarna. 

I min presentation anvander jag mig oftast av begreppet "rektor" for att beteckna 
den "funktion" som jag tolkar som remissbesvarare, val medveten om att man 
kan reflektera ytterligare over hur delaktig rektor personligen ar i de utsagor som 
framfors och som hanlhon i min presentation och tolkning far vara barare av. I 
nagra fall kan det dessutom mojligen vara svart att skilja "funktion" och "person" 
at, sarskilt om den enskilda rektorn ges/skapar sig ett eget stort utrymme och 
eftersom denna forskningsansats inte innehaller de djupare interaktionistiska 
perspektiv som ett sadant angreppssatt mojligen skulle ha gett. 

Ur forskningsetiska skill har jag vidare reflekterat over att koppla utsagor och 
citat till vissa namngivna aktOrer. Jag menar dock att det empiriska materialet, sa 
nar som intervjuerna, har sadan officiell karaktar att det obehindrat kan tas del av 
och mojligen ocksa ar val kant. Innehallet har i flera fall kommunicerats och 
publicerats i samband med det offentliga samtalet som framgar av "Reformparad 
och reaktioner" och ar pa andra satt mojligen synliggjorda i vi dare akademiska 
kretsar. Jag kan mojligen ocksa kritiseras for att ha lagt det empiriska materialet 
under dissektionskniven och skurit ut utsagor ifran avsikter och sammanhang. 
Tre, eller mojligen fyra, av rektorerna blir mer framtradande an andra, vilket 
hanger samman med att de antingen har tagit en aktOrsroll som ens am 
remissbesvarare ochleller genom ett synligt framtradande pa den offentliga 
arenan. I det empiriska materialet framtrader dessa roster mer an andra och laggs 
de samman med de utsagor som getts uttryck for pa andra satt, framtrader som 
jag ser det, tydliga gemensamma drag, stOrre helheter och monster. En eventuell 
"dissektionseffekt" reduceras. 

Man kan mojligen ocksa reflektera over hur mycket och pa vilket satt som den 
sarskilda diskussionspromemorian fran rektor Uppsala universitet ska fa inverka 
i forhallande till det explicit a remissvaret fran universitet. Jag valjer dock att 
uppfatta, pa samma satt som jag menar att utredningen RUT-93 gor, att 
konsistoriet staller sig bakom rektor Stromholms promemoria nar universitetet 
ocksa i remissvaret bifogar och hanvisar till denna handling. 

Nils Gilje och Harald Grimen, SamhCillsvetenskapernas jOrutsiittningar, s 77. 

Bemt Gustavsson, Bildning i var tid, s 61. 
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HarutOver ar jag medveten om att besvarandet av remisser generellt brukar 
handla om ett uppratthaIlande av vissa procedurer och att landets larosaten infor 
statsmakten, mojligen kan antas viIja framstalla verkligheten pa ett visst medvetet 
satt. Detta torde sakerligen i samma utstrackning galla denna remiss fran landets 
larosaten till utredningen RUT-93.121 

Det ar si't1edes min talkning att RUT-93 del vis uppfattas sam statsmakterna fOrHingda arm. 
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3 Bildningsideal och samhallskrav - en referensram 

3.1 A vtryck av klassisk bildningsfilosofi 

Pa samma gang som man talar om vikten av forskning och utbildning for att 
klara samhallsomvandlingens utmaningar och starka svensk konkurrenskraft 
aterupplivas gamla klassiska frihetsideal. 122 Det blir mer angelaget att bedriva 
forskning och utbildning inom de sektorer och omraden dar det finns 
ekonomiska mojligheter till anpassning efter industri eller arbetsmarknad, istallet 
fOr att agna sig at nostalgiska drommar eller soka fOrhindra att det egna arbetet 
utsatts for det moderna samhallets krav. 

Med dessa utgangspunkter hade det varit onskvart om begreppet bildning pa ett 
enkelt satt hade gatt att placera in pa en ideologisk eller politisk vanster
hogerskala. Socialister och radikaler har dock i huvudsak sett bildning som en 
kollektiv frigorelse medan konservativa krafter menar, att det handlar om den 
enskilde individens personliga utveckling mot allt stOrre kunskap, Mlare 
sjalsformogenheter och en viss personlig fOrfining.123 

For att synliggora hur det klassiska idealet kommer upp till ytan nar 
idestromningar och reformer staller nya krav valjer jag att ga mycket langt 
tillbaka i historien. Den naturliga utgangspunkten for varje seriOs diskussion om 
akademins roll i samhallet ar en insikt om att ideerna for dagens verklighet 
skapades 1angt tidigare, i en tid och i ett samhalle som vi europeer ser som var 
kulturella vagga. I ursprunget i det antika Grekland (400-talet f Kr) ar grekernas 
mal att utveckla manniskan som manniska, till skillnad fran kulturer i Orienten 
som skapar gudar, kungar och andevasen. De amnen man studerar ar de sju fria 
konsterna. Manniskan ar synonymt med jordaristokratins ynglingar och saledes 
en ytterst utvald elit. Till skillnad fran individualism eller den enskildes fria 
odling av sina personliga bojelser och sardrag ar den barande tanken manniskans 
daning i enlighet med ett allmangiltigt monster, humanism. Manniskan ar en del 
av det lagbundna kosmos och det stora problemet ar att bestamma hennes plats i 
denna ordning. For att kunna gora detta utgar man ifran narsamhallet, statsstaten 
Polis, som ar den manlige medborgarens arena och Oikos, hemmet och hushallet 
som ar kvinnornas domaner. 

Den grekiska statens syn pa kvinnan ar kluven. A ena sidan vordsam och 
beundrande, a den andra ringaktande och utestangande. For kvinnor galler det att 
vara tvakulturell, att forutom sin egen kultur ocksa forsta mannens, sprakligt och 
litterart.124 Platon (427-347 f Kr) fOrnekar visserligen aldrig att man och kvinnor 
ar olika av naturen, men han understryker konens olika intellektuella 
fOrutsattningar och skiljer mellan fOremaIet for kunskap och den som ar 
innehavare av den. Foremalet, dvs kvinnan ar irrationell, oordnad och nyckfull 
medan rilannen ar rationell. Kroppen associeras med kvinnan och sjalen och 
fOrnuftet med mannen. Platon presenterar filosofiska argument for en 
grundlaggande jamlikhet mellan kvinnor och man och kraver lika ratt ifraga om 
bade uppfostran och social rollfordelning. Han menar att konstillhorighet inte ar 
avgorande fOr manniskans varde men sager sig ha statens basta fOr ogonen. 
Platons syn pa kvinnan ar saledes mycket sammansatt. Aristoteles (384-322 f 
Kr) daremot anser, att konet ar en avgorande faktor nar man ska bestamma 
individens moraliska, sociala och politiska status och position. Mannen styr och 
kvinnan tjanar. Kvinnor kan visserligen tanka men daremot inte handla rationellt, 
pga ofullstandig intelligens. Speciellt Aristoteles kvinnosyn overtas senare av 
de europeiska tankarna. 

Platons syfte ar att reformera samhallet genom att skola en ny typ av medborgare 
inom den styrande klassen. "Akademi" blir den nya laroanstalt som han skapar 

Sverker Sorlin, Universiteten som drivkrafter, s 69. 
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far hagre utbildning medan den skola som Aristoteles indittar far namnet 
"Lykeion". Den senare blir dock inte lika langlivad och i slutet av 300-talet 
averfars den till Alexandria, dar larjungarna" och stora delar av biblioteket 
kommer att inga i institutionen Museion, som s4 smaningom blir vart begrepp 
far museum. 125 I Grekland skapas det ideal fOrixl:anniskans daning, Paideia, 
som tillsammans med statsmannakonsten, skulptut~n, konsten och tragedierna 
halls levande och blir ett ideal, en vardegemenskap 00yn bas i den europeiska 
eller vasterlandska traditionen. Genom att upphaja ,Paloeia ti11livsform skapas 
det kulturideal som i historien kallas fOr humanism pch som vi standigt refererar 
och aterkommer till, inte minst nar vi talar om al{ademins roll i det moderna 
samhallet. / 

Med tiden utvecklas flera traditioner inomakademin. Den retoriska, som menar 
att den sanna dygden gar att finna i texterna, medan den filosofiska ser livet som 
en oandlig stravan att med intellektuell anstrangning na sanning, kunskap och 
visdom. 126 De engelska gent1emannert~ bildningsideal pa I800-talet, "liberal 
education", anses bygga pa detta iddil dar liberal ursprungligen star far 
utbildning av "artes liberales", de sju fria kpnsterna. En bildad gentleman skulle 
inte bara ha kunskap om det farflutna, utan ocksa vara en allmant diskuterande 
och ifragasattande person. 

Den kristna mystiken innehaller ocksa fOrestallningar om vad bildning syftar till 
och kan ses som in slag i de europeiska universitetens uppkomst. Den fria 
processen ar nagot iure, medan malet bestar av yttre farebilder. Hos romarna 
fortsatter traditionen under namnet "humanitas" .127 De farsta europeiska 
universiteten, Bologna (omkring 1088) och Paris (omkring llOO-talets mitt) 
uppstar ur studenters behov av att sluta sig samman mot giriga borgare och 
bildar egna samhallen med krav pa frihet in om kunskapens och vetenskapens 
varld. 128 I Bologna bedrivs studier i juridik med inriktning mot kyrkoratt, medan 
Paris blir nagot av filosofins och teologins hagborg. Inom universiteten ar 
idealbilden "homo univers ale" , som farenar vetenskaplig och humanistisk 
bildning med en moralisk livshallning och "erkanner sanningens egenvarde ovan 
varje auktoritet".129 Med "disputation" uppavas farmagan att pa ett logiskt och 
hallbart satt fOra debatt. Malet ar att samla och saka ny kunskap som farmedlas 
till studenter, som larda ska ga ut i samhallet som ambetsman, lakare, praster 
eller jurister. Den skravasendelika sammanslutningen av larare, "universitas", 
ski1js ifran det omgivande samhallets krav utom i ett avseende - kyrkan och 
staten finansierar verksamheten. Studenterna har stort inflytande framfarallt i 
Bologna och ar de inte najda med undervisningen kan daliga eller misshagliga 
professorer raka ut fOr batesstraff, bojkott eller avsattning.130 Studenterna ar i 
realiteten de som iiruniversitetet och deras makt ar sa stor att deras representanter 
utser innehavaren av ambetet som styresman, dvs rektor. Universitetet i Paris 
utvecklas som en sarskild stravan fran lararna att sluta sig samman fOr att bevaka 
sina intressen och lararyrket blir ett alternativ till prastyrket som man har 
majlighet att uppna efter manga ars studier och en slags larlingsexamen. 131 

Humanisterna uppfattar sig sjalva som fria, men kommer sallan i konflikt med 
det omgivande samhallet eftersom de vaIjer att vara "revolutionara inom ett slutet 
expertOlmade",132 De ar ekonomiskt beroende av privata mecenater och deras 
publik ar det nya handelsborgarskapet. De har inte fast IOn "merces" utan ett 
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"honoratium", dvs en arorik belOning som bestams av mottagaren av 
arbetsprestationen efter outtalade kriterier och som ett uttryck for personlig 
uppskattning. Paverkan av egenintressen och eventuella lojalitetskonfiikter lOser 
man genom att de offentliga timbetena fOrbehalls dem som kan arbeta gratis. 

Med renassanshumanismen vill man aterigen lara mer om manniskan och hennes 
innersta natur och fordjupar sig aterigen i de antika skrifterna, "studium 
humanitas". Genom att skaffa sig djupare kunskap tror man sig om att lara kanna 
hela varlden. Mirandola menar att manniskans natur att vara skapad och att hon i 
en sorts kedja intar den mittersta punkten. 133 Fran borjan ar manniskan inte 
fardig, men hon skapas med mojligheter till vaxande och det ar endast hon sjaIv 
som har denna mojlighet till utveckling i sin hand. Just denna manniskosyn 
uttrycks langt senare som "en refrang i humanismens pa en gang naiva, vackra 
och fOrodande historia" .134 I historieskrivningen kan man lasa att humanister 
som Erasmus och More medverkar till att synliggora humanismens toleranta 
manniskouppfattning samtidigt som de varnar om de fOrtryckta, daribland 
kvinnor.135 Den nya kunskaperna soker man sprida genom den nyupptackta 
boktryckarkonsten och i Sverige bidrar hemvandande humanister fran Italien till 
idespridningen. 1477 inrattas det forsta svenska universitetet i Uppsala. 136 

Med humanismen fOljer en tid av sekularisering och de politiska ledarna soker 
inte langre fullgora Guds avsikter med det manskliga samhallet. Det blir en konst 
att uppna makt och politiskt inflytande genom att skapa egna lagar.137 
Vetenskapsmannen gar i spetsen och tar avstfmd ifran den gamla medeltida 
varldsbilden och skapar en ny syn pa manniskan, naturen och Gud. Den nya 
mekaniska varldsbilden framtrader. Genom att samla ett stort erfarenhetsmaterial 
soker man dra slutsatser om verkligheten och med olika experiment fOrsoker 
man kontrollera om teorierna stammer med denna verklighet. De intellektuella 
omvaIvningarna ager huvudsakligen rum utanfor universiteten och tendensen ar 
att "de frodades mer i narheten av den varldsliga och ekonomiska makten och 
mindre i de av teologer och antikvurmande retorikprofessorer beharskade 
universiteten".138 Universiteten fortsatter sin klassiska samhaIIsbevarande roll 
och de nya krafterna ser sig tvungna att skapa alternativa institutioner fOr att 
kunna utnyttja kunskap som drivkraft fOr industriell utveckling,139 Privata 
mecenater och rika stader stader den nya inriktningen och man grundar 
fristaende vetenskapsakademier efter internationellt kant monster. 140 Dessa har 
god a forbindelser med den ekonomiska makten och star i nara relation till staten 
och fungerar som nagra slags statliga ambetsverk. Forst under 1600-talets senare 
del far nya vetenskapen fotfaste inom universitetsvarlden och dess anhangare, 
ofta professorer med medicinsk och naturvetenskaplig inriktning, stalls mot den 
gamla aristoteliska skolastiken, oftast teologer. Det gors ocksa forsok att pa 
politisk vag forandra och reformera universiteten bl a genom den s k 
Uppfostringskommissionen. Man tar fram fOrslag som gar ut pa att anpassa 
universitetsutbildningen till de statliga ambetsverken och avskaffa den medeltida 
fakultetsindelningen och ersatta den med nya utbildningslinjer eller fakulteter 
som svarar mot de statliga yrkessektorerna. Delar av forslaget fOrverkligas och 
nagra yrkesinriktade civilexamina infors yid sidan av magisterexamen.141 
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Den naturvetenskapliga och rationalistiskt orienterade varldsbilden kulrninerar pa 
1700-talet i en fOrnufts- och upplysningsideologi. Rousseau menar att en 
uppfostran grundad pa individens frihet och initiativ kan tillgodose den enskilde 
individens alIa inre mojligheter. En allsidig och harmonisk 
personlighetsutveckling ar lika viktig som sjalva Iarandet och undervisning bor 
darfor i fOrsta hand ses som en slags sjalvhjalp. Studenten, motivationen och det 
personliga intresset ar det centrala och darigenom i stark kontrast till en rent 
formedlande pedagogik. Rousseau tilldelar de tva konen olika uppgifter i 
samhallet och skisserar ocksa olika uppfostringsprogram. Pojkar ska uppfostras 
till sjalvstandiga tankande aktiva personligheter, medan flickor ska bli 
undergivna och foljsamma. Den samtida Wollstonecraft menar att 
konsskillnaderna ar ett resultat av uppfostran, dvs rniljopaverkan, och vill ha en 
undervisning som ger kvinnan samma intellektuella och praktiska 
utvecklingsmojlighet.142 Balansen mellan personligt och kritiskt tankande, 
Iiksom mellan yrkesanknuten och tillampad kunskap diskuteras och 
statsmakterna anpassar sig i viss man genom att integrera praktiska och 
teoretiska utbildningar i gemensamma utbildningsvagar. En rad professurer med 
benamningen "praktisk" inrattas.143 

I Tyskland tolkar Herder upplysningsideerna som att syftet med bildning ar att 
forma manniskan till nagot hogre och mer foradlat, vilket inte kan goras efter 
nagon sarskild mall, eftersom bildningsprocessen handIar om att skapa 
betingelser fOr att utveckla hela manniskans individuella resurser.144 Kant a sin 
sida menar att vare sig tid, rum, orsak eller substans existerar i nagon verklighet 
oberoende av manniskan och att de bara ar former med vilka vi ordnar var 
kunskap om varlden. Kant beskrivs i historien som den siste som nagorlunda 
overblickar sin tids vetande. Darefter har kunskapsmangden okat i sadan takt att 
specialiseringar tvingats fram, vilket gor det mojligt att farvandla manniskan till 
ett medel for utveckling och effektivitet. 

Den nyhumanistiska stromningen bars vidare bl a av Hegel som fOrsaker fOrsta 
tillvaron som en meningsfull, systematisk helhet, dar allt har sin exakt 
avgransade plats. Han anser sig kunna bevisa a priori, dvs att historien styrs av 
en fOrnuftsprincip som drivs framat mot ett tillstand dar manniskorna uppnar ett 
stOrre frihetsmedvetande. Han ser frihet som att fOrverkliga det goda i livet i 
overensstammelse med fOrnuftet och inte som en frihet av tygellos 
tillfredsstallelse av individuella, egoistiska sarintressen. 145 Hegel gor aterigen 
begreppet bildning centralt och menar att varje tid ar tvungen att reflektera aver 
tidigare erfarenheter fOr att uppna harmoni och balans. Att averfora traditioner 
fran en generation till en annan, dar sjalva innehaIlet ar det viktiga bar ses som 
ett varde i sig. 

Sverige blir en del av de nyhumanistiska stromningarna. En rad universitet 
bildas bl a pa strategiskt viktiga platser i Finland och i Baltikum. Universitetens 
roll i samhallet ar att fostra studenterna till fritt, sjalvstandigt och vetenskapligt 
tankande och att Iarda manniskor har sj alens och tankens fullkomning i fokus 
och darfor inte behover agna sig at triviala forsorjningsfragor. 146 Forskning ses 
som en personlig angelagenhet som universitetslarare kan agna sig at som 
privatpersoner yid sidan av sitt ordinarie arbete. Nar det galler undervisning 
borjar man tala om behovet av att fOrkorta studietider och hur man pa enklaste 
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och mest effektiva slitt ska kunna astadkomma utbildning. Genom att infora 
formen "foreHisning" vill man" overfora den ratta och nodvandiga kunskapen till 
studenterna", som har att lara sig att memorera vad lararenlauktoriteten inom 
amnet fOrmedlar. 

De politiska ideologier som vaxer fram parallellt paverkar pa ett avgorande satt 
synen pa bildning och ratten till utbildning. Nar Smith ger ut "Nationemas 
valstand", laggs grunden for det ekonomiska synsatt som annu idag ar en hogst 
levande ideologi inom utbildnings- och bildningsomradet. Istallet for den 
humanistiska bildningstanken ska utbildning vara nyttoinriktad och fungera som 
individens och sarnhallets investering for framtiden. Manniskan ses som en 
rationell, sjalvstandig varelse, fullt kapabel att bilda egna uppfattningar och fatta 
sjalvstandiga beslut. Individuellt maximalt handlande ar saledes till gagn for 
sarnhallet som helhet.147 Detta liberala synsatt som sa tydligt betonar en 
konkurrensaspekt del as sa smaningom upp och den socialliberala inriktningen 
betonar istallet samhallets sociala ansvar. Ideologin formedlar en starkt tro pa 
mojligheten att foradla och hoja manniskan intellektuellt och moraliskt och 
genom bildningsverksamhet i form av popularvetenskapliga forelasningar och 
andra utbildningsformer ska manniskan och sarnhallet omvandlas i onskvard 
inriktning. K vinnan bor tillerkannas rostratt och att fritt fa utveckla sina anlag 
och prova sig fram till olika yrken pa samma villkor som man. 148 

Med den romantiska idestromningen fortsatter begreppet bildning att vara 
l.~ktydigt med studier av historia och filosofi, av det Eviga, det Sanna och det 
Adla. Men man later sig ocksa influeras av ideer fran Indien och Kina, dar man 
varderar en allsidig utveckling av manniskans konstnarliga kapacitet.149 Konsten 
och dikten frarnhaver det andliga grundlaggande drag et. For romantikema har 
nationens stamma i varden ett stort egenvarde och individen ses som del i en 
naturlig statsbildning, dar gemensamt sprak och historia ar uttryck fOr en 
sarskild nationalkaraktar. Den historiska utvecklingstanken ar central och man 
vander sig mot haftiga omstartningar som kan stara denna naturliga vaxt. I 
denna vag av liberal och konservativ and a kliver den tyske spr:ikvetaren och 
ambetsmannen Wilhelm von Humboldt in pa arenan. Hans syn pa bildning 
bygger i huvudsak pa den liberala individualistiska manniskouppfattningen, som 
innehaIler delar av bade elitism och jamlikhet. Bildningen har ett sarskilt 
egenvarde och processen bar darfOr inte styras med direktiv vare sig utifran stat 
eller marknad. Humboldt menar liksom Kant, att man aldrig kan na den 
slutgiltiga sanningen, men att man maste skapa en process som standigt soker na 
sa nara som mojligt. Det central a ar vaxelspelet mellan insikt och sjalvreflexion 
och saIedes inte att lara sig att memorera faktapastaenden. 

loch med Humboldts bildande av Berlinuniversitetet befasts universitetet som 
den institution som framst varnar om det klassiska bildningsidealet. Tillkomsten 
bor ses som en del i ett omfattande reformarbete som ager rum i Preussen med 
anledning av ett forodande militart nederlag. Samspelet mellan Berlinuniversitetet 
och den sarnhalleliga utvecklingen ar stor och en av ideema ar att trygga friheter 
och privilegier for den akademiska medborgaren. Humboldts vision ar att 
bildningen har ett sarskilt egenvarde och darfOr kan forskning och undervisning 
endast ske i frihet, dvs om universitetet ar sjalvagande och rader over en egen 
fond. Iden om det fria arbetet overfOrs till att galla universitetet som he1het. Har 
ska forskning och undervisning, filosofi och de skilda fackvetenskapema, 
vetenskap, al1man fostran och upplysning fOrenas. Humboldt lyckas personligen 
inte med genomforandet av dessa ideer fullt ut, men sarskilda larostolar byggs 
upp i olika amnen och deras innehavare professorema far en mycket stark 
stallning. De har krav pa sig att undervisa och att bedriva forskning och att sorja 
fOr atervaxten inom karen. Darigenom blir forskarutbildningen en personlig 
angelagenhet. 
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Forskningen professionaliseras och kontakter knyts mellan enskilda 
vetenskapsman och sarskilda forskningsinstitut. Vetenskapen ska fritt utvecklas 
och bidra till de materiella framstegen och samtidigt atnjuta frihet fran 
statsmakterna. For den akademiska lararen blir det en sjalvklarhet med 
"Lehrfreiheit", dvs att fritt fa utforma sin undervisning medan studenterna 
tillerkanns en "Lernfreiheit", dvs ratten att sjaIva valja amnen eller vad han eller 
hon vill studera. Med visst fog kan havdas att de tyska universiteten tilllangt 
fram pa 1900-talet star som foredomen nar det galler den starka betoningen av 
vetenskapliga uppgifter, kraven pa autonomi gentemot statsmakterna, samt 
universiteten som medelpunkt for nationens vetenskapliga bildning och kulturella 
utveckling. 

Med romantiken fordjupas den konservativa ideologin. Liksom hos Platon 
betonas aterigen att samhaIlet som organism inte tal haftiga rubbningar som 
radikala reformer eller revolutioner. Samhallets organiska struktur ska till varje 
pris bevaras. Det ar arbetare, bonder och kopman som utifran sina determinerade 
platser ska bidra till att ge naring at monarken och ambetsmannen, som oftast 
kommer fran delar av akademin. Den etablerade klasstruktur som arvts fran 
tidigare sekler ska besta. Samtidigt uppstar rorelser som uppmarksammar den 
fattiga lOntagarklassen och som fOr dessa gruppers nytta vill anvanda sig av den 
naturvetenskapliga utvecklingen. Saint -Simon vill tilldela staten ett dominerande 
inflytande medan Fourier och andra fOreslar ett samhalle bestaende av mindre 
karngrupper, koorporationer. Den senare Marx tar avstand fran dessa s k 
utopister, utifran det som han beskriver som rent vetenskapliga standpunkter. 
Han menar att det arbetande folket arbetar fram ett mervarde som tillfaller 
innehavarna av produktionsmedlen och att det darfor ar nodvandigt med ett 
proletariatets diktatur fOr att astadkomma andra villkor fOr den enskilda 
manniskan. Utifran de revisionistiska ideerna gors i Europa en atskillnad mellan 
den revolutionsinriktade socialismen och socialdemokratin.150 Socialisterna har 
en tudelad syn pa bildning. Visserligen hyllas bildning av de ursprungliga 
socialistiska teoretikerna med Marx i spetsen, men i sin mer handfasta form och 
som en del av arbetarrorelsen, ses kultur och bildning som nagonting borgerligt 
eller som nagot som borgarklassen lagt beslag pa. Arbetarklassens egen kultur ar 
nagonting som lOp er yid sidan av denna s k finkultur. 151 

I Sverige introduceras delar av de Humboldska ideerna, den dubbla inriktningen, 
vetenskaplig specialisering och nya former for vetenskaplig traning. Samtidigt 
forandras undervisningen och seminarier blir en naturlig del i larandet.152 Nar de 
nya universitetsstatuterna utformas 1852, tar man fasta pa kravet om 
"Lehrfreiheit" och lagger samtidigt till att forskningsmeriter ska vara grunden fOr 
tjanstetillsattningar. "Lernfreiheit" beaktas inte pa samma satt och den 
ursprungliga inneborden av begreppet bildning tonas ner. Visserligen delar man 
den humboldska insrallningen att studier och reflektion utvecklar personligheten, 
men man saknar den fulla tilltron till bildningsprocessens egen inre dynamik. Det 
ar lararnalauktoriteterna som ska leda studenterna pa den ratta vagen. 153 For de 
konservativa och socialdemokraterna i Sverige spelar Tyskland en ideologisk 
roll, medan liberalerna, de frisinnade, handelns och naringarnas folk, liksom 
manga av de intellektuella som verkar utanfOr universiteten, ar orienterade mot 
England och Frankrike. De svenska universiteten ar liksom staten mycket tyska 
till sin karaktar, medan litteratur, konst och stora delar av den allmanna 
kulturdebatten mera ar influerad av Frankrike och England. 154 
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De ledande inom den romantiska stromningen ar universitetsprofessorerna, som 
tillhor en egen inflytelserik samhaIIskategori med starka statsambeten att bevaka. 
Visserligen utbildar man de offentliga ambetsmannen sa att de kan agna sig at de 
allmannas val, men det bor helst ske i sin klassiska form. Vissa historieskrivare 
gor gallande att universiteten yid denna tid inte visar nagot sarskilt intresse att 
delta i den pagaende samhallsdebatten om reformer av olika slag. I den samtida 
debatten varnar Geijer och Hjarne fOr s k halvbildning, vilket blir aktuellt om 
man utvidgar universitetets verksamhet till att omfatta nya grupper och en sadan 
inriktning ar samre an ingen bildning alls. Den narande klassens framsta uppgift 
lir att tillgodose samhallets materiella valflird och det gor man genom att se till sitt 
eget eller familjens basta. Dessa grupper har heller inte tillrackliga forutsattningar 
att tillgodogora sig utbildning pa universitetsniva och dessutom bor praktiska 
yrken med fOrdellaras in yid andra utbildningsinstanser.155 

Da ar istallet statens styrelse de universitetsutbildades angelligenhet, ett 
privilegium som man bemodar sig om att forsvara nar ansprak pa delaktighet 
ocksa uppkommer fran de nya storforetagen. Motsattningarna ar uppenbara: en 
ambetsmannakar i forsvarsposition och en foretagarklass med allt okande 
inflytande over omraden i samhallet som ambetsmannen tidigare varit 
allenaradande over. Universitetstraditionalisterna som har sitt huvudsakliga sate i 
Uppsala, ar kritiska till den alltfOr smaskurna empiri som utvecklas inom de 
naturvetenskapliga disciplinerna, medan de nytillkomna universitetsreformisterna 
havdar att de traditionella universiteten ar starkt hierarkiska och trogrorliga, 
vilket beror pa llirdomskonservatism och leder till svarigheter att forandra bade 
kunskapsinnehall och undervisningsmetoder. Reformisterna a sin sida havdar 
starkt sin nya strikt empiriska kunskapsteori och tar avstand fran den traditionella 
spekulativa filosofi, som man menar att traditionalisterna star for. 

Stora delar av det omgivande samhallet har en positiv instaIlning till 
naturvetenskap och teknik och vetenskapen ses som en nodvandig forutsattning 
fOr att samhallet ska utvecklas lyckosamt. En allmant utbredd uppfattning ar att 
vetenskapen har formaga att lOsa praktiskt taget hela mansklighetens problem. 
Att forsoka tillgodose det okade behovet av tekniskt och naturvetenskapligt 
kunnande later sig dock svarligen goras inom den traditionella 
universitetskulturen.156 Det diskuteras darfOr tom om inte Uppsala bor 
avvecklas som lardomscentrum och ersattas av Vetenskapsstaden, som lanseras i 
Frescati norr om Stockholm och som blir sate fOr bl a Kungliga 
Vetenskapsakademien och N aturhistoriska Riksmuseet.157 I statuterna for 
Universiteten i Uppsala och Lund och som revideras yid denna tid understryks 
att undervisningen ska leda till vetenskapliga insikter och framja sjaIvstandig 
vetenskaplig utveckling hos studenterna. Man betonar ocksa att en 
grundlaggande fOrutsattning fOr att universiteten ska utvecklas pa ett fruktbart 
satt och gagna samhallsutvecklingen ar just friheten fran samhaIIsinfiytande.158 

Med stark koppling till industri och det omgivande samhallet inrattas de blivande 
tekniska hogskolorna i Stockholm och Goteborg. Fran traditionellt akademiskt 
haIl ser man detta som ett bevis pa att naturvetenskaperna ar att betrakta som 
redskap i samhallsnyttans tjanst och dlirigenom ocksa som ett hot mot den 
akademiska friheten. Yid sidan av dessa stravanden finns i Vastsverige tankar 
om en fri akademi med syfte att forverkliga en liberala bildningside for de 
bredare befolkningslagren, utan fasta larare, utan examina och fri fran 
nyttoaspekt. Genom en sarskild donation etableras dock ett traditionellt 
universitet aven i Goteborg. 159 Genom att de bada staderna Stockholm och 
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Goteborg finansierar universiteten Utter de sig representeras i styrelserna av 
personer som ar utsedda av stadernas hogre politiska organ. Styrelserna 
behandlar ekonomiska och organisatoriska fragor, medan lararna inom sina 
organ behandlar fragor som galler forskning och utbildning. 160 Men aven inom 
de traditionella universiteten sker fOrandringar. De gamla skraprivilegierna 
upphor och staten borjar ge anslag till de tidigare sjalvforsorjande universiteten, 
dar forskning blir en av de sjalvklara uppgifterna och dar kraven for meritering 
skarps.161 Ett mer utvecklingsoptimistiskt kulturliberalt idealt blir synligt som 
betonar den naturvetenskapliga bildningens betydelse. 162 

Klyftan mellan bildning, nyttoaspekt och utveckling fram till dagens universitet 
har langt senare sammanfattats pa fOljande satt: 

"Det iir viirt aft notera aft denna skepsis mot ett samband mellan 
akademiskt liv oell niiringsliv genomsyrat universiteten i flera 
nordeuropeiska liinder oell diirmedfungerat som ideologisk stoppkloss 
for den mer industriviinliga utveeklingen som skett i USA ".163 

Andra bedomare menar att nyhumanismen under 1800-talet till stora delar kom 
att verka hindrande for den naturvetenskapliga utvecklingen pa universiteten. 
Bland klassiska humanister finns ocksa flera exempel pa en bojelse for 
antidemokratiska och reaktionara tendenser, som en humanism fOr var tid maste 
analysera orsakerna till fOr att kunna undvika dem i framtiden. Det klassiska 
kulturarvets stora betydelse och permanens genom historiens skiftningar har 
framhallits i sadana sammanhang.164 "Ett socialt larande som fortsatter att skilja 
mellan den enskilda manniskans lust att lara, a ena sidan, och samhallets krav a 
den andra - ett sadant larande blir i sjalva verket aldrig socialt, eller civilt". 

3.2 Demokrati ochjamstalldhet moter marknad och kompetens 

I flera lander uppvisar universiteten motstand mot kraven pa att ta in nya grupper 
utifran. I Storbritannien kraver den vaxande arbetarklassen att universitetens 
verksamhet inte bara ska riktas mot aristokratins gentleman, utan aven till 
bildning for manniskan i allmanhet. Forandringar tvingas fram och 
forelasningsverksamhet, sommarkurser och studiecirklar inleds fOr arbetande 
man och kvinnor. Tva grenar vaxer fram, den s k exctensionrorelsen som drivs 
pa universitetens villkor i folkbildningsavdelningar och folkrorelsefOrankrade 
universitetscirklar. Bildningsrorelsen delas upp i tva riktningar. Dels en 
socialpacifistisk, som avser att astadkomma forhojd bildning men ocksa att gora 
folk nojda med de villkor de lever under, dels i form av studiecirkelverksamhet 
som med emancipatorisk maIsattning soker medverka till att de arbetande 
klasserna far upp ogonen fOr sina daIiga sociala villkor. 165 

I Sverige vinner det universitetsanknutna folkbildningsarbetet inte samma gehor 
som i Storbritannien, N orge och Danmark, men daremot lanseras iden om en 
svensk arbetarhogskola, som dock aldrig kommer att etableras. Motsattningen 
mellan universitetens och arbetarrorelsens krav pa bildning ar uppenbar. Medan 
universiteten betonar bildning for individen och ser det som ett sjalvandamaI ser 
arbetarrorelsen bildning som nagonting fOr kollektivet och som ett medel for 
rorelsen. Universiteten och sarskilt Uppsala beskylls fOr ett fOrlamande 
inflytande pa det intellektuella livet. Kritiken ar emellanat sa stor att man vill 
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rasera och ersatta dem med folkhogskolor for folklig vetenskaplighet och 
seminarier fOr ambetsmannautbildning.166 Folkuniversiteten uppstar dels som en 
kritik mot de klassiska universiteten och dels for att astadkomma en pabyggnad 
pa redan etablerade folkhogskolor. 167 Enskilda universitetslarare tar dock ett 
visst ansvar for folkbildningen genom att medverka i offentliga forelasningar, 
medan dagspressen skriver langa referat och artiklar. Huvudsakliga deltagare 
och lasare ar den alltmer vaxande medelklassen.l68 

K vinnornas stravan att fa tilltrade till akademin lOper parallellt med 
demokratistravandena. loch med industrialismens genombrott hade den 
generella utestangningen skarpts av kvinnor fran den framvaxande offentliga 
sfaren: ekonomiskt, utbildningsmassigt och politiskt, medan den ideologiska 
tesen om hennes "naturliga plats" och "natur" vinner allt sWrre gehor. Vissa 
historiker menar att man accepterar samhaIlets delning i tva sfarer och att mannen 
och kvinnan regerar i var sitt likvardigt rike. Detta s k sarartstankande fors fram 
av Bremer, Key och Wagner och ar den dominerande synen anda langt fram i 
modern tid.169 K vinnorna far ratt att erlagga studentexamen och 1873 oppnas de 
svenska universiteten fOr de kvinnliga studenterna. Tio ar senare disputerar den 
fOrsta kvinnan och amnet ar historia. Men trots goda materiella och sociala 
forutsattningar utsatts kvinnorna fOr stora hinder. Det ar opassande att leva 
ensam och ga pa fOrelasningar utan s k forkladen, de kan inte tanka pa att gift a 
sig for da stangs mojligheterna att uWva ett yrke och inte heller oppnas de 
ambeten som studierna forbereder for. 170 

Som ett resultat av upplevda oforratter vaxer en kollektiv medvetenhet fram och 
man bildar de akademiskt bildade kvinnornas forening. K vinnor far inte ha 
tjanster yid de statliga laroverken, kvinnliga lakare far inte inneha lasarettstjanster 
och den forskning som kvinnor bedriver maste ske utanfor universiteten. 
Kampen tas upp for ratten till ambeten som forbehalls man saval utanfor som 
inom universiteten.l71 Den s k Loneregleringskommittens betankande anger flera 
skaI till att utesluta kvinnor fran ambetsmannabanan, varav den viktigaste torde 
vara att det inte finns nagot behov av kvinnlig arbetskraft inom statsambetena. 
Reaktionerna kan uppdelas i tva lager med olika universitetsideal. Nej-sidan 
representeras av Uppsala universitet som sager sig fOretrada ett bildningsideal, 
medan ja-sagare fran Lund ar kritisk mot detta ideal och pIaderar fOr ett annat 
universitet. Parallellt fOrsoker man ocksa fa en grundlagsandring till stand och 
oppna aven professorstjanster fOr kvinnor, vilket bl a Uppsala universitet 
argumenterar emot. l72 

Forst 1923 genom Behorighetslagen far kvinnliga akademiker ratten att inneha 
hogre offentlig tjanst - under forutsattning att de ar ogifta. Gifta kvinnor maste 
ansoka och fa ett sarskilt medgivande fran Kunglig Maj:t anda fram till 1939. 

Tidsperioden mellan forsta och andra varldskriget ar nagot av en stagnation for 
de svenska universitetenP3 Man arbetar vi dare efter en modell med 
fOrhallandevis sjaIvstandiga studier och med undervisning och examination 
ombesorjd av den ende, oftast manlige lararen, professorn. Institutionema ar 
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med dagens matt mycket sma. En generell bildningsideologi fors fram av den 
socialdemokratiske ecklesiastiksministern Arthur Engberg som soker sprida 
bildningens budskap till ~llmanheten. Varderingen av hans insatser och ideologi 
ar idag hogst skiftande. A ena sidan har han setts som den siste humanisten och 
qen inom arbetarrorelsen som foretradde och forsvarade bildning och humanism. 
A andra sidan har han beskrivits som en reformator utan reformer och som 
foretradare for en reaktionar elitistisk skolsyn.174 

Efter andra varldskriget forandras bilden och utbildning och forskning kommer 
att ses som en investering fOr samhallet och individen. Det politiska syftet ar att 
soka komma ifran den tidigare klassberoende utbildningen och gora 
utbildningarna tillgangliga for de breda befolkningslagren. Reformerna bars pa 
ett rationellt tankande med rotter i amerikansk beteendevetenskap och 
pragmatism och med effektivitet som maIP5 I Sverige representeras synsattet, 
den sociala ingenjorskonsten, av makarna Myrdal och andra inom 
socialdemokratin. Gunnar Myrdal, som tillbringat langa tider i USA, gor 
jamfOrelser mellan amerikanska och svenska universitet och finner de svenska 
vara tungrodda och byrakratiska och att de inte fOrstar vikten av en stadjande 
professionell infrastruktur. Han uppfattar dem alltfOr sma och ofOrmogna att ta 
itu med de verkligt stora utmanande projekten och det politiska syftet blir att gora 
utbildningarna nyttoinriktade och fungera som sWd fOr samhallets utveckling. 
Genom Myrdals agerande grundlaggs den moderna svenska forsknings- och 
utbildningspolitiken dar formen for larandet ar instrumentell och experimentell 
och med fordel kan kopplas till problematiska situationer. Visserligen vander sig 
det nya synsattet mot traditionen att det finns en fardig kunskapsmassa att lara ut, 
men en politik antas dar fOrhallandevis stor politisk samfOrstand rader och blir 
hornpelare i det svenska valfardssamhallet for en tid framover. 176 

De reformpedagoger som verkar i den nya andan benamns for progressivister, 
medan inneborden i begreppet pragmatism handlar om att sanning ska forstas 
som ett slags nytta eller verktygsmassigt instrumentellt varde. Man tanker sig att 
manniskan i sitt praktiska liv handlade aktivt i fOrhallande till sin omgivning tills 
hon stater pa problem. Da uppstflr reflektion och sokande efter ny kunskap, for 
att finna lOsningen just pa detta problem. Kunskapen ar saIedes teknisk och 
instrumentell och ses som ett uttryck for en maIrationalitet och en kunskapens 
instrumentalisering, vilket star i direkt motsatsfOrhmlande till grundtankarna i 
bildningsbegreppetP7 Denna s k kunskapens- och manniskans 
instrumentalisering har bl a berorts av Weber, som menar att ett tilltagande drag i 
moderniseringen ar tendensen att forvandla fragor om varden till fragor om 
medel. Synsattet berors ocksa av von Wright som menar, att forskning och 
akademisk utbildning i al1t hogre grad ar inriktade pa mmen fOr ekonomisk 
tillvaxt, konkurrenskraft och tekniska innovationer och att man i statens 
utbildningsprogram ersatter begreppet bildning (individens fostran) med 
begreppet skolning (fOr ett yrke).178 

Sa fOljer den rad av statliga utredningar som soker bedoma hur ett starkt okat 
behov av hogre utbildning ska tillgodoses. Samtidigt hojs kritiska t:oster for 
begransningar i det arbetande folkets mojligheter att bedriva hogre st~)fier, nar 
man overvager att slopa de sa viktiga forkunskapskraven. Man~anpassar 
resurserna efter studenttillstromningen och massutbildningen gor det not:lvandigt 
att inratta s k rena larartjanster. Ett nytt system med undervisningslektbr~ och 
adjunkter infors. Samtidigt beslutas om en fastare reglering - av 
forskarutbildningens organisation och i realiteten skapas den situation, dar 
forskning och undervisning alltsedan dess har blivit mojliga att se som tva 
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separata foreteelser inom den svenska hogskolan. For H'mg tid framover slas den 
kil in mellan grundutbildningen och forskning, i hjartat av ett av de mest 
grundlaggande dragen inom den klassiska universitetsideologin. Splittringen 
fOrstarks ocksa nar det markeras att verksamheterna ska planeras och 
administreras av skilda ledningsorgan, linjenamnd respektive fakultetsnamnd. 

Trycket fran massutbildningen ar starkt, samtidigt som man oroas over 
genomstromningen av studenter yid de filosofiska fakulteterna. En utredning 
tillsatts med uppdrag att komma med forslag till en ny studieorganisation. Det s k 
UKAS-forslaget betraktas allmant som den tandande gnistan till det svenska 
studentupproret, som en del av det europeiska och som i maj 1968 kulminerar i 
Sverige. Studenterna kraver i forsta hand forbattrad undervisning och 
medinflytande, vilket sa smaningom tillgodoses med nya krav om regler fOr 
arbetsratt och -miljo. Och som ett brott pa en lang akademisk tradition inleds en 
ny era med samarbetsformer mellan studerande, larare och ovrig personal. 

Bildningsbegreppet ersatts med begreppet demokrati, vilket kan tolkas antingen 
som ett rent politiskt beslut eUer som en allman varderingsfOrskjutning, att det ar 
omojligt att forena iden om ett kvalitativt hogt staende bildningsideal med ett 
modernt utbildningsvasende och allas ratt till studier. Den s k U -68 reformen 
som fOljer innebar i korthet: en fortsatt geografisk utbyggnad med ett antal fasta 
studiegangar, en normalstudietid for aUa studerande samt starka yrkesinriktade 
mal. I reformen finns visionen om att yrkesinriktning och effektivitet ska 
tillgodose det framvaxande samhilllets behov yid sidan av ett rent 
kapacitetstankande. Nya utbildningar utan tidigare akademisk tradition kommer 
in i hogskolan och utgangspunkten ar de demokratiska fri- och rattigheter som 
ger individen kontroll och mojligheter over sin egen laroprocess. For att klara 
trycket och fOr att underlatta fOr studenterna att ta sig igenom systemet pa 
foreskriven tid, forstarks universitetens administrativa organisation. Lite 
tillspetsats har det uttryckts att U 68 ar en kunskapspolitisk jamlikhetsreform, 
dar utbildningar med teoretisk tonvikt skulle fa okad arbetslivsinriktning medan 
yrkesutbildningarnas perspektiv skulle vidgas genom forskningsanknytning. 179 

Landet delas in i sex hogskoleregioner med en regionstyrelse for var och en. 

Kritiken mot reformen ar av flera slag. Nagra havdar att institutionerna sarskilt 
inom de filosofiska fakulteterna ar beroende av regionstyrelser och linjenamnder 
och att utbildningsutbudet i alltfOr hog grad anpassas efter deras onskemal. 180 

Andra ser kraven pa genomstromningshastighet och pa stOrre effektivitet och 
samhallsnytta som vasensframmande for universiteten och som en krankning av 
larofrihetens principer. Konflikten uppfattas som en spanning meUan individ och 
kollektiv och uttrycks bl a pa fOljande satt: 

"som en forsvarskamp for gamla otidsenliga privilegier", 181 

"som ett av kapitalismens otaliga diaboliska trick, ett forsok att 
inrangera det fria kunskapssokandet i kapitalistiska strukturer och 
darmed ocksa ett uttryckfor niiringslivets krav pa valdresserade arbetare 
som utan att knysta infogar sig iforhandsbestiimda roller". 182 

"Malet bor istallet vara att skapa ett system som tillgodoser ett 
styrningsbehov fran samhallets sida och som 'hanterar' den kollegiala 
sjiilvstyrelsens nackdelar och inbyggda liirarkonservatism ".183 
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"Istli1let for att soka nya sanningar har man slagit vakt om de gamla och 
sokt skydda etablerade positioner, istallet for att finna nya former for 
ungdomens bildning har man envist hdllit fast vid de gamla under 
dberopande av hogtidliga principer som forskningens frihet, istallet for 
att utveckla vetenskapen i samhallets tjanst har den i alltfor stor 
utstrackning praglats av exklusivitet".184 

Andra menar, att universitetets roll i samhilllet ar att finna en balans mellan 
individuell stravan och kollektiv nytta. En intellektuell individualism dar nyttan 
glOms leder till att vetenskapen isoleras fnln samhallet och kan pa sikt inte gora 
ansprak pa ekonomiskt stOd. Men de far heller inte bli som samhallet utanfor 
utan maste bevara en karna av oberoende. 185 

Forutsattningarna for forskning forandras. I takt med upptackten att forskning 
inte utan vidare leder till utveckling av det omgivande samhallet uppstar krav pa 
samhallsstyrning och fOrandringar i anslagssystemet. I 1969 ars proposition om 
forskarutbildning och i det f01jande riksdagsbeslutet, fOreslas att statsmakterna 
ska ge basresurser far forskning och forskarutbildning i en form av kontrakt 
mellan statsmakterna och universiteten. Den externfinansierade 
forskningsverksamheten vaxer starkt och statsmakterna satsar stort pa 
naturvetenskap och teknik. Inom akademin kampar man hart for att behaIla 
forskningens frihet och universitetens autonomi. Man vill ha ett forskarstyrt 
universitet och ser kunskapsutveckling som en intern process, medan folkvalda 
representanter vill fortsatta att se saval forskare som forskarutbildningen som en 
strategisk resurs for samhallet. En maktkamp, i vilken det manliga 
forskarsamhallet har en god farhandlingsposition gentemot statsmakterna, blir 
allt tydligare,186 Den svenska modellen far forskning skiljer sig i viss man fran 
andra, men den genomfors i allt stOrre omfattning. Det bildas dock inga stora 
utomuniversitara forskningsinstitutioner som exempelvis i Tyskland och 
Frankrike. 

Krav pa decentralisering som samhallelig strategi borjar alltmer art stallas, aven 
om tilltron till centralismen fortfarande i 1977 ars reform ar stor. Syftet med 
reformen uppfattas bl a som att uniformera och utplana skillnaden mellan 
akademisk och icke-akademisk postgymnasial utbildning och att gora 
utbildningar likvardig i jarnfarelse mellan olika utbildningsenheter. Andra syften 
ar en yrkesorientering, samtidigt som utbildningarna ska genomfaras pa 
vetenskaplig grund och bli mer tillganglig. Utbildningsplaneringen for landet 
som helhet struktureras i fern sektorer: tekniksektorn, AES-sektorn (utbildning 
for administrativa, ekonomiska och sociala yrken), vardsektorn, 
undervisningssektorn och kultur- och informationssektorn.187 

Som en f01jd av de nya kraven och fOr att fOrflytta besluten narmare de direkt 
berorda, inrattas en ny regional planeringsniva. UHAs centrala roll inriktas mot 
utvarderingar och uppf01jningar.188 Man lagstadgar om nya inflytande- och 
beslutsformer och samhallsrepresentanter, personal och studenter tillsammans 
med fOretradare fOr externa intressen tillforsakras sin del i beslutsprocessen. Den 
dominerande synen ar att nya grupper genom de nya medinflytandeformerna 
antligen far mojlighet att delta i beslut som ror deras egen verklighet. De nya 
kraven pa demokratisering och jamlikhet, uppifran av staten, inifran av nya 
personalgrupper och underifrfm av studenterna tycks kunna paverka 

Sigbrit Franke-Wikberg, Vetandets viigm~ s 12. 
Torsten Nybom, Universitetet och samhiillet. Forskarutbildning och politik, Birgitta Oden, s 87-91. 
Caj-Gunnar Lindstrom, En hOgskola i joriindring, s 4-5. 
El a som en fOljd av en oversyn som gjorts av beslutsbefogenheter inom hogskolan, DsU 1979:1, 
om alternativa utvecklingsmojligheter avseende omstrukturering av beslutsbefogenheterna i 
hagskolesystemet. Darefter hade en extern konsultgrupp, Sinova, haft uppdrag att belysa 
konsekvenserna av en forandrad inriktning for verket och som presenterades hasten 1987. Uppgifterna 
hamtade Mm Caj-Gunnar Lindstrom, En hogskola i joriindring, s 11-14. 
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universitetens uppgift att fungera som samhallets framsta barare av de klassiska 
bildnings- och uppIysningsideaIen. 

Inom den akademiska varlden star intressen mot varandra och professorernas 
makt reduceras i takt med att avriga gruppers inflytande akar. VaIjs 
professorerna inte in i de nybiIdade linje- och fakuItetsnamnderna stalls de helt 
yid sidan i de nya besIutsprocesserna. FIera av dem beskrivs darfar ge upp 
tanken pa Iedningsansvar, eftersom det hos bade studenter och anstallda sprids 
en uppfattning att individuellt Iedarskap ar olampligt och fOrlegat, att besIut inte 
fattas utav chefer utan av kollektivet. Prefekter far istallet fungera som vaIda 
fOretradare far de anstallda och besIut ska fattas helst i form av stormaten med 
alIa anstallda pa institutionen.I89 Traditionalistema vamar fOr att reformen 
motverkar kvalitetsutveckling och farnyelse inom de enskiIda disciplinema och 
inkraktar pa den akademiska friheten och satter den k9.11egiala stymingen pa 
undantag. Man kallar reformen fOr en byrakratisering. Aven altemativa raster 
hars inifran den akademiska varlden: 

"Den akademiska jrihetens principer jar inte bli en bankettfras eller ett 
hogtidsplagg, som man bara tar pa sig vid hogtidliga tillfallen. Den far 
heller inte anvandas av dem som idag forvandlats tilllydiga, passiva 
okritiska och anslagskorrumperade instrument. Det ar dock tvivelaktigt 
om den jrihet som en gang gavs at en liten, hogt motiverad akademisk 
elit nu kan ges at en otrolig mangd liirare och studenter, som ofta slappt 
missbrukar den ".190 

Huruvida prefekten ar professor eller ej ar en fraga som ocksa intresserar 
akademin och dess faretradare. Det havdas, att en prefekt som i botten har en ren 
undervisningstjanst maste uppfattas vara understalld en professor bade 
hierarkiskt och statusmassigt. Darfar rekommenderas akademin att undvika och 
valja sadana personer till prefekter. Annars kan svarhanterliga situationer uppsta 
med konkurrerande intressen mellan olika forskargrupper, sarskilt fOr den 
prefekt som sjalv inte har farankringen inom forskarvarlden. Professorerna 
kanner sig ocksa under denna "flumepok" bortmotade fran grundutbildning och 
administrativtlekonomiskt ansvar och agnar sig istallet at forskning. Detta kan fa 
den allvarliga konsekvensen att de kommer att uppskatta forskning sa mycket, att 
de darefter gama ser att Iektorer atar sig det administrativa ledarskapet. 191 Man 
varnar ocksa fOr fOIjder som att forskarna helt va1jer att avsta fran deltagande i 
institutionsstyrelser. Darigenom kan de tankas fa en negativ syn pa 
administration, sarskilt om studenters- och avriga personalkategoriers intressen 
energiskt drivs i deras franvaro. Istallet bar det formella ledarskapet avspegla det 
kollegiala, genom att larare och forskare i form av sin professionalism och 
kompetens ar de Iedande yid institutionerna. l92 

K vinnomas stallning yid akademin paverkas och en sorts kollektiv mobilisering 
vaxer fram som resulterar i bildandet av Fora far kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning. Statsmaktema ger sitt stOd till det framvaxande 
tvarvetenskapligt kunskapsintresset och kurser i kansrollsfragor blir den 
plattform fran viIken kvinnoforskningens resultat fOrs ut. 193 Man arbetar med att 
dokumentera in slag av kvinnoperspektiv i de olika amnenas kursutbud och 

Margareta Bertilsson beror i Slaget om det moderna , s 168, att den akademiska organisationen avviker 
frfm den politiska och att den inte kan bli fOremiH fOr demokratisk politisk kontroll. Studenter har inte 
samma rang som Hirare, men kan visserligen inga i universitetets administrativa organisation. Den 
svenska universitetsmodellens styrelseform, att TA-personal ges samma rostrang som de akademiska 
Hirarna, rimmar daligt med Parsons sociologiska modell. Fig 6 s 169: En forteckning over fordringarna 
pa det akademiska kunskapskomplexet. 
Gunnar Adler-Karlsson, Den akademiskafrihetens uppgrl11g oehfall, s 279. 
Pendeln sviinger - roster i hogskoledebatten. Institutionens roll i den lokala hOgskoleorganisationen. Lars 
Beckman, s 96. 
Stig Stromholm, Den svenska hOgskolan. LiigesbestiiJ11ning oelz framtidsdebatt, s 87. 
Kvinl10rna iir hiilften. Om kvinnoforskningen oeh de kvinnliga forskarna vid universitetet, s 6. 
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litteraturlistor, man soker uppmlirksamma kvinnliga doktoranders l{mga 
studietider och studieavbrott och finna orsaker bakom dessa monster. K vinnorna 
blir alltmer synliga i forskningen och producerar ny kunskap som inte utan 
vidare kan laggas till tidigare utvecklade teorier. Intresset vaxer for att forandra 
universitetens struktur och arbetet fokuseras till en samlad kamp mot 
universitetsvarldens konsdiskriminering.194 Vilka kunskapstraditioner som 
omhuldas inom olika discipliner uppfattas ha med maktstrukturen i samhallet att 
gora. Om ett samhalle sager sig strava mot okad demokrati och en jiimnare 
fordelning av inflytande mellan grupper och individer, finns anledning att vidga 
universitetens ansvarsomrade nar det galler utveckling av kunskapstraditioner, 
aven for dem som inte betraktats som traditionellt akademiska.195 

I slutet av 1970-talet uppstar motkrafter mot frarnhallande av jiimlikhet som 
centralt och overgripande varde. Det tidigare kvinnliga likhetsperspektivet byts ut 
mot ett sarartsperspektiv. Samtidigt som ett okat intresse for forskning och 
forskarutbildning noteras tycks intresset for grundutbildning i nagon man 
avta.196 Kvalitet och god internationell standard blir de nya honnorsorden och en 
ansenlig mangd av forskningspersonal anstalls pa externa medel for att tillgodose 
dessa nya krav. Pa en tjugoarsperiod mer an fordubblas de anstallda i forskning 
och utvecklingsarbete. 197 

Det s k forskningskontraktet mellan statsmakterna och forskarsamhallet granskas 
i borjan 1970-talet av riksdagens revisorer. Meningarna gar isiir huruvida man ar 
nojd med det man finner. En inriktning menar att statsmakterna ar missnojda 
over selektionen och normalstudietakten och att sektorsforskning prioriteras pa 
bekostnad av grundforskning, vilket i sin tur leder till svarigheter i planering och 
rekrytering pa universitetsniva. Andra havdar att den svenska forskningen ligger 
i niva med andra jamfOrbara lander och att man inte ser nagon anledning att 
franga den sektoriella modellen, dvs att organ yid sidan av universitet och 
hogskolor beslutar om forskningsmedlens anvandning. 198 I den forsta 
forskningspolitiska propositionen tillgodoses universitetens onskemaI om okade 
ekonomiska resurser fOr forskarutbildning. Och fOr att garantera att forskning 
och forskarutbildning kopplas till varandra fOreskrivs att den svenska 
forskningspolitiken huvudsakligen ska utfOras yid universitet och hogskolor. 

Inom grundutbildningen finns tecken pa att det centrala linjesystemet tenderar att 
vittra sonder. Kritik framfors frarnforallt fran den filosofiska fakulteten mot 
"snuttkurser" och brist pa amnesfOrdjupning, sjalvstandig problemlOsning och 
kritisk analys. Linjesystemet tenderar att sla sonder amnesinstitutioner och hotar 
att utplana vissa sma amnen. 199 Humanisterna plagas av det man uppfattar som 
en opassande foga langsiktig anslagskostym. Man uppfattar sig vara beroende av 
regionalpolitiska overvaganden och arbetsmarknadens vaxlingar och att man 
tvingas in i ett linjesystem som inte stammer overens med traditionen for 
humanistiska studier. 

"Alla stops i sammafonn oavsett hur verkligheten ser ut". 

"Det bor sagas i klarsprak att den hogre utbildningen ochforskningen 
syftar till att ta vara pa den intellektuella elit som aven ett jamlikhetens 
samhalle maste ta vara pa. Nar det galler samhallets behov av 
humanistisk kompetens pa grundutbildningsniva kan det tillgodoses via 

Hogskolans bildningsprogram- finns det? s 20. 
Universitetet oeh samhiillet. Samhiil!stendenser speglade i en universitetsorganisation, Olof Ruin, s 296. 
Universitetet oeh samhiillet. Sektorsforskningells reorganisation, Bjorn von Sydow, s 197. 
Bo Sodersten, Pendeln sviinger - roster i hogskoledebatten. Avreglering med tanke pa vad? Sverker 
Gustavsson, s 31-33. 
Bo SOdersten, Pendeln sviinger - roster i hogskoledebattel1. Institution ens roll i den lokala 
hogskoleorganisationen, Lars Beckman, s 92. 
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det jrivilliga bildningsarbetet som har sa lysande traditioner vart 
land". 200 

Den decentralisering som tidigare inletts fullf01js i 1986 ars reform, samtidigt 
som den regional a nivan och linjesystemet avskaffas. 201 Uirartjanstema 
fOrandras till att innehalla savaI forskning, forskarhandledning och undervisning 
och fordelningen av arbetsuppgiftema ska goras upp lokalt. Det ar dock 
fortfarande svart att overbrygga klyftan mellan grundutbildning och forskning, 
trots lokala arbetsfordelningsprinciper. 

I jamstalldhetspropositionen samma ar talas inte bara om numerar balans utan 
ocksa om innehallet i utbildningama. Genom Lagen omjamstalldhet ett antal ar 
tidigare trodde man sig ha preciserat forhallandet melIan kvinnor och man. 202 

Men lagen har inte kunnat lOsa alIa problem och det nya perspektivet blir att 
diskutera hur kunskapsproduktionen kan se ut utifran kvinnors perspektiv. 
Motsvarigheten betraffande forskning handlar om vad man forskar respektive 
inte forskar om.203 JamstalIdhetsperspektivet avlOses i slutet av 1980-talet av ett 
feministiskt- elIer genusperspektiv som betraktar samhallet som ett konssystem 
med ojamlika maktforhrulanden i form av manlig dominans och kvinnlig 
underordning.204 Nar Fiirst publicerar sin undersokning om tjanstetillsattningar 
yid norska universitet och hogskolor slar hon fast att forskarsamhalIet inte ar 
konsneutralt. K vinnor och man bedoms inte lika och tyckanden fOrefalIer vara 
starka ingredienser yid kompetensvardering och rangordning. Paralleller dras 
med fOrhallandena i Sverige och undersokningen tas pa sadant allvar att den 
arliga konferensen for jamstalldhetshandlaggare yid landets universitet och 
hogskolor tillsatter en sarskild grupp med uppgift att ta fram handledning och 
information fOr landets tjansteforslagsnamnder betraffande jamstalldhetsaspekten 
yid tillsattningar. 205 

I denna anda, nar framhrulandet av jamlikhet som overgripande varde mellan 
grupper i samhalIet tenderar att ge vika och jfunlikhet mellan biologiska kon 
fOrklaras vara en social konstruktion, vaxer sig de krafter starkare som betonar 
kunskap och kompetens. Trenden som praglar slutet av 1980-talet ifragasatter 
den offentliga sektoms tillvaxt som betraktas som ohaIlbar av flera skal. Dels 
tycks i samha11et som helhet finnas en minskad tilltro till de administrativa 
planeringssystemel}, dels uppfattas regelstyming som otidsenligt, stelbent och 
alltfOr krangligt. A yen sjaIva malen for samhallsutvecklingen ifragasatts, 
samtidigt som det uppstar en mer komplex ideologisk karta och en mer splittrad 

Kenneth Abrahamsson, Bildningssyn oeh utbildningsreformer. Bildllingsideal oell budgetrealitet. Om 
humaniora son! administrativ storhet i den nya hogskolan. Inge Jonsson, s 115-121. 
Regionstyrelserna avskaffades 1 juli 1988 efter tolv MS existens. 
Margit Karrstrom, Tio kvinnor diskriminerade pa tio ar. SvD 10/9 1990. Lagen byggde pa ett 
liberalfeministiskt perspektiv som utgick ifran att ojamlikhet vilar pa missforstand, som bars vidare 
genom fOrdomar och traditionella konsrollsuppfattningar. Kommer man bara tillratta med dessa 
missuppfattningar, kommer bade man och kvinnor att valja mer otraditionellt och bli merajamstallda. 
Lyckas man inte med sina strategier ar det med andra ord forutsattningama som inte varit tillrackligt goda 
fOr att gora dessa fria val och det uppfattas darfor vara den politiska strategins uppgift att skapa dessa 
fOrutsattningar. 
Berit Grinups, iiimstiilldhet i det offentliga samtalet. En beskrivning av det officiella forhallningssiittet 
till jiimstiilldhet, s 33. Att ta tillvara den kvinnligaforskarresursen, s 28. 
Yvonne Hirdman, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s 49-63. Hirdman 
beskriver en ordningsstruktur ay kon som fOrutsattning fOr andra sociala ordningar i samhiillet. De 
barande principerna ar dels isarhallandets tabu, dvs manligt och kvinnligt bOr inte beblandas, dels 
hierarkin att mannen alltid ar norm for det normala och saledes det allmangiltiga. Genussystem pastas 
yara det system som ordnar konen i han och hon och som gel' upphoy till bade synliga och osynliga 
mekanismer med stark normativ och identitetsformande verkan. Birdman menar, att genusskapandet i 
praktiken sker i form ay upprattandet ay ett genuskontrakt och att dessa kontrakt finns saval pa privat 
som pa samhallelig niya. 
iiil11stiilldhet oeh tjiinstetillsiittningar. Handledning fOr tJiinsteforslagsniil11nder. Stockholms 
universitet, Personalbyran (1988). 
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parlamentarisk situation.206 Fnln det privata naringslivet overtas varderingar och 
forhallningssatt som modell fOr offentlig verksamhet, sa aven for universitet. Det 
marks aven ett okat intresse for individuellt och forstarkt ledarskap och en 
panyttfodd tro pa den enskilda individens fOrmaga. Samtidigt overtas principerna 
om Ion efter prestation.207 De nya honnorsorden blir mal och bildning, 
utvardering och kvalitet. 

Utvecklingen kan tolkas som en reaktion mot tidigare 
demokratiseringsstravanden, men ocksa sattas i relation till den 
liberaliseringsvag som skoljer over vasteuropa yid denna tid. Nar Storbritannien 
med premifuminister Thatcher i spetsen i mitten av 1970-talet drabbas av 
ekonomisk kris och lanar pengar av den Internationella valutafonden, tvingas 
man pa sedvanligt satt att forbinda sig att minska underskottet och 
lOneokningarna i den offentliga sektorn. En resultatinriktad administration 
infors, som innebar att kostnader for service bestams och att chefer gors till 
ansvariga for dessa kostnader. Inom den brittiska akademin aktualiseras 
diskussionen hur den akademiska organisationen ska kunna anpassas till den nya 
tidens krav och metoder och system borjar att utvecklas fOr den uppfOljning av 
verksamheten som efterfragas. Den nya styrningsfilosofin, ekonomisk 
liberalism, sags sarnmanfatta motiven for individualism och marknader. 

Dessa ideer som ifragasatter statliga ingripanden och framhaller 
marknadskrafternas betydelse far tillskyndare bland politiker och andra som 
soker anledningar att komma tillratta med statens utgifter. Kollektiv vi1ja 
fOrklaras vara en ouppnaelig myt och det ar endast den fria marknaden som kan 
ge individerna frihet.208 Eftersom individer ar olika skapta kornmer det alItid att 
finnas vinnare elIer forlorare och om man lyckas beror pa individen sjalv. 
Ideologin gar ut pa att fOrklara skillnader utifran personlig kvalitet, dvs man 
fOrklarar sociala skilInader psykologiskt. Kritiker menar att sociala skillnader 
inte kan forklaras psykologiskt eftersom det inte ar sant att alIa har lika chanser 
och att urvalet av sarnhalIets elit sker efter en duglighet som utvecklats inom de 
olika klasserna som har sa olika fOrutsattningar. Den nya ideologin betecknas 
som falsk, eftersom den ar fortryckande och inte vad den utger sig fOr att vara -
dvs alIman, att den ar ahistorisk och ur stand att se sin egen historiska 
begransade giltighet och legitimitet och slutligen att den ar naturalistisk, i och 
med att den verkar cementerande pa existerande maktforhallanden.209 

I Sverige infOr den socialdemokratiska regeringen nya former fOr styrning och 
ledning av statliga myndigheter hasten 1988. Redan 1986/87 hade man i en 
proposition introducerat nya styrprinciper och begrepp som hamtades fran 
foretagsledningsteori.21O Nu ville man astadkomma den fornyelse av den 
offentliga sektorn som under en langre tid efterfragats och skalet ar att 
astadkomma basta mojIiga hushallning av resurserna. 211 En reducerad 
centralstyrning, en regelfOrenkling och en forbattrad service forvantas leda till 
okad pluralism och till gagn for sarnhalIsutvecklingen som helhet.212 Enligt 
civildepartementet finns tre grundIaggande mal och drivkrafter fOr fOrandringen. 
Det fOrsta malet ror sjalva ideologin. Staten ska formanskligas och man ska 

Universitetet oeh samhiiliet, Bjorn von Sydow, s 196-215. 
Universitetet oeh samhiillet, Olof Ruin, s 298-299. 
Norman Flynn, Ekonomisk styrning inom den offentliga sektorn, s 18-23. 
Thomas Bredsdorff, Till Gliidje11. EI1 stridsskift 0111 humanism oeh humaniora, s 117-118. 
Caj-Gunnar Lindstrom, Universitet som jaretag, s 4. Statsmakternas fOrvantningar skulle klargoras, 
resultatredovisningen skulle ges en ny form och forstarkas, forsok med flen'triga budgetramar skulle 
utvecklas, produktivitets- och effektivitetsmatt borde utvecklas, sarskilda mal for service skulle 
utvecklas, s 34 i Prop 1986/87:99. 
Prop 1988/89:65. Formernajar hOgskolepolitiken. Riktlinjema byggde i sin tur pa de generella principer 
fOr styrning av den statliga verksamheten som lades fast i kompletteringspropositionen varen 1988, Prop 
1988:150. Farslag till slutlig reglering av statsbudgeten jar budgetaret 1989/90 mm, 
(Kompletteringspropositionen). 
Birgitta Sjob1om, Ny jan1altning, s 15. 
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strava till avreglering och att statstjanstemannarollen mer styrs av fOrnuft an 
regler. Det andra ror kvalitet. Valfardsmanniskan vill inte lata sig dirigeras av 
"byrfuatisk klafingrighet" och stravan ar att ge battre service och att soka skrota 
ett byrakratsprak. Det tredje slutligen ror effektivitet. Man vill astadkomma en 
nedskarning av verksamheter, en okad intaktsfinansiering samt en maIstyrning, 
decentralisering och delegering. Universiteten och hogskolornas funktion som 
statlig myndighet accentueras.213 De tar anslag fran staten fOr grundlaggande 
utbildning, forskning och forskarutbildning. Det fOrvantas darutOver fa uppdrag 
fran andra statliga myndigheter och sektorsorgan fOr forskning och viss 
utbildning inom olika omraden och forvantas ocksa ansoka och fa bidrag for 
forskning fran stiftelser och fOretag. Aven uppdragsutbildning och 
uppdragsforskning med medel fran den privata sektorn antas bli en del av 
verksamheten. 

Av propositionen om formerna for den nya hogskolepolitiken som regeringen 
liimnar i december 1989 framgar, att formerna fOr planering, styrning och 
verksamhetsuppfOljning inom hogskolan regelbundet ska omprovas och man 
fastslar tre grundprinciper for hogskolepolitiken. Den fOrsta innebar en hog och 
likvardig kvalitet, den andra ar en sammanhaIlen hogskoleorganisation och den 
tredje, att styrning av forskning och utbildning i huvudsak bor vara maI- och 
resultatorienterad.214 

Bade inom undervisning och forskning fortsatter oron over studenternas 
prestationer inom akademin. Man pastar sig sakna en samlad bild over saval 
insatser som resultat och ifragasatter balansen mellan den sektoriella forskningen 
och den via basanslag. Det befaras att de samlade forskningspropositionerna satt 
denna princip ur spe1.215 Man talar om ett decentraliserat system som innebar att 
de enskilda hogskolorna ges mojlighet att ta ansvar for den egna verksamheten, 
sa att grundutbildning och forskning pa programansvar inte indirekt 
subventionerar sektorsforskning. Foretradare for decentraliseringsstravanden 
menar, att planering och samordning inte kan skotas av regering och riksdag.216 

Jamforelser gors med det amerikanska systemet, dar de temporara fOrhaIlanden 
som forskningsinstitutioner tvingas leva under leder till fruktbara fornyelser och 
framgangar inom forskningen. Universiteten i USA pastas dock endast delvis ha 
genomgatt en annan utvecklingsprocess och att det darfOr inte ar mojligt att tala 
om ett enhetligt amerikanskt system. De amerikanska universiteten byggdes 
uppifran med starka strukturerade organisationer och ledningsnivaer men i form 
av ett starkt decentraliserat system. Forskarutbildningen iir en angelagenhet och 
organiseras enligt samma principer som grundutbildningen med olika slag av 
kurser. Den starka decentraliseringen gor det mojligt att experimentera med 
undervisningsformer och ge sarskild stimulans till forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Den industri- och sektorsknutna forskningen har 
mojlighet att kopa kompetens av universiteten och kan locka de basta forskarna 
och de basta studenterna med lOner som ligger bakom de kapitalsvaga 
universitetens horisont" .217 

Just forskarutbildningen far sta modell fOr forskarutbildningen i Europa, men de 
akademiska lararna ingar inte pa samma satt som i Tyskland i skran utan knyts 
pa ett tydligare satt till enskilda institutioner.218 Nar det giiller grundutbildning far 
det amerikanska systemet med utvardering och kvalitetsmatning betydelse fOr 
utvecklingen i Sverige. Reservationer framfors dock mot den kvalitetsdiskussion 

213 Torbjorn Stjernberg, Kompetens ifokus. Liirande S0111 strategi inom statsfon!altningen, s 25. 
214 Caj-Gunnar Lindstrom, En hOgskola i foriindring, s 22-24. 
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Torsten Nybom, Universitetet oell samhiillet. Den sista forskningspropositionen, Sverker Gustavsson, 
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Car1 Tham, Universiteten i utbildningssamhiillet, s 50-51. Universitetet oeh samhiillet. Fran universitet 
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som utgar ifran vad som ar observer- eller kvantifierbart och som kan uppfattas 
som ett aterupplivande av en rationell planeringsfilosofi, men med 
managementfOrtecken. 219 Den oro over prestationer i forskningssammanhang 
som uttalas galler aven fOrhiillandet att kvinnor lagprioriteras i 
forskningssammanhang. I ett sarskilt betankande anges fern olika 
verksamhetsomraden dar sarskilda atgarder bor sattas in. 220 

Utbildningsministem betonar att den nuvarande ordningen, dar kvinnor 
fortfarande ar starkt underrepresenterade pa forskar- och larartjanster, maste 
forandras i takt med att kvinnomas andel okar. Med kraftigt tilltagande resurser 
for att inratta doktorand- och forskarassistenttjanster bor situationen kunna 
forbattras. Ministern uppfattar dock att mojligheten till okad jamstalldhet bast 
genomfors pa det lokala planet och forlitar sig darigenom pa de 
jamstalldhetsplaner som tas fram lokalt. 

Yid flera av landets larosaten aktualiseras olika ledarskapsutbildningar med syfte 
att stimulera kvinnor att axla ledande befattningar inom hogskolan. Av en 
sarskild rapport framgar, att ett karakteristiskt drag for bade planeringsarbetet 
och de faktiska jamstalldhetsinsatsema inom hogskolan ar den tyngdpunkt som 
ligger i fragor som ror tjansteorganisationen och mindre om problemen i 
karnverksamhetema forskning och grundutbildning.221 

3.3 "Kulturrevolution" genom politiska reformer 

Former och forutsattningar for universitet och hogskolor i Sverige fortsatter att 
diskuteras och sa smaningom kommer signalema om att en konkret forandring 
nu ska genomforas. En skrivelse fran regeringen till riksdagen i oktober 1990, 
det s k krispaketet, visar sig innehalla fOrhallandevis dramatiska formuleringar 
om fOrandrade behov av uppfoljning i den offentliga verksamheten, daribland 
fOr universitet och hogskolor. Formuleringarna uppfattas som hapnadsvackande 
till sin karaktar aven av mycket initierade kaIlor. Motiven beskrivs som att starka 
fortroendet for svensk ekonomi och att komma tillratta med det fOrhallandevis 
stora valutautflode som pagatt en tid. I skrivelsen papekas, att de offentliga 
utgiftema till stor del foljer en automatik utan vare sig omprovning eller att nagra 
nya reformbeslut fattats samtidigt som inkomsterna utvecklas i takt med den 
ekonomiska tillvaxten. Detta leder till att statsfinansema och det offentliga 
sparandet fOrsamras, just nar tillvaxten gar ner och inflationen ar hog. Man vill 
darfOr astadkomma en balanserad budget och pa sikt dampa expansionen i 
utgiftssystemen. Samtidigt onskar man infOra ett nytt system med efterfrage-, 
mal- och resultatstyming, for att minska detaljregleringen och for att stalla om 
fran utgiftsexpansion till resultatorientering.222 

Forslaget blir forhallandevis lite kritiserat, vilket kan ha att gora med en relativt 
stor politisk samstammighet och att man fran hogskoloma ar beredda att ta ett 
utOkat ansvar for verksamheten. Det nya principerna om styrning har ju ocksa 
funnits en tid. Ett annat antagande ar, att det omgivande samhallet ar dominerat 
av en marknadiseringens ideologi och att forslaget ligger i linje med ett sadant 
synsatt. Ytterligare ett antagande kan vara att bade systemansvariga och enskilda 
individer har svart att fOrestalla sig de framtida konsekvensema. SjaIvfallet finns 
flera forklaringar darutOver. 

Pa ytan fOrklaras diskussionen handla om ett ansvarstagande sa nara de berorda 
som mojligt, men den efterfOljande debatten visar sig senare avslOja 
grundlaggande varderingsmotsattningar om vad och fOr vem bildning och 
utbildning ar till och efter vilka principer som verksamheten ska styras och ledas. 
Den s k tillvaxtpropositionen och kompletteringspropositionen som laggs fram 
1991 gar i den nya riktningen och aviserar omfattande forandringar inom 

Universitetet och samhiillet. Hogre utbildning och utvardering. Sigbrit Franke-Wikberg, s 155-165. 
Prop 1987/88:105: Om half ten vore kvinnor. 
Ds 1992:30: "For att vara tjej ar hon riktigt duktig". 

Pressmedde1ande, Statsradsberedningen lFinansdepartementet 1990-10-26. 
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hogskolan. 223 A v regeringsfOrklaringen och i samband med regeringsskiftet i 
oktober inleds en nygammal diskussion om hur en satsning pa kulturella och 
humanistiska varden ska starkas, bl a genom en satsning pa hogre utbildning och 
forskning. 

Parallellt pagar en fodindringsprocess i de ovriga skolsystemen. Nar den s k 
Laroplanskommitten lamnar sitt betankande "Skola for bildning", vacker den 
uppstandelse i den offentliga debatten.224 Betankandet ar motsagelsefullt och 
innehaller en del oforenliga standpunkter. Kritiker fragar sig hur kommitten 
kunnat undvika att fora en diskussion om det klassiska humanistiska 
bildningsidealets anpassning till var tid. Tidigare laroplaners ideal, att varna och 
utveckla ett demokratiskt samhalle ersatts med ett bildningsideal som yid ett 
forsta paseende kan ses som en avpolitisering av skolan, men ocksa som ett 
politiskt staIlningstagande - att lata utvecklingen ha sin gang. Genom sin 
apolitiska framtoning inordnar det sig i en politisk strategi fOr styrning.225 Nagra 
menar att grundskolereformen pa sextiotalet hade avskaffat fostran som 
opedagogisk och for att det ansags gora eleven till objekt i skolan. I dess stal1e 
hade man infOrt begreppet "utveckling" som ansags vara mer pedagogiskt och 
forvandlade eleven till subjekt, vilket ansags avspegla en mer demokratisk 
livssyn. Sextiotalsreformen borde darfor ses mot bakgrund av den kraftiga 
ekonomiska och demografiska tillvaxten i Sverige och som en lOsning av 
underliggande problem som holl pa att overga i ett kvalitativt balansproblem.226 

Kopplas det nya fOrslaget fran Laroplanskommitten samman med den politiska 
trenden i samhallet i ovrigt kan det ses som en nyliberal bestallning som val 
rimmar med den marknadsstyrning som redan ar inford i den svenska skolan.227 
Kommitten uppvisar ocksa betydande villriidighet om vilket kunskaps- och 
bildningsmiil som ska galla, nar man inte uttrycker vad man menar med 
begreppet bildning: en fri av individen styrd process eller om man utgar ifran 
vissa specifika kunskapsmiil, om bildningen omfattar alIa eller ett fatal, om man 
varnar om sammanhang och helhet eller sWdjer specialisering och 
fragmentisering.228 Kommitten kritiseras ocksa for att man betonar overfOringen 
av ett visst bestamt kulturarv, genom forslaget att betona vissa gemensamma 
karnamnen. Man utgar ifran att det finns ett visst bestamt vetande ur vilket 
larostoffet kan extraheras och att det ar lararens uppgift att fOrmedla just detta 
noga utvalda stoff. Forutom ett rent bildningsperspektiv anIaggs ocksa ett 
socialpsykologiskt och modellen kan oberoende av tal et om frihet ses som en 
sluten kunskapsmodell. 

"Gymnasieskolrejormen ar en besvarjelse, ett jorsok aft jorena det 
ojorenliga. AUt jinns har: det rationella systemet med overblickbarhet 
och nationell giltighet och enhetlighet".229 

Prop 1990/91:87: Naringsliv jar tillvaxt och prop 1990/91:150 Forslag till slutlig reglering av 
statsbudgeten fOr budgeHiret 1991/92 (Kompletteringspropositionen). 
SOU 1992:4: Skola fOr bildning. Uiroplankommittens beHinkande. Bernt Gustavsson, Bildningens vag, 
s 230. "V ad SOID vackte politisk debatt var formuleringen att skolans vardegrund var "forankrad i kristen 
etik och vasterlandsk humanism. Kritik kom i remissvaren och fran invandrartata omracten. I DN fOr 
Torbjorn Tannsjo en debatt om de demokratiska innebOrderna i en sadan formulering. Han menar att 
nar man slar fast att utbildningssystemets utstakade varden ska vara fOrankrade i en viss religion, sa 
strider det mot grundlaggande liberala principer, t ex religionsfrihet och tankefrihet. "Pluralismen ar 
danned hotad". 
Gote Rudvall, Rapport om utbildning. Bildning och utbildning. Den 0l11ojliga bildningen, Jan 
Thavenius, s 81. 
Caj-Gunnar Lindstrom, En hOgskola i jorandring, s 2. 
Gote Rudvall, Rapport om utbildning. Bildning och utbildning. Skola jar patriarkat - skola jar demokrati 
- skola jar bildning, Ake Isling, s 34. 
Gote Rudvall, Rapport om utbildning. Bildning och utbildning. Bildning, skola och demokrati, 
M Murray, s 53. 
Bengt BOljeson, En ungdol11sskola i Kris? Lararhogskolan i Stockholm. PM. Mars 1996, s 21, 30, 44. 
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"En stark betoning av kiirnamnen, franvaro av konfliktperspektiv oeh 
kritisk halining leder tankarna mot ett traditionellt oeh aldrig ifragasatt 
undervisningsinnehall".230 

Nar det galler den fortsatta utvecklingen av hogskolan ar ambitionen i hog grad 
parallell, att soka nya vagar for frihet, att hoja kvaliteten inom utbildning och 
forskning samtidigt som man vill oka antalet hogskoleutbildade. 
Hogskolevasendet uppfattas ha en central funktion yid bevarandet och 
utvecklandet av den nationella kulturtraditionen, alltsa samma resonemang som 
galler fOr gymnasieskolan. I utbildningsansvaret fOr hela nationen talas ocksa om 
att aterupprlitta det allmankulturella inslaget som fallit i skymundan och ersatts 
med mera specifika utbildningsfunktioner inom en yrkesinriktad utbildning, som 
i vissa fall avgransas till rena specialistutbildningar. Universitetens 
utbildningsfunktion har vunnit terrang pa bekostnad av uppfattningen om 
universitetet som ett vetenskapligt samfund.231 

I departementspromemorian "Fria universitet och hogskolor", fullfOljs 
regeringsdeklarationen med den nya strategin for styrning och redovisning.232 

Intentionerna ar att frigora den hogre utbildningen och forskningen fran det 
direkta statliga inflytandet och att ge stOrre frihet fOr studieorganisation och 
utbildningsutbud - for antagning av studenter, yid tillsattning av professurer, for 
utvecklandet av en egen inre organisation och for disposition av resurser. Man 
vill fullfolja den tidigare inslagna vagen bort ifran centralstyrning och fOtflytta 
intressets fokus fran process till resultat. Malet ar att avveckla regeringens och 
riksdagens detaljreglering och att minska universitets- och hogskoleambetets 
administration. Man forvantar sig uppna malen genom en resursfOrdelning som 
gynnar dem som bast lyckas med sin undervisning eller vetenskapliga 
produktion och dar resurserna uppenbarligen gor mest nytta. Det blir viktigt och 
legitimt att tala om skillnader mellan olika universitet och hogskolor och 
studenterna ska ges forutsattningar att valja hogskoleenhet utifran kvalitativa 
utgangspunkter. Statsmakterna vill ocksa kunna gora jamforelser mellan olika 
larosaten, utbildningskostnader och effektivitet och stravar efter att ta fram nya 
grundlaggande principer fOr hur verksamheten ska redovisas.233 

Kritik och reaktioner later inte vanta pa sig och det framhalls bl a att statsmakten 
bor ha tva uppgifter i forhallande till forskning och hogre utbildning. Den ena ar 
att avvaga omfattning, inriktning och lokalisering av universitet och hogskolor, 
nagot som paborjas av den socialdemokratiska regeringen i slutet av 1980-talet. 
Den andra uppgiften ar att fungera som garant av rattssakerhet, inflytande och 
ansvar for studenter och anstallda. Nar det galler den inre organisationen och 
villkoren for de anstallda menar reformkritiker, att akademin inte bor tillampa en 
arbetsgivarstyrd tjanstetillsattning med monster fran naringslivet, eftersomjust 
vetenskapligt obekvama personer har en viktig uppgift att fylla. 

"Allmiint sett finns i Sverige en tendens aft lata effektivitet oell s k 
management framsta som viktigare an den konstitutionella aspekten". 

"Foretag oell myndigheter ar nog bra som organisationer betraktade. 
Men de ar inga universitet".234 

Pa central niva leder reformarbetet fram till avvecldingen av Universitets- och 
hogskoleambetet den 1 juli 1992 samtidigt som fern nya myndigheter inrattas.235 

230 Gote Rudvall, Rapport 0111 utbildning. Bildning oelz lItbildning. Den omojliga bildningen, 
J an Thavenius, s 97. 

231 
Caj-Gunnar Lindstrom, Universitetet som joretag, s 9. 

232 
Ds 1992: 1: Fria universitet oelz hogskolor. 

233 
Pendeln sVGnger - roster i hogskoledebatte11. Fria lIniversitet oeh hogskolor, Per Unckel, s 24-25. 

234 
Pendeln sVGnger - roster i hogskoledebatten. Avreglering med tanke pa vad? Sverker Gustavsson, s 31-33. 

235 
Verket for hogskoleservice, Sekretariatet fOr utvardering av universitet och hOgskolor, som den 1 juli 
1993 andrar namnet till Kanslersambetet, Overklagandenamnden for hOgskolan, Riidet fOr grundlaggande 
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Parallellt ar grundutbildningens villkor fOremaI for en sarskild utredning, 
Grundbulten, som i slutet av 1980-talet tillsattes av den tidigare 
socialdemokratiska regeringen. Direktiven ar att uppmarksamma institutionemas 
ansvar for utbildning och att tydliggora studentens ansvar fOr bade innehall och 
genomforande.236 Studenten behover ett vaI avvagt och bra utformat lararstOd 
och utredningens uppgift ar att beskriva och gora intemationella jamforelser hur 
ett sadant lararstOd kan fungera. Direktiven ar osedvanligt interaktiva for att ges 
till en statlig utredning och gar ut pa att utredningen ska delta i den allmanna 
debatten kring hogskolepedagogiska fragor, samtidigt som man ska tranga 
djupare in i den kritik som uttalats. Utredningen ska arbeta oppet och 
okonventionellt och ta initiativ till och komma med fOrslag pa fornyelsearbete 
och fOrandringar. 

Grundbulten uppmarksammar det komplexa i hogskolans ledning och aktiverar 
ytterligare en utredning som djupare belyser dessa fragor. I slutbetankandet 
f61jer man huvudprincipema i denna utredning och tar stallning for en 
organisationsstruktur med starka och sjalvstandiga institutioner, en strategiskt 
sammanhaIlen hogskoleledning, samt administrativa stOdfunktioner med hog 
kompetens och serviceniva. Man tillfor den klassiska ideologiaspekten, att man 
yid de stOrre universiteten och hogskolorna bor overvaga att inratta sarskilda 
akademiska lararrad, en form av akademisk senat. I princip berors inte det 
pedagogiska ledarskapets funktion och man menar, att larare i tidigare reformer 
fjarmats fran beslutsprocesser och att det finns behov av att aterskapa den 
kollegiala kultur som tidigare funnits. Man gor ocksa intemationella jamforelser 
och papekar att manga universitet skiljer mellan administrativa-ekonomiska 
arenden och traditionellt akademiska. En reservation gors i slutbetankandet som 
gar ut pa att forslaget om inforandet av akademiska rad skulle forandra 
forutsattningama for styrelsens arbete och att detta om nagot ar en 
trovardighetsfraga. Det gar inte att infora ett radgivande organ for att sedan 
bortse fran dess synpunkter. Samma person finner det ocksa vara odemokratiskt 
att ha kvar mojligheten till prefektstyre, vilket Grundbulten tagit positiv stallning 
tilL 

Nar det gaIler varderingen av Iarare som har sin huvudsakliga tjanstgoring 
forlagd till grundutbildningen tar Grundbulten aterigen initiativ till en vid-sidan
om-utredning, som far till uppgift att fokusera begreppet pedagogisk 
skicklighet.237 Av slutbetankandet och forslagen framgar att 
Hogskoleforordningen bor andras sa att det tydligt framgar att forskning ska 
inga i alla larartjanster liksom att forskare i externfinansierade projekt 
regelmassigt ska medverka i undervisningen. Trenden fran 1960-talet ska brytas 
och man ska soka mojIiggora fOr icke-disputerade larare att avlagga 
doktorsexamen. Yid tjanstetillsattningar betonas att den nu gallande 
hogskoleforordningen verkligen ska tillampas och att pedagogisk skicklighet, 
liksom de andra skicklighetskriterierna, ska inga i den samlade bedomningen, 
om an med olika tyngd och beroende pa vilken tjanst det handlar om. 

Grundbulten intresserar sig ocksa for pedagogisk behorighet och hur enskilda 
hogskolor ska vardera pedagogiska meriter. Pa samma satt som den 
vetenskapliga produktionen dokumenteras ska nu de pedagogiska meritema 
samlas pa hog. Bland argumenten finns ett mer kontroversiellt, att prefekten yid 
institutionen ska utfOra den fOr den kollegiala strukturen sa kansliga fragan att 
bedoma en kollegas pedagogiska skicklighet. Motstandet mot utredningens 
fOrslag ar massivt och kan ha en grund i tolkningen av den klassiska ideologin, 
att larares individuella frihet kranks eftersom hanlhon har ratt att genomfora 
undervisning pa det satt han eller hon bedomer vara bast. Nar Grundbulten 

hogskoleutbildning samt Radet for forskning om universitet och hOgskolor. 
236 Kommittedirektiv 1989:7: Utredning om vissa undervisningsfragor i hogskolal1. 
237 Bedol11ning av liirares pedagogiska skicklighet. Curt Karlsson, Forslag och rapp011 till 

hogskoleutredningen. 1991-03-31. 
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Higger fast ett "golv" for pedagogisk behorighet och foreslar pedagogiska 
utbildningar rubbas "my ten" som utgar ifran att en disputation automatiskt leder 
till att man blir en bra Hirare. Forslaget leder emellertid inte till sa starka kanslor 
aven om man fran fackligt haIl ifragasatter om pedagogiska kurser och utbildade 
pedagoger ar mer kompetenta an andra forskarkollegor att undervisa om hur 
undervisning bor bedrivas.238 

Vad betraffar examinationens styrande roll fOr inlarningen pladerar Grundbulten 
for en modell med helhetsbedomningar av stora undervisningsavsnitt. Grunden 
fOr utvardering ska bygga pa sjaIvvardering, men man ser positivt pa att tillfora 
olika former av externa bedomningar. Varje hogskola ska ha ansvar fOr att f01ja 
upp och utvardera sin verksamhet och det ar va1je institutions angelagenhet att ta 
det praktiska ansvaret. Utredningen framhaller att studenternas medverkan bor 
vidareutvecklas, som ett naturligt in slag och att ett larar- och studentsamarbete. 
For att sakra ell er hoja kvaliteten i grundutbildningen kommer man ocksa fram 
till att undervisning och examination bor planeras med utgangspunkt fran 
pedagogisk forskning. Man pladerar fOr att detta mojliggors och ges sarskilt 
utrymme for i varje larares individuella utvecklingsprogram. Studenters 
egenaktivitet bor stOdjas och man rekommenderar att initiativ tas fOr olika 
utvecklingsprojekt som bygger pa problembaserad inlarning, samtidigt som den 
klassiska seminariekulturen uppmarksammas. 

I ytterligare en utredning som Grundbulten tar initiativ till konstaterar 
utredningsmannen, att fragan om jamstalldhet ses som ett externt, politiskt 
problem snarare an intern akademisk angelagenhet. Han ar fOrvanad over att 
Sverige, som har ett rykte om sig att vara progressiv i kvinnosaksfragor anda 
uppvisar problem. Det okande antalet studenter moter en kvinnlig lararkar som ar 
koncentrerad till grundutbildningen och till vissa sektorer som humaniora och 
samhallsvetenskap, medan teknik och naturvetenskap och nivaerna hogre upp i 
systemet domineras av man. Han menar att konsobalansen har blivit alltmer 
tydlig.239 

Sammanfattningsvis kan sagas att Grundbulten knyter an till de klassiska idealen 
om frihet fran overstatlighet, samtidigt som man staller sig bakom en maI- och 
resultatstyrning av verksamheten, vilket ar ett stallningstagande som det finns 
anledning att utveckla och aterkomma till. Resultatuppfoljning, kvalitetssakring 
och utvardering ses som samverkande de1ar i ett kvalitetssystem och 
meritvardering bor kopplas till kompetensutveckling och forskningsanknytning. 
Fragan om att det enskilda larosatet bor fa ta ansvar for den grundlaggande 
utbildningen aktualiseras.240 

3.4 Reformparad och reaktioner 

I propositionen "Frihet fOr kvalitet" fortydligar den nytilltradda regeringen sin 
strategi att skapa frihet fOr universitet och hogskolor att besluta om innehall och 
institutionella ramar fOr verksamheten.241 Forslaget som bl a innehaller fOrslag 
till ny hogskolelag och som godkanns av riksdagen i december 1992. Atgarden 
ses som det fOrsta av flera steg for att fOrandra villkor for hogre utbildning och 
forskning i Sverige. Med ett forandrat huvudmannaskap hoppas man kunna 
astadkomma effektivisering och fOrhojning av kvalitet. Den nya lagen och 
forordningen borjar galla den 1 juli 1993, som blir det datum dol statsmakterna i 
realiteten overger den direkta styrningen av landets universitet och hogskolor. 
Samtidigt overfors tva hogskolor till stiftelseform: Chalmers och Hogskolan i 
Jonkoping.242 

Pa vetenskaplig grund. SACO/SR, s 87 (1989). 
Peter Scott, Higher Education i Sweden - A Lookfrom the Outside, s 76. 
SOU 1992: 1: Frihet Ansvar Kompetens. Grundutbildningens villkor 
hOgskoleutredningen. 

hogskolan. Betankande av 

241 Prop 1992/93:1: Universitet & hogskolor. Frihetfor kvalitet. 
242 Prop 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr 1992/93.363. 
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Fragan om resurstilldelningen behandlas av en sarskild utredning som har som 
utgangspunkter att ga ifran det gamla s k automatiksystemet.243 I en sarskild 
proposition presenteras huvuddragen.244 Man foreslar ett maI- och resultatinriktat 
system och att hogskolorna hadanefter ska formulera utbildningsuppdrag i 
budgetdialog direkt med departementet. Verksamheten ska organiseras i kurser 
och bilda olika utbildningsomraden. Stat~maktema ser tva nyckeldokument 
framfor sig. Det ena ar arsredovjsningen (AR) och det andra ar den fOrdjupade 
anslagsframstallningen (FAF). AR-en ska fungera som en arlig uppfOljning av 
hur produktionsuppdraget fullgors, medan F AF-en syftar till att ge en mer 
samlad effektivitetsanalys och eventuellt komma med forslag till omprovningar. 
Man vill att dimensionering av resurser ska uttryckas i prestationstermer, 
faktiska antalet helarsstudenter, helarsprestationer och antalet examinerade och 
det blir nu respektive universitets styrelse som far ansvaret for den interna 
utvarderingen och kvalitetssakringen. 

Fran statsmakternas sida ar man medveten om att universiteten ar svarstyrda och 
komplexa, men att de i dialog och tillsammans med fakulteter och institutioner 
ska kunna att axla dessa nya krav. 245 Till stOd i processen erbjuds man 
Kanslersambetet och Radet for grundlaggande hogskoleutbildning medan Verket 
fOr hogskoleservice (VHS) far ett rent uppf01jningsansvar. Omstallningen ar stor 
och statsmaktema forutser vissa svarigheter med anledning av den 
variationsrikedom av hogskolekulturer som blivit konsekvensen av 1977 ars 
reform. Andra problem man ser ar de stora skillnadema i storlek och 
organisation som vaxer fram under 1980-talet, samt omstruktureringen av 
forskningspolitiken mot sektorsforskning och sjalva forskningsfinansieringen. 

Fran departementets hall ser man anledning att snarast mojligt folja upp hur 
hogskolorna tar till vara och organiserar for de nya frihetema. En sarskild 
kommitte, Resursberedningen tillsatts och far till uppgift att dels utveckla det nya 
resurstilldelningssystemet, men ocksa folja upp sjalva infOrandet. Beredningen 
valjer i sin tur ut nagra universitet och hogskolor fOr en fOrdjupad studie. I sitt 
fOrsta delbetankande konstateras att reformens grundIaggande principer fatt ett 
kraftigt genomslag pa samtliga nivaer.246 Det andra betankandet beror 
kvalitetsutvecklingsarbetet och en ny modell for resurstilldelning som fOrvantas 
verka stimulerande i systemet.247 Utredningen kommer fram till det omojliga i att 
faststalla nagra objektiva, generella kvalitetsmatt och foreslar istallet en 
resursfOrdelning som baseras pa en bedomning av respektive larosates interna 
arbete med kvalitetsutveckling. I mars 1994 Iaggs den slutgiltiga propositionen 
och som antas av riksdagen. Men redan i 1994 ars budgetproposition andrar den 
socialdemokratiska regeringen riksdagsbeslutet. 248 K valitetsarbetets koppling till 
resurstilldelningen slopas, men daremot fortsatter det redan inledda arbetet med 
de individuellt utformade programmen fOr kvalitetsutveckling. 

Den borgerliga regeringen ser jamstalldheten som en del av kvalitetsarbetet och 
som ett uttry'~k for detta tillsatter utbildningsministern en sarskild arbetsgrupp 
den s k JAST -gruppen, Arbetsgruppen for jamstalldhet i utbildning och 
forskning. 249 I de propositioner som laggs fram under varen 1993 understryks 
vikten av okade anstrangningar och ett sarskilt tiopunktsprogram presenteras.250 

243 SOU 1992:44: Resurser for hogskolans grundutbildning. BeHinkande av hOgskoleutredningen. 
244 Prop 1992/93: 1: Universitet oeh hOgskolor. Frihet for kvalitet. 
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Bo Sodersten, Pendeln svanger - roster i hogskoledebatten. Avreglering oeh redovisningsansvar in om 
llogskolan, Ingvar Mundebo, s 45. 
SOU 1994:80: Iakttagelser under en reform. Lagesrapportfrcm Resursberedningens uppfoljning vid sex 
universitet oeh hogskolor av det nya resurstilldelningssystemetfor grundliiggande utbildning. 
sou 1993:102: Kvalitet oell Dynamik - Forslag fran resursberedningen. 
Prop 1994/95: 100. Regeringens proposition med forslag till statsbudget fOr budgetaret 95/96: Bil 4. 
JAST-gruppens verksamhetsbedittelse 1992-1994. Gruppens uppgift ar att lligga fram forslag till 
jamstlilldhetsframjande atgarder med utgangspunkt av anslagsframstallningama, att observera 
rekryteringsprocessen av kvinnor till sav~i1 grundutbildning som forskning, att fOlja arbetet med 
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Ministem tar ocksa initiativ till ett sarskilt seminarium med ett antal utvalda 
kvinnliga professorer, dar han betonar att den nuvarande oJarnna 
konsfordelningen inom hogre utbildning och forskning ar oacceptabel och ser 
hinder i form av oppen och dold diskriminering.251 Seminariet far senare kritik 
fOr att det inte vacker nagra nya fragor och for att kvinnoma fortsatter att vara 
barare av sina egna problem.252 Regeringen beslutar ocksa om en utvardering av 
de projekt som bedrivits inom universitet och hogskolor och med sikte pa 
jamstalldhet.253 Av denna utvardering framgar att jamstalldhetsarbete ofta 
delegeras till kommitteer och j1imstalldhetsombud utan att de ges tillrackligt 
starka mandat. Det finns en rad av jamstalldhetsplaner som "formulerar valvilliga 
maIsattningar, medan modeller for utvardering och aterforande av resultat i stort 
sett saknas". Ungefar samtidigt later Forskningsradsnarnnden gora en 
undersokning om fOrdelningen av anslag till kvinnor och man under 90-talet yid 
de fern forskningsraden. 254 Trots att utredningen visar pa tydliga skevheter i 
fordelningen vacker de framtagna resultaten ingen stOrre uppmarksarnhet i nagra 
vidare kretsar. Kampen for jamstalldhet fortsatter genom att ocksa intimsfaren 
blir indragen yid sidan av demokrati- och organisationsfragor.255 

Daremot vacker de olika forslagen i den borgerliga regeringens utbildningspolitik 
under aren 1991-94 stOrre engagemang, vilket inte minst marks i den offentliga 
debatten som ofta fors av akademins egna foretr1idare. Det rader delade meningar 
huruvida det finns en politisk samstammighet kring reformema och det pastas 
ocksa vara latt att aterfinna de initiativ till forandringar som den 
socialdemokratiska regeringen tog initiativ till redan 1988 och 1990. 

Under varen 1993lagger ocksa den s k Ekonomikommissionen pa uppdrag av 
Finansdepartementet fram slutsatser och forslag om ekonomipolitikens 
utforrnning.256 Mycket av den tidigare s k svenska modellen forkastas och istallet 
foreslas nya spelregler pa en annan vardebas an tidigare. Saval kommissionens 
sammansattning som dess forslag uppfattas som djupt konservativa och bidrar i 
hog grad till att skruva upp debattklimatet ytterligare. Har talas ett nytt sprak i 

hogskoleprovet, att fi:ilja arbetet i Grundutbildningsradet, att redovisa intemationella erfarenheter av 
jamsHilldhetsarbete samt att uppratta en namnbank fOr personer av betydelse for jamstaIldhetsarbetet inom 
hOgskolan. 
Prop 1992/93:170. Forskning for kllnskap och framsteg. Man foreslilr bl a; sarskilda medel som 
stimulansbidrag fOr universiteten att ansoka om, fOrdubblade projektmedel for Forskningsradsnamndens 
(FRN) kvinno- och jamstalldhetsforskning, forskning och forskarutbildning in om omradet genus och 
teknik, gastprofessurer med inriktning pa teknik och naturvetenskap, utbildningsbidrag till 
doktorandtjanster, ideseminarier med kvinnliga professorer och forskare, arligt nationellt jamstalldhetspris 
for fortjanstfullt jamstalldhetsarbete inom universitet och hogskolor. Prop 1992/93: 169: Hogre 
utbildning for okad kompetens. 

Ds 1993:84: iiimstiilldhet inom llniversitet och f1ogskolor. Kvinnliga professorer och radsforskare 
diskuterar. Nar det gall er "undervegetationen" diskuteras mojligheten och betydelsen av att aka utomlands 
for att vidareutbilda sig genom s k postdoktorsvistelse. Det ar vanligare bland man an bland kvinnor och 
ar av avgorande betydelse yid rekrytering till de hOgre tjansterna inom akademin. Far inte kvinnor pa ett 
renMrigt satt tillgang till olika maktpositioner kommer kvinnors asikter och kvinnlig framgl"mg inom 
det akademiska vasendet aldrig att kunna spela en vasentlig roll, lyder en av sammanfattningarna fOr 
dagen. Seminarideltagarnas forslag ar att sammankalla Rektorskonferensen och gora jamstalldhet till 
huvudpunkt pa programmet med anledning av att styrreformen innebar att prefektarbetet blivit mer 
kravande. Den konsmassiga sammansattningen av prefektgruppen yid universiteten har under Iang tid 
varit konstant och for att soka paverka dessa mansdominerade gruppers satt att tanka fOreslas omfattande 
ledarskapsutbildningar. 
SOU 1995:110: Viljan aft veta och viljan aft forsta. Kon, makt och den kvinnovetenskapliga 
utmaningen i hogre utbildning, s 11. 
Ds 1994: 130: Kartliiggning ocl1 utviirdering av jiimstiilldhetsprojekt i110111 universitet och f1ogskolor. 
Anita Nyberg, VG/for beviljas safa kvinnor forskningsbidrag? FRN (1993). 
Bernt Gustavsson, Bildningel1s viig, 226. 

SOU 1993:16: Nya villkor for ekonomi oc17 politik. Ekonomikommissionens forslag. 
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kapitlet om utbildning. "Effektivitet" och "humankapital" ar de nya 
honnorsorden.257 

Fran socialdemokratiskt, visserligen enskilt haIl, kommer uttalanden som att 
universiteten bor oppnas och konfronteras med ovriga verksamheter och 
samhallsforeteelser och att det inte finns nagon anledning att tro att fornyelse ska 
komma inifran, fran universitetsfolket. Uttalandet kan ses som ett stOd jar den 
borgerliga politiken och det krav pa styrning som slagits fast och mat de 
traditionella akademiska kraven. Riksdagen fOresHis driva fram en ordning som 
fordjupar samverkan mellan universiteten och ovriga samhallssektorer och man 
hanvisar till den nya universitetskanslern, som uppmanar universitetsanstilllda att 
ga ut i samhallet och lyssna och diskutera eftersom det finns en sadan olycklig 
tendens att sluta sig inom disciplin- och amnesgranser. Forslagsstallarna menar 
att universitetet liksom andra institutioner och organisationer mera bor 
efterfrageinriktas. Att den aktuella artikeln hyllar en ideologi med stark styrning 
fran statsmakterna starks ocksa genom uttalandet, att rektorerna bor betraktas 
som verkstallande direktOrer och darfOr heller inte kan vara ordfOrande i 
universitetsstyrelserna. Forfattarna fragar pa vilken annan arbetsplats det kan 
valj as en styrelse bland de anstallda, en fraga som innehaller det implicita 
antagandet att detta ar att betrakta som ett icke onskvart forhaIlande.258 Uttalandet 
ar tankvart ur flera aspekter, men framforaUt utifran fOrslagsstallarnas 
ideologiska bas och kollektiva fOrankring. 

Den fOrre statssekreteraren i den socialdemokratiska regeringen ar hard i sin 
kritik av reformen och ser den nya inriktningen med marknadsideologi som en 
vag for slapphet och anpasslighet. Han fOrordar istaUet en fortsattning av den 
inslagna vagen med partiella reformer for att fuUfOlja 1960- och 1970-talens 
utbildningspolitik dar regler, civilkurage och moral ar de barande principerna. 
For att garantera att studenterna inte lockas till en hogskola som sedan inte visar 
sig kunna halla kvalitetsmatten, ar det nodvandigt med regler men ocksa med 
utvarderingar som kan studeras i forvag. Sverige ar ett alltfOr litet land for att 
skapa konkurrens och nivagrupperingar i forskningsverksamheten. Det 
nybildade centrala myndigheternas mojligheter att arbeta med kvalitetsstyrning 
och -utveckling kan dessutom fOrvantas urarta i ett enkelt kvantifierande som 
gynnar institutioner som gor det latt for sig. Langt mer vardefullt ar att diskutera 
huruvida forskningen och undervisningen ska vara styrd, praktisk och nyttig 
eUer bedrivas for sin egen skull. Den forre statssekreteraren menar, att det 
fortfarande finns en ofOrmaga att skilja meUan verksamhetens inre och yttre 
organisation och att det inte handlar om att hogskolornas styrelser och ledning 
ska fa stOrsta mojliga frihet utan att tillfOrsakra studenter och larare ett minimum 
av frihet och integritet. Begreppet nytta kan heller aldrig legitimera 
inskrankningar i studenters och forskares frihet i fOrhaIlande till overordnade och 
utomstaende, sarskilt nar det gallde det som ur ekonomisk, ideologisk eller 
politiskt synpunkt kan vara kontroversiellt.259 

Det nya systemet liknas yid det i Sovjetunionen dar makten over verksamheten 
lag pa politisk niva. Forskning och hogre utbildning ar verksamheter som bor 
varderas och finansieras pa fOrhand, eftersom sjalva organiserandet och 
inrattandet bestammer hur mycket man onskar av olika slags utbildning och 
forskning. Detta resultat kan inte bedomas av politiker men vill av 
yrkesverksamma som fortlOpande varderar och kritiserar varandra. Ska 
forandringar genomfOras ar det en fraga for de narmast berorda. Med andra ord 
ar det lararnas och studenternas uppgift att styra universiteten, medan 
politikernas uppgift ar att ansvara fOr proportionerna. "Ingen politiker kan 
bedoma vad som ar bra eUer daIig utbildning."260 

Bemt Gustavsson, Bildningens vag, s 170-171. 
Odd Engstrom och Sture Lindmark, Universitetet /1ulste konfronteras med sal11hallet. Svenska Dagb1adet 
1993-04-14. 
Pendeln sviinger - roster i hogskoledebatten. Avreglering l11ed tanke pa vad? Sverker Gustavsson, s 28-30. 
Nya hogskolan prel11ierar slapphet och anpasslighet - hi'trd kritik fri'm fOlTe statssekreteraren Sverker 
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Den moderate utbildningsministern gar i svaromaI och menar att enhetlighet inte 
Hingre fungerar som ledstjarna i ett samhalle av fiexibilitet och personligt 
inflytande. Istallet ar det mi'mgfald som garanterar kvalitet, dynamik och villkor 
for det kritiska tankandet. Skulle universitet och hogskolor kunna misstankas ha 
for vekt samvete och valja genvagar, kommer de att avhaIlas fran sadant genom 
det kvalitetsbaserade inslaget i resurstilldelningssystemet. 261 Ministerns bild ar 
att huvuddelen av universitetslararna ar positiva till reformen. 

Denna senare betraktelse stOds ocksa av rektor for Lararhogskolan i Stockholm 
som skriver, att det nu efter decennier av relativt stillastaende blornrnar av 
pedagogiska experiment. Den forre statssekreteraren uppmanas lagga farhagorna 
om anpasslighet pa hyllan, eftersom arbetet med en fordjupad kvalitet aldrig 
tidigare haft en sadan intensitet och burits med sadan entusiasm. Tilldelningen 
som tidigare varit forutbestamd har fungerat som effektiv span mot nytankande. 
Nar nu hogskoleutbildningarnas pedagogiska problem for forsta gi'mgen 
uppmarksarnrnas, blir det mojligt att fOrbattra kvaliteten i grundutbildningen 
genom att iscensatta pedagogiska reforrnarbeten av olika slag. Den nyvunna 
friheten bor heller inte betraktas med alltfOr nyliberalistiska glasogon eller att 
hogskolorna i forsta hand stravar efter att uppna formaner och fordelar. Istallet 
handlar det om en nyvunnen frihet att soka kunskap och att formedla den pa det 
satt man mest tror pa.262 Samme rektor har ocksa senare uttryckt att landets 
hogskolor lamnas i en kollektiv vanmakt for en drastisk illa forberedd reform, 
nar det i sjalva verket handlar om en kulturrevolution av det hogre 
utbildningssystemet. Trots det kognitiva dilernrnat, den panik och de 
motsattningar som uppstod valjer dock de allra fiesta att "svalja det hela i gladjen 
over att slippa kanslersambetet". 263 

For ledningarna av landets universitet och hogskolor vacker reformen blandade 
kanslor, trots att den ar avsedd att ge vidare mojligheter till ansvarstagande. Detta 
kan mojligen fOrklaras bero pa mangfalden av reformer att ta stallning till som 
gor det svart att fOlja och vardera vilken av dem man valjer att diskutera eller 
argumentera for eller emot. Ena gangen handlar det om id60logikritik eHer en 
diskussion om bildningssyner, andra uttalanden ror mera faktiska fOrhaIlanden 
och reaktionerna fOrefaller overlag vara bade starkt kontext- och personbundna. 

I det offentliga samtalet som pagar fokuserar rektorn for Umea universitet 
utvarderingsdimensionen och menar, att det ar naturligt att skattebetalarna 
reagerar om samhallets fOrvantningar pa hogskolan och resultaten inte star i 
sarnklang med varandra. Darror gaHer det nu for universiteten att aktivt ta for sig 
och utnyttja de nya mojligheterna.264 Detta har man ocksa gjort och rektor skriver 
att reformerna har inneburit en nytandning lokalt och ett storre engagemang pa 
lararsidan. "Vi bryr oss om studenterna pa ett helt annat satt an fOrr". Men 
samtidigt kan tanken om maIstyrning fOr hogskolan riskera att enbart bli en fraga 
om resultatstyrning och dessutom i alltfor snav och tveksam bemarkelse. Istallet 
bor man utga ifran modellen om teoriinriktad utvardering, som innebar att det 
finns en teoretisk ram fOr de utvecklingsprograrn som ska utvarderas. Det blir da 
mojligt att analysera och tolka resultaten utanfOr den s k uppdragsramen. 
"Huvudsyftet ar att via utvardering bidra med ett underlag som kan anvandas fOr 
att utveckla och forbattra kvaliteten pa utbildningen, inte nagon kontroll som 
kommer fran central niva och som bara uppfattas obehaglig". Rektor foresprakar 
en horisontell utvardering och hanvisar till en modell man arbetar efter yid det 

Gustavsson. UniversitetsHiraren Nr 10 (1993). "Sovjetiska" universitet, Forskning och hogre utbildning 
mot ny bankkollaps. Sverker Gustavsson, Arbetet 1993-03-13. 
Per UnckeI, Studentpeng och kvalitetskronor. UniversitetsHiraren. Nr 13 (1993). 
Gamla hogskolan eft omojligt system, Per UnckeI och Bengt BOljeson bemoter Sverker Gustavssons 
kritik. UniversitetsHiraren. Nr 12 (1993). 

263 Ur handledningssamtaI, 96-02-14. 
264 Pendelll sVGnger - roster i hogskoledebatte11. Den missforstadda pedagogiken, Sigbrit Franke-Wikberg, 

s 65-71. 
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egna Hirosatet och som bygger pa bade sjalvvardering och en kollegial 
utvardering.265 Liksom flera andra ser hon paradoxen i att det centrala inflytandet 
fOrstarks genom att resultatmatt ersatter regelverk, samtidigt som man talar om 
att decentralisera inflytandet. 

Fran universitetsliberalt hall hyllas den nya marknadsinspirerade modellen som 
leder universiteten fran uniformitet mot en storre variation. Med stark styrning 
och olika finansieringskallor bor autonomin starkas ochjamforelser gors med 
USA som uppfattas vara varldsledande inom de fiesta omraden. Den kollegiala 
arbetsformen har visserligen sina fOrtjanster, bl a nar det galler bedomningar av 
inomvetenskaplig natur, men det ar mer angeIaget an tidigare att se universitetet 
som en helhet och ta ett overgripande ansvar for verksamheten.266 

A yen ledande utlandska experter pa hogre utbildning deltar i det offentliga 
samtalet och uttrycker det gladjande i att den nya reformen inte tillkommit av 
besparingsskal, utan att den svenska regeringen och samhallet ins er vardet av 
forskning och utbildning. Sjalvstyre kan kannas bade som en belastning och 
som en mojlighet, men allt hanger pa hur stark position den hogste ansvarige 
chefen har. Ledarskapet behovs framforallt for att fOrandra universitetskulturen 
pa ett sadant satt att alIa tar mera ansvar for vad man gor. En universitetsrektor 
behover en stark administrativ stab, vilket inte ska uppfattas som en atergang till 
ett gammalt auktoritiirt styrmonster, som gar tvars emot de europeiska 
universitetstraditionema. Men "ett sjalvstandigt universitet maste kunna fatta 
snabba beslut".267 Fran vart grannland Finland gors jamforelser som uttrycker att 
det ligger nara till hands for den verkstallande makten att se pa vetenskapen som 
ett redskap fOr samhallets redan formulerade vilja och inte som ett intellektuellt 
bidrag som kan hjalpa till att fatta kloka beslut.268 

Kanslern sjalv som i den strukturella fOrandringen pa central niva fatt en andrad 
roll, manar till akademiskt leklynne och att man i Sverige bor rycka upp sig ur 
bekvamlighetsfallan. Han finner det angelaget att forandras fran industri- till 
kunskapsnation, att fokusera mindre pa yrkesutbildning och mer pa individens 
ansvar och utveckling.269 Samtidigt uttrycks farhagor fran "kanslerniira" haIl, 
fran en professor som senare blir en del av RUT-93s arbete, att 
universitetslararprofessionen inte ar stark nog att ta det kollektiva ansvaret for 
utveckling av kvalitetskriterier i den hogre utbildningen. Den kollegiala 
styrformen kan mera associeras med omsorg om universitetslararnas egna 
villkor, an med kunskapens och inliirandets kvalitet och med studenternas 
utveckling. En okad autonomi for universitetet bor darfor inte missuppfattas 
innebara en med automatik okad individuell frihet for universitetets larare och 
forskare. Universitetsledningarna maste som en konsekvens av detta synsatt ta 
ansvar fOr helheten och att kvalitetsutvecklingsprogram upprattas fOr varje 
larosate. Professom befarar ocksa att kvaliteten har forsamrats med anledning av 
den enorma tillvaxten inom forskningen och det mangdubblade antalet studenter i 
grundutbildningen, samtidigt som resurstilldelningen stagnerat. Det ar hog tid att 
bli medveten om de krav som finns fran saval statsmaktema och andra 
finansiarer och att omvarldens fOrtroende for verksamheten av olika skal haIler 
pa att avta. Detta kan fOrhindras om den svenska statsmakten gor det samma som 
i England och fOranstaltar om kollektiva regler for kvalitetssiikring.270 

Sigbrit Franke-Wikberg, Se upp med enkla matmetoder - vaming fdin tva ledande utvarderare. 
UniversitetsHiraren Nr 16 (1993). 
Bo SOdersten, Pendeln svanger - roster i hOgskoledebatten. Utbildningssystemets inre logik, s 13, 17-20. 

"Sverige ar pa ratt vag" - overbetyg freln Martin Trow, University of Carlijornia, Berekely, 
Universitetslararen Nr 2 (1994). 
Johan Wrede, Forskningen oeh makten, Nya Argus 2 (1995). 
Vill ha akademiskt leklynne. Intervju med Stig Hagstrom. Uppsala Nya Tidning. Mafia Hultberg, 1994-
01-10. 
Resor i kvalitet i yUre oel1 inre Iymder - el/er om universitetsliirares professionalitet. NR 1. 
Kvalitetssakring i universitetet - resa i tiden. NR 2. Universitetet - Kanslersambete tur oeh retl/r. Resans 
mell uppmatt - pel kw·tan. NR 3. Fllnderingar vid ankol11sten till mitt nya IIniversitet. NR 4. Marianne 
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Rektorn yid Uppsa1a universitet menar att hogskolan inte bor uppfattas som 
vilken organisation som helst och darmed inte styras av den s k marknaden. Att 
likstalla hogskolevasendet med affarsforetag i fraga om beslutsprocesser och 
styrning, torde vara ett betankligt missgrepp. "Det framstar som en narmast 
aningslOs barnslighet att driva en i och for sig nyttig och tankevackande parallell 
till pastaendet om faktisk identitet". AngeIaget ar istallet att utga ifran 
regelstyrning och skapa rattstrygghet yid resurstilldelning, tjanstetillsattning och 
yid prestationsbedomning och inte minst yid bedomning av konkurrensvillkor 
mellan olika Hirosaten. Rektor menar att regler kan "utgora stOd och skydd och 
inte enbart innebara en ofrihet". Risken ar annars att bedomningar av respektive 
larosates prestationer kan komma att goras pa produktionsekonomiskt 
definierade mattstockar.271 Det nya fOrhallandet, att universiteten ska betraktas 
som tjansteproducerande organisationer, vacker kanslor som innebar att man 
hamnar i en irrelevant tudelning mellan vad som ar statligt och vad som ar privat. 
Om man da slentrianmassigt och okritiskt overtar byrakratins eller naringslivets 
styr- och organisationsformer, skapas fundamentala missforstand. 272 Rektor 
foreslar istallet att universiteten betraktas som en tredje sektor med maIsattningar, 
inriktning, organisation och ledarskap som ar unik. 

Ytterligare kritik i det offentliga samtalet som uttalas mot reformen men utifran 
nagot annorlunda utgangspunkter. 

"Jag ar dock inte saker pa att det handlar om mera Jrihet: snarare 
misstanker jag att Bildt och Unckel vill satta nya kuskar bakom de 
akademiska falarna. Mojligen vill de ocksa utnyttja moroten lite mer an 
piskanfor att stimulera deras anstrangningar". 

"Likt en industridirektOr som vill minska lagerkostnaden for rostfria 
kastruller, vill Unckel oka genomstromningstakten pa studenter inom 
universiteten ". 

"Fran ekonomisk effektivitetssynpunkt kan nog detta vara bra. Den 
mentala lattjan inom universiteten, bade bland studenter och larare, icke 
minst bland oavsattliga professorer, har utan tvivel varit at skogen for 
stor". "Professorer ar hapnadsvackande milda nar det galler att papeka 
den korruption som lever och frodas sedan manga ar innanfor de 
akademiska murama". 273 

Nar tidskriften Universitetslararen i det offentliga samtalet gar ut och fragar sig 
hur nagra tidningars ledarskribenter ser pa hogskolans framtid, framkommer en 
ungefarligen lika polariserad bild som akademins egna fOretradare ger. Pa 
Dagens Nyheter ar man skeptisk till tvara kast i utbildningspolitiken. Man 
fOrutser inga stora fOrandringar, eftersom en hel del av de reformer som 
utbildningsministern pastas ta at sig aran av, som exempelvis stOrre makt at de 
enskilda hogskolorna, inleddes under den forra socialdemokratiska regeringen. 
Mojligen skulle det kunna bli "vissa markeringar i marginalen", men inget seriost 
fOrsok att vrida klockan tillbaka. RedaktOren ar dock i stort sett nojd med vad 
utbildningsministern astadkommer under sin regeringstid. Expressen a sin sida 
menar, att hogskolan mojligen har blivit fOr amerikabunden, stromlinjeformad 
och ytlig, men ar samtidigt glad over att hogskolepolitik fatt en sadan tyngd och 
prioritet under den moderate utbildningsministern. Medan Dalademokratens 
chefredaktOr for sin del finner, att de regionala hogskolorna satts pa undantag 
och att det darfor blir svart med kvalitet och forskningsresurser. Hon menar att 
universiteten inte bara kan ses som delar i ett hogkvalitativt forskningssamhalle 

Bauer, Nordisk Pedagogik. VOL 15 (1995). 
Stig Stromholm, Den svenska hogskolan. Uigesbestiimning och framtidsdebatt, s 141-147. 
Torsten N ybom, Att alltid arbeta mot tidsandan, Svenska Dagbladet 1994-10-29. 
Gunnar Adler-Karlsson, Den akademiskafrihetens uppgang ochfall, s 261. 
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utan ocksa bar fungera som viktiga motorer i samhallet.274 Fran mer 
vansterinriktat hall kan man lasa, att stiftelseformen, privatsponsringen, 
konkurrensen om me del och tjanster mycket lite har med de klassiska "Lehr-" 
och "Lernfreiheit" att gara. Det paradoxala ar att samma regering som pladerar 
fOr sameuropeisk standard valjer att amerikanisera den hagre utbildningen.275 

Fran enskilt !arar- och forskarhall tycks sttimningarna och reaktionerna vara langt 
if ran de tumultartade som hagskolan skakades av yid 1968 ars reform, trots att 
de senare reformerna val sa mycket torde kunna ingripa i fOrutsattningar fOr den 
enskilde lararen. Nagra fa raster fOrefaller oroas aver att forskningsresultat 
farvandlas till affarshemligheter och forskare till bolag, medan andra menar att 
det ar "roligt" med kommersialisering och uppskattar att kunna tjana pengar pa 
annat an undervisning. Fran att ha varit pa vag att bli en av de mest centralstyrda 
och byrfuatiska sektorerna i samhallet, bekymrar sig andra fOr att gransen 
mellan naringsliv och universitet haIler pa att suddas ut. 276 Det bar vara 
regeringens och riksdagens framsta angelagenhet att sarja far att den intema 
kvalitetskontrollen fungerar. En kvalitetsbedamning bar inriktas pa processen 
och inte pa resultatet. Processen handlar om lararnas satt att farebereda, 
genomfara och samverka med andra i undervisningen, samt de studerandes satt 
att studera. En sadan granskning farutsatter externa granskare.277 Infarandet av 
den s k studentpengen ses som ett uttryck far planhushallning och ett sj allast 
kramarsystem som riskerar att ersatta stravan efter kunskap och bildning.278 Man 
skriver att det borde vara !att att astadkomma ett battre resursfardelningssystem 
far den svenska forskarutbildningen an den fantasilasa, principiellt felaktiga och 
endimensionella produkt som Utbildningsdepartementet med 
Resursberedningens hjalp har astadkommit och som riksdagen fastslagit. Man 
ser ocksa en motsagelse mellan stravan mot rninskad direktstyrning fran 
statsmakternas sida och en akad autonomi fOr universiteten, nar det samtidigt 
talas om ett prestationsrelaterat resursfardelningssystem. 

"Mera vidsynta och kloka ekonomer skulle papeka att 
forskarutbildningens betydelse for samhallsutvecklingen knappast kan 
fangas av ett endimensionellt resultatmatt av denna typ. Om man tror att 
det finns ett entydigt matt pa produktionsresultat i forskarutbildningen 
finns en principiell riktig metod - som Resursberedningen helt har 
missat - att astadkomma effektivitet i resursfordelningen av en given 
resursram".279 

Andra menar att akademins larare och forskare ar sa upptagna med den egentliga 
verksamheten att fOrandringarna IOper obemarkt fOrbi. 

3.5 Uppdrag far utredningen RUT-93 

Fran statsmakternas sida uppstar tankar om att hela 1993 ars universitets- och 
hagskolereform bar fOljas upp i ett vidare perspektiv an resursberedningens 
ideer och med betoning pa innehaII och ett mer praktiskt genomfarande. Intresset 
kan tolkas pa flera satt. Dels att man verkligen vill fa till stand en oberoende 
utredning av personer som inte direkt eller i sitt dagliga arbete ar involverade och 
dels att regeringen vill driva pa sjaIva genomfarandet av reformen. Det ar ocksa 
fOrstaeligt att utbildningsministern, som far farsta gangen i modem tid far 
majlighet att utifran moderat synpunkt forma utbildningspolitiken, verkligen 
bemadar sig och tar chansen att saka astadkomma det paradigmskifte han kan 

Skepsis, bekymmer och hopp - fyra ledarskribenter om hogskolans framtid efter regeringsskiftet. 
UniversitetsHiraren. Nr 14 (1994). 
Anders Bjornsson,Akademiskfrihet, An en gang, Clarte 1993:1, s 63-66. 

276 Per-Olof Andersson ochMaria Wendt, Systemskifte pa universitet, Goteborgsposten. 1994-12-18. 
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formodas ha efterstravat. I flerpartiregeringen ar det visserligen flera partier som 
star bakom regeringsfOrklaringen, men ett noterbart sammantraffande ar att 
moderatema i den nya regeringskonstellationen lagger beslag pa de bada 
ministerpostema inom utbildningsomradet. Skolministem gor aterigen begreppet 
bildning centralt och definierar det som att ett visst bestamt stoff ska laras in i 
form av kamamnen. Samtidigt lyckas Kristen demokratisk samling (KDS), i 
samma regering och i samma koncept, fa igenom de kristna grundvalar som 
kritiker tolkar som ett besvarande dubbelt budskap. 

I december 1993 beslutar regeringen att tillsatta utredningen RUT-93 och skriver 
i direktiven att man fOrvantar sig en lOpande redovisning. Daremot sager man 
inte pa samma satt som till Grundbulten, att utredningen ska agera interaktivt. 
RUT-93 uppmanas att studera hur den nya friheten och ansvaret har utnyttjats 
och i vilken utstrackning syftena med reformen har uppnatts. Den rad av 
aktiviteter som utredningen tar initiativ till, vaIkomnas av departementet och av 
de narmast berorda.280 I jamforelse med Laroplanskommittens betankande, den 
utredning som lagts fram om gymnasieskolan, far begreppet bildning inte sin 
motsvarighet i utredningstexten eller i de diskussioner som fOljer. Istallet fOrs 
begreppet frihet fram som den nya markoren fOr politiken inom den hogre 
utbildningen och mera som en organisationsprincip an som en larandefilosofi. 
De klassiska frihetsideaIen "Lehrfreiheit" eller "Lehmfreihet" berors endast 
mycket perifert och den diskussion mellan utbildning och bildning som skulle 
kunna fOrvantas forekommer i princip inte aIls. En tankbar fOrklaring ar att fokus 
i reformarbetet inriktas pa att uppna vissa starkt onskvarda resultat och mindre pa 
den process som kan forvantas led a fram till dessa resultat. 

Det forefaller vara just organisationsfragorna som ligger 1 

utbildningsdepartementets intresse, vilket indirekt ocksa bekraftas av de 
tillaggsdirektiv som laggs pa RUT-93.281 De far som ny uppgift att se over 
strukturen fOr de centraIa myndighetema inom den hogre utbildningen och 
komma med fOrslag till en sammanhaIlen myndighet, vilket kritiker menar kan 
fora tankama till ett aterupplivande av den centralistiska tanken. I sitt 
delbetankande, "Ett nytt hogskoleverk", avvisar utredningen fOrslaget att lagga 
ansvaret for antagning pa det nya hogskoleverket, med motiveringen att det finns 
ett nationellt intresse att bevara den frihet som skapats och att praktiska 
svangheter bor utesluta foreskrifter om en central antagning.282 

RUT -93 far vidare i uppdrag att studera: studentinflytande i olika beslutsorgan, 
behorighetsvillkor och urvalsregler, antagningssystem och information till 
studentema, den hogre utbildningen och internationaIisering, relationema mellan 
styrelsefakultet och institutioner samt ansvaret fOr den intema utvarderingen. I 
ytterligare ett delbetankande, "Behorighet och urval", diskuteras forslag till nya 
antagningsregler och man kommer bl a fram till, att det maste ske en rad 
forandringar och anpassning av reglema som en fOljd av de nya 
forutsattningarna.283 Man vill se en klar rollfordelning mellan Hogskoleverket, 
som har till uppgift att uWva tillsyn, och enskilda universitet och hogskolor, fOr 
att avgora vilka sarskilda fOrkunskapskrav som gaIler for olika typer av 
utbildningar. Utredningen fOreslar vissa preciseringar av behorighetskraven. 
Delbetankandet "Allman behorighet fOr hogskolestudier" ar ett svar pa direktiven 
att lagga fram forslag till forandringar i hogskolefOrordningen och syftet ar att 
skapa en nationell ordning och koppling mellan gymnasieskolan, 
vuxenutbildningen och hogskolan.284 

Dir 1993:143: Uppjoljning av 1993 ars universitets- oeh hOgskolerejorm. 
Dir 1994:126: Tilliiggsdirektiv till utredningen om llppjoljning av 1993 ars universitets- oeh 
hogskolerejorl11. 
SOU 1994:153: Ett nytt hOgskoleverk. 
SOU 1995:71: Behorighet oeh urval. 
SOU 1995:41: Allmiin behOrighet jar hOgskolestudier. 
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Departementet Iagger under den forsta tiden ner ett mycket stort arbete pa att 
informeraimarknadsfOraiimplementera reformen och RUT-93 tar initiativ till 
personliga besok och kontakter och har seminarier med Iandets rektorer, 
dekaner, prefekter, studenter och styrelse1edamoter. Som framgar under 
rubriken "Metod", ror de fragor som diskuteras reformen och dess 
fOrutsattningar i yid bemarkelse. 285 Av ett odaterat arbetspapper hos utredningen 
RUT- 93 framgar, att departementsIedningen enligt ursprungsdirektiven ser pa 
utredningens arbete som att folja en process och enligt tillaggsdirektiven att 
komma med fOrsIag. 286 Pa ett forhallandevis tidigt stadium bestammer man sig 
for en egen arbetsordning och forklarar att man inte ser nagon anledning att ta 
fram parallella uppgifter till dem som gar att hamta fran universitetens egna 
arsredovisningar och anslagsframstallningar. Startpunkten for RUT -93s arbete 
bIir en nationell enkatundersokning i februari 1994. 

I rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen" skriver RUT -93, att 
ledningarna for Iandets universitet och hogskolor generellt ar positiva till 
reformen trots den hoga reformtakten. Daremot irriteras man over de punktvisa 
restriktioner som kommit till i efterhand fran departementsledningens sida och 
som pastas stOra den nya frihetsordningen. RUT-93 drar slutsatsen att 
styrelsernas roll ofta upplevs som otydliga och att kunskaperna om dess 
uppgifter ofta ar bristfalliga. For att undersoka detta narmare tar man initiativ till 
en sarskiId intervjuundersokning och anlitar en fristaende konsultbyra. De 
resultat som kommer fram ar av sa stort intresse att de blir en del i serien av 
RUT-93s rapporter.287 Av denna rapport framgar tydliga skillnader i 
styrelsearbetet mellan olika Iarosaten, vilket fOrklaras ha att gora med Iarosatets 
karaktar, ordfOrandeskapets utformning, dvs om rektor ar ordfOrande eller inte, 
sammansattningen av styrelseledamoter och de varderingar ledamoterna for med 
sig in i styrelsearbetet. Allt detta kan paverkas av en forbattrad rekrytering, 
introduktion och utbildning av styrelseIedamOterna i akademins speciella 
forutsattningar.288 I ett sarskilt avsnitt diskuteras rektors roll som ordfOrande i 
styrelsen och utredningen kommer fram till att rektors dubbla stallning, dels som 
ordforande i styrelsen dels som operativt ansvarig fOr verksamheten, gor att 
styrelsen inte kan utkrava ett s k verksamhetsansvar fran rektor. Utredningen ar 
langre fram i skrivningarna fOrvanad over att flera rektorer efterlyser ett mera 
kraftfullt agerande i styrelserna bl a nar det gaIler ekonomisk uppf01jning, 
allrahelst nar de sjalva har ordforanderollen. RUT-93 menar att diskussionen 
kring rektorernas roll som styrelseordforande maste fortsatta. 

RUT-93 beror ocksa den akademiska kollegialiteten och menar, att den gamla 
ordningen med starka kollegiala inslag kan leda till att alltfor mycket tid laggs pa 
beredning och kompromissande innan beslut fattas. Att standigt betona sin sarart 
leder till att fOrandringsprocessen inte bedrivs i onskvard takt. RUT -93 gor 
skillnad mellan rektorsstyrda, insitutionsstyrda eller fakultetsstyrda modeller fOr 
ledning och organisation. De mindre enheterna som saknar fakultetsorganisation 
eller de specialistinriktade ser man som rektorsstyrda, liksom nagra riktigt stora 
enheter och specialisthogskolor. 289 Generellt menar man, att en mycket tydlig 
decentralisering har genomforts till institutionsnivan. Institutionema har fOrts 
samman till slagkraftiga enheter och ibland har tom prefektstyre infOrts, vilket 
RUT-93 befarar kan medfora oklarheter med dekanrollen. 

Detta material finns inte skriftligen dokumenterat hos RUT-93 och kan saledes inte bli nagon del ay det 
empiriska materialet i denna studie. 
Arbetspapper som RUT-93 tagit fram som ett fortydligande infOr denna studie. 
Styrelsells roll inol1l universitet och hogskolor. Arbetsrapport Nr 5. En undersokning utfOrd ay Augur 
Marknadsanalys AB (1995). 
Verksamhet, organisationsstorlek, Hirosaten med stark institutionsstruktur, Hirosatets krismedyetande och 
historia, hur interna incitament ar utformade, oyanstaende rapport, s 50. 
Universitet och hOgskolor i joriindring. Arbetsrapport Nr 1. (1995). ExempelYis namns KTH och KT, s 
25. 
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Nar det galler ledarskapet i generell bemarkelse utgar utredningen ifdm 
reformens intentioner, att det ska betonas och forstarkas och utgora grund for 
hur man lokalt skapar handlingskraft och fornyelse. Man noterar den 
fOrskjutning som skett, att rektorerna ell er styrelsen nu ska utse prefekter, vilket 
markerar en ny syn pa ledarskapets helhetsfunktion. Traditionen av 
kollegialitetsprincipen har darigenom brutits. Dekanerna ska enligt den nya 
ordningen utses av rektor men fortfarande efter val av lararna i fakulteten. Detta 
ser RUT -93 som en sammanblandning av en amerikansk ledningsmodell, dar 
dekaner utses av styrelse eller rektor och den kollegiala modellen, dar lararna och 
forskarna sjalva valjer sina ledare. I rapporten skriver RUT -93 att dekanerna 
uttrycker osakerhet om vem som egentligen bestammer, medan prefekterna ar 
mer tydligt medvetna om sin nya roll och har en mycket god insikt i 
mtilsattningen och intentionerna med sjruva reformen. RUT-93 framhtHler att 
bade prefekter och dekaner tycks ha blivit overraskade av kraven pa ledarskap. 
Den konklusion man gor ar, att institutionerna har gjorts starka och rektor har 
blivit chef medan fakultetsnivan urholkats och dekanus roll har forsvagats. 
Utredningen befarar att spanningar kan tankas komma att uppsta mellan 
fakulteter och ledning, mellan dekaner och prefekter och mellan ledningen och 
ovriga delar av verksamheten. Orsaken kan komma att ha med stor 
arbetsbelastning att gora och att ansvarsfordelningen inte fOljs upp med en tydlig 
befogenhetsfordelning eller att den administrativa belastningen pa 
institutionsniva okar. 

RUT-93 skriver vidare att ledarskapet i och med 1993 ars reform tatt en okad 
betydelse, vilket inte tillrackligt uppmarksammats av akademin, dar synen pa 
ledarskap fortfarande delvis ar fOrtildrad. "Framtidens ledare maste kunna fatta 
obekvama beslut". Det kravs atgarder i det fortsatta utvecklingsarbetet som 
verkar for en attitydforandring tillledarskap och att ledarutveckling ges stOrre 
uppmarksamhet an tidigare. Universitetsadministrationen ar en nodvandig 
profession for att akademin ska kunna fungera pa det satt som ar tankt. Och fOr 
att inte de nya ledarna prefekterna ska fastna i administrativa uppgifter behovs 
dessutom en ny administrativ kompetens pa institutionsniva. 

Nar det galler kvalitetsutveckling, uppfOljning och utvardering menar RUT-93, 
att det paborjade arbetet bor fortsatta, men lamnar vidare at en sarskilt utredning 
att belysa dessa fragor ytterligare. Som en sista rapport i serien av 
arbetsrapporter presenteras "Lararna, Undervisningen och Forskningen".290 
Syftet ar att utvardera hur lararna har uppfattat och paverkats av reformen, men 
man kommer efter en intervjustudie aven in pa synen pa styrning, ledning och 
ledarskap, men utifran ett lararperspektiv. Utredningen konstaterar i sin analys, 
att den enskilda lararen uppvisar forhallandevis stor okunnighet om reformen. 
Detta har att gora med varderingsskiljaktigheter och att man inte tar till sig 
reformens intentioner pa allvar eller mojligen ifragasatter betydelsen av sjalva 
reformen. K valitetsarbetet ar vasentligt for att Sverige som kunskapsnation ska 
starkas, eftersom den hogre utbildningen uppvisar en rad tillkortakommanden 
och bristande legitimitet i internationell jamforelse. Det tidigare systemet har varit 
alltfor centralistiskt, trogrorligt och likformigt. Utredningen beror ocksa 
problematiken med att kvalitetsarbetet pa sikt kan tankas komma i konflikt med 
ekonomistyrningens principer. 

I de fall dar utredningen kommer in pa styrnings- och ledningsfragor starks den 
tidigare bild som tidigare redovisats av RUT-93, att ledningspersoner upplever 
friheten fran detaljregleringen som positiv och att man ser ett sarskilt varde i att 
kunna medverka till att profilera den egna hogskolan, men att uppfOljnings- och 
ekonomifragor tynger det i ovrigt positiva intrycket till reformen. "Ledare som 
uppvisar entreprenorsanda och lyhordhet infor reformens intentioner mots ofta 
med en skepsis av andra larare. De bedoms ofta med en mattstock, som hor 
hemma i ett annat och mer utpraglat kollegialt ledarskap". 

RUT-93. Arbetsrapport Nr 7 (1996). 
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3.6 Avslutande fragestallningar 

Med 1993 ars reform har det alltmer fOrts fram ideer om att manniskans behov 
av hierarkier och detaljstyrning blir allt mindre och att samhallets tro pa 
auktoriteter haIler pa att forandras. Ett sadant synsatt fOrefaller bygga pa en slags 
oberoende utvecklingstanke som ar frikopplade fran livet och verkligheten i 
ovrigt och kan kopplas till Habermas tankande om livsvarlden, som sjalvklar och 
grundlaggande for var forstaelse om verkligheten och som saledes inte kan 
tankas bort eller avskaffas. 

For Habermas har livsvarlden sina givna begransningar och maste darfOr 
kompletteras med andra analyser for att man ska kunna forsta moderniseringens 
inneborder och drivkrafter. Om man enbart haIler sig till livsvarlden kan det 
framsta som om individerna verkar helt fritt och autonomt i forhallande till 
samhaIlets bindande strukturer.291 Habermas menar att expertkunskap och social 
ingenjorskonst har kommit att tilldelas ansvaret fOr lOsningen av allt flera 
samhalIsproblem och vetenskapen blir med ett sadant synsatt snavt positivisk. 
Manniskans fOrmaga att gora politiska och etiska stalIningstaganden reduceras 
medan teknik, naturvetenskap och administration har kommit att ta over 
samhallsaparaten. Darigenom forvandlas vetenskap och teknik till ideologi.292 

De som varderar en utbildningspolitik och en ideologi som betonar en stark tilltro 
till den enskilda personens mojligheter kan dock luta sig bekvamt tillratta i 
dagens historiska velklighet och finna stOd i de frihetsuttalande som blivit ett 
dominerande ideal. A andra sidan kan samma person forvantas vara bekymrad 
over signaler om att den utlovade friheten mojligen kan tankas ha sina 
begransningar. 

"Den moderna styrningsrationaliteten kan sagas vara baserad pa en pendelrorelse 
mellan sjaIvstandighet och reglerbarhet, mellan iden om och konstitutionen av ett 
fritt och autonomt subjekt och produktionen av onskvarda styrbara mal och 
generella sarnhalleliga funktionslagar. Detta betyder i sin tur att den liberala 
formen av styrning konstitueras och rekonstrueras genom en sammanvavning av 
dels programmerbarhet och dels genom att lata ett oppet faIt rada, i vilket 
forestallningar om 'frihet' kan iscensattas pa andra villkor an genom solida 
politiska program och berakningsformer" .293 

I reformerna kan de motsagelsefulla budskapen som framkommer tankas ha sin 
fOrklaring i de kompromisser som den sammansatta regeringen tvingas gora i 
regeringssamarbetet. Honnorsordet frihet, som det framsta uttrycket for ett 
samhalIe dar statsmaktens styrning av tradition ar lag, far sallskap av begrepp 
som kvalitetsstyrning och resurstilldelning. Dessa senare begrepp fOrknippas 
vanligtvis med forhallandevis stark styrning och torde med viss svarighet kunna 
inrymmas inom samma strategi. I regeringssamarbetet uppstar ett mote mellan 
liberalism och konservatism, mellan dem som misstror statlig styrning, eftersom 
den uppfattas hamma framforalIt naringslivets utveckling och de konservativa 
krafterna som av tradition betonar statens ansvar. 

Mot denna bakgrund soker jag forverkliga det forsta av mina syften: att tolka och 
belysa nagra synliga delar av den process och de strategier med vilka 
statsmaktema jorsoker ja akademin att mota beslutade joriindringar och hur 
liirosiitena jorMller sig hiirtill. 

De fragor jag inledningsvis staller handlar om pa vilket satt statsmakterna gar 
tillvaga fOr att universiteten ska forvandlas till att battre svara upp mot nya tidens 
krav och hur dessa krav artikuleras? Framtrader nagra av ovanstaende 

291 Be1l1t Gustavsson, Bildningens viig, s 172 ff. 
292 Mats Alvesson och Kaj SkOldberg, Tolkning och reflektion, s 183. 
293 Kenneth Hultqvist och Kenneth Peterson, FOllcault, nal11net pa enl110dern vetenskaplig och filosofisk 

problematik, s 29 
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tvetydigheter i departementets eller RUT-93s kontakter med den akademiska 
varlden och vilka lir de krafter som styr? Ett annat antagande lir att intentionerna 
motiveras av de forestallningar och kunskaper som berorda personer har om 
landets universitet och hogskolor. Hur kommer detta till uttryck och vilka 
intressen representerar statsmaktema? 

Under processens gi'mg fOrs bl a asikter fram, som det gladjande i att den nya 
reformen inte ti1lkommit av besparingssklil dlirfor att vi i samhlillet nu inser 
vlirdet av forskning och utbildning. Argumenten fOrefaller tungt vligande och 
vlilgrundade, men vad finns det fOr saklig grund for pastaendet. Vilka lir dessa 
akademins fOretrlidare som uttalar sig och hur forhaIler de sig till reformerna och 
vilket engagemang har de i ovrigt i implementeringsarbetet? Finns det under 
reformarbetet nagra tydliga allianser som framtdider och hur hanteras de av 
utbildningsdepartementet och RUT -93-aktOrerna? 

Det andra perspektivet lir hur de enskilda hogskolorna uppfattar incitamenten till 
reformen, sasom det framtrlider i det framtagna materialet i fOrhallande till "det 
offentliga samtalet"? Av manga skrivningar framgar, att savlil statsmakterna som 
RUT -93 bemodar sig om en ovanligt interaktiv process med landets llirosliten 
och att detta ar en process som uppfattas positivt. Invlindningar maste ha funnits. 
Var finns det personifierade motstandet och hur ser det i sa fall ut? Pa vilket satt 
ar det under processens gang mojligt att fOra fram invandningar och 
tveksamheter, vilka ar de i sa fall och hur framtrader de i det empiriska 
materialet? 

RUT -93 lir i sin rapport "Ledningen, makten och vetenskapen" tydlig och gor 
forhallandevis uppseendevlickande stlillningstaganden. Man uttrycker bl a: att 
kollegialt arbetsslitt ar onodigt tidskravande, att betoning av sarart hindrar 
implementering, att ledarskapet inom akademin lir foraIdrat och att 
administrationen maste starkas for att obekvama beslut ska kunna tas. Pa vilket 
satt kan dessa stlillningstaganden och RUT -93s interaktiva process i 
implementeringsfasen tlinkas paverka reformens genomforande? Vad ar det fOr 
visioner som framtrlider, hur uppfattas RUT-93s roll och hur kommer det sig att 
man valjer ett interaktivt arbetssatt? Hur framtrader RUT -93s egna kritiska 
forhaIlningssatt till sin empiri? 

Mitt andra huvudsyfte har jag uttryckt som: att utforska pit vilket siitt akademin 
axlar statsmaktemas tidigare ansvar och analysera hur denna ansvars- och 
beJogenhetsJordelning Jordelats inom respektive liirosiiten. 

Som framgatt av kapitlet "Bildningsideal och samhallskrav" kom begreppet 
bildning att bli markoren for den nya utbildningspolitiken. I inledningen till 
"Avslutande fragestli1lningar" for jag fram det mlirkliga i, om talet om frihet inte 
appellerar till det som brukar uppfattas som akademins innersta vasen. Den 
Humboldtska visionen som sa varmt omhuldas av akademin, utgick 
ursprungligen ifran att den egentliga friheten endast kan uppnas om universiteten 
var sjalvagande. Vad dagens tolkningar av begreppet frihet kan tankas innebara 
fOrefaller vara mera osakert och darfOr valjer jag att ur det empiriska materialet 
soka skapa stOrre klarhet kring begreppets olika inneborder. Handlar frihet om: 
universitetens frihet i fOrhallande till statsmakterna och samhallet som helhet, 
forskningens frihet och forhi'tllande till sektorsorgan, fakulteter och 
forskningsrad eller handlar det om enskilda individers frihet i den egna 
positionen som universitetslarare/forskare i fOrhallande till institutionen, amnet 
eller utbildningsatagandet? Jag fragar mig ocksa om det ar mojligt att 
verksamheten efter 1993 ars reform kan styras utifran sina egna inre 
fOrutsattningar och hur detta i sa fall kommer till uttryck? Finns monster och 
uppenbara skillnader i fOrhallningssatten pa vilka llirosaten, discipliner och 
kulturer forhaller sig till frihetsbegreppet? 

Som tidigare antagits kan de tvetydigheter och dubbla budskap som framkommer 
mojligen ha att gora med skilda ideologier. Exempel pa detta ar nar man a ena 
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sidan talar om behovet av att aterskapa nagot av den kollegiala kultur som 
tidigare funnits, a andra sidan beldagar man att Iararna i de tidigare reformerna 
fjarmats fran beslutsprocesserna. Hur forvantar man sig att utOvandet av ett 
kollegialt roterande Iedarskap i den praktiska verksamheten ska paverkas av de 
nya styrnings- och Iedningsprinciperna? Hur och varifran argumenteras for en 
fortsatt kollektiv ordning? Pa vilket satt argumenterar Iandets Iarosaten fOr 
fokuseringen av Iedarskapet till Iarosates- eller institutionsniva och hur paverkar 
detta den enskiIde Iararens/forskarens mojligheter att medverka i 
besIutsprocesserna? Hur ser framtradelseformerna ut. 

Det tredje syftet ar: att utforska hur liirosiitena analyserar konsekvenserna av de 
foriindrade ansvarsforhaUande bade avseende helheten som det siirskilda 
pedagogiska ansvaret. 

RUT-93 hanvisar i rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen" till den 
utredning som aktualiserades av Grundbulten om "Ledning och Iedarskap i 
hogskolan" och som fOrordar en organisationsstruktur med starka och 
sjaIvstandiga institutioner, en strategiskt sammanhallen hogskoleledning samt 
administrativa stOdfunktioner med hog kompetens och serviceniva. Kan man 
spara nagot av detta forhaIlningssatt och kan man upptacka nagra skillnader i hur 
Iandets Iarosaten vaIjer att axIa det nya mandatet. Vad ar det som framtrader. 
Finns det nagra Iarosaten eller aktOrer som forefaller vara mer 
forandringsbenagna an andra och pa vilket satt visas genom empirin att detta har 
kommit till uttryck i den praktiska verkligheten? 

Grundutbildningens roll inom universiteten har pa senare ar haft ett stigande 
varde. Det brukar havdas att text maste fOrstas historiskt, den maste fOrstas som 
en produkt av en person eller grupp, den maste fOrstas inom ramen for en 
ekonomisk och spraklig struktur - och den maste slutligen fOrstas som ett verk 
som griper in i framtiden. bl a utifran den pragmatiska utgangspunkten att ju 
bredare och battre utbildad befolkningen ar desto battre ar det. Mojligen har saval 
den utbildnings- som bildningspolitiska aspekten kommit i skymundan av 
retoriken kring frihetsideal, vilket Iett till att reformen har kommit att ses som en 
reform fOr nya organisationsprinciper snarare an en biIdningspolitisk reform. 
Nar nu statsmakterna fOr forsta gangen Iagger ett stort och eget ansvar for 
grundutbiIdningen pa de specifika Iarosatena staller man samtidigt nya krav pa 
kostnadseffektivitet, uppfOIjning och utvardering. Pa vilket satt diskuteras i det 
empiriska materialet utbildnings- och bildningsideal och hur berors det 
pedagogiska Iedarskapet? Hur spegIar det empiriska materiaIet intresset fOr att ta 
ansvar for grundutbildningen? Hur sprids budskapet och pa viIket satt signaleras 
det nya ansvaret fOr grundutbildningen inom Iandets Iarosaten? Vad ar det fOr 
tankande som ligger bakom RUT-93s fOrhallandevis stora fokuseringen av 
rektorerna som ordfOrande i universitetens styrelser och vad kan syftet tankas 
vara med detta? Forekommer nagra skiljaktigheter och kan man se nagot monster 
i forhaIlningssattet att fokusera ansvarstagandet fOr grundutbiIdningen hos de 
aktOrer som representerar skilda Iarosaten, discipliner och kulturer? 

Forhallandevis stort utrymme har i det "offentliga samtalet" agnats at 
kvalitetsarbetets olika uppfoljande delar, medan man inte lika mycket 
uppmarksammat hur det nya ansvaret ska se ut. Det forefaller som om tilltron till 
akademins egna fOrutsattningar och mojligheter att ta itu med sin a egna problem 
sviktar och inte sallan anvands utomvarldsargument for attJstadkomma ett tryck 
mot det akademiska systemet. Strategin fOrefaller bekant. Ar det sa att akademin 
Utter sig overtygas och hur staller man sig egentligen till kvalitetsutvardering av 
verksamheten undervisning? Hur tolkar man inneborden av de olika begreppen 
och vilka fOrandringar uppIever man sig tvungen att genomfora pa larosatesniva? 

Ett genomgaende tema inom samtliga huvudsyften iir att belysa genusaspektens 
niirvaro och betydelse i sammanhanget. 
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Jag ar intresserad av pa vilket satt kvinnorna ar sarskild berorda, medverkande 
eller uppmarksammade i processen kring hur morgondagens universitet ska 
styras och ledas? Vad har det for betydelse nar man pa ministerniva uttrycker att 
mojIigheten till okad jamstalldhet bast uppm'is pa det lokala planet, nar det 
samtidigt uttrycks tvivel over den enskilda hogskolans formaga att komma 
tillratta med jamstalldhetsproblem? Hur paverkas kvinnors mojligheter nar 
jamstalldhetsplaner uppfattas som valvilligt formulerade maIsattningar, medan 
modeller fOr utvardering och aterforande av resultat tycks saknas. Vad far det for 
betydelse nar tilltron till akademins egna rekryteringsprocesser till de hogre 
befattningarna fran flera haIl inte upplevs fungera pa ett tillfredsstallande satt? 
Hur ser Sveriges larosaten pa kvinnors ree1la mojligheter att ta del av de 
processer som innebar styrning och ledning av akademin? 

Under perioden 1991-94 fors i det offentliga samtalet parallella och overlappande 
diskussioner och argumenten som uppenbarligen harror fran olika delar av 
reformarbetet. Yid tolkningsarbetet ar detta en komplikation, men kan ocksa ses 
som ytterligare ett skaI till varfor det ar sa angelaget att soka tranga bakom 
skeendet. Detta innebar att de reaktionerna som man i det empiriska materialet 
ger uttryck fOr visserligen maste tolkas utifran sin kontext, men att det finns skttl 
att anta att det aven inom akademin finns personliga bevekelsegrunder, 
ideologier och varderingsgrunder, utifran vilka olika stallningstaganden gors. 
Min ambition ar att soka uppenbara framtradelseformerna av dessa mekanismers 
mojliga styrande verkan. 

Mot denna bakgrund narmar jag mig en tolkning och analys av det empiriska 
materialet sasom det framgar av den kartlaggning och analys som gjorts av RUT-
93 om hur de nya friheterna utnyttjats, av rapporten "Ledningen, makten och 
vetenskapen", underlagen i den remissrunda som med anledning darav gatt ut till 
landets larosaten under hosten 1995, samt de enskilda intervjuerna med forre 
statssekreteraren och nuvarande bitradande statssekreteraren i 
utbildningsdepartementet samt forre rektorn for Stockholm universitet. 
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4 Reformens intention er, implementering och bemotande
en resultatredovisning 

4.1 Statsmaktemas forandringsstrategier 

Pa vilket satt forestaller sig statsmakterna i samband med 1993 ars reform, att 
universiteten ska forvandlas till att battre svara upp mot den modema tidens krav 
och hur artikuleras detta? Kan man upptacka nagot om hur den faktiska 
implementering gar till? 

Foretradarna fOr den borgerliga utbildningspolitiken befarar forhallandevis tidigt 
att man endast hade en regeringsperiod till forfogande. Av intervjun med forre 
statssekreteraren Bjarne Kirsebom framgar att man darfor ville komma igang 
snabbt och att reformtempot maste vara oerhort hogt. Det helt dominerande 
motivet ar inte enbart ett basta satt att hushaIla med statens resurser, vilket 
foresprakas av dem som statssekreteraren definierar som kanslihushogern, dvs 
finansdepartementet. Syftet ar ocksa att skapa incitament till forandring av det 
hogre utbildningsvasendet, genom att soka stimulera fram ett 
konkurrensforhaIlande mellan landets larosaten. Detta kan astadkommas genom 
ett fullfOljande av decentraliseringsstravandena fran tidigare reformer, fran 
departements- till larosatesniva. I den nya samlingsregeringen far 
finansdepartementets krav pa reformering av den offentliga verksamheten ge 
vika och den reella makten forskjuts fran finansdepartementet till 
statsradsberedningen, till forhandlingar mellan regeringspartiema. 
Statsministerns filosofi i regeringssamarbetet ar - at var och en sina 
intressefragor och da liberalerna, enligt forre statssekreteraren, inte har sa 
mycket till utbildningspolitik och omradet traditionellt ar av stort intresse for 
moderaterna, besatter moderaterna de bada ministerposterna inom 
utbildningsomradet. 

Pa departementet diskuteras livligt vilken roll som "operationen" ska ha och man 
ser den som tvaialdig. Den langsiktiga strategin blir att forandra 
resurstilldelning, examensordning och ledningsorganisation. Motiven beskriver 
statssekreteraren som en stark overtygelse, att ju hogre grad av frihet fran 
nationella styrinsatser desto battre resultat. Man vill samla makten hos styrelser 
och rektorer fOr att ge mojlighet till en omfordelning - om dessa vill ta det 
ansvaret. Den kortsiktiga strategin har utgangspunkten - det satt pa vilket 
reformprocessen kan uppratthaIlas aven om den borgerliga regeringen efter 
endast en mandatperiod skulle fOrlora valet. Departementsledningen beslutar att 
omgaende tillkalla en utredning, som genom sin blotta existens och genom att 
aka runt tilllandets larosaten och stalla fragor ska se till att reformen inte g16ms 
bort. Varfor utredningsdirektiven skriftligen inte kommer att omfatta ett 
interaktivt moment motiveras med, att utredningsdirektiv i den borgerliga 
samlingsregeringen ofta far karaktaren av politiska forhandlingsprocesser och 
darfor tenderar att bli utslatade. Strategin fran utbildningsministern och 
statssekreteraren blir att "underhandssignaler maste oka i proportion till dessa 
fOrhandlingskompromisser" . 

Sokandet efter en utredare kommer snart igang. Den person man ser framfor sig 
ar en statsvetare som star val forankrad i universitetsvarlden och utifran 
perspektivet systemniva. Med dessa kriterier uppfattar man att det s k flitet 
snavas in och avgorande blir en lang professionell bekantskap. Utredaren 
Brandstrom, har visat intresse for den typ av fragor som avses och genom 
arbetet som chef for Riksbankens lubileumsfond har han bekraftat att han ar 
kapabel att halla stand mot "alIa" intressen och kan ta positionen "fri fran 
paverkan". Det faktum att Brandstrom ar en kand socialdemokrat uppfattades 
varken vara kontroversiellt eller till nagot sarskilt hinder. 

Ambitionen med inforandet av ett nytt resurstilldelningssystem, som forre 
statssekreteraren betecknar som "en exponent av moderat tankande", ar att 
enskilda universitet och hogskolor ska fa betalt for vad de astadkommer. 
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Departements1edningens syn ar att de samlade anslagssystemen spelar stor roll 
och man hoppas.~arfOr kunna klumpa ihop samtliga anslag till ett gemensamt for 
varje larosate. A yen den sarskilde utredaren har samma ambition men vill 
villkora en slags akademisk senat. Den sammanhallna iden blir dock inte mojlig 
att genomfora da man inte fat med alIa koalitionsbroderna, dvs centerpartiet, och 
reformen kommer darror i fOrsta hand att galla grundutbildningen. Hur detta nya 
fOrhallande kommer att avspeglas i marknadsfOringen av reformen och hur det 
forstas av landets larosaten finns anledning att aterkomma till. Av remissvaret 
fran Kungliga Tekniska hogskolan framgar bl a, att man uppfattar att 
statsmaktema overlamnat den direkta styrningen till hogskolorna i och med den 
nya hogskolelagen, -forordningen och det nya resurstilldelningssystemet for den 
grundlaggande utbildningen. Samtidigt noterar man att RUT-93 inte beror 
forskningens forutsattning~ och inriktning och inte tar upp att antalet 
forskningsfinansiarer okat. Aven inriktningen har till en viss del fOrandrats. Fran 
Hogskolan i Karlstadkonstateras att samma lag och fOrordning ger svenska 
universitet och hogskolor nya och valkomna mojligheter att utvecklas efter egna 
behov, men inom ramen for gemensamma nationella mal. Liknande 
uppfattningar fors fram fran Sveriges lantbruksuniversitet som skriver, att 
HogskolefOrordningen ger stora mojligheter fOr enskilda universitet att sjalva 
skapa den lampligaste organisationsformen for sin verksamhet. 

Det ursprungliga langsiktiga syftet ar emellertid forandrat och saledes ocksa 
departementets ambition att mojliggora fOr rektorer och styrelser till lokala 
omfordelningar, vilket i sin tur paverkar stravandena att forandra 
ledningsstrukturen inom akademin. Diskussionen om ett starkt ledarskap forblir 
ihaligt om man i ovrigt inte tar hiinsyn till ett resurstilldelningssystem, sager 
forre statssekreteraren i sin intervju. Visserligen kan man inte begara att rektor 
kan gora "sa hemskt mycket" och nar det galler forskningsverksamheten ar det i 
vissa fall befogat att larosatesledningarna kan uppleva sig som "hotellvardar". 
Statssekreteraren tydliggor att ledarskap inte existerar i nagon slags oberoende 
verklighet dar framforallt personliga faktorer avgor hur lyckat detta ledarskap 
blir. Han tar med andra ord avstand ifran s k "Great-man-Theories" och betonar 
istallet en systemsyn och andra grundlaggande forutsattningar fOr ledarskap. 
Statssekreteraren gor i sammanhanget enjamfOrelse med reorganiseringen av 
forskningsradens verksamhet i Norge. Efter ett ar av uppslitande strider lyckas 
man visserligen se till att de tidigare fristaende forskningsracten blir avdelningar 
under ett nationellt dd, men han ifragasatter starkt vad dessa strider har kostat, 
vilket implicit kan tolkas som om det inte var vart priset. Pastaendet vacker 
onekligen flera fragor. Departementets "langsiktiga" syfte faller till synes utan 
nagon uppenbar effekt pa de fortsatta strategierna. Forhaller det sig mojligen sa 
att detta syfte inte ar det verkliga syftet, eller kan det vara sasom Inge Jonsson, 
forre rektor fOr Stockholms universitet uttrycker att man spekulerar i - "att 
Unckel i fOrsta hand var ute efter att skaffa pengar till stiftelserna". 

Vad betraffar genusperspektivets narvaro i sjalva reformen och i tankearbetet 
dessfOrinnan kommer det fram att en sadan diskussion inte tar nagon stOrre plats 
i 1993 ars reform. Fragoma berors over huvud taget inte pa systemniva utan 
endast i form av diskussioner om "flickor och teknik". Jamstalldheten betraktas 
som folkpartiets angelagenhet och perspektivet finns overhuvudtaget "inte i min 
bild av varlden". En sammanfattande tolkning av statssekreterarens generella 
uppfattning om jamstalldhet ar: en skepticism mot konsmassigt betingade 
styrningar i allmanhet och mot kvoteringar inom akademin i synnerhet. 
Resultatet av styrning som exempelvis kvoteringar, kan leda till klassindelningar 
av exempelvis professorstjanster och darigenom till stor skada. Till skillnad mot 
den frenesi och de aktiviteter som initieras for genornforandet av 1993 ars reform 
menar han saledes, att ambitionen med en jamnare konsfOrdelning inom 
akademin pa samma satt inte behover styras och aktivt implementeras, utan 
"maste fa tillatas vaxa fram i sin egen takt". En liknande uppfattning ger forre 
rektorn fOr Stockholms universitet i sin intervju uttryck for och menar, att 
"visserligen har systemet sina brister men det ar uppenbart att vi ar pa vag i en 
process mot ett battre sakernas tillstand och utvecklingen darfor maste fa tid pa 
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sigil. Den svara situationen i nuHiget att rekrytera kvinnliga ledare hanger 
samman med huruvida kvinnor blir "radfragade i systemet". Nar kvinnoma ar sa 
fa "maste de till slut fa varja sig". Rektor befarar att ett genustankande kan fa den 
negativa konsekvensen att man i vissa fall tenderar att bortse ifran enski1da 
individer. 

Hur ser man fran socia1demokratiskt hill1 pa den borgerliga regeringens fors ok 
att reformera hogsko1evasendet? Reaktionema blir mycket starka nar 
moderatema "bestyckar" departementet med tva ministrar. Det har aldrig tidigare 
hant att de haft sadant inflytande over utbildningspolitiken, menar bitradande 
statssekreteraren Carl Lindberg, socia1demokrat med bred erfarenhet av olika 
de1ar av det politiska utbildningssystemet. I den nya regeringsfOrk1aringen har 
man uttryckt sig ha ambitioner att astadkomma Europas basta sko1a och 
koncentrerar sig pa att skapa och reg1era forutsattningar for privata altemativ och 
akWrer med statliga medel. Statssekreteraren menar att den tidigare 
samarbetskulturen som funnits hogsko1orna emellan diirigenom bryts sonder, 
vilket indirekt tycks bekriifta att utbildningsministems stravanden uppnatt 
avsedda effekter - att astadkomma en konkurrenssituation mellan 1andets 
1arosaten. 

Socia1demokratema sja1va hade i valet 1988 koncentrerat sig pa 
fora1draforsakringen som fick dominera det mesta av det politiska intresset. Pa 
varen 1989 kom en overhettning av ekonomin och tillsammans med centerpartiet 
genomfordes det "frivilliga tvangssparandet" fOr att "ky1a ner situationen". Den 
offentliga sektoms kostnader "stack anda ivag". Trots detta var man fran 
socia1demokratins sida beredd pa en sWrre expansion av hogsko1an an vad den 
borgerliga regeringen tankt sig och genom arbete i utbi1dningsutskottet b1ev det 
mojligt att "kora over regeringen". Statssekreteraren menar att forre 
utbildningsministem sokt framstallda denna expansion som sin egen ideo I 
augusti 1992 forsoker utbi1dningsutskottet fa riksdagen att ytterligare uWka 
p1atsema till hogsko1an med sWd av finansminister Wibb1e, som enligt 
statssekreteraren var pa samma linje som socialdemokratema. 
Utbildningsministem satter sig dock till motviim och menar att det skulle paverka 
kvaliteten negativt. 

Vad galler tidigare utta1anden om att 1andets 1arosaten i samband med reformen 
mojligen uppfattar sig liimnade i en kollektiv vanmakt uttrycker fOrre 
statssekreteraren, att det verkligen ar forsta gangen han mOts av ett sadant 
antagande. Han sager sig inte kanna igen beskrivningen, vilket antingen kan ha 
att gora med att han omger sig med ett "se1ektivt umgiinge" eller att "folk i 
omgivningen beter sig allmant 16gnaktigt". Han betonar istallet att umganget 
mellan departements1edningen och universitets1edningarna var extremt intensivt 
under den aktuella tidsperioden och refererar till en senare komnlentar av rektor 
for Goteborgs universitet, Ling, som efter regeringsskiftet direkt och spontant 
uppges ha uttryckt - "Fan vad vi saknar Er". Kirsebom menar att han kanske inte 
ar mannen att se klart men att det fanns en mycket stor oppenhet for 
diskussioner. Pastaendet om en kollektiv vanmakt framstar darfor som absurt, 
sarskilt nar han gor jamfore1ser med det Lingska utta1andet. 

Yid en precisering av fragestallningen huruvida 1arosatena mojligen upp1evde sig 
overgivna av departementet, (vilket statssekreteraren kommenterar ar negativt 
varde1addat), medger han dock att man nog av och till kunde uppleva "lite 
vanmakt". Departementet tvingades gora alit for att 1ansera en reform som 
visserligen var positiv i sina grundva1ar, men som kunde ge upphov till en iver 
som moj1igen kunde 1eda till att 1arosatena sWtte pa "patrull" och revirstrider pa 
hemmap1an. Darfor kunde man upp1eva reformen som motig. Den tidigare 
regeringen med sitt systemtankande skulle da ha kallat in "kavalleriet", medan 
det for den borgerliga regeringen hand1ar om att skapa ett nytt system, att fa fram 
en organisation och en fungerande ledning pa loka1 niva. Den bi1d man ser 
framfor sig ar att styre1sema har det yttersta ansvaret for 1arosatets ekonomi, att 
rektorer tar ansvar for tillsattningsarenden och att det finns ansvarsnivaer fOr 
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organisation av forskning och grundutbildning. Viktigt ar dock att haIla i minnet 
att det i akademin skul1e finnas kvar ett "svangrum". 

Pa vi1ket satt nagra av landets larosaten forhalIer sig till 1993 ars reform och 
vilka konsekvenser detta leder till pa det lokala planet framgar bl a av 
"Reformparad och reaktioner". I remissvaren till RUT 93 finner man en mer 
nyanserad diskussion kring fOrhallningssatten hos landets larosaten, styre1ser 
och rektorer betraffande viljan att ta ett uWkat lokalt ansvar. Mer om detta 
kommer att tas upp i fOljande avsnitt. 

4.2 Larosatenas officielIa reaktioner 

Utbildningsministern ar besjalad och omgiven av en frihetsretorik baserad pa 
nyliberalistiska tankar som skapar saval eufori som panik, menar fOrre 
statssekreteraren i sin intervju. Allt skulIe rensas bort och det som inte ar 
forbjudet blir tillatet. Centrala utbildningsplaner ska ersattas med en 
examensordning och 1arosatena ska ges frihet att bygga upp sina egna strukturer. 
Det specifika forslaget om resursfOrdelning gar socialdemokraterna emot, 
eftersom man betraktar det som bade extremt och orimligt. 

Enligt Kirsebom skulIe det vara mojligt att kombinera ett klassiskt 
utbildningsideal med ett modernt utbildningssystem och dem som tvivlar pa detta 
forsoker "framstalIa en konflikt med hypotetiska effekter av mojligheter till fritt 
tankande, akademisk frihet". Han karakteriserar fOrre utbildningsministern som 
en "hygglig unimalist" inom moderaterna och som just foresprakar det vasentliga 
i att enskilda personer sjalva far bestamma sa mycket som mojligt. "Folk" skulIe 
fa lasa vad de ville och skilInaden mot tidigare utbildningspolitik ar den starka 
overtygelsen om den personliga drivkraften. Mangas klokskap ar till gagn for 
samhalIet som helhet. 

Den nuvarande statssekreteraren daremot vidhalIer den pragmatiska filosofi som 
socialdemokratin forknippats med och ser det som politikernas uppgift att 
medverka till att universiteten utbildar de manniskor som samhalIet behover. 
Kunskap maste vara anvandbar sa lange som det moderna samhalIet kraver det. 
Genom yrkesexamen erhaIls den kompetens och flexibilitet som gor att den 
enskilde kan stalla om till vad arbetslivet kraver. Hogskolestudier ska vara 
kravande och den studerande ska tvingas gora sitt yttersta for att klara av demo 
Man kan inte strava efter s k klassisk bildning, att studenterna "gal' omkring" och 
att deras utbildning inte kommer till praktisk nytta. Det ar viktigt att inte glOmma 
bort skattebetalarna. 

Prat om yrkesfOrberedande kunskaper ar hyckleri for humanister, menar forre 
rektorn fOr Stockholms universitet i sin intervju. Med den moderna 
utbildningspolitiken oppnas mojligheter for manga att na en alIman kompetens 
och det skapas ett alImant bildningsbegrepp. Men universiteten har tyvarr fOr 
vana att "tyvarr ta pa sig alIa nivaer". Pa 1 960-talet hade vi utopiska 
fOrestalIningar trots att tongivande personer inom socialdemokratin som Myrdal 
fOrde fram att det inte var nagon rattighet att bli filosofie kandidat, medan Olof 
Palme lar ha uttryckt att forskning och forskarutbildning ar elitistiska 
verksamheter. Rektor menar, attjamlikhet i bildningshanseende handlar om att 
pa alIa satt gora bildningschansen sa stor som mojligt, men det ar inte sannolikt 
att alIa vare sig kan eller vill agna sig at akademiska studier. Det handlar om att 
andra forutsattningarna men val att behalIa sjalva den prestigefylIda formen. 
Universitetets uppgift maste vara att lara studenter en attityd och ett vetenskapligt 
forhallningssatt, men nar det galIer begreppet forskning har det dessvarre blivit 
brukat som ett slags allmant honnorsbegrepp, vilket inrymmer det mesta. AlIa 
problem kan inte goras forskningsmassiga. 

I sina reflektioner gal' rektor tillbaka till historien och menar att nar forskning och 
det fria kunskapssokandet blir ett ar under romantiken och den preussiska 
reformperioden, medan studentkontrakten med uppgjorda laroplaner kan sparas 
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anda fdin universitetet i Bologna. Den Humboldtska visionen handlar om "att 
leva i en fantastisk varld av andlighet och kreativitet, men att sedan ga ut i 
samhallet". Dvs yrkesutbildningsfunktionen ar klar - universiteten ska producera 
ambetsman och bestamma examina. Nar det gaIler begreppet bildning menar 
rektor, att det tyvarr alltfOr ofta anvands som socialt signalsystem, men paminns 
om sina egna tidigare uttalanden och som framgar av "JamstaIldhet och 
demokrati mOter marknad och kompetens" och som innebar ett fOrhallandevis 
tydligt stallningstagande, - "Det bor sagas i klarsprak att den hogre utbildningen 
och forskningen syftar till att ta vara pa den intellektuella elit som aven ett 
jamlikhetens samhaIle maste ta vara pa. Nar det gaIler samhaIlets behov av 
humanistisk kompetens pa grundutbildningsniva kan det tillgodoses via det fria 
bildningsarbetet, som har sa lysande traditioner i vart land". Rektor fOrtydligar 
sig i intervjun och sager sig vilja ha ett ekumeniskt bildningsideal som "inte 
utesluter ramarna for vad ett samhalle kan kosta pa sig, men som inte 
uppmuntrar till overliggarskap". 

Fran rektor Stig Stromholm, Uppsala universitet, inkommer en fyrtiosidig 
diskussionspromemoria med personliga stallningstaganden med anledning av 
rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen". Cirka tjugofem av dessa sidor 
innehaller diskussioner om styrelsen, ordfOrandeskapet i konsistoriet, rektors 
roll och utseende av rektor, befogenheter och skyldigheter samt tillsattande av 
rektor. Det sarskilda officiella yttrandet fran Uppsala universitet omfattar tre 
sidor och beror punkterna allmanna synpunkter pa reformen, ledarskapet, 
styrelsens och rektors roll, studenternas syn och kvalitetsutveckling. Pa eget 
initiativ och som den enda studentkar i landet, yid sidan av Sveriges fOrenade 
studentkarer, inlamnar ocksa Uppsala studentkar ett eget yttrande som innehaller 
allmanna synpunkter pa reformen, ledningsformer for hogskolan (hierarkisk 
eller kollegial struktur, rektors roll i konsistoriet, ansvar och befogenheter, 
studentinflytandet), fakulteternas roll, reformens inverkan pa utbildningsutbudet, 
administrationen och tjanstetillsattning. Man talar om reformens tva motstridiga 
mal. Det fOrsta ar individens bildning och samhallets utveckling i stort, dvs ett pa 
samma gang traditionellt bildningsideal kombinerat med den pragmatiska synen 
om samhallets utveckling i stort. Det andra maIet kallar man nationalekonomiskt 
och patalar sambandet med hog kompetens hos medborgarna, vilket antas leda 
till en okad konkurrenskraft och darmed till okad tillvaxt. Nar det galler just 
ledarskapet skriver man att den korsning mellan olika typer av ledarskap som 
rader efter hogskolereformen behover tid pa sig for att bli inarbetad, men att 
fOrutsattningarna for att strukturen ska fungera pa ett tillfredsstallande satt ar 
goda. Det fOrutsatter dock god internkommunikation, klara ansvarsdelningar och 
att va1je niva har val definierade befogenheter. Man tar ocksa upp rektors roll i 
konsistoriet och gar emot den uppfattning som saval rektorn som Uppsala 
universitetet foretrtider. Hur det kommer sig att just Uppsala Studentkar valjer att 
bli frivilliga remissbesvarare kanner RUT-93 inte till. 

Under rubriken "Reformparad och reaktioner" diskuteras hur landets larosaten 
uttrycker sig i det offentliga samtalet i samband med reformens genomforande. 
Rektor for Uppsala universitet har tagit sig/erbjudits forhallandevis stor roll pa 
denna arena och ger uttryck for att hogskolan inte ska uppfattas som vilken 
organisation som helst och darmed inte styras av marknaden. Regelstyrningens 
fOrtrafflighet framhalls samt att universiteten bor betraktas som en tredje sektor 
med unika maIsattningar, inriktning, organisation och ledarskap. I sin 
diskussionspromemoria tar rektor pa samma satt som i det "offentliga samtalet" 
upp att man har att gora med en historiskt given organisation, som dels ar val 
utprovad i sina huvuddrag (hallbar och livsduglig), dels har en troghet som 
innebar ett arbetsekonomiskt argument. Det ar irrationellt att fOrsoka forandra 
organisationen om det inte finns en rimlig sannolikhet att anta att resultatet 
innebar en fOrbattring, menar han och betonar att detta inte innebar argument mot 
fOrandring, men att smajusteringar kan bli kontraproduktiva. I sin historiska 
expose skriver rektor ocksa, att de senaste artiondens universitetshistoria inte 
endast i Sverige visat exempel pa alltfOr snabba och i sak onodiga korrektioner. 
Pa 1950-, 1960- och 1970-talen stravade man alltfor mycket efter langtgaende 
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nationelllikiormighet, medan 1980-talet inneburit att forebilder med "suggestiv 
foretagsekonomisk terminologi introducerats". Rektor ar kritisk till utifran 
kommande krav och uttrycker mycket personligt fargat hur han ser pa den tid 
som beskrivits under rubriken "Demokrati och jamstalldhet moter marknad och 
kompetens" . 

Yid fortsatt bejakande av sararten anvander rektor som argument att universiteten 
verkar i samspel med internationella och nationella samarbetspartners och han 
papekar att lOsningar som ar mojliga i ett 250-miljonersland inte utan vidare ar 
tillampliga i ett 8-miljoners. Man kan inte bortse ifran det omgivande landets 
struktur ifraga om utbildningstraditioner, ekonomiska villkor, kapacitet att 
utnyttja kompetens osv och det ligger nara till hands att gora sammajamfOrelse 
mellan larosatena i Sverige. Den principiella utgangspunkten maste vara att stalla 
sig fragan - vad ar det for slags universitet man egentligen vill ha och vilka 
uppgifter ska de lOsa. For detta kravs en traditionell akademiskt intellektuell 
diskussion och av svaren borde det sedan framga en rad riktlinjer. Redan tanken 
pa styming av akademin borde overges mot bakgrund av att det ar en 
internationell urgammal sammanflatad verksamhet, som genom sin volym, 
mangsidighet och komplexitet gor det svar paverka. Rektor uttrycker tydligt att 
langsiktig makt over forskning och utbildning i stor utstrackning ar makt over 
vetenskapens sprak, vilket i det narmaste ar att betrakta som oatkomligt for 
uppifran och utifran agerande organ. Uttalandet bor sattas i relation till det 
"langsiktiga syftet" med reformen sasom det definieras av forre 
statssekreteraren, att klumpa ihop samtliga anslag till varje larosate for att 
mojliggora fOr lokala omfordelningar, dvs styrning. 

Fran LandstingsfOrbundet finner man det anmarkningsvart att vardhogskolorna 
som ingar som en del i den svenska hogskolekulturen inte med ett ord berors i 
rapporten. Det borde vara angelaget att dessa involveras i hogskolans pagaende 
fOrandringsarbete. Likasa att landstingens inflytande formellt garanteras genom 
att de genom hogskoleforordningen tillfOrslikras representation i de statliga 
hogskolornas styrelser. Minst tva platser anser man sig behova. 

Fran en av landets mindre hogskolor, den i Skovde, inkommer ett remissvar 
som manar till eftertanke saval utifran disciplin- som kulturaspekter. Rektor 
Iohansson karakteriserar fenomenet hogskolan som ett uttryck fOr 
verksamhetens vilja och ambition att ansluta sig till ett specifikt normsystem. Det 
internationella vetenskapssamhallet som vuxit fram under arhundradens gang har 
effektivt overlevt saval statens som politikers forsok till regleringar. Enligt detta 
professionella systems normer och varderingar har hogskolans akademiska 
status och dess tillhorighet olika konsekvenser. En av dessa ar att hogskolan i 
nagon utstrackning utgor en sjaIvstandig varld, ett slags kommunikationssystem 
yid sidan av saval stat, marknad, intresseorganisationer och politiska 
forsamlingar. Rektor menar att maIsattningar, inriktning, organisation och 
ledning som en konsekvens av detta ar mer eller mindre unika. 

Synpunkterna kan med fOrdel sattas i relation till remissvaret fran GOteborgs 
universitet, som utgar ifran att det inte bara handlar om att forandra organisation, 
beslutsstrukturer, rutiner, anpassning till administrativa system, utan kanske 
framforallt att ja till stand en delvis annan kultur inOln universitetet genom iindrat 
jorhallningssiitt till verksamheten och hur den bar bedrivas. Man skriver att det 
galler att fa acceptans fOr reformen och lokalt beslutade konsekvenser om en 
gemensam vardestruktur ska kunna uppriittas. Som ett led i dessa stravanden ser 
man att kompetensen i stOdfunktionema pa alIa nivaer maste starkas. Man 
uppfattar ocksa att "principen om mal- och resultatstyrning, som innebar en 
decentralisering fran statsmaktema, fatt kraftigt genomslag inom hogskolan". De 
krav pa resultatredovisning, utvardering och uppfoljning av verksamheten, savaI 
gentemot statsmaktema som inom universitetets lokala organisation, utgor en 
mycket betydelsefull del i reformen for att den frihet som decentralisering 
innebar ska kunna uppratthallas. 
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Rektor yid hogskolan i Skovde argumenterar ocksa for en gemensam 
vardestruktur, men utifran andra utgangspunkter. Han skriver bl a att uppgiften 
ar att jramja koneensus oeh vardegemenskap genom kritisk oeh levande 
akademisk dialog, istallet for att agna sig at intressekonflikter oeh gruppintressen 
utanfor hogskolans murar. Han diskuterar professionalitetsbegreppet och havdar 
att de anstallda besitter en viss, sarpraglad kompetens och darfor inte ar sa latt 
utbytbara. Av tradition karakteriseras professionella grupper som i hog grad 
sjalvstyrande, dvs att stor individuell frihet forenas just med lojaliteten med 
interna normer vilket ocksa inkluderar en sarskild yrkesetik (kollegialitet). Larare 
och forskare tillhor saIedes a ena sidan det intemationella vetenskapliga 
samhallet, a andra sidan identifierar de sig med sitt eget omrade. Slutsatsen blir 
att hogskolan maste betraktas som multiprofessionell. 

Rektor beror ocksa den grundlaggande skillnad mellan de rattigheter, 
skyldigheter och lojaliteter som en individ atnjuter i en demokratisk stat och dem 
som individen (lararen och studenten) far nar man frivilligt soker eller upptas av 
ett samfund som styrs av normer. Resonemanget kanns sarskilt angelaget mot 
bakgrund av att begreppet kollegialitet ofta brukar kopplas samman och till och 
med anvandas synonymt med begreppet demokratiskt (ledarskap), vilket till och 
med gors av RUT-93 i rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen".294 "Det 
finns ett sardrag i universitetets och hogskolomas organisation, som ocksa 
kommer till uttryck i hogskolefOrordningen namligen att det finns en blandning 
av tva ledningsstrukturer: en mer "managementinriktad" del och en mer kollegial 
del. Nagot forenklat kan man saga att det managementinriktade styrelseformen 
har en tydlig "top-down" -karaktar, medan den kollegiala ar mera "bottom-up"
inriktad. Med skrivningen fran rektorn i Skovde far man uppfattningen att 
kollegial och demokratisk mojligen kan vara skilda begrepp, vilket finns 
anledning att senare uppmarksamma och aterkomma till. 

Mot bakgrund av skriften "Ledningen, makten och vetenskapen" samt 
Stromholms promemoria diskuterar ocksa rektor yid Lararutbildningen i 
Stockholm om ledning och ansvar fOr hogskolan, "pa ett obundet satt i relation 
till andra tollmingar som finns inom hogskolan betraffande ledningsuppdraget". 
Rektor ansluter sig pa varje punkt till Stromholms positiva frihetsbegrepp och 
"de oavvisliga och unika varden som hanger samman med ett fritt och obundet 
kunskapssokande och som ska bedrivas inom universitet och hogskolor". Men 
han menar att denna frihet ocksa har en annan sida, en frihet att for 
grundutbildningens vidkommande godta ett kvalitativt daligt arbete som kan 
innebara en fattigdom pa initiativ och pa en tradering av utslitna 
undervisningsformer. Rektor menar, att "den djupaste inneborden i 1993 ars 
reform ar att universitet och hogskolor har forlorat ratten att gora ett daligt jobb". 
Han vamar for att en ofOrmaga att utveckla utbildning och forskning kan leda till 
minskad legitimitet for universitet och hogskolor. 

Ett kulturideologiskt praglat svar fran Teaterhogskolan ifragasatter det 
ekonomiska styr- och ledningssystem som statsmakterna tagit fram och som 
riskerar att utbildning med hog kvalitet far sta tillbaka for "en allskons 
ekonomiska och statistiska redovisningar". Man uppfattar det inte sarskilt lyckat 
att de statliga hogskoloma ska ha marknaden som ideologisk och praktisk 
utgangspunkt och tvingas upptrada som foretag. Detta hindrar inte att 
hogskoloma gor resultatredovisningar och "gor reda for sitt fOgderi", men att det 
sakerligen kan goras i betydligt enklare former an de som nu vaxer fram. Istallet 
fOreslar man att hela det ekonomiadministrativa systemet ses over, i syfte att 
fOrenkla och ge stOrre utrymme fOr en verksamhetsanknuten administration. 
Man menar att hogskolereformen och decentraliseringen forstarker 
myndighetschefsrollen och det starka ledarskapet. Man framhaller ocksa det 
naturliga i att satta det konstnarliga ledarskapet i fokus, eftersom detta ar den 
legitima grunden fOr sjalva utOvandet av ledarskap. Detta staller krav pa speciella 
kapaciteter som en djup fOrtrogenhet med teateromradet, erfarenheter av eget 

Under avsnittet 5.3. Kommentarer och bedomningar av RUT-93, s 24. 
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konstnarligt skapande, konstnarliga/pedagogiska VlSlOner och en vilja till 
forandring samt en formaga att skapa ett kreativt samarbetsklimat. Men andra 
ord avviker Teaterhogskolans vision om ledarskapet rejaIt fran den 
managementinriktade ledaren som RUT-93 ser framfor sig. 

Den kulturella s k saregenskapen diskuteras ocksa av Stockholms universitet, 
som staller sig kritisk till att universiteten betraktas och jamstalls med statliga 
myndigheter, vilket utvecklingen inom det statliga omradet pastas ha visat 
orimligheten i. Det havdas att argument mot statsmakternas krav pa styrning 
mestadels utgar fran organisationer med hogst nagra hundra anstallda och med 
relativt renodlade myndighets- och serviceuppgifter. Istallet bor RUT -93 
analysera och komma med forslag till ny statlig organisation som mera lampar 
sig fOr universitet och hogskolor. Problemstallningen har tidigare kommenterats 
av rektor i Uppsala och berorts i "Reformparad och reaktioner", som en oklarhet 
huruvida det var 1988 ars eller 1993 ars reform som fOrvandlade universiteten 
till vanliga statliga myndigheter. Det kanske ar som man i remissvaret fran Lulea 
pa samma gang bade naivt och sjaIvklart uttrycker det, att 1993 ars reform maste 
forstas utifran syftet att astadkomma battre forutsattningar for utbildning och 
forskning i Sverige och att en fortsatt kontinuerlig och fOrtroendefull dialog 
mellan statsmakternas fOretradare och fOretradare for universitet och hogskolor 
darfor ar oerhort viktig. 

Larosatenas reaktioner ar tankevackande i flera avseenden. De nya former fOr 
styrning och ledning av statliga myndigheter som infors tar man uppenbarligen 
inte till sig inom vissa delar av akademin. Fortfarande uppfattas det vara mojligt 
att forfakta ett sarskilt akademiskt, organisatoriskt "frirum" utOver dem som 
andra statliga myndigheter har beroende pa karaktaren av uppgifter, storleksskal, 
den historiska bakgrunden samt darmed sammanhallande kulturella sararten och 
normsystemen. 

Inget annat sags vara mojligt an att f01ja akademins egna lagar och inre 
forutsattningar, vilka yid vissa tillfallen ar internationella - yid andra nationella 
och tom sa larosatesspecifika att ingen generaliserbarhet over huvud taget ar 
mojlig. "Lokala fOrhaIlanden och aven traditioner - av vilka atskilliga har visat 
sig patagligt starka och aven praktiskt betydelsefulla - ar sa olikartade att det yore 
fOrmatet att overfOra erfarenheter fran ett universitet till fOrhallanden yid ett 
annat", fortsatter rektor i Uppsala. Han skriver bl a, "makten vilar i det 
etablerade internationella och nationella kollegiala kollektivets hander inom varje 
vetenskap" och han beror darmed inte de ifragasattanden om myter som 
vardeneutralitet, objektivitet och kollegialitet som bl a framfOrs if ran dem som 
studerar akademins tillsattningar ur genussynpunkt. Rektor menar att det kravs 
rattssakerhet for enskilda, samhalleliga krav pa jamforbar minimikvalitet och 
detta ar hllilbara argument for enhetlighet. Att skapa rattstrygghet yid 
resurstilldelning och yid bedomning av konkurrensvillkor mellan olika larosaten 
ar darfOr av stOrsta vikt. Regler ar att betrakta som stOd och skydd och inte 
enbart som ofrihet. Statsmakternas roll ar darfor att styra genom generella regler, 
men framfor allt inte genom individuella befallningar och genom beviljande eller 
fOrvagrande av ekonomiska resurser. 295 loch med att en traditionellt starkt 
juridiskt praglade berednings- och beslutsmodell delvis brutits sonder, utan att 
ersattas av likvardiga eller ens allmant accepterade modeller, har den rattsliga och 
administrativa kompetensen sjunkit. Daremot fors ingen sarskilt omfattande 
diskussion om forskjutningen mot en allt stOrre andel externfinansiering inom 
akademin och vilka eventuella konsekvenser detta far fOr behovetlmojligheten till 
styrning. Samtidigt som rektor finner det bade mer kravande och mera osakert i 
fraga om verkningar att utforma och uppratta regelverk, bedomer han 
"penningpasen som starkt ingripande i den direkta maktutOvningen over enskilda 
manniskor" inom hogskoleorganisationen. 

295 Detta maste implicit tolkas som en fi:irhallandevis tydlig kritik mot den fi:irda politiken. 



78 

296 

Doktoranders och forskarens forbund, DOFF, visar ocksa intresse for 1993 ars 
reform och menar att rattssakerheten fOr studenter och framfOrallt doktorander 
drastiskt har minskat. Deras vision ar ett sjalvstandigt, starkt och demokratiskt 
universitet och de definierar sjalvstandighet som att universiteten ska sta fria fran 
styrning av olika kortsiktiga intressen och istallet vara en plats for intellektuell 
mognad och kritiskt tankande. Begreppet demokratisk definieras som att dagens 
maktstruktur maste andras, att forskarsamhallet utvecklas genom en stOrre grad 
av demokrati och inflytande fOr andra personer an de akademiska cheferna. Man 
framhaller darfOr att regler ar sarskilt viktiga fOr dem som befinner sig i den 
nedersta delen av hogskolans inflytandepyramid. 

Nar forre statssekreteraren ombeds gora sin sammanfattande vfudering av 
reformen som helhet sa framhaller han "det otroligt hoga tempot". Istallet fOr en 
klassisk utredningsprocess handlar det om att "oppna fOr att korrigera". Det 
finns en "kack reformiver" att komma tillratta med de manga begransningarna i 
universitetens regelverk, men man underskattar mojligen komplexiteten i 
styrelsernas sammansattning. Kanske var man ocksa overoptimistisk och naiv i 
bedomningen av hur lang tid forandringsprocessen skulle ta, vilket ocksa delvis 
framgar av Jonssons vardering av reformen. Han menar att den i viss man var 
illa forberedd och att sjalva genomforandet karakteriserades av en skepticism och 
farhagor om kvalitetssankning, trots att saval ambitionen att halla uppe krav som 
kvalitet ar val inbyggda hos den akademiska lararen. Den sa omtalade friheten 
begransas ocksa av att man inte vagade ta steget fullt ut - att ge en klumpsumma 
tilllarosatena. loch med detta kunde det olyckliga fOrhallandet fortsatta, "att 
forskning i viss man subventionerar grundutbildningen". Rektor satter ocksa 
parentes kring just frihetsbegreppet och menar att hogskolan tidigare i det ga~~ 
systemet inte utnyttjade friheten. Det var i viss man bekvamt sa Hinge som UHA 
fanns, da hade man en syndabock och alIa halsade med tacksamhet nar de 
forsvann. Socialdemokraterna var visserligen dem som tidigare banat vag, men 
Unckel var utan tvivel den som tillforde "go" i systemet. 

Den socialdemokratiske statssekreteraren sammanfattar sin bedomning i tva 
punkter. For det forsta ar han kritisk till den roll som statsmakterna far enligt den 
borgerliga modellen "att stiga at sidan och arbeta med dimensioneringsfragor". 
For det andra ar han kritisk till utbildningsministerns ambition med en 
eftergymnasial expansion av kvalificerad utbildning, som han menar ar en 
segregerande tanke i sig. Detta uttalande bor sattas i relation till det som tidigare 
beskrivits som ett onskemaI fran socialdemokratin - en ytterligare expansion av 
det hogre utbildningsvasendet - under den borgerliga regeringsperioden. 
Lindberg upplyser ocksa om att "svaga" grupper under hand vadjat till staten och 
att regler behovs for att dessa ska kunna gora sig gallande, sarskilt i 
diskussionen om propositionen om tilltrade till hogskolan.296 

Fran Hogskoleverket kommer ocksa enligt RUT -93 pa eget initiativ in ett 
remissvar, som nar det galler just ansvar och befogenheter tar upp och 
understryker det som utredningen papekar, att hogskolestyrelserna ska ha 
inseende over alIa hogskolans angelagenheter. Detta innebar att styrelse och 
rektor ar ansvariga for att alIa beslut som fattas pa andra nivaer ar formellt 
riktiga. 1993 ars hogskolereform innebar en langtgaende decentralisering av 
befogenheter och ansvar, vilket forutsatter hogt stallda krav pa uppfoljning och 
utvardering pa bade lokal och central niva. Danor vill man ocksa understryka att 
uppfOljnings-, utvarderings- och kvalitetsutvecklingsarbetet pa ett battre satt 
maste inordnas i verksamhetens infrastruktur yid universitet och hogskolor. 

Landets Hirosaten, atminstone dem som svarat pa remissen, ar i huvudsak 
positiva till reformen, vilket bl a uttrycks av rektor yid Hogskolan for 
Lararutbildning i Stockholm som skriver, att den "pa ett dramatiskt satt 
vitaliserat hogskolan och hojt ambitionsnivan - atminstone nar det galler 

Det fOrefaller vara oklart huruvida han menar till den socialdemokratiska regeringen efter 1994 eller 
nagonting annat. 
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grundutbildningens kvalitet". Han tycker sig se en pataglig entusiasm trots en 
okad arbetsborda och att kraven pa strategiskt handlande nu har skarpts i och 
med ett avgorande ansvar fOr resursinflodet fOr varje larosate. Men han uttrycker 
inte pa samma satt som statssekreteraren m fl farhagor for skattebetalarnas 
reaktioner, men val for att det i fOrlangningen kan komma ansprak pa kontroll 
och frihetsinskrankningar. Universitetens uppgift ar i fOrsta hand inte att vara 
effektiva. "Man ska overskrida kunskapens nuvarande granser i forskning, men 
ocksa inom den grundlaggande utbildningen och skola den unga generationen i 
kritiskt tankande och till en reflekterande livshallning. For att astadkomma detta 
hoga mal kravs frihet i forsta hand - inte effektivitet". 

Den nya reformen staller dock krav pa att arbetsformerna maste ses over om den 
ska bli lyckosam, menar man fran Sveriges lantbruksuniversitet. Man ar sarskilt 
positiv for mojlighetema inom grundutbildningen att kunna erbjuda nya 
utbildningsprogram, vilket man uppfattar ger larosatet helt nya mojligheter att 
utnyttja sin unika kompetens. Larosatet har emellertid farhagor fOr den ime 
fOrandringsprocessen och menar att det kan vara svart att fa de nya 
fOrutsattningama kanda och forstadda pa olika nivaer. For detta kray's en 
konsolideringsfas och en tid som man hoppas att statsmakterna erbjuder. Ar det 
mojligen ett bevarande av den akademiska friheten som man eventuellt forvantar 
sig stOta pa, eller invantar man pa samma satt som Goteborgs universitet utOkad 
kunskapom sjalva reformen innan processen kan ta yid? Fran SLUs sida ar man 
kritisk till den bristande koordineringen med reformen inom gymnasieskolan, 
vilket skapat mycket extraarbete pa larosatesniva. Sveriges forenade studentkarer 
skriver just nar det galler frihetsbegreppet, att hogskolorna i sin frihetsyra inte 
fullt ut fOrstatt att reformen aven innebar krav pa att varje hogskola maste ta 
stallning i de fragor som inte langre ar reglerade pa nationell niva. 

I remissvaret fnln Skovde betonas att forandringen inom hogskolan kommit att 
goras samtidigt med betydande fOrandringar av det ekonomiska styrsystemet i 
statsfOrvaltningen som helhet, vilket gor det svart att bedoma vilka de konkreta 
forandringarna ar. Rektor menar, att den inledande implementeringen av de bada 
fOrandringarna tagit betydande krafter i ansprak och att detta fatt konsekvensen 
att hogskolorna i relativt liten omfattning haft tid till normbildning inom omraden 
som organisation och administration och med inriktning mot policies och 
strategier. lnnan en sadan normbildning har agt rum finns det begransade 
mojligheter att dra nagra slutsatser. 

Fran Lunds universitet, liksom fran Hogskolan i Boras, instammer man i RUT-
93s uppfattning att reformens intentioner mottagits mycket positivt av landets 
universitet och hogskolor. 297 Man uppskattar sarskilt formema for 
reformarbetets bedrivande, trots den tidspress som forevarit. 298 Men samtidigt 
beklagar man liksom ovanstaende och andra larosaten, att genomforandet av 
andra reformer inom statsfOrvaltningen inneburit en tung arbetsbelastning, vilket 
kan ha haft en negativ paverkan pa attityderna till reformen. Vilka uttrycken fOr 
dessa attityder skulle kunna vara blir man nyfiken pa nar det tidigare konstaterats 
att reformens intentioner mottagits positivt. Kungliga tekniska hogskolan ar mer 
neutral i sitt remissvar och menar liksom flera andra foretrlidare, att det ar svart 
att renodla vad som ar effekter av hogskolereformen och vad som beror pa andra 
atgarder. 

I Lund uttrycker man i klartext det Sveriges lantbruksuniversitet mojligen 
antyder, att man ar oroad over de signaler om atergang till en okad 
centralstyrning som kommit till uttryck i uttalanden och atgarder fran 
departementets sida. Man skulle se det som utomordentligt olyckligt om det 
oppna klimat som skapats under senare ar skulle drabbas av en atergang till en 
likriktning av det slag som karakteriserade tidigare decenniers hogskolepolitik. 

Lunds universitet, landets andra stOrsta och med nastan lika Hlng humanistisk universitetstradition som 
Uppsala. 
Detta ska mojligen tolkas som den interaktiva processen. 
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Den oppenhet som den nya regeringen enligt forre statssekreteraren efterstravar, 
bekraftas av denna och foljande utsagor. Fran Kungliga Tekniska hogskolan 
understryker man vikten av fortroendefull dialog mellan de olika nivaernas 
fOretradare for en kontinuitet i hogskolans utveckling, men att de forandringar 
som primart ligger utanfor, men som paverkar hogskolan ocksa tas med i dessa 
diskussioner. Nagot av samma ora fOr centralstyrning tycks ocksa finnas yid 
Linkopings universitet, som visserligen instammer i den allmant positiva bilden 
av reformen, men ar oklar over hur det politiska systemet kommer att relatera till 
de verksamhetsmassiga och organisatoriska resultat som hogskolorna kommer 
fram till. Man befarar en risk for minskad handlingsfrihet i slutanden och ar 
kritisk till den fortsatta centralt faststallda fakultetsstrukturen, som motverkar 
fornyelse av organisering fOr forskning och forskarutbildning. Denna asikt delas 
ocksa av Sveriges forenade studentkarer som skriver att det yore intressant att 
lata varje universitet sjalva besluta om vilken fakultetsledning som ar mest 
lampad fOr varje enskilt universitet. Mer om fakultetsfragan tas upp under 
rubriken "Lokala anpassningar och organisering" och "MaktfOrdelning pa 
larosatesniva" . 

4.3 RUT-93s roll och rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen" 

Av direktiven for RUT -93 framgar att "Utredaren skall samrada med 
Arbetsgr~ppen (U 1992:E) fOr jamstalldhet i hogre utbildning och forskning, 
den s k JAST-gruppen, som tar initiativ till en samlad utvardering av de projekt 
som bedrivits pa senare tid in om universitet och hogskolor med sikte pa okad 
jamstalldhet". I rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen" skriver RUT-
93, att jamstalldhetsprogrammen inte har analy'~erats av utredningen mot 
bakgrund av det sarskilda uppdrag som JAST-gruppen har rorande 
jamstalldhetsfragor yid universitet och hogskolor, samt det uppdrag som givits 
en sarskild utredare att foresla atgarder som framjar jamstalldhetsforskning och 
ge forslag pa hur stOd till forskare av underrepresenterat kon kan utformas. )'v1an 
skriver vidare att utredningen i det inledande skedet har haft samrad med JAST
gruppen, men ingenting om vilka fragor som diskuterats och vad man eventuellt 
har kommit fram till. 

Mojligen kan man anta att det i diskussionerna framforts krav pa att de sarskilda 
jamstalldhetsprogram som finns yid landets larosaten skulle analyseras, eftersom 
det bl a i remissvaret fran Linkopings universitet beklagas att RUT -93 trots sina 
direktiv inte analyserar just dessa program. Visserligen patalar man att 
granskningen bor goras utifran ett kvalitetsperspektiv, vilket maste sagas ligga 
in om ramen for RUTs arbete, men denna nagot oforklarliga koppling till just 
jamstalldhetsprogrammen ar annars svarrorstaelig. En analys av sj~~va reformen 
utifran ett genusperspektiv forefaller mer naturlig, sarskilt nar JAST-gruppen 
sjalva tar initiativ till att utvardera de aktiviteter inom hogskoleomr:idet som 
bedrivits med sikte pa okad jamstalldhet. Fran Lunds universitet hanvisar man 
till att den sarskilda paragrafen om krav pa jamstalldhet i hogskolornas 
verksamhet var en uppmarksammad nyhet i 1993 ars lag och att det darfOr hade 
varit onskvart att RUT-93 hade uppmarksammatjust detta faktum. Man papekar 
o~ksa att utredningen inte behandlar jamstalldhetsfragorna med hanvisning till 
JAST-gruppens arbete, vilka dock inte har haft i uppdrag att analysera 
jamstalldhetsarbetet yid universitet och hogskolor. SaIedes menar de tva 
larosatena vilka ar de enda som i remissvaren beror genusaspekten, att den bor 
tas upp framforallt ur psykologiskt perspektiv och sattas in i den samlade 
analysen - inte minst i det kommande arbetet, antingen genom RUTs forsorg 
eller genom andra akWrer. 

Hur RUT -93 uppfattar att landets larosaten reagerat pa intentionerna, dvs vilka 
attityder som uppvisas i samband med reformens genomfOrande, framgar som 
en del av rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen". Det allmanna intryck 
som RUT-93 ger ar, att ledningarna yid universitet och hogskolor med star 
entusiasm mottagit reformens budskap och att nagra till och med varit sa 
fOrutseende att de har genomfOrt lokala strukturforandringar yid samma tidpunkt 
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som reformen trader i kraft. Utredningen framhaIler ocksa sarskilt att larosatena 
ar generellt positiva till de senare arens utveckling i utbildnings- och 
forskningspolitiken. Man iir ocksa positiv till den okade friheten att lokalt besluta 
om organisation och genomforande utan detaljstyrda centrala enhetliga 
regelsystem. Forandringarna har ocksa kunnat genomforas samlat och att 
dialogen mellan departementsledning och rektorerna varit mycket stimulerande 
och god. Liirosatena ar nu beredda att ga vidare och genom ytterligare 
avreglering skapa en annu battre plattform fOr fornyelse pa forskningssidan, 
genom ett samlat fakultetsanslag till respektive universitet samt en friare 
fakultetsindelning. Mer om detta tas upp under rubriken "Lokala anpassningar 
och organisering". 

V ad galler larosatenas synpunkter pa innehallet i rapporten "Ledningen, makten 
och vetenskapen", iir intresset med vissa undantag pMallande stOrre an for 
genusaspekten. Det kan dock forefalla anmarkningsviirt att nagra larosaten som 
exempelvis Umea och i viss man Lulea, som fOrutom att man sager sig uppfattat 
att rapporten pa ett mycket fortjanstfullt satt behandlar relevanta fragestallningar 
utifran de nya forutsattningarna, i princip inte har nagonting ytterligare att 
tillfOra. Man instammer i det stora hela med de synpunkter och kommentarer 
som utredningen gor och sarskilt i den positiva synen pa reformens intentioner 
och framtida utvecklingsmojligheter och -behov. Universitetet i Lund och 
Hogskolan i Uddevalla skriver att RUT-93, sarskilt med beaktande av 
problemomradets storlek och komplexitet samt den begransade tid man haft till 
forfogande, presenterar ett fOrtjanstfullt underlag till den fortsatta diskussionen 
om en kvalitativ, effektiv och attraktiv utbildnings- och forskningsmiljo till 
slutbetiinkandet, men ocksa astadkommer ett underlag fOr den 
ledningsutveckling som genomfors pa landets universitet och hogskolor som en 
fOljd av hogskolans avreglering. Fran Sveriges lantbruksuniversitet skriver man 
att man i allt vasentligt delar den problemanalys som presenteras i rapporten. 
Visserligen analyserar RUT -93 problemen pa ett klargorande satt och bekraftar 
den egna framtidsgruppens egna slutsatser, men daremot uppfattar man det inte 
sjruvklart vilka atgiirder som bor vidtagas fOr att skapa en biittre 
universitetsorganisation med bibehallen akademisk frihet, ett kontinuerligt 
kvalitetsarbete, ett tydligt ledarskap och formaga till vasentliga omprioriteringar 
och strategisk planering. Nagon problematisering eller ll<lgon fingervisning om 
vad man fran SLU skulle kunna tanka sig for atgarder ges dock inte. 

Rapportens tydliga markering av ledarskapskapsfragornas betydelse uppskattas 
sarskilt av Mitthogskolan och Hogskolan i Trollhattan-Uddevalla, vilket kan 
fOrstas mot bakgrund av det sarskilda avsnittet i rapporten "Malen kan goras 
tydligare" .299 Dar skriver man att de nya hogskolorna delvis har en annan 
utgangspunkt for sitt forandringsarbete och till och med ett fOrs prang vad galler 
fOrvantningarna att uppfylla hogskolereformens krav. MaIen och 
ledningsfilosofin ar klart uttalade och val forankrade i verksamheten. Just denna 
kommentar vacker reaktioner hos nagra av de etablerade universiteten som 
menar, att litenhet och ett fatal falmlteter liksom att verksamheten iir koncentrerad 
mot ett visst omrade automatiskt leder till minskad komplexitet, vilket underlattar 
styrning och ledning. Fran Hogskoleverket delar man den bedomning som 
RUT-93 gor betraffande betydelsen av ett professionellt ledarskap i hogskolan 
for att fOrverkliga hogskolereformens mal. Man framhaller att verket enligt sin 
instruktion har till uppgift att framja chefsutveckling inom hogskolan och att man 
kommer att fortsatta med det arbetet. 

Den kritik som uttalas mot rapporten ror huvudsakligen generaliserbarheten 
utifdm ett siirartstankande. Hogskolan i Trollhiittan-Uddevalla konstaterar 
visserligen att RUT-93s iakttagelser i allt vasentligt synes vara valgrundade, men 
att flera av iakttagelserna kanns mindre relevanta. Detta formodas ha att gora 
med den relativa litenheten och forhaIlandet att man som nyetablerad hogskola 
haft mojlighet att fran borjan skapa en organisation och kultur, dar 

Ledningen, makten och vetenskapen, s 48. 
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statsmakternas intentioner i reformarbetet kunnat impIementeras utan konflikt 
med historia och tradition. Teaterhogskolan menar att det yore en overdrift att 
pasta att man tar emot hogskolereformens budskap med stor entusiasm. 
Ledningen har inte uppIevt den tidigare situationen och mojligheten att anordna 
utbildning enligt sina konstnarliga ambitioner som sarskilt besvarande. Den 
stOrre frihet och sjalvstandighet man far har man dock inga invandningar emot. 
De konstnarliga hogskolornas forhallanden ar sa sarpraglade att de maste ges 
specialanalyser for att forstas ratt och framhaller att den bild som RUT-93 visar i 
hogre grad maste galla universitet med fakulteter och stOrre hogskolor. 

Fran de "gamla" universiteten Uppsala och Lund havdas ocksa bristande 
mojligheter till generaliseringar. Redovisningen pastas vara for generellt 
utformad och ha olika relevans for olika universitet och hogskolor. Da man inte 
kanner igen sig i en hel del av kommentarerna finns det risk for att ett sadant 
skrivsatt formedlar en uppfattning om att forhallandena ar mer likartade an vad 
som ar fallet, att svarigheterna ar allmant forekommande och i stort satt 
desamma. Man menar att en sadan fOrenklad bild av verkligheten kan forleda 
statsmakterna att vidta generella atgarder som kan vara skadliga fOr stora delar av 
verksamheten. Vad en sadan allman Yarning kan tankas innehalla lamnas dock 
inga narmare preciseringar om ochjust varningar som "fenomen" eUer "strategi" 
har tidigare berorts under rubriken "Reformparad och reaktioner". 

Generaliserbarheten kommenteras ocksa av Karolinska institutet som konstaterar 
att den minsta hogskolan kostnadsmassigt endast ar en dryg hundradel av den 
stOrsta. Om man ser till de konstnarliga hogskolorna ar exempelvis KI tvahundra 
ganger sa stort kostnadsmassigt som den minsta enheten. Detta gor det mycket 
svart att ge en nagorlunda heltackande bedomning av hur en sadan heterogen 
samhallsinstitution fOrhaller sig till den senaste reformen. Rektor for Hogskolan 
fOr Lararutbildning i Stockholm menar a sin sida, att RUT-93 trots den 
fOrsonliga tonen i arbetsrapporten ar starkt kritisk mot det akademiska 
ledarskapet som det faktiskt fungerar i vart land och att det finns en undertext att 
hogskolereformen skapat en ledningskris i den akademiska varlden. 

I tolkningsarbetet ar det noterbart hur kunskapen men kanske framforallt 
fOrestallningarna om vad de andra universiteten och hogskolorna representerar i 
sararts- eller likhetshanseende spelar in. Detta manar till eftertanke fOr dem som 
pa allvar forsoker fOrsta intentionerna bakom reformen eller har intresse och 
ambitioner att driva forandringsprocesser inom den svenska hogskolan. Indirekt 
sa bekraftas delvis det som RUT -93 skriver i rapporten "Ledningen, makten och 
vetenskapen", att "risken blir att man alltfor mycket betonar sin sarart och att 
forandringsprocessen inte bedrivs i onskvard takt". 

Nar det galler just komplexiteten i RUT-93s uppdrag och som man fran Lund 
menar att utredningen lyckats hantera, finner Karolinska institutet att det ter sig 
nara nog ooverstigligt. Man motsatter sig dock inte sjalva uppgiften utan 
understryker vikten av en nodvandig genomlysning, for att initiera och stimulera 
diskussionen inom universitet och hogskolor till fortlOpande utvecklingsarbete. 
N agra larosaten klagar pa att det ar svart att utlasa vilken uppfattning som RUT -
93 sjalv fOretrader i olika fragor i rapporten. 

Den nya fas som onekligen inleds i umganget mellan departementet, landets 
larosaten och RUT-93 nar den borgerliga regeringen tilltrader, vilket 
kommenterats av saval forre statssekreteraren som andra personer, innebar att 
landets foretradare fOr universitet och hogskolor pa ett mer synligt aktivt satt an 
tidigare blir delaktiga i den forandringsprocess som sa medvetet drivs fran 
departementets sida. Mojligen fOrdelas gracerna ojamnt. Stockholms universitet 
skriver bl a att man endast begransar sig till att besvara nagra av de punkter som 
RUT-93 tar upp beroende pa att man inte besokts av utredaren (1) och darfor inte 
direkt kunnat fora fram sina synpunkter pa de aktuella fragorna. Som en specifik 
fragestaUning i avsnittet "A vslutande fragestillningar" samt under rubriken 
"Statsmakternas forandringsstrategier" har tidigare diskuterats huruvida landets 
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Hirosaten lamnas i en kollektiv vanmakt, vilket fornekats - atminstone delvis - av 
fOrre statssekreteraren. Ett av de fa Iarosaten som uttrycker en viss skepticism 
over reforrnens genornforande och over att det saknades forberedelsetid ar 
Hogskolan i Karlstad. Man menar att det inte fanns tid fOr att exempelvis 
utfomla de teknisktladministrativa hjaIpmedlen och att vissa forordningar av 
betydelse for uppfoljningen till och med tradde i kraft retroaktivt. Det fanns 
vidare betydande implementeringsproblem vad avser det nya 
resurstilldelningssystemet, men ocksa en betydande osakerhet infor de 
langsiktiga effektema. Detta behandlas mycket marginellt i arbetsrapporten, 
samtidigt som mycket talar for att de langsiktiga effektema kommer att ha stor 
betydelse fOr den framtida generella bedomningen av utfallet. RUT-93 ombeds 
darfor att i fortsattningen agna sarskild uppmarksarnhet at detta fOrhallande. 

Endast nagra fa av landets larosaten ifragasatter rirnligheten i RUT-93s uppdrag 
och tidsaspekten. Med anledning av fragestallningen hur tveksarnheter upptagits 
och i sa fall mot vilka delar av reforrnen ar det intressant att notera, att 
Hogskolan i Karlstad vagar sig pa det unika att efterlysa en djupare analys av 
reformen och dess implementering som kan tankas ge en mer komplex bild an 
vad som framgar av rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen". Man 
efterlyser ocksa en analys huruvida den bild RUT-93 ger av reformens positiva 
mottagande i olika avseenden ar riktig och man fragar sig hur det ar mojligt att i 
Sverige i borjan av 1990-talet genornfora en sa langtgaende forandring av 
hogskolesystemet och da sarskilt resurstilldelningssystemet utan nagon stOrre 
debatt eller ifragasattande i dagspressen och i andra media. 300 

4.4 Sarnrnanfattande analys 

En av de centrala fragestallningarna i min studie om 1993 ars reform handlar om 
pa vilket satt statsmakterna gar tillvaga jor att universiteten pa ett battre sittt ska 
svara upp mat den nya tidens krav och hur detta artikuleras. Jag at sarskilt 
intresserad av hur intentionerna uttrycks och om det gar att se nagra sarskilda 
intressen som statsmakterna representerar. 

I centrum fOr forslagen till reformering star ideer och tankar om att forandra 
hogskolan genom decentralisering. Begreppet frihet blir markoren for den nya 
utbildningspolitiken och reformerna inrymmer fOrutom frihetsdimensioner aven 
starka styrande element med krav pa motprestationer. Pa samma gang som det 
talas om en utOkad frihet uttrycks en stark men implicit styrningsmentalitet, 
genom att ekonomistyrningsprincipen forutsatts bli den fOrharskande principen 
framfor andra. Statsmakterna soker ocksa astadkomrna konkurrens mellan 
landets larosaten genom att universitet och hogskolor ska "fa betalt fOr vad de 
astadkommer" . 

I regeringssamarbetet far moderaterna inte med sig regeringsbrodema pa att 
"klumpa ihop" samtliga anslag till ett gemensamt fOr varje larosate och reformen 
kommer darfor i forsta hand att berora villkoren for grundutbildningen. Detta 
forhallande forefaller dock inte paverka vare sig innehall eller tempo, med vilket 
statsmakterna soker genornfora den nya utbildningspolitiken. Reformens 
intentioner att forandra ledningsorganisationen kvarstar, trots att den reella 
mojligheten till styming pa larosatesnivan fOrblir ihalig, nar penningstromrnarna 
pa olika vagar fortsatter att leda fram till enskilda forskare och grupper i den 
akademiska organisationens innanmate. 

Nagon medveten strategi fran departementshall att fora in ett genusperspektiv i 
1993 ars reform fOrekommer daremot inte. Detta kan tankas ha sin grund i att 
man inom regeringen uppfattar att en jamnare konsfordelning inom akademin 
inte behover styras eller aktivt implementeras, utan tillatas vaxa fram i sin egen 
takt. Daremot ar det "omedvetna" genusperspektivet patagligt narvarande och 
framkommer i sprakbruket hos nagra av de manliga rosterna i det empiriska 

Nagot av denna debatt torde dock avsnittet "Reformparad och reaktioner" ge en uppfattning om. 
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materialet. Vissa utsagor ger aSSOCIatlOner till ett narmast militarstrategiskt 
tankande. Detta kommer bl a till uttryck nar man pa departementsniva sager sig 
vilja lagga stor vikt yid "att genomfOra operationen", if all den borgerliga 
regeringen skulle fOrlora makten efter endast en valperiod. 

Uppenbarligen ser man fran departementshill olika strategier framfor sig och den 
s k langsiktiga strategin, som fOrre statssekreteraren beskriver, ar att forandra 
resurstilldelning, examensordning och ledningsorganisation. Det finns dock i det 
empiriska materialet vissa antydningar om att utbildningsministern i forsta hand 
skul1e vara ute fOr att skaffa pengar till stiftelserna. Den kortsiktiga strategin ar 
att till varje pris halla en reformprocess yid liv och det ar i detta sammanhang 
som utredningen RUT-93 kommer att spela en avgorande och ovanligt interaktiv 
roll. 

Ytterligare en ambition har varit att reflektera over utredningen RUT-93s 
stiillning och agerande och hur detta eventuellt paverkat reJormarbetets 
genomforande. RUT-93 gor i sin rapport "Ledningen, makten och vetenskapen" 
forhallandevis uppseendevackande stallningstaganden. Man uttrycker bl a: att 
kollegialt arbetssatt ar onodigt tidskravande, att betoning av sarart hindrar 
implementering, att ledarskapet inom akademin ar fOraldrat och att 
administrationen maste starkas fOr att obekvama beslut ska kunna tas. Under den 
process som drivs av utredningen fOrs ocksa asikter fram, som det gIadjande i att 
den nya reformen inte tillkommit av besparingsskal, darfOr att vi i samhallet nu 
inser vardet av forskning och utbildning. De visioner som framtrader i saval 
"Ledningen, makten och vetenskapen" som andra rapporter i samband med 
RUT-93s arbete, fOr tankarna till Foucaults utlaggningar kring begreppet 
utsagor. 301 Samexistensen och den ordning i vilken olika utsagor foljer pa 
varandra ger intryck av en mycket stark koppling mellan utredningen RUT -93 
och departementsledningen. Utredningen forefaller agera mer som aktOr an som 
en "traditionell" utredning, vilket maste tolkas som att de pa ett framgangsrikt 
satt uppfyller statsmaktemas kortsiktiga strategi. 

Utredningen fortsatter trots vissa invandningar att framharda ett starkt och tydligt 
ledarskap i sin interaktiva process med landets larosaten. Man talar om risken 
med att alltfOr mycket betona sin sarart och att forandringsprocessen inte bedrivs 
i onskvard takt. Detta normativa budskap uppskattas mest av landets hogskolor, 
dar mal och ledningsfilosofi i nagon man uppfattas ha sarskilda forutsattningar, 
medan universiteten uttrycker en mer avvaktande hallning. Ett undantag fran 
"hogskolekulturen" ar rektor fOr Lararutbildningen i Stockholm, som utifran en 
mer akademifilosofisk utgangspunkt papekar, att RUT -93 i sin rapport 
uppenbarligen ar starkt kritisk till den akademiska traditionen av ledarskap, nar 
man i samband med reforrnen utmalar en ledningskris i den akademiska varlden. 

Huvuddelen av landets liirosiiten Jorefaller generellt vara positiva till reformerna 
och det nya samarbete som viixer fram mellan departementet och liirosiitena. I 
rernissvaren ar Goteborgs universitet det larosate som yid sidan av hogskolorna 
tydligast uttrycker, att man ar beredd att ga i den nya riktningen. Man sager sig 
vara intresserad av att fa till stand en annan kultur genom andrat forhallningssatt 
till verksamheten och hur den bor bedrivas, medan Teaterhogskolan ar det 
larosate som tar mest avstand ifran de idemassiga utgangspunkterna. 
Argumentationen i deras rernissvar ror sig huvudsakligen pa ett ideologisk eller 
idemassigt plan, dar man i forhallandevis drastiska formuleringar uttrycker sitt 
avstandstagande mot den filosofi, som man menar ligger bakom den 
utbildningspolitik som den borgerliga regeringen soker introducera. Kritiken kan 
ses som en ailman kritik over samhallsdiskursen, medan mer filosofiska 
utgangspunkter for kritiken pa ett allmant plan inte berors av utredningen RUT-
93 eller nag on annan aktar. Remissinstanserna tar ocksa huvudsakligen upp 
kritik som ror mer innehallsliga delar som utredningen arbetssatt ochleller vad 
RUT -93 kommer fram till i sina rapporter. 

Michel Foucault, Vetandets arkeologi, s 36. 
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Forvfmande nog blir grundutbildningen heller aldrig en huvudfraga fOr landets 
Hirosaten och rektor yid Lararhogskolan i Stockholm ar en av de fa, yid sidan av 
Doktoranders och forskares forbund (DOFF), som i rernissrundan till 
utredningen RUT-93 overhuvudtaget tar upp detta perspektiv. Rektor menar, att 
den djupaste inneborden med 1993 ars reform ar att universitet och hogskolor 
har fOrlorat ratten att gora ett daIigt jobb, medan DOFF befarar att rattssakerheten 
for studenter men frarnforallt fOr doktorander har rninskat. 

Nar man tar del av det empiriska materialet ar det tankevackande hur starka 
anspraken emellanat ar att foifakta ett sarskild akademiskt, organisatoriskt 
''jrirum'', som skiljer sig fran i stort sett alIa andra sarnhalleliga organisationers 
och myndigheters fOrutsattningar. Det ligger nara till hands att fraga sig vad det 
har haft fOr betydelse att akadernin under arhundradens lopp sa kraftfullt forrnatt 
att sta emot olika fOrsok till regleringar och vad det mojligen kan bero pa att de 
"lyckats". Jag fragar rnig hur den akademiska "sjalvbilden" paverkats av denna 
historia och med vilken legitimitet och vilka argument av sarartsvillkor som fors 
fram i dagens verklighet. I det empiriska materialet finns en del av svaren. 

Rektor for Lararhogskolan i Stockholm ansluter sig i sitt rernissvar till rektor 
Strornholms reflektion over den akaderniska friheten som beskrivs som "de 
oavvisliga och unika varden som hanger sarnrnan med ett fritt och obundet 
kunskapssokande". Det overordnade intresset ar att inom givna ramar och 
anfortrodda resurser fOrvalta universitetets och hogskolans frihet. Borjeson tar 
ocksa liksom Strornholm avstand ifran det effektivitetsbegrepp som 
introduceras, men antyder ingen uppfattning huruvida principerna skulle kunna 
galla for statlig eller annan verksarnhet i ovrigt. "Det overordnade intresset ar att 
inom givna ramar och anfortrodda re surs er forvalta universitetets och 
hogskolans frihet". Dessa fragestallningar diskuteras ocksa av rektor fran 
Hogskolan i Skovde, men utifran nagot annorlunda utgangspunkter. Rektor gor 
skillnad melIan de rattigheter, skyldigheter och lojaliteter som en individ atnjuter 
i en demokratisk stat och de som man far nar man frivilligt soker eller upptas av 
ett sarnfund som styrs av normer. Han menar att begreppen kollegial och 
demokratisk mojligen inte ar utbytbara. 

Nar det galIer det akaderniska "frirummet" anvands emellanat ocksa den 
internationella aspekten i argumentationen. Ett satt att tilldela och tillspetsa 
mening bland utsagorna saval i remissvaren som i det offentliga samtalet skulIe 
kunna uttryckas pa fOljande satt: nar styrningsentusiaster gor jamfOrelser med 
lander med stark styrningsmojlighet over universiteten och menar att detta ar att 
foredra, da tar styrningsmotstandarna fram den europeiska traditionen, den 
nationella sararten, den relativa litenheten etc. Och nar man i en av de inhemska 
diskussionerna fran hogt uppsatt socialdemokratiskt haIl havdar, att det ar dags 
att universiteten oppnas och konfronteras med ovriga verksarnheter och 
sarnhallsforeteelser, hanvisar styrningsmotstandarna till det breda vetenskapliga 
sarnfundet som ett kommunikationssystem utOver nationella, politiska och 
ekonorniska granser. 
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5 Larosaten, ledning och ledarskap - en resultatredovisning 

5.1 Lokala anpassningar for organisering 

I fOrsoken med att bIir kIar over hur Iandets Hirostiten forhaI1er sig till de nya 
fOrandrade forutsattningarna i samband med reformen, ingar i strategierna for 
RUT-93 att stalla fragor bl a annat i form av enkater och remisser. Rapporten 
"Ledningen, makten och vetenskapen" ges ut som en dokumentation av svaren 
pa den forsta frageomgangen, ett ar efter genomforandet och baserad pa en 
anaIys av det insamlade materialet sarnt efter personliga besok yid Iandets 
universitet och hogskolor. Hur larosatena reagerar pa intentionerna, dvs vilka 
attityder som uppvisas, har tidigare berorts under rubriken "RUT -93s roll och 
rapporten Ledningen, makten och vetenskapen". I detta avsnitt vidareutvecklas 
hur larosatena har agerat i praktisk handling. 

Nar det galler styrning av landets larosaten finner utredningen nagra olika 
modeller: rektorsstyrda, institutionsstyrda eller fakultetsstyrda. Rektorsstyrda ar 
de nya och de konstnarliga hogskolorna dar rektorerna utOvar ett aktivt och 
tydligt ledarskap. De konstnarliga har rektorer som ofta ar rekryterade utanfOr 
den egna enheten, vilket bidrar till att underlatta utOvandet av ett "reellt" 
ledarskap. Yid de tva stora specialisthogskolorna Kungliga tekniska hogskolan 
och Karolinska institutet, har man forstarkt institutionernas ansvar och 
befogenheter och gjort dem mer slagkraftiga i ekonomi- och 
personalansvarshanseende. 

Yid de riktigt stora universiteten Lund, Goteborg och UppsaIa har fakulteterna 
kommit att bli universitetets nay med ansvar och befogenheter kopplade till 
denna niva. I Lund beskrivs de dessutom inom sin a omradesstyrelser narmast 
fungera som egna enheter. Yid de fakultetsstyrda universiteten dit aven Umea 
raknas, fungerar rektor som samordnare och universitetets foretrtidare utat. Inom 
denna kategori har RUT-93 funnit en gruppering som valt att tilldela fakulteterna 
rollen som ledning fOr den vetenskapliga utvecklingen kombinerad med en 
kvalitetsgranskande roll, men ocksa med uppgifter som strategisk planering och 
utformning av policies inom olika amnesomraden. RUT-93 ar positiv till denna 
lOsning och skriver att modellen underlattar klargorandet av rollerna mellan 
institutions- och fakultetsnivan. Den andra grupperingen har fOrutom 
ovanstaende valt att lagga beslutsansvar av linjekaraktar pa fakultetsnivan, som 
darigenom maste inratta betydande egna kanslier for personal- och 
ekonomifragor. Dekanus roll bIir att besluta om institutionsindelning inom sitt 
fakultetsomrade och att utse prefekter, vilket innebar ett fOrtydligande av olika 
hierarkiska nivaer. I Lund som valt den senare modellen, upplever man att 
fakulteternas sarnlade ansvar, kombinerat med en fortsatt deIegering till 
institutionsniva, skapar stOrre tydlighet i organisationen an den Uppsala och 
Linkoping valt, dar institutionerna i vetenskapligt avseende ar ansvariga infor 
fakultetsnamnden och i ekonomisktlpersonellt infOr universitetsledningen. Man 
vander sig ocksa emot den skarpa atskillnaden mellan administration och 
akademisk ledning, som man uppfattar att RUT-93 forordar. 

Linkopings organisationslOsning, som innebar ett avstandstagande fran det 
traditionella hierarkiska synsattet och som mojligen kan vara svar att placera in i 
modellen av rektorsstyrda, fakultetsstyrda eller institutionsstyrda universitet i 
och med att strukturen presenterats som en triangel, har RUT -93 uppenbarligen 
svart att ta till sig. Man skriver att det finns en betydande diskrepans mellan teori 
och verklighet i och med att de centrifugala krafterna fOrefaller vara minst lika 
starka som yid de stOrre Hirosatena. Utredningen noterar att fakuItetsnivan ar 
uppdragsgivare och att ingen fakultet langre ager sina institutioner samt att 
organisationsutveckling genomfOrts i syfte att sUirka institutionernas staIlning 
och inflytande over verksamhetens utfOrande. 

Nar det galler de universitet som RUT -93 karakteriserar som institutionsstyrda 
anar man en viss skepticism fran utredningen, som varnar for en generell 
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administrativ fOrstarkning genom att administrativa uppgifter laggs ut till 
institutionsnivfm, medan pengama och makten ligger kvar pa den centrala 
ledningen eller pa fakultetsnivan. Yid de enheter dar decentralisering har skett 
har prefekten ofta fatt en stark stallning pa bekostnad av en fOrsvagad dekanroll. 
Prefektema ar direkt understallda rektor och styrelse och samn'ider med dekanus 
och fakultetsnamnd i akademiska fragor. En stark prefekt som utOvar ett tydligt 
ledarskap kraver en stark rektor som kan sta fOr dialog och samordning mellan 
insitutionsledning och universitetets samlade policy. RUT -93 menar slutligen, att 
ett institutionsledarskap med goda kontakter med de akademiska organen 
tillsammans med ett bra informationsflade, har goda utsikter att fungera bra 
atminstone i en organisation som inte ar alltfar stor. 

Kande da landets larosaten igen sig i den bild om hur de nya frihetema utnyttjats 
sasom de presenterades i rapporten? 

Som framgatt bl a av "Larosatenas officiella reaktioner" och andra skrivningar 
valkomnas reformen i huvudsak av landets larosaten, men man ar kritisk till 
vissa delar. I RUT -93 uppdrag ligger att "konfronteras med kritik som avser alla 
delar av reformen". Manga anser visserligen att det behavs fOrandringar inom 
ekonomiomradet, men att den inriktning som valts inte passar far universitet och 
hagskolor, vilket enligt RUT -93 fatt den olyckliga konsekvensen att 
hagskolereformen betraktades som ett misslyckande. Delreformen med det nya 
resurstilldelningssystemet kom att skymma sikten fOr andra viktiga delar, skriver 
RUT -93 i sin analys. 

Indelningen i rektors-, fakultets- och institutionsstyrda universitet uppfattas bl a 
av Karolinska institutet som en fyndig och pedagogiskt klatschig 
indelningsgrund som har sina fartjanster, men att den som analysinstrument har 
sina brister och darigenom missar en del av komplexiteten. 

Linkopings universitet vars organisering i rapporten blivit ifragasatt, farklarar 
sig ha fOrsakt bygga upp en organisation utifran de fyra kamfunktioner som 
Saderstram angett i sitt betankande i samband med Grundbulten. I remissvaret 
berattar man mer om sjalva slutprodukten och mindre om den eventuella 
larosatesprocess som leder fram till sjalva produkten. I den nya organisationen 
skiljer man mellan processer och aktOrer och ser det som a ena sidan att gora 
saker pa ratt satt genom att astadkomma en effektiv drift, a andra sidan att 
sakerstalla de akademiska innehallsfragorna, dvs att ratt saker gars. Man menar 
att blandningen av dessa bada huvuduppgifter ar agnad att behalla och utveckla 
en dalig universitetstradition av amatOrmassighet och sakerstalla fortsatt brist pa 
vetenskapligt farhaIlningssatt i den egna verksamheten. Man har fOrstaelse fOr att 
prefekter yid smrunstiutioner generellt redovisar brist pa kontakt med 
universitetsledningen, vilket bl a kan bero pa att fakulteten och dess ledning ar 
hierarkiskt inskjuten mellan styrelse/rektor och institutionsstyrelse/prefekt. 
Uppenbarligen ar det just detta man velat komma ifran genom att skapa stora 
starka institutioner med langt driven ansvars- och befogenhetsfardelning. 

Universitet delar dock utredningens uppfattning att det majligen generellt rader 
en viss otydlighet i fOrdelningen av dessa mellan olika nivaer, men tolkar att just 
detta ar syftet och konsekvensen av reformen. Den uttalade farvirringen fran 
RUT-93s sida som man i rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen" tar 
upp betraffande fakultetsnamndemas uppgifter i "Linkapingsmodellen", 
kommenteras i remissvaret fran Linkaping att man kan fOrsta att den kan te sig 
oklar ur ett centralistiskt perspektiv, men att den ar mindre oklar utifran lokala 
lOsningar och modeller, dvs utifran larosatesperspektiv. Man framhaller att det 
bland universiteten borde fa utvecklas olika lOsningar under respektive 
universitetsstyrelses ansvar, men ocksa att det torde finnas naturliga ragangar 
mellan enfakultets- och flerfakultetshagskolor. Detta understryks ocksa av nagra 
andra larosaten daribland Lund som menar, att det inte finns nagot varde i sig att 
ha identiska ell er likartade organisationsstrukturer och att redan skillnaderna i 
storlek och inriktning motiverar olika modeller. Som skal far en differentiering 
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anger man traditioner, erfarenheter och lokala universitetskulturer. Karolinska 
institutet gor en liknande analys och menar, att det kan tyckas vara en rationell 
ordning att en sa vasentlig samhallsinstitution som ett universitet ska styras av 
nagorlunda enhetliga och av fIertalet av akWrerna godtagna principer och 
varderingsgrunder, men att man maste inse sararter. Man ar siiledes positiv till att 
mangfalden slagit igenom men menar att denna insikt ocksa borde kunna 
tillampas pa den inre organisationen. I remissvaret fran Lund refererar man till 
utredningens generella konstaterande att mangfalden slagit igenom vad galler 
modeller fOr styrning och ledning, vilket ar bade viktigt och vardefullt. Man 
menar att en av de stora bristerna med hittillsvarande hogskolepolitik har varit att 
statsmakterna och de centrala myndigheterna behandlat alla universitet och 
hogskolor i stort sett lika. Hogskolevarlden borde istallet betraktas som ytterst 
differentierad, med stora och narmaste heltackande universitet, fackhogskolor 
med en eller tva fakulteter och med mindre hogskolor av varierande storlek fOr i 
fOrsta hand grundutbildning. Oavsett likartade eller olikartade forutsattningar 
finns det darigenom grund for att universiteten organiserar sitt arbete pa delvis 
skilda satt. 

Reformens intentioner just med att astadkomma Jorandringsprocesser 
uppmarksammas till en del av landets larosaten. Kungliga tekniska hogskolan 
framhaller, att intern generell delaktighet skapas genom att man medvetet arbetar 
for en intern process och genom att man ingaende diskuterar reformen i avsikt att 
astadkomma lokal decentralisering och lata fIer bli delaktiga i framtagande av 
underlag och beslut. Syftet med deras organisationsfOrandring har varit att 
utveckla attraktiva, kvalitativa och effektiva utbildnings- och forskarmiljoer. Man 
ar dock kritisk mot statsmakterna och framhaller, att generella riktlinjer och 
atgarder som varit avsedda for hela statsforvaltningen nastan regelmassigt 
kommit i sadan form och sa sent att de sWrt den interna processen och 
styrningen. Man beklagar att regeringen inte under pagaende planeringsperiod 
lagger forslag och fattar beslut i fragor som enligt tidigare direktiv redan ar 
delegerat till universiteten. Att den interna fOrandringsprocessen ar fundamental 
betonas ocksa fran Sveriges lantbruksuniversitet som menar, att en av de 
viktigaste fragorna fOr framtiden ar hur man pa ett effektivt och engagerande satt 
ska kunna initiera det interna forandringsarbetet och da framforallt pa 
institutionsniva. En verksamhetside maste genomsyra insitutionsarbetet och pa 
samma niva omsattas i praktisk handling. For detta kravs saval stora 
utbildningsinsatser som att hitta ekonomiska redovisningssystem som ar latta 
och fIexibla och hanterar de krav som statsmakterna staller. Den gemensamma 
namnaren for ovanstaende hogskolor kanns igen fran 
organisationsutvecklingsteorier, dar betoningen av framtagande av 
verksamhetsideer, gemensarnma strategier och forankringsarbete ingar som 
tydliga element i ett forandringsarbete. Det torde inte vara nagon tillfallighet att 
just denna modell gar att finna yid specialisthogskolorna, vilket ar angelaget att 
hiilla i minnet nar man narmar sig de fakultetsstyrda universiteten. 

I Goteborg som av RUT-93 visserligen definierats som stor och Jakultetsstyrd 
framhaller man ocksa att det pagar ett forandringsarbete for att sWdja processen 
som helhet. Men uppenbarligen har man medvetet aktiverat denna process nagot 
senare an andra larosaten och skalet ar att arbetet anses ha battre forutsattningar 
att lyckas tva ar efter reformens ikrafttradande, nar stOrre erfarenheter och 
insikter om reformens intentioner fOrvantas finnas hos alla involverade. Forst da 
1?orde det vara mojligt att bedoma huruvida man lyckats med sina ambition er. 
A yen fran Lunds universitet vittnar man om hur de nya mojligheterna utnyttjats i 
praktisk handling genom ett intensivt fOrandrings- och utvecklingsarbete. I 
universitetsstyrelsens beslut i februari 1993, dvs i god tid fOre reformens 
ikrafttradande, berordes fOrdelningen av beslutsbefogenheter mellan 
universitetets olika nivaer och i juni aterkom man till fragan med beslut. 
N oterbart ar att man fran Iarosatena, trots ett sarartsresonemang, anda framhaller 
ett intensivt forandrings- och utvecklingsarbete. 302 

I slutbetankandet skriver RUT-93 att decentralisering av ansvar till fakultets- och institutionsniva har 
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Vad sager man da yid det aldsta fakultetsstyrda universitet Uppsala och hur 
forhaller sig rektor till den bild som RUT-93 presenterar i rapporten. Av 
remissvaret fran universitetet framgar, att den tidigare diskuterade inre friheten 
fortfarande varnas om och att man ser institutionssammanslagningar som en 
process som "maste fa ta sin tid och normalt komma till stand pa frivillig grund". 
Nar det galler institutionsindelning och den lampliga storleken fOr en institution 
fOrklaras att sadana enheter bor skapas som kan blira inrattande av administrativa 
tjanster och som underlattar prefektens arbete, vilket rimligtvis torde innebara 
fOrhallandevis sma institutioner saval i intemationell som nationell jamforelse. 

Konsistoriet framhaller att otydligheter i roll och ansvarfOrdelning mellan olika 
nivaer - styrelse, fakultet, institution - varit fOremaI for fortlopande aktiv 
uppmlirksamhet inom universitetet och i februari 1993 var man mogen att 
fastlagga en ny arbets- och ansvarsfOrdelning mellan de olika nivaerna.303 

Universitetet har valt en modell dar fakultetsnamnderna fungerar som organ for 
den vetenskapliga ledningen och fOrdelar medel till institutionerna. Dessa har i 
sin tur att rapportera direkt till rektor avseende ekonomi, administration, 
personella och fysiska resurser. Ledningsnivan har forstarkts genom 
tillskapandet av ett s k dekanmote med uppgift att bl a bereda styrelsearenden. 
Just denna modell har Linkopings universitet forklarat sig vara influerad ay. 

I rektor Stromholms eget PM framhalls att han inte gor ansprak pa att utga 
utifran nagot annat an Uppsala universitet. Detta stallningstagande som eventuell 
strategi har tidigare diskuterats under rubriken "A vtryck av klassisk 
bildningsfilosofi". Stromholm menar att lokala fOrhallanden och traditioner visat 
sig starka och praktiskt betydelsefulla och han ser ett idehistoriskt vlirde i att man 
i Sverige lyckats frambringa "tva universitet av Oxbridgekaraktar, tva 
storstadsuniversitet och unga larosaten i fard med att utveckla sin egen stil, 
tradition och egna forutsattningar". De medelstora hogskolorna befinner sig i ett 
uppbyggnadsskede da det ar naturligt att strategiska val sannolikt maste tdiffas 
ganska ofta och emellanat med lokala resurskallor av olika slag. Detta leder 
sannolikt till att behovet av ett mera kraftfullt, aktivt och utatriktat ledarskap blir 
stOrre an yid de mera etablerade och mangsidiga larosatena. Liksom vad som 
framgar under rubriken "Reformparad och reaktioner" varnar rektor for en 
"alltfOr aktiv och energisk management i profileringens, marknadforingens och 
det lokala samarbetets tecken". Han framhaller istallet det fortlOpande arbetet 
mellan 1993-95 och diskussionerna kring styrnings- och ledningsfragor, arbetet 
med faststallandet av ett lokalt regelverk rorande ansvarsfOrdelningen inom 
universitetet samt det underlag om lclngsiktig strategisk planering som tagits av 
rektor och dekanmotet. Rektor menar, att savlil fOr universitetsstyrelsen som 
universitetsledningen utgors de starkaste styrmedlen att fatta be slut om 
foreskrifter av olika slag, som exempelvis medelstilldelning och befogenheter i 
personella och ekonomiska fragor. Profe s surer framhalls ocksa som ett 
styrmedel, vilket ar ett sarskilt intressant konstaterande framforallt ur ett 
genusperspektiv. 

Nagra av de mindre hogskolorna, Karlstad, Boras och Teaterhogskolan, som 
enligt RUTs definition narmast skulle kunna karakteriseras som saval rektors
eller institutionsstyrda hogskolor, har ocksa i sina remissvar kommenterat den 
eventuella processen yid det egna larosatet. Hogskolorna beskriver att ett 
intensivt utvecklingsarbete inletts for att pa basta satt tillvarata de nya 
forutsattningarna. Pa kort tid har genomgripande forandringar astadkommits 
med bl a okad tonvikt pa fordjupning och examensarbeten, uppfOljning och 
utvlirdering samt kvalitetsutveckling och ledarskap. I Karlstad har man dessutom 
uppenbarligen kommit sa langt att man ar inne i det man kallar "en andra 

varit vanIig och att det friimst iir Iiirosiitena Lund, UppsaIa, Goteborg och Umea som forstarkt 
fakuItetsnivan. Man papekar ocksa att de organisatoriska fOrandringarna mycket viiI hade kunnat 
genomforas inom den institutionella regIering som giiUde fOre 1993, s 19-20. 
Dvs da man i Lund yid universitetsstyreIsen fOr fOrsta gangen beror fragan. 
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generationens utveckling", dels av den inre strukturen och dels genom nya 
satsningar inom utbildning och forskning. Hogskolan arbetar med fragor som: 
den inre osakerheten om beslutsnivaer i organisationen, prefektens stallning -
kollegial eller chef, studenternas ofta svaga stallning och svarighet att delta i 
utvecklingen och genornforande av utbildning, bristande administrativa 
kompetens fOr att svara mot krav pa uppfOljning och rapportering samt styrelsen 
och dess ordfOrande. 

De mindre hogskolorna ser samlat stora mojligheter att fortsatta utvecklas av 
egen kraft och de flesta av de fragor som RUT- 93 beror behover inte regleras i 
forordningar, utan kan med fordel lOsas internt inom hogskolan. Reformen 
maste fa tid pa sig att utvecklas inom det akademiska systemet "som har en stark 
onskan att prova forandringar omsorgsfullt, kritiskt och langsamt". Uttalandet ar 
sarskilt beaktansvart nar det kommer fran den hogskola som jarnforelsevis i 
fOrhallande till andra larosaten kommit sa langt i sitt fOrandringsarbete att man till 
och med talar om en andra generationens utveckling. 

Den hogskola som i sitt remissvar fOrefaller vara minst berord (vid sidan av dem 
som inte svarat eller berort just de institutioneIla ramarna) ar Teaterhogskolan, 
som skriver, att de eventuella institutioneIla problem som finns yid universiteten 
inte finns hos dem, eftersom "skolan" ses som en enda institution och att just 
litenheten bidrar till personkannedom mellan saval studenter som larare och 
ledning. Nagon stOrre organisations- och strukturfOrandring har man 
uppenbarligen inte tagit initiativ till, vilket maste sattas i relation till det 
kulturideologiska svaret under rubriken "Larosatenas officiella reaktioner", som 
overhuvudtaget ifragasatter det ekonomiska styr- och ledningssystemet som 
statsmakterna tagit fram. Tva nya organ har tillkommit som en fOljd av 
fOrandringarna i hogskoleforordningen: en utbildningsnamnd och en 
disciplinnamnd. Hogskolan konstaterar att de ledarskapsproblem som 
utredningen diskuterar i forsta hand maste rora universitet med fakulteter yid de 
storre hogskolorna, vilket ar intressant att betrakta paraIleIlt med uttalanden fran 
de stOrre hogskolorna, dvs oftast universiteten, som ser den s k ledarkrisen som 
en fraga for de mindre hogskolorna. Teaterhogskolan haIler dock med om att de 
sma ar rektorsstyrda och att de konstnarliga hogskolorna ofta rekryterar sina 
rektorer utifran. Darigenom kan de mer obundet utOva ett tydligt ledarskap som 
ar betingat av konstnarlig kompetens och visioner, vilket ger en mer klar 
fOrandrings benagenhet. 

Just fakultetsfragan och mojligheten till lokala lOsningar ar uppenbarligen en 
viktig angelagenhet som man saknar i reformen - att doma av reaktionen fran 
landets larosaten. Linkopings och Goteborgs universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet samt Hogskolan i Karlstad forordar ytterligare en 
avreglering av fakultetsorganisationen och skriver att den svenska 
fakultetsindelningen ar fOraIdrad yid en internationeIl jamforelse. Man behover 
ytterligare diskutera fakultetsanslag och fasta forskningsresurser och menar att 
nuvarande fakultetsindelning inte svarar mot framtida krav pa mer 
gransoverskridande forsknings- och utbildningsarbete. I fOrsta hand hanvisas till 
den stora mangd forskning som idag bedrivs i granslandet mellan de traditioneIla 
fakulteterna som exempelvis i forskarskolor. Forandringskraven fOrstarks 
ytterligare genom att det inom Forenta Nationerna, Europasamarbetet och 
Stiftelsefonderna beskrivs vaxa fram natverk och avsatts medel fOr 
forskningssamverkan just over de traditioneIla granserna. Som ett tredje skal 
framhalls kopplingen till grundutbildningen och det faktum att universiteten 
sjalva inom vissa grans er kan gora ornfordelningar rorande utbudet, vilket 
innebar att en traditionell fakultetsindelning och resurstilldelning utgor en 
hammande faktor, ett faktum som ocksa understryks av att de nya hogskolorna 
sager sig halla pa att bygga upp och utveckla en nyskapande 
forskningsorgansation. Sveriges lantbruksuniversitet som sjalva endast har ett 
statsanslag uppfattar detta som i hog grad underlattande for styrelsens 
fOrandrings- och prioriteringsarbete. Pa samma satt borde universitetens frihet att 
sjalva valja sina egna organisationsformer mojliggoras. Fran Karolinska 



304 

305 

91 

institutet finner man det vara symtomatiskt att fakultetsfragan beskrivs detaIjerat i 
hogskoleforordningen, medan den viktigare fragan - forskningsfinansHirernas 
ditt till insyn i hogskolans verksamheten angaende overenskomna mal, fOr den 
finns igen vagledning aIls. Det enda Iarosate som anser att den befintliga centrala 
regleringen av fakultetsorganisationen framstar som en nodvandig stabiliserande 
faktor ar Uppsala universitet, som dock i detta fall et far stOd av sin studentkar 
som anfOr, att det vetenskapliga ledarskapet ar av central betydelse och att det 
darfor ar av stOrsta vikt att denna funktion regleras i lag och forordning. 304 En 
avreglering skulle vara mycket olycklig och former for gransoverskridande 
forskning gar att finna pa andra effektiva satt, till exempel genom 
centrumbildningar . 

5.2 Ledningsfilosofi och det praktiska utOvandet 

Nar RUT-93, enligt rektorn fOr Lararhogskolan i Stockholm uttrycker, att 
hogskolereformen resulterat i en lednings- och ledarskapskris yid universitet och 
hogskolor och att man inte har kompetensen och de resurser som erfordras for 
att motsvara anspraken pa en resultatinriktad verksamhet, sa soker utredningen 
uppenbarligen kommunikation med fOretradare for landets larosaten. Rapportens 
utformning och kraftiga markering av ledningsfragorna och utredningens tydliga 
stallningstagande mot det traditionella akademiska ledarskapet och jar ett mer 
managementinriktat vacker mojligen inte ovantat ett berattigat intresse. 305 

Rapporten bor dock laggas ihop med det samlade agerandet fran RUT-93 och 
ses i forhallande till det som tidigare diskuterats under rubriken "Statsmakternas 
forandringsstrategier" och det "kortsiktiga syftet" att reformprocessen skulle 
uppratthallas sa Hmgt som mojligt, att utredningen ar ett instrument som genom 
sin existens och genom att aka runt och kommunicera med landets Iarosaten ska 
se till att reformprocessen halls yid liv. Samtidigt ar det angelaget att framhalla 
reformens inledande intentioner med en betoning och forstarkning av 
ledarskapet, vilket forvantas utgora grunden for det lokala fornyelsearbetet. 

Utredningen konstaterar i rapporten en "fOrskjutning" i och med att rektorer och 
styrelser med den nya ordningen ska utse prefekter. Darigenom kan den 
akademiska traditionen och kollegiets dominerande stiillning anses vara bruten. 
Samma forhallande galler dekaner som framledes ska utses av rektorerna men 
fortfarande efter val av lararna i fakulteten. Just detta ser utredningen som en 
sammanblandning av en klassisk och en amerikansk ledningsmodell. 

Till endast fOr ett par decennier sedan var landets universitet styrda av 
eckliastiksdepartmentet genom regler i lagar och fOrordningar huvudsakligen 
inom personal-, lokal- och byggnadsfragor, erinrar man fran Lunds universitet. 
For ekonomiska fnlgor fanns ett visst begransat lokalt handlingsutrymme och 
administrationen inskrankte sig till tolkning av regIer och verkstaIlande av 
centralt fattade beslut. Idag lever universitet och hogskolor i en annan varld och 
en lang rad reformer har medfOrt okat successivt ansvar som gatt hand i hand 
med en vidgad decentralisering. Detta staIler nya krav pa organisation, 
beslutsstruktur och kompetens hos ansvariga beslutsfattare och tjansteman och 
ocksa en alltmer utbyggd och differentierad administration. Att hogskolan inte 
skulle kunna klara denna nya situation framgar av RUT-93s spekulationer om 
ledningskrisen i den akademiska varlden, menar rektor fOr Hogskolan for 
Lararutbildning i Stockholm. Visserligen fungerade inte heller systemet fOr 
ledning som existerade fore 1993, men bristerna kan framst konstateras pa det 
individuella planet. "De akademiska ledarna - pa prefekt-, dekan- och rektorsniva 
har inte de kunskaper som erfordras for att utan 'sarskilda stOdinsatser' klara 
verksamheten. Allra minst fanns kompetensen hos larosatenas styrelser". 

Noteras bar majligen att studenterna bar gar emot det officiella remissvaret fran SFS som framgar av 
"Uirosatenas officiella reaktioner". 
I fortsattningen kommer beteckningen "managementimiktat ledarskap" att al1vandas, eftersom savaI RUT-
93 som landets Hirosaten tycks uppfatta detta som ett vedertaget begrepp och i l1agon man betecknar den 
dikotoma motsatsen till det akademiska ledarskapet. 
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Utredningen for ett resonemang om olika modeller for ledning och att detta 
emellanat blir rikt pa fasetter. Det torde darfOr vara betydelsefullt att fraga sig 
vilken av dessa ledningsstrategier som kannetecknar den svenska hogskolan. 
Motsattningarna har blivit mer markerade efter hogskolereformen och att 
universitetet nu som myndighet har aligganden som hor myndighetsansvaret till. 

Rektor staller ocksa fragan betraffande den kollegiala ledningsstrategins 
legitimitet da man numera ocksa har att fOrvalta ett myndighetsansvar. Samtidigt 
gor den langa traditionen inom akademin det ogorligt att styra medarbetare via ett 
"top-down" -tankande, vilket fortydligas som att forskningens kvalitet - om an 
inte produktivitet - garanteras pa andra satt an via ledning inom det egna 
larosatet. Rektor skriver vidare, att varje larosates fOrmaga att overleva ar direkt 
knuten till den prestanda man ar i stand till och att slutsatsen darfor maste bli att 
det erfordras ett framstiiende ledarskap och en andamalsenlig organisering av 
ledningsfunktionen for att kunna havda sig. "Diskussionen om det akademiska 
ledarskapet och om ledningsproblematiken inom hogskolan kan inte fOras yid 
sidan av diskussionen om utvecklingen av och ansvaret fOr utbildningens och 
forskningens kvalitet". 

Yid Uppsala universitet vander man sig mot utredningens och andras uppfattning 
att en svar konfliktsituation uppstar med en sammanblandning av olika 
ledningsmodeller och havdar att beskrivningen "olyckliga spanningar" och 
lojalitetskonflikter ar overdriven. Rektor skriver i sitt PM, att det ar naturligt att 
demokratisktlkollegialt och mer managementinriktat ledarskap ingar i det 
akademiska ledarskapet och som han sager - "pa en viss niva och att vart och ett 
har sitt givna omrade". Intentionerna i detta uttalande sWds ocksa av remissvaret 
fran Uppsala studentkar som skriver, att den korsning mellan olika typer av 
ledarskap som rader efter hogskolereformen behover tid pa sig fOr att bli 
inarbetad, men att forutsattningama fOr att strukturen ska fungera pa ett 
tillfredsstallande satt ar goda. Det fOrutsatter dock god internkommunikation, 
klara ansvarsdelningar och att varje niva har val definierade befogenheter och 
kan ocksa stOdjas av olika typer av ledarskapsutbildningar. Rektor fOrklarar det 
akademiska ledarskapet vara sa komplext att det kraver kontinuerlig utbildning 
av kompetensen. Stromholms PM, som senare kommenterats av Borjeson, 
bedoms dock innehalla en paradox. "Ledningen av universiteten och 
hogskolorna fran styrelsens och rektors sida ar svag, men detta ar inte en 
omstandighet av ondo utan nara nog nagot gott. Samtidigt som 
ledningsstrukturen ar sadan att en effektiv ledning yard namnet knappast kan 
utformas, sa ar hela organisationen svar att forandra". Ledningen inat ar alltsa 
svag, men handlar om att val fOrhandla, att overtyga och sammanjamka olika 
intressen, medan den utat ar stark och argumenterar fOr den akademiska friheten 
och verksamhetens ansprak pa sjalvstyrelse gentemot statsmakterna. RUT-93 a 
sin sida diskuterar behovet av effektivitet och en kraftfullledning, vilket torde 
innebara att franga den akademiska traditionens inre uWvning till en ny ordning 
dar maktutOvning rimligtvis maste ske via altemativet till argumentation och 
koncensusbeslut. Vilka dessa alternativ skulle kunna vara definieras inte av 
RUT-93. 

Fran universitetet i Lund sager man sig kanna sympati for en fOrskjutning till en 
mer managementinriktad syn pa ledarskap, samtidigt som man gor i det narmaste 
fullstandiga reservationer fOr att ett traditionellt akademiskt ledarskap ska kunna 
uppratthallas. Den akademiska modellens fOrtrafflighet understryks ocksa av att 
den kollegialitet som universiteten ar kanda fOr nu pastas borja kopieras av 
modema kunskapsfOretag, som tycks vara medvetna om att effektivitet och 
resultat battre framjas av kollegialt ledarskap an av hierarkiska styrelsemonster. 
Slutsatsen blir darfor menar man fran Lund, att det inom universiteten bor 
byggas upp en ny slags kollegialitet, dar det fria intellektuella samtalet 
kombineras med effektiva former for ledning och administration. Det avgorande 
ar att ledningen av universitetet vad galler mal, innehall, styrelseformer och 
verksamhetsinriktning har en god forankring inom universitetet. Den spanning 
som RUT-93 beskriver mellan det demokratisktlkollegiala och det 
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managementinriktade gar inte att avlagsna genom en enkel styrmodell. BI a visar 
det sig i den diskussion och utveckling som pagar bade i Sverige och Europa -
att det inte finns beHigg for enkla, snabba lOsningar pa problemet. IsHillet bor 
universiteten agna sig at analys och skapa en effektiv organisation dar larares och 
studenters inflytande fOrenas med kraven pa ett tydligt ledarskap och en rationell 
administration. Raden forefaller sa allmant hallna att de sakerligen utan problem 
skulle kunna delas av stora delar av den akademiska varlden. 

Dubbelheten i det akademiska ledarskapet ar ofrankomligt menar man fran flera 
larosaten. Pa Linkopings universitet bedomer man det vara av varde med en 
jamforelse med forskningsraden, dar det kollektiva beslutsfattandet kommit att 
ifragasattas utifran skilda utgangspunkter och utan att man egentligen inte lyckats 
formulera nagot klart alternativ. Man menar, att det borde vara onskvart att 
forsoka forsta och leva med dubbelheten istallet fOr att med olika administrativa 
verktyg soka astadkomma den ena modellens dominans over den andra. Flera av 
verksamhets- och personalpolitiskt betingade skeenden forstarker dessutom 
successivt de hierarkiska inslagen. Da ar man mer bekymrad over den vaxande 
externa finansieringen som blir ett vaxande styrproblem for saval universitets
som fakultsledningar, eftersom dessa finansiarer i re gel har direktkontakt med 
institutionerna. Man menar att situationen medverkar till att en redan svarstyrd 
verksamhet blir annu mer komplex och oforutsagbar, vilket delvis tangerar det 
man uttrycker fran Karolinska institutet under fOregaende avsnitt men utifran det 
motsatta perspektivet, om externa forskningsfinansiarers ratt till insyn i 
hogskolans verksamhet angaende gemensamma overenskomna mal. KI uppfattar 
pa samma satt som LiU, att huvudfragan inte bor vara den ena eller den andra 
principens fOretraden, utan hur man ska minimera nackdelarna och maximera 
fordelarna av att flera styrprinciper de facto ar fOrharskande inom en och samma 
organisation. Ett modernt ledarskap bor fokuseras kring 
managementkomponenten men samtidigt maste de kollektiva inslagen faktiskt 
finnas dar och godtas. Det mest lyckosamma ledarskapet ar det som formar att 
forena en kraftfull beslutande kapacitet med en omsorgsfull fOrankring hos dem 
som berors av besluten. 

Sveriges lantbruksuniversitet daremot delar RUT -93s syn pa problemen som en 
konsekvens av blandningen av tva ledningsstrukturer. Man talar om att 
ledarskapet maste fOrandras och tydliggoras men att det ar viktigt bade med en 
effektiv managementinriktad och en kollegial del. Liksom yid andra 
fakultetsstyrda universitet overvager man dock att ge dekanema mer tydligt 
chefsansvar och delegerade beslutsbefogenheter fran rektor. For att kunna 
utvecklas pa ett positivt satt ar det nodvandigt att saval dekaners som prefekters 
chefsroller starks bl a genom tydligare delegationsordning och koppling mellan 
ansvar och befogenheter. Detta forvantas gora "jobben" mer attraktiva. Dekanus 
bor inga i ledningsgruppen i kraft av sin position som chef for fakulteten och 
samtidigt ges beslutsratt i en rad fragor. Fakultetsnamnden bor bli dekanus 
diskussionsforum, medan sjalva ordfOrandeskapet i fakultetsnamnden ger 
honom mojlighet att behandla de kollegiala fragorna. Fran SLU menar man, att 
mojligheten for rektor att halla nara kontakt med samtliga prefekter pa manga 
institutioner med nodvandighet blir begransade. Saledes ar man fran larosatets 
sida pa vag in i en fakultetsstyrd modell, dar fakulteterna har rollen for saval 
vetenskapliga ledning, kvalitetsgranskning, strategisk planering och utformning 
av policies som beslutsansvar av linjekaraktar. 

Konflikter inom akademin betraffande dubbelheten i styming och ledarskap har 
huvudsakligen bekraftats i det empiriska materialet sa nar som fran rektor i 
Uppsala som menar att beskrivningarna ar overdrivna. Den hogskola som mest 
utvecklar analysen kring konflikterna ar Hogskolan i Skovde, som beskriver att 
det handlar om en konflikt mellan professionella och organisatoriska perspektiv. 
Det professionella karakteriseras av bindningar till professionemas intressen, 
normer och mal (dvs amnenas plats i det intemationella vetenskapsamhallet), 
medan det organisatoriska perspektivet forutsatter engagemang i organisationens 
specifika mal samt ansvar fOr stabilitet och utveckling fOr saval 
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verksamhetsformer som helheten. Principiellt uppstar spanningar mellan 
organisation och profession i flera avseenden. "Betraffande: mal: organisationer 
ar normalt orienterade i en fOrutbestamd riktning med klart formulerade resultat 
och betonar darmed implementering av process- och programfaktorer, medan 
professionella tenderar att vara problemorienterade och deras arbete att vara 
mindre "fOrprogrammerat": (2) kontroll: organisationer tenderar att forlita sig pa 
hierarkisk auktoritet, medan professionella belOningar i form av befordran i 
hierarkin medan professionella foredrar gransoverskridande kollegial auktoritet, 
(3) Motiv: organisationer bjuder vanligtvis beloningar i form av befordran i 
hierarkin medan professionella ar mer intresserade av att forstarka sitt renomme 
bland kollegor: (4) injlytandeinstrument: organisatoriska inflytandeformer ar 
vanligtvis baserade pa exekutiv styrning, medan professionella fOrlitar sig pa 
specialiserad expertkunskap". Hogskolan maste framgangsrikt kunna balansera 
pa dessa spanningar". 

Ledningens, dvs styrelse och rektors uppgift ar att fungera som ett instrument 
for den professionella kompetensen sasom den gestaltas inom akademisk 
utbildning och forskning. Lika klart ar det att det professionella perspektivet 
underordnar sig de organisationsspecifika krav som utbildnings- och 
forskningspolitiken staller, vilket leder till enhet och mangfald. Ledningens mera 
konkreta roll blir dels att ge ut riktlinjer och policies for verksamheten, s k 
generell normbildning, dels att ge ut fOreskrifter dvs befogenheter i ekonomiska 
och personella fragor till organ och personer, samt att fordela medel och 
darigenom att styra i en viss riktning. Om den huvudsakliga medelsfordelaren 
befinner sig utanfOr ledningens rackvidd, dvs i form externa finansiarer, ar det 
inte latt att forestalla hur styrning ska ga till med ett sadant resonemang. Fran 
Linkopings universitet har dessa styrproblem patalats i och med den alltmer 
vaxande externa finansieringen och att dessa aktOrer oftast har direktkontakt med 
institutionerna. Medlen (och darigenom de anstallda forskarna) blir saIedes inte 
"gripbara" fOr styrning. 

Forutom det organisationsteoretiska perspektivet intar remissvaret fran Skovde 
en sarstallning ocksa genom att det utgar ifran ett fOrhallandevis tydligt 
pragmatiskt perspektiv. "Den nodvandiga och langtgaende delegering av 
beslutsratt som finns inom den svenska statsfOrvaltningen i allmanhet och i 
hogskolan i synnerhet forutsatter, att de aktOrer som ska fatta beslut gor detta 
med hansyn tagen inte endast till den egna organisationens basta, utan aven med 
hansyn till samhallets basta. Det maste finnas ett slags ideologisk overtygelse om 
att beslutsfattare, organ eller befattningshavare, inte enbart tar sitt professionella 
sektorsansvar utan ocksa sitt ansvar som delar i samhallet". Perspektivet kanns 
delvis igen och har tidigare diskuterats under rubriken "Jamstalldhet och 
demokrati moter marknad och kompetens" och torde inte med sjalvklarhet delas 
av dem som framst bekanner sig som anhangare av ett klassiskt universitetsideal, 
medan det mojligen delas av de stora specialisthogskolorna och kanske ocksa av 
Goteborgs universitet. Det kan i sammanhanget vara vart att erinra vad som 
framgatt av Skovdes remissvar angaende den grundlaggande skillnad mellan de 
rattigheter, skyldigheter och lojaliteter som individen atnjuter i en demokratisk 
stat och de som man far nar man frivilligt soker eller upptas av ett samfund som 
styrs av normer och som delvis berorts under rubriken "Larosatenas officiella 
reaktioner". I ett elitistiskt system som onekligen det akademiska ar innebar det 
att kollegor emellanat stalls mot varandra och att vissa ges fOrsteg framfor andra. 
Detta far inte omintetgora ledningens krav pa den akademiska miljon och att den 
samlade kompetensutvecklingen fungerar tillfredsstallande. 

Nar det gaIler problematiken kring det administrativa ledarskapet och 
administrationens roll mer konkret noteras fran flera larosaten, att utredningen 
bedomer att behovet av kvalificerad administration inte tillrackligt 
uppmarksammats. Fran Lund kritiserar man utredningen fOr den skarpa 
atskillnad mellan administration och akademisk ledning som den tycks fororda, 
medan man av Borjesons PM kan notera en annan slutsats. "Till de betydande -
gigantiska! - ansprak pa de administrativa organen yid universitet och hogskolor 
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som vaxt fram fore 1993 tillkommer i detta lage ytterligare arbetsuppgifter av 
uppfordrande och kvalificerad karaktar. Men nu upptrader definitiva st6rningar i 
systemet - kraven overstiger universitetens och hogskolornas kapacitetsniva. I en 
nagot marklig vandning forlagger RUT -93 ansvaret fOr den riidande situationen 
till verksamhetsnivan". Beslutsbefogenheter har overfOrts fran central niva, fran 
departement och ambetsverk, till universitet och hogskolor, vilket med 
sjalvklarhet medfOr ett okat tryck pa de lokala hogskoleforvaltningarna. 

Nagra av landets larosaten diskuterar ocksa ett eventuellt isarhallande av det 
akademiska och det administrativa ledarskapet. Goteborgs universitet och 
Kungliga tekniska hogskolan menar att skillnaden bor klarlaggas och redovisas 
mer oppet an hittills. Genom att renodla administrativa respektive akademiska 
roller sa att effektivt och fortroendefullt samarbete utvecklas, borde det ges battre 
forutsattningar att rada bot pa bristande korrelation mellan ansvar och 
befogenheter pa olika nivaer. Ocksa genom att professionellt bevaka 
utvecklingen av de administrativa st6d- och servicefunktionerna kan 
konsekvensen bli att larare och forskare i egenskap av dekaner, prefekter och 
studierektorer inte behover uppleva att deras arbetstid upptas av administrativa 
goromal. Sarskilt betonas betydelsen av ett val utvecklat och for "vara behov 
anpassat ledarskap med mycket tydliga forutsattningar". Citatet uttrycker dock 
ingen fOrpliktelse och fOr att fOrsta vad som egentligen avses kravs att man maste 
tranga djupare in i remissvaret - "Vi ar helt overens med RUT-93 om 
ledarskapets betydelse vad galler saval rektors, dekaners, prefekters och 
administrativa chefers mojligheter att arbeta mot ett for universitetet gemensamt 
mill och att fa acceptans for arbetssatt och beslutsprocesser. Den okade friheten 
och den allmant fOrekommande principen om delegering med krav pa planering 
och uppfOljning fokuserar ledarskapsfragan pa ett helt annat satt an vad som varit 
nodvandigt tidigare". Uttalandet kan kopplas samman till forhallningssattet hos 
specialisthogskolorna - en betoning av gemensamma verksamhetsideer och 
strategier i forandringsarbete, dvs en professionalisering av ledarskapsrollen och 
mojligen ett sarskiljande mellan akademisk och administrativ ledning. 

Nar det galler administrationen pa larosatesnivan vacker denna fraga ett 
fOrhallandevis stort intresse just fran Karolinska institutet medan de fiesta andra 
larosaten friingar administrationen med tystnad.306 Larosatet framhaller, att den 
kamp mellan forvaltning och institutioner som utredningen talar om ar ett 
viilbekant fenomen och harror ur forvantningarna hos institutionerna om att 
administrationen totalt sett skulle minska eller iitminstone vara oforandrad yid 
decentraliseringen. KI delar for ovrigt utredningens synsatt att det inte ar nagon 
vinst nar larare och forskare tar over administrativa arbetsuppgifter. Darfor har 
man sokt verka i den riktning som utredningen anger och sokt skapa en modern 
hogskolefOrvaltning som kan forena saval service- som kontrollfunktioner. 
Sveriges lantbruksuniversitet understryker att de administrativa stOdfunktionerna 
maste vara mycket kvalificerade och att de av kompetensskal bor ligga centralt, 
sarskilt med tanke pa de okade kraven vad galler resultatredovisning . 
Administrationen bor ocksa kunna upplevas som ett neutralt stOd och inte som en 
centralstyrd byriikrati som lagger administrativa hinder i vagen for ett pagaende 
fOrandringsarbete. Teaterhogskolan ar det end a av landets larosaten som klart 
uttrycker att man inte upplever nagon motsattning mellan den centrala 
administrationen och institutionerna, vilket beror pa att administrationen ar en 
integrerad del av verksamheten. 

En annan aspekt som vacker larosatenas reaktioner ar RUT-93s uppfattning att 
verksamhetsmaIen och ledningsfilosofin generellt ar mer uttalade och mer 
forankrade i verksamheten yid de nya hogskolorna. Fran Lunds universitet 

Har har jag uppenbarligen kommit fram till en annan tolkning an utredningen RUT-93 som i sitt 
slutbetankande skriver; Nagra larosaten t ex Karolinska institutet, Uppsala universitet och Goteborgs 
universitet har betonat vikten av kvalificerad administrativ kompetens pa institutionsniva, s 25. 
Utredningen agnar sedan en diskussion at de administrativa aspekterna som till stora delar harror fran en 
tidigare diskussion i "Ledningen, makten och vetenskapen". 
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menar man att detta kan vara en riktig iakttagelse, men forklarar att den mojligen 
kan bero pa att dessa hogskolor huvudsakligen svarar for grundutbildning upp 
till kandidat- och magisterniva, att man saknar en fast forskningsorganisation 
och att man har en starkt politisk och industriell fOrankring i lokalsarnhallet. Det 
sager sig sjalvt, att det fOr ett stort universitet inte ar sa enkelt att fanga upp den 
rikt differentierade verksamheten i konkreta slagkraftiga termer, vilket ar mojligt 
och naturligt i mindre komplicerade organisationer som de nya hogskolorna. 
Uttalandet bor dock sattas i relation till remissvaret fran Goteborg, dar man pa 
samma satt som de tva stora specialisthogskolorna just betonat behovet av 
gemensamma verksamhetsideer. Lundargumentet om storlek och komplexitet 
avfardas med andra ord av Goteborgsremissen. Mojligen handlar det om helt 
andra saker, vilket fortsattningen antyder. "Man kan inte varja sig mot 
misstanken att utredningens papekande ar en positiv vardering att arbetet i nagon 
man ar vital are och mer malinriktat yid de mindre hogskolorna an yid de stora 
universiteten. Likartade antydningar har yid andra tillfaIlen fOrekommit fran 
centralt hall och som kan uppfattas som ideologiskt baserade omdomen utan 
empirisk grund. Det finns inte sakliga skal for att havda att verksarnheten yid de 
mindre och medelstora hogskolorna skulle vara vital are an yid universiteten". 
Reaktionerna fran Lund ar forstaeliga. Men betraffande efterfragan av den 
empiriska grunden som pastas vara avgorande fOr hur verksarnhetsmalen och 
ledningsfilosofin artikuleras, kan den pa samma satt mojligen efterfragas fran 
Lund. I remissvaret framhaller man (visserligen mojligen) att det har att gora 
med att de mindre hogskolorna saknar fast forskningsorganisation och har en 
stark politisk och industriell forankring i lokalsamhallet. Det sagda hindrar dock 
inte att atskilligt mer bor kunna goras nar det galler att formulera tydliga mal och 
skapa en samlad ledning kring vilket ocksa pagar i anslutning till arbetet med den 
strategiska planen. 

Att utifran den organisationsmodell som RUT -93 presenterar dra nagra 
langtgaende slutsatser betraffande vilket ledarskap som karakteriserar de olika 
larosatena, torde saledes inte varamojligt. De slutsatser man kan dra ar, att 
reformens intentioner och statsmakternas delvisa intresse fOr styrning 
uppenbarligen har motts av starka reaktioner, framforallt fran de Iarosaten som 
har att fOrlora pa att den innevarande modellen byts ut mot en som vardemassigt 
och ekonomiskt star for helt andra normer an dem som karakteriserar den 
aktuella kulturen och uppbyggda strukturen yid respektive larosaten. 

Vad betraffar inneborden av fiitigt anvanda begrepp som brukas nar olika 
skeenden ska forklaras eller beskrivas ar det tankevackande hur forhallanden och 
relationer tolkas och mycket subtilt, mojligen saval medvetet som orefiekterat, 
traderas saval i RUT-93s rapport som i remissvaren. Begreppen klassisk 
akademisk sammankopplas ofta och anvands emellanat tom synonymt med 
begrepp som kollegial, demokratisk, icke hierarkisk, "bottom-up" -inriktad, 
medan begreppet managementinriktad anvands som forklaring fOr en hierarki 
eller en "top-down" - filosofi av nagot slag. Att begreppet kollegial anvands 
synonymt med demokratisk och i motsats till begreppet hierarkisk fOr tankarna 
mot att akademin skulle vara en demokratisk organisation dar ingen hierarki 
rader. Detta synsatt forstarks ocksa av beskrivningar som att akademin emellanat 
pastas vara besjaIad av en "bottom-up"-filosofi, medan managementkulturen ar 
av "top-down"-karaktar. For att synliggora denna benagenhet aterges fOljande 
utsagor fran det empiriska materialet. 

I remissvaret fran Skovde skriver rektor att professionella grupper i hog grad ar 
sjalvstyrande, dvs stor individuell frihet fOrenas med lojaliteten med intema 
normer och en sarskild yrkesetik - kollegialitet. Det ar en grundlaggande skillnad 
mellan de rattigheter, skyldigheter och lojaliteter som en individ atnjuter i en 
demokratisk stat och dem som individen (lararen och studenten) far nar man 
frivilligt soker och upptas av ett samfund som styrs av normer. Rektor fOr 
Uppsala universitet menar a sin sida, att makten vilar i det etablerade 
internationella och nationella kollegiala kollektivets hander inom varje vetenskap. 
Det ar naturligt att demokratisktlkollegialt (anvands synonymt) och mer 
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managementinriktat ledarskap ingar i det akademiska ledarskapet. Fran 
Doktoranders och forskares fOrbund, DOFF, definierar man begreppet 
demokratisk som att dagens maktstruktur maste andras, att forskarsamhallet 
maste utvecklas genom en stOrre grad av demokrati och inflytande far andra 
personer an de akademiska chefema (vilket implicit antyder en hierarki), samt att 
rattssakerheten fOr studenter och framfarallt doktorander drastiskt har minskat. 
Regler ar viktiga far dem som befinner sig i den nedersta delen av hagskolans 
inflytandepyramid. I Lund menar man att den kollegialitet som universiteten ar 
kanda far barjar kopieras av kunskapsfaretag, som tycks vara medvetna om att 
effektivitet och resultat battre framjas av kollegialt ledarskap an av hierarkiska 
styrelsemanster. Den spanning som RUT-93 beskriver mellan det demokratiska 
kollegiala (begreppen anvands synonymt) och det managementinriktade gar inte 
att avlagsna genom en enkel styrmodell. Sveriges lantbruksuniversitet talar om 
att ledarskapet maste farandras och tydliggaras, men att det ar viktigt bade med 
en effektiv managementinriktad och en kollegial del (man citerar delvis RUT-
93). 

5.3 Rekrytering och utveckling av akademiska ledare 

Av RUT-93s rapport framgar att ledarutbildning och ledarutveckling ar nagra av 
de fragor som bar ges akad uppmarksamhet i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Man framhaller att ledarskapskurser inte varit sarskilt populara och att de maste 

, benamnas som diskussionsforum eller seminarier far att motivera och locka till 
sig ledare pa olika nivaer. De bar ges stOrre uppmarksamhet och en annan 
inriktning. Vilken denna inriktning skulle kunna vara ges dock inga narmare 
anvisningar om. Daremot ar utredningen tydligare pa att rekrytering av ledare 
behaver utvecklas och hanvisar till de principiella fOrandringama i reformen som 
motiverar detta, bl a att dekanus utses av rektor efter farslag av larama och att 
prefekter utses pa det satt som hagskoloma sjaIva bestammer. Man htinvisar 
ocksa till att incitamenten far att pata sig uppgiften att vara ledare akat i samband 
med reformen sarskilt far rektorer, som enligt den nya ordningen blir 
myndighetschefer med ett betydande inflytande pa verksamhetens utveckling. 
Dessutom kommenteras att det kommer att bli ett stort antal rektorsposter lediga 
under 1995. 

I det empiriska materialet ar det patallande vilken betydelse RUT-93s 
underlatenhet att beakta ett genusperspektiv far. Den inspiration och den process 
som skulle ha kunnat skapats eller atminstone tas initiativ till, sarskilt mot 
bakgrund av att man fOr avrigt med sadan aktivitet driver pa reformens 
intentioner, lamnar i detta avseende ett tomrum. Man kan fraga sig hur man 
rimligen ska kunna fOrandra nagot av den lednings- och ledarskapsstruktur som 
finns inom hagskolevarlden nar man sa totalt undviker detta perspektiv. Kritiken 
fran landets larosaten kunde majligen farvantas vara svidande, men som luttrade 
genusforskare farmodligen skulle konstatera, rimmar bristen pa reaktioner val 
med saval departementsledningens som utredningens bristande intresse. I 
rattvisans namn och som framgatt av rapporten "Ledningen, makten och 
vetenskapen" har dock tva av landets larosaten kritiserat underlatenheten. Fran 
Linkapings universitet menar man, att "det inte minst mot bakgrund av de mal 
fOr rekrytering av kvinnor till professorstjanster som riksdagen pa grundval av 
den senaste propositionen om jamstalldhet i hagskolan beslutat ska infaras, 
framstar som nadvandigt att infOra kallelsefarfarande eller nagot snarlikt 
arrangemang, som gar det majligt att se aver ett stOrre antal tillsattningsarenden. 

Eftersom professurer i sa stor utstrackning utgar rekryteringsgrunden till 
ledarbefattningar ar just denna fraga av avgarande betydelse far hur styrning och 
ledning av landets larosaten pa sikt ocksa paverkas av kvinnor, eller att kvinnor i 
nadvandig utstrackning rekryteras till de tjanster som utgar grunden fOr dessa 
rekryteringar. I avrigt reagerar landets larosaten med allmanna fraser som: att 
ledarutveckling och ledarrekrytering maste fa en mer framtradande plats, att 
larosatena nu har ett sarskilt ansvar att agna sig at dessa verksamheter, att 
rekryteringen av de nya ledama maste ske pa ett genomtankt satt, vilket inte 
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precis eras men kan fOrstas som en strategi fOr externrekryteringar med till och 
med uppsokande verksamhet, samt att erfarenhet av en sadan nyordning endast 
givit goda erfarenheter. Nagra Hirosaten vittnar ocksa om hur man avsatt extra 
resurser for andamalet och fOr att oka inflytandet for rektor och dekaner for att 
tillfOrsakra sig om hog kvalitet och stort engagemang hos samtliga chefer. Andra 
fOrordar att traning i ledarskap fOrutsatts borja tidigare i den akademiska 
karriaren an vad som ar brukligt idag och att fOrmaner efter avslutat 
ledningsuppdrag maste diskuteras. 

Nar det ghller just rekryteringsaspekten lyfts bl a fran Goteborgs universitet fram 
att tjansteforslagsnamndemas arbete blir en viktig del i oversynen av 
ledningsstrukturen som avses att genomforas. Man framhaIler dock att de 
vetenskapliga meritema fortfarande dominerar pa bekostnad av personliga 
egenskaper som bor vagas in. Ingenting sags om hur de pedagogiska meritema 
ska behandlas, vilket daremot gors fran Sveriges lantbruksuniversitet som 
menar, att fOrandringama yid professorstillsattningarna har gatt i positiv riktning 
i och med att inte enbart vetenskaplig skicklighet vags in. Pedagogisk fOrmaga 
och ledarskap ar andra viktiga faktorer som maste tas hansyn till. Detta ar 
fortfarande ett problem som man maste forsoka komma tillratta med anser man 
ocksa fran Uppsala studentkar. Fran studenternas synpunkt ar det oacceptabelt 
att kompetenta undervisare forbigas och att de bada meriterna borde varderas lika 
hogt. Varfor de inte anses gora det beror pa att de sakkunniga sjalva tillsatts i 
fOrsta hand pa grundval av vetenskapliga meriter. Detta stOdjer arbetsmodellen 
med intervjufOrfarande i tjanstefOrslagsnamnderna, menar man fran SLU som 
ocksa for fram det som man uppfattar som en kulturrevolution i den akademiska 
varlden - tidsbegransade forordnanden ocksa for professurer. Just tillsattningen 
av professorer har ocksa kommenterats av rektor fOr Lararutbildningen i 
Stockholm som menar, att den ar ett intressant exempel pa hur stora avsteg man 
kan gora fran en managementinriktad filosofi med dess betoning av effektivitet. 
"Tillsattningen som tar ar i ansprak vager inte tungt gentemot kraven pa att man 
ska utvalja den framste bland de sokanden". 

Vad betraffar utbudet tillledarutbildning har fragan mycket marginellt berorts. 
Hogskoleverket framhaller visserligen att man i sin instruktion har till uppgift att 
framja chefsutveckling inom hogskolan och att man kommer att fortsatta med det 
arbetet, eftersom det kommer att kravas ett professionellt ledarskap inom 
hogskolan fOr att forverkliga reformens mal. Sveriges lantbruksuniversitet a sin 
sida hanvisar till Finansdepartementets chefskurser for myndighetschefer, men 
att det maste ankomma pa universiteten sjalva att ordna ledarskapsutbildning for 
dekaner och prefekter. Av ett sarskilt inlamnat remissvar fran Institutionen for 
internationell pedagogik yid Stockholms universitet skriver man, att reformen 
saknar perspektivet kompetensutveckling fOr ovrig personal, for att samtliga ska 
kunna delta i forandringsprocessen och bidra till en hogre kvalitet i forskning 
och undervisning. Uttalandet ar sarskilt tankvart, nar det ar det enda uttalande i 
det empiriska materialet som beror om och pa vilket satt larosatena argumenterar 
fOr att en centralisering av ledarskapet tilllarosates- eller institutionsnivan bidrar 
till, att den enskilde lararen mera involveras i beslutsprocesserna. Med andra ord: 
det argumenteras inte aIls i de officieIla remissvaren fran landets larosaten. Av 
reformens decentraliseringsstravanden, som i flera sammanhang tidigare 
kommenterats, blev konsekvensen en maktkoncentration tilllarosatesnivan. Som 
framgar av fOregaende rubrik har dock flera av landets larosaten redovisat 
ambitioner att just astadkomma fOrandringsprocesser inom sina respektive 
larosaten, for att om mojligt uppna den delaktighet som efterlyses fran den 
enskilda institutionen yid Stockholms universitet. 
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5.4 Sammanfattande anaIys 

Mina ambitioner med fOreliggande studie ar bl a, att i det empiriska materialet 
soka utforska pa vilket slitt akademin axlar statsmaktemas tidigare ansvar, 
eftersom den nya utbiIdningspolitiken beskrivs som en mojlighet till andrad 
maktfOrdeIning inom den hogre utbildningen. 

Fran statsmakterna beskrivs intentionerna som att fOra over besIutsbefogenheter 
fran central niva till enskiIda universitet och hogskolor och som en slags 
"maktkoncentration ti11larosatesniva". Dessa utsagor kan tolkas pa flera satt och 
man bor mojligen haIla i minnet att forandringarna huvudsakligen ror 
verksamheten grundutbildning, eftersom stora delar av forskningsfinansieringen 
fortsatter att ta sig in i hogskolan via sidospar. Hur detta forhallande paverkar 
ansvars- och befogenhetsfordelningen framforallt pa institutionsniva, dvs den 
praktiska arbetsfordelningen, finns i det empiriska materialet ingen sarskiId 
reflektion over. Daremot vacker fragan om den fortsatta regleringen av 
fakultetsindelningen ett sWrre intresse. 

Yid en narmare analys av hur landets larosaten fOrhaller i fakultetsfragan 
framtrader vissa uppenbara skillnader. Det "stora" universiteten forestaller sig att 
fakulteterna ska fortsatta och fungera som nagot av universitetets nay, i och med 
att de fortsatter att ha rollen som ledning for den vetenskapliga verksamheten . 

. Det nya beskrivs som att man yid sidan av uppgifter som strategisk pIanering 
och utformning av policies inom olika amnesomraden ocksa soker fora in en 
kvalitetsgranskande funktion. Nagra larosaten valjer att till fakultetsnivan 
dessutom lagga beslutsansvar av linjekaraktar, viIket innebar att de maste inratta 
betydande egna kanslier for bl a personal- och ekonomifragor. Mojligen kan 
detta forhallande ses som en tendens till en okad hierarkisering pa 
larosatesnivan. 

Flera av landets Iarosaten reagerar tydligt over den reducerade mojligheten till 
mer omfattande fOrandringar och ofta med hanvisningar till den frihetsretorik 
som omger reformen. Man menar, att den fortsatta regIeringen av 
fakultetsorganisationen inte svarar upp mot framtidens ~'!lv pa ett mer 
gransoverskridande forsknings- och utbildningsarbete. A yen RUT -93s 
stallningstagande, fOr ett bibehrulande av den hittillsvarande fakultetsindelningen 
sasom det framkommer i rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen", 
ifragasatts pa olika satt. I remissvaret fran Lunds universitet skriver man, att det 
inte finns nagot varde i att ha likartade modeller fOr hur landets larosaten valjer 
att organisera sin verksamhet. Det borde istallet vara vardefullt att mangfalden 
slar igenom ocksa nar det galler modeller for styrning och Iedning. Linkopings 
universitet, som sjalva beskriver sig som ett exempel pa detta, talar om en egen 
specifik organisationslOsning och som innebar ett avstandstagande fran det 
traditionella hierarkiska synsattet. I kommentarerna till RUT-93 skriver man, att 
Linkopingstriangeln" mojligen har varit svart fOr RUT -93 att ta till sig, eftersom 
utredningen sjalv presenterat en generell modell av rektorsstyrda, fakuItetsstyrda 
eller institutionsstyrda universitet. Just denna indelning uppfattas uppenbarligen 
ocksa av flera Iarosaten som "pedagogiskt klatschig", men att den som 
anaIysinstrument har sina begransningar. 

Somjag tidigare har reflekterat over kan skillnader iforhallningssiitt till reformen 
mojligen ha att gora med vilket larosate som uttalar sig och vilka skilda 
filosofiska och ideologiska synsiitt som finns under ytan till olika 
stallningstaganden. Exempel pa detta ar nar man a ena sidan talar om behovet av 
att aterskapa nagot av den kollegiala kultur som tidigare funnits, a andra sidan 
beklagar att lararna i de tidigare reformerna fjarmats fran beslutsprocesserna. Jag 
har ocksa i inledningen till detta kapitel antytt hur starkt personbundna 
reaktionerna ar saval i RUT -93s rapport som i remissunderlagen. For att kunna 
astadkomma en stOrre tydIighet och en djupare fOrstaelse kan dessa reaktioner 
kopplas samman med den biId som ges under "Reformparad och reaktioner" och 
rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen". Det persongalleri som dar 
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framtdider och de argument for eller emot den nationella fodindringsprocessen 
som uttalas, forefaller vara bekanta och ger konturerna till hur akademins 
"innanmate" varderar reformen. 

Nar det galler den inre processen fOr att astadkomma forandringar pa det egna 
larosatet valjer landets larosaten aterigen skiftande strategier. Fran 
traditionsbevarande hall talas om att institutionssammanslagningar maste fa ta sin 
tid och komma till stand pa frivillig grund, medan de som representerar 
hogskolekulturer uppenbarligen uppfattar det vara mojligt att arbeta med en 
gemensam larosatesstrategi fOr verksamhetsutveckling. De enskilda anstalldas 
medverkan i denna forandringsprocess, som larare, forskare eller som 
administratOrer, berors endast av Institutionen for pedagogik yid Stockholms 
universitet som tar upp det sarskilda behovet for "ovrig personal" att delta i 
reformprocessen. Intressant att notera ar mojligen, att denna enskilda institution 
pa eget bevag ser till att man blir "remissinstans" till utredningen RUT-93. 

Ett annat centralt perspektiv i min studie iir hur landets liirosiiten jortsiittningsvis 
ser pa mojligheten att utova ett roterande kollegialt ledarskap niir verksamheten 
nu ska styras utifran nya styrnings- och ledningsprinciper. Jag fragar mig 
varifran och pa vilket satt det argumenteras for en fortsatt kollektiv ordning. Jag 
ar ocksa intresserad av pa vilket satt som landets larosaten argumenterar for 
jokuseringen av ledarskapet tillliirosiites- eller institutionsniva. 

Yid min fortsatta analys fOrefaller det vara uppenbart, att flertalet remissinstanser 
reflekterar over mojligheten till forandringar i ledningsstrukturer och sarskilt 
over den kollegiala ordningens fortsatta legitimitet. Detta uttrycks bl a som att 
larosatesledningarna numera har att forvalta ett myndighetsansvar som innebar 
ett ansvarstagande fOr utbildningens och forskningens kvalitet. N agra larosaten 
diskuterar ocksa ett eventuellt isarhallande av akademiskt och administrativt 
ledarskap. I det empiriska materialet finns ocksa uttryck fOr ett fOrhallandevis 
tydligt pragmatiskt perspektiv, som gar ut pa att de akademiska ledarna bor 
omfattas av den ideologiska overtygelsen som innebar "att man tar sitt 
samhallsansvar" . 

Nagot av en sarstallning vad galler synen pa ledning och ledarskap intar 
synpunkterna fran de konstnarliga hogskolorna, dar traditionen ar att rektorerna 
ofta rekryteras fran organisationer utanfor akademin och att de ocksa utOvar ett 
mer "reellt" ledarskap. Det fOrefaller dock vara sa, att forskjutningen mot ett mer 
managementinriktat ledarskap uppskattas till och med av universitet med lang 
akademisk tradition. Ett sarskilt exempel ar Lunds universitet, som pa samma 
gang som man hyllar den nya inriktningen, gor i det narmaste fullstandiga 
reservationer fOr att ett traditionellt ledarskap ska kunna uppratthallas. Andra 
larosatesledningar talar om skil1naden mellan akademin och andra organisationer 
och beskriver en konflikt mellan professionella och organisatoriska perspektiv. 
Med ett sadant synsatt ar det fortfarande den akademiska ledningens uppgift, att 
sta for den professionella kompetensen som grundlaggs i utbildnings- och 
forskningsverksamhet. 

Nar det galler eventuella verkliga forandringar i samband med 1993-ars reform 
betraffande det akademiska ledarskapet utOvande, uppfattar utredningen RUT -93 
att vi genom reformen far en sammanblandning av en klassisk och en 
amerikansk ledningsmodell. Detta motiveras med, att dekanerna numera ska 
utses av rektorerna men fortfarande efter val inom fakulteterna. RUT -93 befarar 
dock att landets larosaten kan komma in i en kris i och med kraven pa att axla ett 
vidare och framforallt ekonomisk utOkat ansvar. Man menar, att det saknas 
kompetens och resurser for att motsvara anspraken som en resultatinriktad 
verksamhet kraver och att de akademiska ledarna saval pa rektors-, dekan- som 
pa prefektniva, inte har de kunskaper som erfordras fOr att klara verksamheten 
utan sarskilda stOdinsatser. Landets larosaten forefaller dock inte vara lika 
bekymrade och Uppsala universitet ser RUT -93s beskrivningar som overdrivna, 
nar man talar om "olyckliga spanningar" och "lojalitetskonflikter". 



101 

Det finns dock som jag ser det, mycket som talar for att den s k klassiska 
akademiska traditionen maste anses vara bruten, i och med att styrelser och 
rektorer hadanefter ska utse prefekter, men att det mojligen kommer att droja en 
Iangre tid innan forandringama kommer att bli synliga pa institutions- eller 
individniva. Nagra larosaten pekar ocksa pa, att akademin maste fortsatta att leva 
med den ofrankomliga dubbelheten i ledarskapet och att det inte handlar om den 
ena eller andra principens foretrliden. 
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6 Ansvar och delegation - en resultatredovisning 

6.1 Maktfordelning pa Hirosatesniva 

RUT -93 gor bedomningen att det ar allvarligt med universitets- eller 
hogskoletyrelsemas fOrhaIlandevis anonyma och betydelselOsa roll. Med den 
okade friheten och ansvaret fOr verksamhetens resultat och kvalitet tillsammans 
med strategiska fragor blir styrelsemas uppgift allt viktigare. I remissvaren fran 
landets larosaten visar det sig att den lokala organiseringen upptar ett 
forhallandevis stort utrymme. Man kan formoda att saval detta som de 
diskussioner som parallelIt fOrs yid RUT-93s besok yid landets larosaten, bidrar 
till att styrelsens roll far en sarskild behandling och presenteras i en sarskild 
studie av RUT-93 "Styrelsens roll in om universitet och hogskolor". Eftersom 
ursprunget till studien finns att hamta i det empiriska materialet kring remissen 
med anledning av den fOrsta rapporten, da man automatiskt kommer in pa 
styrelsens roll nar de insitutionella ramarna diskuteras, ar det naturligt att berora 
dessa fragestallningar aven i detta sammanhang. 

Under rubriken "Larosatenas officielIa reaktioner" har jag berort det stora 
utrymme som: ordfOrandeskapet i konsistoriet, rektors roll och utseende av 
rektor, befogenheter och skyldigheter samt tillsattande av rektor, far i rektors 
personliga diskussionspromemoria fran Uppsala universitet. Rektor betonar 
skillnaden mellan en vanlig statlig fOrvaltningsmyndighet och universiteten nar 
det gilller styming och ledning. Myndighetemas instruktion anger ett val 
avgransat verksamhetsfalt med vill preciserade arbetsuppgifter och ll<lgot sarskilt 
sjillvstyrelse darutOver kan inte fOrvantas. Man ar underkastad statsmakten i 
form, organisation som innehaIl. Universitetens autonomi motiveras med 
hanvisning till det sjalvstandiga samhalIeliga uppdraget och rektor hanvisar till 
den diskussion om "universitetens charta" som undertecknades i Bologna 1988 
av fOretradare for ett stort antal universitet.307 Stromholm skriver, att 
statsmaktema tidigare har accepterat denna sjillvstyrelseprincip trots andra 
langtgaende statliga regleringar av verksamhetsstruktur och medelsanvandning, 
men att man varit pa vag att ifragasatta denna princip nar man beslutar att 
konsistoriets flertal skulIe utses av regeringen. Detta ar ett utomordentligt 
allvarligt avsteg fran en valbefast svensk och vasterlandsk princip. Men i och 
med att universitetets ledning far forslagsratt och ratt till samrad fOre 
utnamningama kan den akademiska opinionen och riksdagen acceptera fOrslaget. 
"Om man inte tar med sjalvstyrelseprincipen i diskussionen om universitetets 
ledning, har man fOrbisett ett grundlaggande element, som maste fa komma till 
uttryck i larosatets ledningsstruktur och organisation pa alIa nivaer". 

Att det inte fOreligger nag on spricka pa Uppsala universitet mellan konsistoriet 
och rektor blir tydligt nar den officielIa remissen fran universitetet 
reservationslOst ansluter sig till rektors PM. Inneborden ar att styrelsen ska vara 
granskande, stOdjande och impulsgivande i motsatts till ordergivande och 
konkret initiativtagande. Konsistoriet menar att detta inte ska misstolkas som en 
svag eller passiv roll, utan att man har en sarskild granskande uppgift. Rektor 
har i sitt PM definierat skillnaden mellan initiativtagande och impulsgivande roll 
och hanvisar till hogskoleforordningen dar utrymmet for initiativ sags vara 
begransat for saval konsistoriet som rektor. Man maste acceptera "att rollen till 
nagon del har symbolkaraktar". Konsistoriet bor betraktas som universitetets 
styrelse och inte som statens eller nagon fiktiv agares kontrollorgan gentemot 
universitetet. "Det kan visserligen med fog sagas att 'staten' eller i sista hand 
'foIket' elIer 'skattebetalarna' intar en slags agarstalIning i fOrhaIlande till 

Emellanat nar det galler diskussionen om den akademiska friheten och universitetens autonomi brukar 
ocksa fOras fram vad som 1965 i Tokio faststalldes pa "The International Association of Universities"; 
ratten att valja larare och administrativ personal, ratten att valja studerande; ratten att utforma 
studieprogram och utforma kurser och bestamma nivakrav, ratten att i sa hog grad som mojligt besluta 
om fOrdelningen av de resurser som stalls till universitetens forfogande. Ur Caj-Gunnar Lindstrom, 
Universitetet somjoretag, s 23. 
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universiteten, men parallellen bor stanna pa ett mycket a11miint plan. Den 
offentliga verksamheten ar helt enkelt inte konstruerad efter den privatrattsliga 
aganderattens kategorier. Konsistorieledamoter kan inte ses som 
agarrepresentanter, eftersom de innehar sin a personliga uppdrag pa grund av 
vissa personliga kvalifikationer och med ett helt annat uppdrag an att utOva en 
agarens befogenheter i det privatrattsliga perspektivet. Pa samma satt ar det 
principiellt frarnmande att styrelse och verkstallande direktOr ar en och samma 
person i ett aktiebolag. En av de viktigaste uppgifterna ar just att utse och avsatta 
sin verkstallande direktOr. Konsistoriet har inte motsvarande befogenhet. Som 
framgatt av tidigare avsnitt gar Studentkaren i Uppsala emot den uppfattning som 
savaI rektor som Uppsala universitet foretrader. 

Att styrelserna skulle vara anonyma och att forskare och larare har en diffus bild 
av styrelsens uppgifter delas inte av rektor som menar, att internt 
lagstiftningsarbete preciserar ansvars- och befogenhetsfOrdelningen vilket 
motverkar just den vaghet som RUT-93 finner. Rektor yid Hogskolan for 
Lararutbildning i Stockholm menar i sitt PM att Stromholm har en elegant poang: 
"den styrelse som - relativt sett - ar ineffektiv nar det galler att pa statsmakternas 
vagnar styra och kontrollera verksamheten, kan anda vara patagligt effektiv nar 
det galler att stOdja universitetet respektive hogskolan nar det galler att havda 
verksamhetens relativa sjalvstandighet". Borjeson menar att Stromholms text ar 
starkt inspirerad av hans inp.egaende kannedom och starka identifikation med 
forhallandena yid Uppsala universitet, men att argumenten anda har generell 
giltighet. Det overordnade intresset ar att inom givna ramar och anfortrodda 
resurser fOrvalta universitetets och hogskolans frihet. "En styrka utat alltsa - men 
mycket reducerad kraft fran styrelse/rektors sida nar det galler den inre 
styrningen, makten att styra fakulteter och institutioner". Nagra andra universitet 
menar att styrelserna pa det hela taget kornrner att forbli anonyma och att detta ar 
rirnligt yid universitet och stOrre hogskolor, vilket inte ska tolkas som att 
styrelsen saknar betydelse, men mojligen att deras dagliga arbete inte upplevs 
som sarskilt stor av lararen eller studenten. Man kan inte fOrvanta sig annat i 
stora organisationer. Ett betydligt stOrre problem ar att statsmakterna aldrig 
analyserat hogskolestyrelsernas mandat och funktion i ett samlat sarnrnanhang, 
vilket RUT -93 rekommenderas att fundera pa infOr slutbetankandet. Genom sin 
roll som avgorande beslutsinstans i viktiga fragor bor styrelsen skapa rytm i 
arbetet och medverka till att tidsgranser fOr planering - som annars inte al1tid 
respekteras - blir tydliga och definitiva. 

Karolinska institutet ar en av de hogskolor som relativt utfOrligt redogor for hur 
styrelsen fungerar. Man skriver att ledningen hittills uppfattat och verkat utifran 
att styrelsen dels ar ett beslutsorgan i myndighetsfragor, dels ett radgivande och 
stOdjande organ pa hog kompetensniva. Blandningen med bade externa och 
interna ledamoter ar ovanlig men praktisk. Det samforstand som efterstravas 
kallas "god svensk tradition" och man framhaller "en nationell foreteelse" 
framfOr det akademiska samfundet. Styrelseledamoterna bor utgora en lank till 
andra viktiga samhallsfunktioner, men daremot staller man sig fragande infor 
huruvida externa ledamoterna ska verka som agarens "kontrollanter" eller om de 
ska vara respektive hogskolas basta tillskyndare. Detta har att gora med 
statsmakternas oklarhet och de bada senaste regeringarnas brist pa kontakt med 
larosatesledningarna nar man utser ledamoter. Yid Teaterhogskolan har styrelsen 
alltid spelat en central roll genom ledamoternas engagemang i skolans 
verksamhet. Genom nya uppgifter starks styrelsens stallning ytterligare bl a 
inom det ekonomiska omradet. Uttalandet bor mojligen ses i forhallande till de 
som tidigare uttalats om ledarskap och ledningsfilosofi - att de konstnarliga 
hogskoloma ofta rekryterar sina rektorer utifran och att de darigenom mer 
obundet kan utOva ett tydligt ledarskap som ar betingat av konstnarlig kompetens 
och visioner, vilket kan leda till en mer klar forandringsbenagenhet. Linkopings 
universitet tillfor nagot nytt som inte tas upp i RUT-93s rapport - att man fOr 
erfarenhetsspridningens skull hamtar tva ledamoter fran nagot annat larosate. 
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Universitetens och hogskolornas ledarroll har tidigare delvis berorts under 
rubriken "Ledningsfilosofi och det praktiska utOvandet" och da fOrklarats svagt 
inat - att vaI forhandla, att overtyga och att sammanjamka olika intressen men 
starkt utat - att argumentera fOr den akademiska friheten och verksamhetens 
ansprak pa sjalvstyrelse gentemot statsmakterna. Nar det galler just rektors roll 
upplever man fran Uppsala uruversitet RUT -93s problematisering av 
ordforandeskapet som konstruerat och teoretiskt och framhaller istallet att rektors 
ordforandeskap starker universitetens frihet och sjaIvstyrande roll. Fran 
Linkopings universitet betecknas den principiella fragesttillningen som relativt 
ointressant. Nar rektor i Uppsala i sin diskussionspromemoria diskuterar rektors 
roll exemplifieras med ett "batteri" av styrmedel: dels i personella och 
ekonomiska fragor, medelstilldelning, professorstillsattningar, dels de 
traditionella verkchefsuppgifterna som rattslig kontroll av verksamheten, 
ordforandeskapet i olika organ med det begransade inflytande det ger, samt en 
traditionell och informell skiljedomar- och radgivarroll yid vissa typer av 
konflikter, stilbildande och representativa funktioner. Han uppfattar ocksa att 
informations-, analys och representationsprivilegiet ger handlings- och 
ledningsmojligheter. Till den inre utOvningen, i det fall dar intressemotsattningar 
fOreligger, tillfOrs ytterligare - styrning genom overtalning, formedling och 
kompromiss. Rektor menar, att fOrdelningen av medlen och metoderna pa olika 
organ inom akademin knappast ges nagon reell mojlighet att fatta avgorande 
beslut i strid mot andra organs uttalade vilja. Nar det galler terminologin hur 
styrelsen kan "utkrava verksamhetsansvar" fran rektor som ar dess ordfOrande, 
"infor vem rektor ar ansvarig" och huruvida styrelsen "kan utOva tillsyn over 
rektors satt att skota verksamheten" menar rektor, "att den laddade termen 
'utkravande av ansvar' helt enkelt leder fOr langt i detta sammanhang". Rektor 
ansvarar bade infor det vetenskapliga samfundet som infOr regeringen. Enligt 
Stromholm fOrekommer i huvudsak tva argument varfOr en rektor inte ska vara 
ordforande. Det ena ar att det ar omojligt att utOva tillsyn over den lOpande 
verksamhet man ar chef over. Den andra ar att en sarskilt ansedd ordforande fran 
en annan verksamhet skulle ha battre forutsattningar att utOva en mera kraftfull 
ledning an rektor som ar omgiven av den kollegiala miljon. Stromholm delar inte 
denna syn. 

En "extern" rektor beskrivs istallet passa andra larosaten. "Ett lfuosate med 
relativt smal och vID definierad verksamhetsinriktning och ett antal begransade 
ansvarsomraden med direkt anknytning till bestamda samhallssektorer utanfor 
den egna organisationen kan sannolikt ha nytta av ett sadant arrangemang". For 
de stora universiteten - "for ordforandens legitimitet inom detsamma och 
kontaktema utat, nationellt och intemationellt - ar det nodvandigt att rektor 
beklader ordforandeposten". Uppfattningen delas av Lunds universitet som 
menar, att det ar mojligt att behovet kan vara annorlunda yid de mindre 
hogskoloma, dar en annan relation kan finnas till det omgivande samhallet. Men 
daremot far Stromholm inte stOd av studentkaren yid sitt larosate. 

Skiilen for att behiUia rektor som ordforande beskrivs vara flera. N agra sager sig 
inte kunna valja en verksamhetsfOretradare pga hierarkiska motiv medan nagra 
fa, daribland Stromholm, finner det vara uteslutet med en allmanforetradare. 
Rektor kan da inte sjaIv fOresla en ordforande och skulle regeringen valja att 
fOresla nagon utan att hora med larosatet skulle det innebara ett avsteg fdm "den 
sjalvstyrelse som uruversitetet har fullgoda ansprak pa och som aven har 
tillforsakrats av riksdagen". Det skulle i realiteten innebara ett fOrstatligande. 
Rektor finner det overhuvud taget frammande att uruversitetets framste 
fOretradare skulle ha en styrelseordfOrande over sig och tror att det skulle vara 
svart att hitta den person som bade skulle ha tid och kompetens fOr uppdraget. 
Att overge principen om valfOrrattning yore att acceptera ett odesdigert avsteg 
fran sjIDvstyrelsens och oberoendets princip. 

Legitimitetsaspekten - att de olika nivaemas chefer maste ha fortroende bland de 
verksamma betonas ocksa fran Lund och Stockholms universitet, som finner det 
angelaget att understryka att inga atgarder vidtas som kan fOrsvaga rektors 



308 

309 

105 

staIlning som den framste foretradaren fOr universitetet. Daremot staIler man inga 
krav pa enhetlighet inom hela universitets- och hogskolesystemet. Detta gors 
heIler inte fran Linkopings universitet som menar att man borde "laga efter 
Higenhet", dvs gora en personbedomning av de externa ledamoterna. Man menar 
att det 1ir svart att havda att rektor maste vara styrelsens ordfOrande och hanvisar 
till erfarenheterna fran Sveriges lantbruksuniversitet som alltid haft en extern 
ordfOrande och som sjalva finner denna ordning val fungerande och som 
undviker nagra av de oklarheter som framkommit i utredningen.308 Fran 
Mitthogskolan ifragasatter man om det inte bor oppnas mojligheter for alternativa 
lOsningar, eftersom behov och forutsattningar kan variera mycket fran gamla 
universitet via fackhogskolor till olika typer av nya hogskolor. Karolinska 
institutet lanserar den mesta kompromissen av aIla och skriver - "En med rimliga 
krav pa endrakt nominerad, vald och av styrelsen foreslagen rektor forvantas 
folja managementprinciper i sin ambetsutOvning, men har hela tiden fOrankring i 
det akademiska samfundet, utan vilket han eller hon inte har de for just denna 
ledarposition erforderliga legitimiteten och auktoriteten.309 Vasentligt ar att 
konstatera att detta inte aIls behover leda till otydlighet i ledarskapet, men att det 
kan gora det". Med andra ord - grundlaggande varderingar och traditioner som 
bl a uttrycks fran de gamla universiteten tycks kunna laggas at sidan i det 
praktiska utOvandet. Visserligen ar man fOr principer som "att val forhandla, 
overtyga och sammanjamka olika intressen", men man kan samtidigt tiinka sig att 
ga in i en "top-down" -struktur. Att detta inte behover leda till svangheter i 
ledarskapet torde vara svart att forestalla sig. Da ar Goteborgs universitet mer 
tydlig i sina stallningstaganden och menar, att rektor som styrelsens ordforande 
och dartill verkstallande direktOr blir en anomali i systemet. En anpassning bor 
vara rimlig aven om det kan vara svart att bryta en gammal tradition. 

Nar det gaIler fragan om intern eller extern styrelseordforande menar Karolinska 
institutet, att fragan har manga principiella aspekter - det finns som i 
argumentationen ovan sk1il bade fOr och emot. Visserligen har inte fragan nagon 
aktualitet med hanvisning till hur saval den borgerliga som de socialdemokratiska 
regeringarna har hanterat fragan, men om en nyordning infOrs fOresprakar man 
lokala lOsningar och anpassningar. Linkopings universitet har fOr sin del svart att 
se nagot aIlvarligt problem i det RUT-93 kallar rektors staIlning gentemot 
styrelsen. Oberoende av modell ar styrelsen ofOrhindrad att inta en annan 
standpunkt an rektor i olika fragor, att uttala klander av rektor fOr ett visst arende 
eller att klargora att rektor inte atnjuter styrelsens fortroende. Daremot sa delar 
man RUT-93s uppfattning att det nuvarande systemet har vissa potientiella 
svagheter. Man menar, att det borde vara mojligt i samband med att 
mandatperioden lOp er ut att fatta beslut om omforordnande utan foregaende 
fOr slag fran valforsamlingen. Fran Hogskolan i Boras framfOrs, att det finns fog 
att vacka fragan huruvida rektor ska vara ordforande i styrelsen, eftersom 
nuvarande ordning skapar oklarhet betraffande mojligheterna att utkrava ansvar. 
Det yore rimligare att rektor i likhet med verkstallande direktOr i andra styrelser 
istallet ar fOredragande och att en forandring i detta avseende inte lamnas till 
lokala beslut, utan sker genom en andring i hogskoleforordningen. 

Enligt rektor pa Uppsala universitet ska en rektor vara behorig fOr professur eIler 
hogskolelektorat och darfOr kan det inte kravas att han ska inneha omfattande 
rattslig, administrativ och ekonomisk kompetens. "Rektorer maste fa utforma sin 
gaming med stor frihet". Poangen ar att ett "i utgangslaget valskott universitet 
sannolikt utan snabba patagliga skadeverkningar kan kosta pa sig en svag rektor 
atminstone under en begransad tid och att detta fOrtjanar att hallas i minnet nar 
man diskuterar tillsattningsfOrfarandet. Om ledaren inte formal' att leda, gor 
nag on annan det". Rektol' for Hogskolan fOr Lal'arutbildning i Stockholm gor i 
sitt PM ett tankeexperiment just angaende Uppsalarektors uttalande och fragar 
sig vad som hander yid ett universitet eIlel' hogskola om man valt en dalig rektor 

Att denna ar en specialisthOgskola med fOrhallande fokuserad inriktning, dvs en profilhogskola, starker de 
slutsatser som RUT-93 gor fOr sin indelning av Hirosatena i tre huvudgrupper. 
Uppenbarligen kan Karolinska institutet med sina "ovanliga" formuleringar tanka sig kvinnliga ledare. 
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och om verksamheten ar av undermalig kvalitet. Vilka som i sa fall blir ansvariga 
for detta. Han har aldrig under sin livslanga tjanstgoringstid erfarit att nagon 
stallts till ansvar for exempelvis gmndutbildningens laga kvalitet. 

Analogt med ovanstaende och betraffande dekanusrollen foljer, att det 
huvudsakligen at Uppsala universitet som finner det otankbart att yid ett svenskt 
universitet inte ha ett kollegialt val av dekanus som fOregar rektors beslut, medan 
Goteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska institutet 
menar att dekanrollen maste definieras och forandras. Fran Goteborg spekulerar 
man i mojligheten att universitetets styrelse far uppdraget att utse dekanus efter 
fOrslag fran rektor. Man ar kritisk till att fOrordningen endast fOreskriver ett 
forfaringssatt och framhaller att traditionen och uppskattningen av det nuvarande 
systemet inom vissa delar ar mycket stark, medan det inom andra omraden skulle 
vara positivt om det var mojligt att rekrytera pa annat satt. Nuvarande fOrhallande 
den fakultetsstyrda modellen, som innebar att rektor utser dekanus efter 
valfOrfarande inom berord fakultet, leder till sarskilda problem yid larosatet 
eftersom fakultetsnamnd och dekanus givits ett mycket stort ansvar fOr 
verksamheten, ekonomi, planering och genomforande. Dekanus betraktar 
normalt valforsamlingenlfakulteten som sin uppdragsgivare och inte 
universitetets styrelse/rektor, aven om rektor ar den som formellt utser dekanus. 
Saval dekan- som prefektrollen maste ytterligare definieras och ocksa goras val 
kanda i organisationen. SLU som i "Ledningsfilosofi och det praktiska 
utovandet" beskrivits vara pa vag mot en fakultetsstyrd modell, menar att 
dekanernas chefskap bar tydliggoras och situationen paminner om den som 
beskrivs yid Goteborgs universitet. loch med att dekanerna spelar en avgorande 
roll i ledningsgruppen och darigenom fungerar som rektors stOd fOr 
verksamheten maste de avsta fran revirbevakanden, dvs havdandet av sin 
fakultets kollegiala sarintressen. Det managementinriktade inslaget i ledarrollen 
beskrivs som att fakultetsnamnden ar dekanus diskussionsforum, medan 
ordforandeskapet i fakultetsnamnden ger den kollektiva dimensionen. 
Linkopings universitet menar att det ar fOga meningsfullt att bryta ut fragan om 
dekanernas stallning och betrakta denna isolerat. Istallet efterlyser man RUT-93s 
stallningstaganden och konkreta rekommendationer. 

Vad betraffar prefektledarskapet framkommer fran nagra larosaten, att prefektens 
uppgift numera ar sa viktig att den inte langre far betraktas som en 
"varnpliktstjanstgoring" for institutionens seniora larare och forskare. Det 
handlar istallet om att hitta lampliga former for att ge prefektema de befogenheter 
som maste kopplas till ett okat ansvar. Det talas ocksa om att den hittillsvarande 
meriteringen fOr prefektskapet maste kompletteras med kontinuerliga 
utbildningar i ledarskap. Pa samma satt som i dekanfragan diskuteras ocksa 
legitimiteten, att "rektor inte m~d framgang kan utse prefekter som inte har 
forankring pa institutionsniva". A andra sidan menar man att prefekterna maste 
kunna fatta beslut som gar emot skilda intressen inom institutionen och att rektor 
maste kunna lita pa att styrelsen och att hans egna beslut kan genomfOras pa 
institutionsniva. Dilemmat torde vara uppenbart. 

Karolinska institutet ar ocksa den end a hogskola som tar upp 
personalorganisationerna "en konstellation med makt och befogenheter". Man 
beklagar att utredningen inte beror deras roll och rekommenderar att detta tas 
med i slutbetankandet. KI anser att personalorganisationerna intar en naturlig och 
viktig position pa en modern och valskott arbetsplats - som KI. Man har ocksa 
erfarenheten att grunden fOr ett fruktbart samarbete mellan arbetsgivare och 
arbetstagare laggs genom en fortlOpande och informell dialog jamsides med 
aktiviteter enligt medbestammandelagen. 

6.2 Gmndutbildningen och det pedagogiska ledarskapet 

Fore 1993 fanns tva parallella styrsystem och hogskolans formellt hogsta 
ledningsorgan saknade befogenheter att besluta kring den verksamhet som 
utgjorde karnan i verksamheten, skriver rektor fOr Laramtbildningen i 
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Stockholm i sitt remissvar. Varken universitetsstyrelse, rektor eller 
institutionsstyrelse var tidigare inkopplade yid planering eller beslut. Den 
principiellt viktiga nyordningen med den nya reformen ar saledes elimineringen 
av dubbelkommandot och att ansvaret for grundutbildningen overfOrs till 
styrelse och rektor. Ansvaret innebar fOrutom att planera utbildning och ge 
uppdrag till institutioner och/eller motsvarande ocksa att krava utveckling och 
utvardering av utbildningens kvalitet. Detta forvantas leda till komplikationer, 
eftersom begreppet kvalitet definieras som "en pagaende process" och att det inte 
finns nagra etablerade modeller for hur en sadan process skul1e kunna tankas 
malstyras. 

Ett konkret exempel pa nyordningen rapporteras fran Sveriges 
lantbruksuniversitet, dar man diskuterar inrattandet av en gemensam 
utbildningsnamnd med ansvar for planering, utveckling och samordning av 
utbildningsprogrammen. Skalen beskrivs forutom de formella fOrandringarna 
vara att man efterstravar samordning. Man faster betydande vikt yid 
larargarrungen och ser den amnesdidaktiska utvecklingen som en viktig 
komponent. Detta har tidigare berorts under rubriken "Efterfragan och 
utveckling av ledare", da man fran Studentkaren yid Uppsala universitet finner 
det vara oacceptabelt att goda undervisare forbigas yid meritering till hogre 
tjanster inom akademin. 

Tidigare reformer har i fOrst hand knutit an till .planlaggningen av sjaIva 
utbildningsuppdraget och mindre till resultaten. UHA har burit ansvaret i form 
av centralt faststaIlda utbildningsplaner, medan universitetens ansvarat for att pa 
linjenamndsniva omsatta detta till lokala planer. Detta har haft till fo1jd att 
ansvaret "fallit mellan stolarna" och att grundutbildningen aldrig granskats pa ett 
sadant satt att nagon person eller ins tans utpekats som ansvarig fOr utbildningens 
i vissa fall undermaliga kvalitet, skriver rektor fOr Lararutbildningen vidare. Den 
pedagogiska kvaliteten rorande universitetens!hogskolornas grundutbildning var 
fram till fOr ett par ar sedan over huvud taget inte tematiserad, medan situationen 
for forskningen beskrivs vara helt annorlunda. "Systemet fungerar utan 
ledningens medverkan: ja, man kan rent av havda att forskningens kvalitet 
endast kan uppratthallas om man star helt fri fran paverkan och fOrs ok till 
styrning 'ovanifran', fran konsistorium, hogskolestyrelse och rektor. Men om 
forskningsverksamheten som finns representerad yid ett universitet generellt 
skulle fa notoriskt laga vitsord fran kollegor i vetenskapssamhallet, fran 
forskningsrad osv, da skulle detta formodligen definieras som ett problem att 
forsoka komma tillratta med fran universitets- respektive hogskoleledningens 
sida". Rektor ser ett klart samband mellan reformen och att kvalitet blivit ett 
centralt mal fOr universitet och hogskolor. 

Statsmakternas metod att astadkomma denna "kulturrevolution" ar att knyta 
resurstilldelningen till prestation och resultat istallet for plan och avsikt, vilket i 
hog grad har lett till att fOrlosa potentialer och stimulerat pedagogiska initiativ. 
Uppfattningen del as av flera larosaten. Fran Lunds universitet haIler man med 
om att reformen innebar att grundutbildningen satts i centrum och att de samlade 
atgarderna betyder en betydande fornyelse. Man pekar sarskilt ut 
resurstilldelningssystemet som nagonting positivt, liksom examensforordningen 
och uppmarksammar ocksa att linjesystemets avveckling inte behover innebara 
att sammansatta studievagar i form av utbildningsprogram overges. IstaIlet 
skapas fOrutsattningar for lokalt utvecklingsarbete. Fran Karolinska institutet 
understryks ocksa det okade intresset for grundutbildningen och man papekar att 
farhagorna om att det nya resurstilldelningssystemet skulle leda till fOrsamrad 
kvalitet inom grundutbildningen lika lite har besannats yid KI som yid andra 
larosaten. 

Men det finns dem som ar kritiska. Teaterhogskolan a sin sida menar, att 
grundutbildningen yid en konstnarlig utbildning standigt statt i fokus och att det 
alltid gallt att forbattra utbildningens kvalitet, men att man forstar att 
grundutbildningen nu kommit att fokuseras aven yid andra utbildningar. 
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Konstfack a sin sida ar kritisk till RRV och att resultatredovisningarna sa lite 
handlar om relationen till utbildningsuppdraget. Hogskolan i Karlstad menar 
man, att resurstilldelningssystemet hittills endast provats i ett tillvaxtperspektiv 
dar alla hogskolor haft relativt latt att rekrytera studenter. Trots detta har det varit 
svart att fa "lOnsamhet" pa verksamheten inom vissa omraden och det befaras att 
det mycket langtgaende resultatinriktade systemet, som visserligen haft positiva 
effekter ocksa innehaller vissa destruktiva inslag. Man understryker vikten av att 
systemet pa sikt modifieras sa att det pa ett battre satt svarar upp mot "en 
samhallsrelevans". Man pekar sarskilt ut de svarigheter som kan uppsta nar det 
galler att bygga upp eller behalla kompetens inom omraden som for tillfaIlet inte 
ar attraktiva for de studerande, men som ar langsiktigt viktiga for 
kompetensuppbyggnaden och fOr samhallet som helhet. Farhagor uttrycks ocksa 
for "att varje larare forvandlas till nagon slags kamrer och att anstrangningar 
mera laggs ner pa att fa kurser att ga ihop an att fylla dem med vettigt innehall". 
Darfor finns det anledning att noga folja utvecklingen fOr att man ska kunna 
parera icke onskade effekter. Man beror ocksa svarigheten att finansiera 
specialanpassade lokaler med langa hyresavtal, nar det sker en nedgang i 
studerandeantalet. Svangningar blir sWrst vid de enheter dar grundutbildningen 
dominerar, framfor dem som har fasta forskningsresurser och dar forskningen 
utgor en stor del av verksamheten. 

En nagot mera "krass" synpunkt, som att det inte ar sjalvklart att linjesystemets 
avveckling betytt sa mycket och stimulerat till fornyelse av utbildningsutbudet 
eller att det tidigare inte fanns sa stora mojligheter till fornyelse, kommer fran 
Mitthogskolan. Man skriver att skillnaderna mot det tidigare systemet overdrivs 
och att manga av de tidigare linjerna nu aterfinns som program. 31O Man ser 
examensreformens viktigaste funktion som att den stimulerat hogskolorna att ta 
fram fOrdjupningar bade inom och utom ramen fOr olika utbildningsprogram. 

Nar det galler delaktigheten i uppfOljnings- och utvarderingsarbetet betonar man 
fran Kungliga tekniska hogskolan hur angelaget det ar att hela 
hogskolesystemets alIa nivaer gors delaktiga i den forandrade styrningen. 
Utbildningens och forskningens innehall och organisation ska fattas av de organ 
dar larare har majoritet, vilket gor det omojligt att styra och i detalj reglera den 
professionella verksamheten. Man menar att paverkan maste ske och problem 
maste losas genom dialog med de professionella akWrerna. Tidigare har 
hogskoleledningarna i mycket liten utstrackning kunnat ha synpunkter pa 
hogskolans verksamhet, skriver man fran Skovde. Forhallandet pastas ha att 
gora med den betydande graden av sjalvstyre som reglerades i hogskolelagen. 

Yid intervjun med den fOrre statssekreteraren framkommer att den springande 
punkten i reformen ar att hoja grundutbildningens status, att koppla ihop 
grundutbildning med forskning och att bygga upp ett nytt 
resurstilldelningssystem. "De fern procenten var ett fOrs ok att skapa 
motsvarighet till incitamenten vid de amerikanske universiteten". Att man inte lat 
sig influeras av de europeiska universiteten forklaras vid direkt forfragan bero pa 
de beslutandes personliga referensramar. "Vid svenska universitet vager 
kontakterna med USA mest i forskningssammanhang. De som bara sysslar med 
grundutbildning har ju inga internationella kontakter". Detta synsatt beskrivs pa 
ett intuitivt satt ha praglat arbetet med reformen - "det var mer pa intuition, an 
utredning och valutvecklade doktriner". 

6.3 Kvalitetsutveckling och kvalitetskontroll 

Utifran sin roll i resursberedningen uttrycker den forre rektorn fOr Stockholms 
universitet i sin intervju, att han reflekterar over de kvalitetsindikatorer man tagit 
fram i England. Dar hade stor skada astadkommits mellan regeringen och det 

RUT-93s kommenterar och bedomningar s 43. "Trots friheten att utforma utbildningens inriktning i 
samband med att Iinjesystemet upphOrde den 1 juIi 1993 har flertalet Iinjer bibehallits och dopts om till 
program. Detta innebar dock inte att fomyeIsearbetet uteblivit". 
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hogre utbildningsvasendet oeh fragan handlar egentligen om den hogre 
utbildningens trovardighet gentemot statsmakterna. Av politiska skal ar det 
nodvandigt for "folk" att se vad pengarna gar till. Sjalv ar han kritisk till det 
brittiska raknandet oeh menar, att universitetskanslern personligen ligger bakom 
de betydelsefulla insatser som gjorts fOr att vi i Sverige skulle kunna komma 
bort if ran det rena kvantifierandet. Han menar att sjalva diskussionen kring 
kvalitetsutveekling fungerat so~. en stimulans inne i systemet - atminstone pa 
dekan oeh prefektniva.311 A yen den nuvarande socialdemokratiske 
statssekreteraren ar kritisk till ett system med kvalitetspremier oeh menar att "det 
ar absurt att halla inne med pengar". "Det ar fel att lata sig styras av 
produktionen oeh detta ar sarskilt orattvist mot nya institutioner". 

Hur reagerar da landets larosaten infOr RUT-93s tolkning av hur forslagen om 
kvalitetsutveekling oeh kvalitetskontroll mottogs? Av remissvaren framgar att 
Uppsala universitet vander sig mot RUT-93s beskrivning att de nya hogskolorna 
skulle ha en stOrre fornyelsepotential an universiteten,312 Man havdar att en 
kontinuerlig fornyelse ar sjalvklar oeh bifogar en sammanstalIning pa 
nyskapande verksamhet som bekraftar detta.313 Aven Hogskolan i 
TrollhattaniU ddevalIa understryker att arbetet med uppfOljning, utvardering oeh 
kvalitetsutveekling pa battre satt bor integreras i den lOpande verksamheten. 

Fran Kungliga tekniska hogskolan betonas, att uppfOljning oeh utvardering ar 
"oundgangliga" i det nya maIstyrningssystemet oeh att det kravs en annan form 
av beslutsfattande, vilket inom KTH upplevs som en eentralisering. Det 
angelagna ar att gora alla nivaer delaktiga i vad den fOrandrade styrningen av 
hogskolan syftar till oeh att uppfoljning oeh utvardering fortlOpande maste 
uppmarksammas oeh diskuteras som en del av maIstyrningen eller den andra 
sidan av friheten. 

Yid hogskolan i Boras vittnar man om, att man sedan mer an tre ar tillbaka 
systematiskt arbetat med utveekling av rutiner fOr utvardering oeh 
kvalitetsutveekling, visserligen inom ledningsgruppen oeh under ledning av 
rektor. Studenterna har haft en viktig roll. Man lagger marke till RUT-93s 
ironiska kommentar att uppfoljning, resultatredovisning oeh kontroll inte ar 
populara pa lokal niva oeh menar att detta inte galIer for hogskolan i Boras. Dar 
rader istalIet en utbredd uppfattning att man bor lagga ner stor moda pa att ta reda 
pa vad som kan astadkommas for att kunna ga vidare oeh uppvisa resultat utat. 
Man polemiserar oeksa over RUT -93s "klagan" over att det saknas metoder fOr 
att mata kvalitet oeh fragar sig om utredningen avser "generelIt giltiga metoder 
oeh kriterier", som innebar att man i det fortsatta arbetet "borde agna stOrre 
uppmarksamhet at de fManga fOrsoken att identifiera anvandbara 
kvalitetsindikatorer. Problemen med kvalitetsbedornningar ar av annan art an 
rent mattekniska". Fran hogskolan vander man sig oeksa mot papekandet att det 
finns brister vad galIer ekonomisystem oeh resultatuppfOljning. Man menar, att 
man pa myeket kort tid genomfort myeket stora forandringar med ett minimum 
av stOd fran departement oeh myndigheter, vilket inneburit starkt okade krav pa 
ekonomi- oeh resultatuppfoljningssystem. !bland har forandringsproeessen 
ytterligare forsvarats genom sena, otydliga oeh rentav motsagelsefulIa krav oeh 
foreskrifter. Trots alIt "trimmar" man sin administration fOr att klara dessa nya 
utmaningar. 

Han namner just Goteborgs universitet som ett exempel. 
RUT -93 s 48. "De nya hOgskoloma har delvis en annan utgangspunkt fOr sitt forandringarbete. De saknar 
forskningsorganisation och har ofta fran bOljan en tydligare profil an de stora universiteten. Enligt var 
uppfattning har detta givit dem ett visst forsprang vad gall er forvantningama aU uppfylla 
hogskolereformens krav. Generellt kan man saga att de nya hogskolorna snabbare har fau genom slag i 
sin organisation med aU skapa en plattform for fornyelse". 
Ett tvasidigt PM 1995-02-03 om Forandringsarbete inom grundutbildningen yid Uppsala universitet 
1990-1995 fOrfattat av Ulla Myhrman. 
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Nar det galler att tydliggora vilka specifika strukturer som kravs for 
iscensattningen av ett kvalitativt utvecklingsarbete, menar rektor fOr 
Lararhogskolan i Stockholm, att det ar uppenbart att RUT-93 inte mitt sarskilt 
langt. Detta ar markligt, sarskilt med tanke pa att en diskussion om det 
akademiska ledarskapet inte kan fOras yid sidan av en diskussion om 
utvecklingen och ansvaret for utbildningens och forskningens kvalitet. Yid det 
egna larosatet har man sokt utveckla arbetsmetoder fOr att skapa en larande 
organisation, vilket forutsatter att ledningen tar ansvar for kvalitetsarbetet. 
Visserligen pastas positiva handelser kunna intraffa som i sig kan vara exempel 
pa kvalitativ utveckling men utan en ledd, medveten process kan inte dessa 
eifarenheter tas tillvara inom hela organisationen. Det saknas ocksa instrument 
fOr att implementera det innovativa arbetet. 

Den mesta kritiken om reformens uppfOljande och utvarderande delar kommer 
fran Teaterhogskolan som menar, att det verkar som om 
utbildningsdepartementet underordnats RRV och ser det som ett tecken pa att 
ekonomismen ocksa trangt in pa hogskoleomradet. Man underlater inte att peka 
pa det redovisningsvansinne som "harjar som en 'skogsbrand' i det svenska 
hogskolesystemet" och misstanker att det finns en rad uppgifter som 
hogskolorna nu tvingas leverera till Hogskoleverket och RRV och som aldrig 
kommer till anvandning. Larosatet haIler med dem som havdar att 
kvalitetsutveckling fatt en omotiverat stor uppmarksamhet och att man inom 
ramen fOr befintliga ekonomiska och personella resurser alltid stravat efter att 
uppratthalla en god kvalitet i grundutbildningen. "Men vad som ar god kvalitet 
kan skifta mellan olika perioder". Man konstaterar vidare, att det ar langtifran 
alltid som kvalitets- och utvarderingsarbete har sin naturliga plats i ledningarnas 
m:lldokument och man staller sig ocksa tveksam till RUT -93s propa, att det ar 
efterstravansvart att utveckla profilerade langtidsplaner med matbara m:ll. Det ar 
omojligt att ange verksamhetsm:llen i absoluta kvalitativa termer och det kan 
endast bli fraga om "att ange narmevarden som utgor indikationer pa icke
matbara kunskaper och fardigheter". Skadespelarutbildningen ar en process. Nar 
det galler den andra konstnarliga hogskolan, Konstfack finner fOrslaget, att 
kvalitetsutvecklingsarbete ska laggas pa en sarskild myndighet, som 
egendomligt. Det borde istallet ligga pa hogskoleverket. 

Mera positiva tongangar hors fran hogskolan i Lulea, dar man aktivt har arbetat 
med lednings- och organisationsutveckling i syfte att leva upp till ideerna och 
tankegangarna, "bl a genom kv:~litetsarbete och genom beslut och utvardering av 
genomforda forandringar". A yen fran Sveriges lantbruksuniversitet hors 
liknande roster som menar, att det ar fOrtjanstfullt att reformen sa tydligt 
fokuserar betydelsen av systematiskt mal-, uppfOljnings- och kvalitetsarbete. 
Man delar ocksa utredningens uppfattning att utvardering maste tydliggoras och 
att Kanslersambetet tidigare arbete varit en stimulerande faktor for denna 
verksamhet. Man reserverar sig infOr att det finns stora svarigheter att fa en 
verksamhetside att omfattas av alla nivaer. De bor implementeras av fakulteter 
och institutioner och omsattas i verksamhetsplaner. Luleas svar kan jamforas 
med det fran Goteborg, att man maste invanta utOkad kunskap om sjalva 
reformen innan en process kan ta Yid. Nar det galler tidsaspekter kommer man 
yid SLUs styrelse att anta ett policydokument som ska resultera i planer pa 
fakultets- och institutionsniva och fran KI in stammer man i RUT-93s 
uppfattning att arbetet med kvalitetsutveckling annu inte skjutit fart, men att 
arbetet kommer att intensifieras nar det nya hogskoleverket annonserar en 
konkret tidplan fOr sin granskning av landets larosaten. 

6.4 Sammanfattande analys 

I samband med 1993 ars reform har det ocksa varit angeIaget aft utforska hur 
landets larosaten analyserar konsekvenserna av de forandrade 
ansvarsforhallandena vad galler styrning och ledning och vilka atgarder och 
handlingar som planeras for eller som redan har kommit till stand pa 
"hemmaplan". Av sarskilt intresse ar som jag ser det, att soka tranga djupare in i 
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Hirosatesyttringar och reaktionsmonster, fOr att om mojligt analysera olika 
fOrhilllningssatt till utifran kommande krav. 

Den fraga som utan jamforelse vacker de mest hogrostade reaktionerna och som 
tar det stOrsta utrymmet i remissvaren till utredningen RUT -93 i samband med 
rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen", ar fragan om 
universitetsstyrelsernas framtida roll och funktion. RUT-93s utgfmgspunkter ar 
att den okade friheten och ansvaret fOr strategiska fragor paverkar 
verksamhetens resultat och kvalitet, vilket borde leda till att styrelsernas roll 
fOrvandlas till att bli allt viktigare, fran att ha varit forhallandevis anonyma och 
betydelselOsa organ. Styrelseordforandens roll problematiseras ocksa och 
utredningen menar, att rektors hittillsvarande stallning skapar otydlighet och 
ifragasatter darfor om rektor framledes borde inga i styrelsen och vara dess 
ordforande. 

Utredningens skrivningar visar sig vacka intresse framst hos rektor for Uppsala 
universitet. Rektor far stOd i sina uttryckta stallningstaganden fran konsistoriet, 
men daremot inte fran studentkaren yid det egna larosatet, som pa eget initiativ 
lamnar in ett eget remissutlatande dar man patalar att man mycket vaI kan tanka 
sig en annorlunda modell for styrning. Landets ovriga larosaten forefaller dock 
inte tillmata vare sig styrelse- eller ordfOrandefragan en lika avgorande betydelse 
utan kan uppenbarligen tanka sig olika lOsningar. 

Fran landets mindre hogskolor finns vissa farhagor for att en larosatesfrihet, dvs 
att varje Iarosate sjalv far ta stallning till om rektor eller en extern person ska vara 
styrelsens ordfOrande, skulle kunna riskera att det inom den hogre utbildningen i 
Sverige skapas ett akademins A- och B-Iag. Nagra befarar, att de etablerade och 
traditionsbundna universiteten med stor sannolikhet skulle vaIja att behalla sin 
"akademiske" styrelseordfOrande, medan hogskolorna med sin regionala 
forankring eventuellt skulle behova starka, eller kanske till och med tvingas att 
astadkomma en regional fOrankring genom att utse en regional ordfOrande. Pa sa 
satt skulle skillnaderna och den intema statusen mellan landets Hirosaten 
fOrstarkas och darfOr forordas en generell modell. 

Nar det galler organise ring for olika former av ledarskap pa larosatesnivan ar det 
framst dekan- eller prefektrollen som berors i det empiriska materialet. 
Dekanemas ledarroll har tidigare diskuterats i kapitlet "Larosaten, ledning och 
ledarskap" och av den sammanfattande analysen framgar, att den akademiska 
traditionen maste anses vara bruten i och med att rektorema utser saval dekaner 
som prefekter, aven om processen fortsatter att fOre gas av ett internt 
rostningsforfarande. A v remissvaren framgar ocksa att flera larosaten noterat 
fOrandringen, att dekaner allt of tare spelar en avgorande roll i ledningsgrupper 
som rektors stOd yid bedomningar i fragor som beror larosatet som helhet. Man 
menar, att sarskilda fakultetsintressen darigenom pa sikt kan komma att 
underordnas det generella Iarosatesperspektivet och att dekanen som fakultetens 
framste fOretradare i nagon man har spelat ut sin roll. 

Prefektskapets forutsattningar forvantas forandras i samma riktning och med 
nyordningen uppfattas prefektema ha till uppgift att genomdriva saval rektors 
som styrelsens beslut. Detta leder till att flertalet intressentkonflikter forskjuts till 
institutionsnivan, dar prefektema far allt stOrre krav pa sig att hantera de 
konflikter som framstar som mer eller mindre inbyggda inom akademin. I 
sammanhanget uttalas, att en medveten larosatesstrategi pa sikt torde vara att 
starka prefektemas ledarkompetens. Daremot berors genusfragan 
overhuvudtaget inte aIls nar fragor om styming och ledning diskuteras. 

Nar det galler den samlade synen pa ledarskap hanvisar utredningen RUT-93 i 
rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen", till den utredning som 
aktualiserades av den s k Grundbulten om "Ledning och ledarskap i 
hogskolan". Dar forordas en organisationsstruktur med starka och sjalvstandiga 
institutioner, en strategiskt sammanhallen hogskoleledning samt administrativa 
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stOdfunktioner med hag kompetens och serviceniviL Huruvida de farandrade 
farutsattningarna i samband med 1993 ars reform skuIle ga i en liknande riktning 
och majligen riskera att farvandlas till nagot av det som Marden tar upp i 
"Rektorers tankande", finns anledning att reflektera mera aver. Marden anknyter 
till Habermas fOrklaringsmodell om kolonisation av livsvarlden och menar, att 
det finns risker far att ledarskapet i en "modern tappning" koncentreras till 
administrativa och organisatoriska uppgifter. Det finns ocksa skal som jag ser 
det, att fundera aver Cregards definition av de "tillvagagangssatt" som ledare 
generellt pastar sig anvanda sig av, liksom Strarnholms avstandstagande mot 
individuella befallningar och farvagrandet av ekonomiska resurser och for en 
modell som handlar om att overtyga och sammanjamka olika intressen. Den 
filosofiska utgangspunkten, saval i 1993 ars reform som mer generellt, handlar 
om huruvida akademin verkligen befinner sig infOr ett vagval och vad olika 
stallningstaganden i sa fall far far konsekvenser. 

Saval grundutbildninges stallning, det specifika pedagogiska ledarskapet och 
kvalitetsfragorna har haft ett stigande varde, inte minst som ett resultat av 
Grundbultens arbete. Yid intervjun med fOrre statssekreteraren understryks 
ocksa att "den springande punkten" i 1993 ars reform var att haja 
grundutbildningens status och koppla grundutbildning till forskning, pa samma 
gang som man sakte bygga upp ett nytt lokalt resurstilldelningssystem. Daremot 
fOrefaller fragorna vara av underordnat intresse fOr landets larosaten. Rektor far 
Lararutbildningen skriver bl a, att "Statsmakternas metod att astadkomrna denna 
'kulturrevolution' ar att knyta resurstilldelningen till prestation och resultat 
istallet far plan och avsikt, vilket i hag grad lett till att farlOsa potentialer och 
stimulerat till pedagogiska initiativ". Nagra andra larosaten fOrhaller sig mer 
avvaktande och uttrycker att det inte ar sjalvklart att exempelvis linjesystemets 
avveckling i realiteten farandrar utbildningsutbudet. Man menar, att systemet 
endast har pravats i en tillvaxtperiod, dar alIa hagskolor haft relativt latt att 
rekrytera studenter och varje larare riskerar nu att fOrvandlas till nagon slags 
kamrer. Anstrangningar laggs darfar mera ner pa att fii kurser att ga ihop an att 
fylla dem med vettigt innehiill. 

Farhallandevis stort utrymme i det "offentliga samtalet" agnas at kvalitetsarbetets 
olika uppfoljande delar, medan man betydligt mindre uppmarksammar hur det 
nya ansvaret ska utvecklas. Det farefaller som om tilltron till akademins egna 
fOrutsattningar och majligheter att ta itu med sina egna problem sviktar fran 
fOrslagsstallare och inte sallan anvands utomvarldsargument fOr att astadkomma 
tryck mot akademin. Nar statsmakterna fOr fOrsta gangen lagger ett stort och 
ansvar fOr grundutbildningen pa de specifika larosatena staller man samtidigt nya 
krav pa kostnadseffektivitet, uppfOljning och utvardering. Detta talar fOr att det 
finns risker fOr en form av kolonisation av livsvarlden som Marden talar om och 
majligen bar den utbildnings- eIler bildningspolitiska aspekten kornrnit i 
skymundan i retoriken kring frihetsideal och styrningsmekanismer. 
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7 Diskussion och avslutning 

7.1 Inledning 

I detta avslutande kapitel avser jag att lyfta fram nagra av de reflektioner som jag 
tidigare har presenterat. Jag fortsatter ocksa att resonera kring det empiriska 
materialet och koppla samman de olika beskrivna delarna till en text utifran 
vilken den studerade reformen kan fOrstas. Detta innebar inte att jag med 
utgangspunkt for nagon slags rationalitetsprincip soker efter motiv for att kasta 
nagot sarskilt ljus over de utsagor och handlingar jag tycker mig upptacka. Min 
avsikt ar istallet att soka to1ka och forsta inneborder, att koppla dem samman 
inbordes och se dem som argument som framfors for eller emot diskuterade 
syner och ideal och som framtrader i formandet av en verklighet i samband med 
1993 ars reform. 

Bertilsson forsoker i sin uppsats "Slaget om det moderna" visa det satt pa vilket 
den moderna vetenskapen overtagit religionens tidigare roll. Hon menar att 
forvetenskapligandet av vfu1den inte betyder att tron har forsvunnit. Den har blott 
skiftat form och innehall medan vetenskapen i det moderna samhallet har 
overtagit religionens tidigare in~egrativa funktioner: att utgora en sista instans, en 
slutgiltig legitimationskalla.314 Aven Bourdieu talar om nagot liknande i det han 
kallar fOrhlirligandet av den akademiska tillforlitligheten. Han menar, att 
positioner och stallningstaganden konstrueras utifran de universitara 
egenskaperna och fragar sig var vi ska forlagga grunden fOr den vishet som styr 
handlingar hos omedvetna agenter, vilka anda ar avpassade efter de kollektiva 
mal SOID i slutandan bast stammer overens med deras personliga och kollektiva 
intressen 7315 

Med denna studie soker jag inte avslOja nagra sanningar och jag gor inga 
ansprak pa att den bild som jag presenterar av verkligheten ar den enda. Det 
studerade fenomenet ar visserligen en politisk reform som kan antas ha en hel 
arsenal av ideologiska bevekelsegrunder, men min ambition ar inte att 
astadkomma ideologikritik och studera systematiska fOrvrangningar i det 
kommunikativa handlandet.316 Jag later mig dock inspireras av Ricoeur som 
menar att man i tolkningsprocessen maste ga i en kritisk riktning, vilket inte ar 
detsamma som att vare sig bortse eller undervardera manniskans autonoma 
handlande. Min utgangspunkt ar saledes, att den fenomenologiska 
beskrivningen lika lite som nagon annan fOrmar att ge det oformedlade 
vittnesborden av nagon slags oberoende verklighet. Det transcendentala 
genomskinliga existerar inte och istallet kravs en lyhordhet utifran flera 
utgangspunkter.317 Jag menar saledes att handelsen, 1993-ars hogskolereform, 
maste forstas utifran den existentiella, samhalleliga, historiska och 
genusberoende vaven, for att den inte ska blir fritt hangande och svavande 
luften. Narmare verkligheten an sa tror jag mig inte kunna komma.318 

Jag vill i denna avslutning lyfta fram nyttjandet av nagra begrepp som jag 
uppfattar ar av central betydelse fOr fOrstaelsen av den reform jag valt att studera. 
Mest framtradande ar begreppet jrihet, da det av statsmakterna fors fram som 
den nya markoren i utbildningspolitiken. Hogre utbildning och forskning ska a 
ena sidan frigoras fran det direkta statliga inflytandet, a andra sidan forstarks 
styrningen genom ett system fOr maI- och resultatstyrning. Samtidigt forsakras 
akademin att de tidigare friheterna ska galla: att forskningsproblemen fritt far 

Margareta Beltilsson, Slaget om det moderna, s 175. 
Pierre Bourdieus, Homo Academicus, s 154. 
Som M£1rden gor i sin "Rektorers tiinkande". 

Bemt Gustavsson, Bildning i var tid, s 92: "I forst£1elsen ing£1r aven de centrala moment fOr tolkning som 
vi har i oss genom tradition ens makt. Det betyder att vi alltid bar p£1 "fordomar", som ar avgorande for 
hur vi tolkar och forst£1r ett nytt fenomen", s 95: "Manniskan och hennes medvetande ar historiskt och vi 
har inte "direkt tillg£1ng" till de traditioner vi ar en del av ". 
Jurgen Reeder, Tolkandets griinser, s 115. 
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valjas, att forskningsmetoderna fritt tar utvecklas och att forskningsresultaten 
fritt far publiceras. Jag menar, att de nya styrprinciperna och talet om frihet 
framstar som motsagelsefullt och att dessa generella principer i reformarbetet 
kolliderar pa larosatesnivan. Den tolkning jag gor ar att detta har sin grund 
regeringssamarbetet, som a ena sidan bestar av konservativa krafter som 
traditionelIt brukar varna om statens samhalIsinflytande, a andra sidan det 
nyliberalistiska tankandet, som talar fOr att naringslivets forutsattningar bor 
omfatta i stort satt alIa samhalIsforeteelser, dvs aven universitet. Uppenbarligen 
overges den tangsiktiga strategin om styrning over forskningen nar man inom 
regeringen inte blir overens. Det som aterstar av de ursprungliga intentionerna 
blir frihet och styrning for verksamheten grundutbildning, dar organisations
och ledarskapsfragor blir de synliga framtradelseformerna. 

I inomvarlden och pa larosatesnivan marks motsattningen i reformen framforalIt 
betraffande ledning och organisation och begreppen kollegialitet och 
management uppstar som de dikotoma framtradelseformerna. I utredningen 
RUT-93s arbete problematiseras inte motsattningen pa ett ideologiskt plan och 
man utmaIar istaliet en konflikt melIan s k traditionalister och fOrnyare. 
Darigenom avstar man, som jag ser det, ifran att kritiskt reflektera over de 
grundlaggande antaganden som kan tankas ligga bakom de uttalanden och de 
asikter som fOrs fram. Isttillet fullfoljer utredningen med stor intensitet sitt 
uppdrag enligt den kortsiktiga strategin, aft reformprocessen till varje pris nUlste 
hallas vid liv aven om den borgerliga regeringen efter endast en mandatperiod 
skulIe fOrlora makten. Utredningens RUT -93s agerande ar tankvart i flera 
avseenden och jag fragar mig om avsaknaden av ett kritiskt forhaIlningssatt ingar 
i en medveten ambition att maskera uppdraget fran statsmakterna, att medverka 
till reformens genomslagskraft mot ett maIstyrt system och med ekonomisk 
effektivitet som mal. 

Jag vill ocksa fortsatta och reflektera over begreppen styrning, ledning och 
ledarskap, inte utifran ambitionen att soka nya, egna elIer hallbara definitioner 
och avgransningar, utan mera utifran att bli klar over hur de anvands i den 
empiriska verkligheten. Den ursprungliga historisk-hermeneutiska betydelsen 
utgar ifran att den sprakliga dimensionen ska forstas som en sammanfattning av 
de mest betydelsefulla budskapen, medan min egen forestallning mer rimmar 
med den kritiskt hermeneutiska inriktningen och mer ser sprakets styrande 
verkan och som medel att anpassa samtal efter forharskande eller andra ideal. 
Anvandningen av historiska och tidstypiska begrepp i den empiriska 
verkligheten ar da de oppna framtradelseformerna fOr hur en sadan process kan 
se ut. Jag menar med andra ord, att utsagor ocksa har funktionen att leda tankar 
och ge uppenbarelser av emellanat inte sarskilt fOrtackta strategiska handlingar. 
Mot en sadan bakgrund kan det sprakliga innehallet och ordens valOrer i det 
empiriska materialet ses som intentioner for hur landets larosaten fOrhaller sig till 
den filosofi som ligger till grund for de nya styrprinciperna. 

Genom analys av det empiriska materialet soker jag ocksa identifiera 
genusperspektiveti den aktuelIa handelsen och de handlingsakter som uppstar i 
samband darmed. I presentationen redogor jag fOr min tolkning av narvaro och 
franvaro, medvetenhet elIer omedvetenhet och for eventuella strategiska 
handlingar utifran dessa utgangspunkter. 

Avslutningsvis soker jag presentera en diskussion, analys och tolkning av de 
svar som i det empiriska materialet uppenbarar sig utifran mina centrala 
utgang spunkter och fragestallningar. 

Da jag inte ser kunskap som nagot som enbart korresponderar eller som en 
avspegling av verkligheten, ar den rimliga tolkningen nagonting mer an att olika 
aktOrer kanner igen sig i min presentation. Samtidigt som man naturligtvis alltid 
kan fraga sig med vilken legitimitet man ger sig ratten att tolka skeenden ell er 
andra manniskors utsagor och tankande, ar det angelaget att havda forskarens 
autonoma auktoritet och att det finns varden utover den fOljsamma beslaivningen 
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som hajer presentationen ut6ver den empiriska verkligheten och innebar det 
kunskapstillskott som studien syftar till. 

7.2 Yttre tolkningshorisonter 

Utifran det sarnlade empiriska materialet och det Gadamerska tankandet bemadar 
jag rnig om att reflektera aver vilka eventuella tolkningshorisonter jag mater och 
som har en sadan tydlig framtradelseform att de ger majligheter till 
kategoriseringar. Somjag redogar far i "Analys av data" har jag haft problem 
med att indelningsgrunder tidigare delvis tenderat att flyta in i varandra, vilket 
inte ar lika framtradande nar jag nu reflekterar aver tolkningshorisonter. Jag 
menar inte att avslaja nagra slags dolda intentioner, utan mera att fa upp agonen 
far det som uttrycks. Genom att tolka utifran sprak och sprakanvandningen 
uppstar olika positioner och perspektiv, utifran vilka faretradare far landets 
larosaten argumenterar. 

Den fOrsta och mest tydliga horisonten som framtrader ar den jag kallar far den 
traditionsbevarande och som framst representeras av Uppsala universitet. 
Personer inom diskursen fOrefaller varna om inifran kornrnande krav och 
argumenterar ofta utifran forskningens utgangspunkter och avsevart rnindre 
utifran grundutbildningens perspektiv. Nar utomvarldstryck uppstar refereras 
ofta till argument som har hernrna i den klassiska traditionen, medan man 
uttrycker en tydlig skepticism mot utifran kornrnande krav. Det medvetna valet 
fOr att se indelningsgrunden som en diskurs hanger sarnrnan med Foucaults 
anvandning av terrnen som namn pa den praktik som frambringar en viss typ av 
yttranden. Ingen kommer in i diskursens ordning, om han inte uppfyller vissa 
krav eller inte fran barjan ar kvalificerad far att uppfylla dem.319 Foucault menar, 
att anvandandet av begreppet tradition har till uppgift att farlana ett speciellt 
tidsstatus at ett antal fareteelser, vilket ger majIighet att reducera: "den i all 
begynnelse inneboende olikheten och att utan avbrott fOrflytta oss bakat i 
tiden far att dar utpeka ett allt avlagsnare ursprung: tack vare det kan man isolera 
det som ar nytt mot bakgrund av det bestaende och averfara fartjansten av det 
nya till individernas inneboende originalitet, geni eller beslut". 320 

Jag har ocksa i "Bildningsideal och sarnhallskrav - en referensram" berart 
universitetets ifragasattande insthllning som man uppvisar i samband med de 
naturvetenskapliga disciplinernas framvaxt och den tystnad man i slutet av farra 
seklet och framat ger uttryck far, nar det handlar om att anpassa utbildningar till 
det omgivande sarnhallets krav. En liknande strategi mot utifran kornrnande krav 
tycker jag rnig exempelvis finna i universitetets kamp mot farslaget att appna 
professorstjanster aven far kvinnor. I rattvisans narnn bar dock narnnas att man i 
langt senare verksarnhetsplaner uttrycker att profilering av grundutbildningen bar 
garas fOr att beframja ekonornisk tillvaxt och med hansyn till behov av 
akaderniskt utbildade manniskor i naringsliv och tjanstefaretag. 

I samband med 1993 ars reform skriver rektor att "reformer maste fa ta sin tid 
och normalt komma till pa frivillig grund", samtidigt som universitetet i princip 
ar snabbast av alla larosaten att komma fram till beslut om hur den framtida 
organisationen ska se ut. Det tankevackande ar inte uttalandet eller agerandet i sig 
utan snarare RUT -93s uttryckta fOrtjusning aver dem som agerar tidigt i 
processen, trots att resultatet av det snabba agerandet fran Uppsala om nagot 
torde ligga stick i stay med utredningens ambitioner. 

Nar det akademiska ledarskapet pa institutionsniva diskuteras i "Demokrati och 
jamstalldhet mater marknad och kompetens" hanvisas till den historiska 
inomvarldskulturen och rektor argumenterar far det gallande och mot en 
nyordning. "Det formella ledarskapet bar avspegla det kollegiala, dar larare och 
forskare i form av sin professionalism och kompetens ar de ledande yid 

Michel Foucault, Diskursens ordning, s 26. 
Michel Foucault, Vetandets arkeologi, s 27. 
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institutionen". Rektor gar till och med sa langt att han ifragasatter avsikterna hos 
de personer som verkar fOr s k demokratiseringsstravanden inom akademin. 
"Korporativistiska inslag, att vara foretradd ar en prestigesak och viktigare an att 
bidra till verksamheten pa ett konstruktivt satt". 

Under rubriken "Larosatenas officiella reaktioner" berors det stora utrymme som 
ordforandeskapet i konsistoriet, rektors roll och utseende av rektor, befogenheter 
och skyldigheter samt tillsattande av rektor, far i rektors personliga 
diskussionspromemoria fran Uppsala universitet. Rektor tar under punkten 
"Denna diskussionspromemoria" inledningsvis upp att "nagon speciell egen 
'linje' - ideologisk eller annan - ut5ver omsorg om universitetens sjalvstandighet 
inom de granser som deras langsiktiga samhallsansvar uppdrag - ar jag i varje 
fall inte medveten om". Samtidigt talar han om att lokala fOrhallanden och 
traditioner visat sig vara sa starka och betydelsefulla att det yore formatet att 
overfora erfarenheter fran ett universitet till forhallanden yid ett annat. Fa delar i 
det empiriska materialet har emellertid en sadan laddning som just detta avsnitt 
och mot bakgrund av det som diskuterats under metodavsnittet och som Denzin 
foreslar, kan det samlade agerandet fran Uppsala universitet tolkas utifran olika 
utgangspunkter och att sarskilda meningar uppstar som resultat darav: 

"To expose the ideological and political meanings that circulate within 
the text, particularly those which hide or displace racial, class, etnic 
eller gender biasis and analyze how text address the problems of 
presence, lived experience, the real and its representations, and the 
issues of subjects, authors and their intentionalities". 321 

En annan framtradande tolkningshorisont ar organisationsperspektivet, som 
dock inte ar lika tydligt och enhetligt som det traditionsbundna. Har aterfinns de 
larosaten som huvudsakligen uttrycker sin tillfredsstallelse over reformen och de 
nya styrprinciperna och dar organisering for styrning forefaller vara det 
dominerande intresset. Uppenbarligen finns det larosaten som ar beredda att "fa 
till stand en delvis annan kultur genom andrade forhallningssatt till verksamheten 
och hur den bor bedrivas". Goteborgs universitet skriver bl a, att det galler att fa 
acceptans fOr reformen och lokalt beslutade konsekvenser om en gemensam 
vardestruktur ska kunna upprattas. Detta torde vara nagot av en kulturrevolution 
fOr ett traditionellt universitet. 

Det finns skal att reflektera over den vaghet som kommer fram inom 
"organisationsperspektivet". Det ar inte givet att tystnad och otydlighet bor tolkas 
som att huvuddelen av landets larosaten samtycker till den nya filosofin som fors 
fram, dvs att de arfor en mm- och resultatstyrning. Med ett sadant antagande blir 
en diskussion om organisationsfragor en pseudoaktivitet som man "istllilet" 
agnar sig at. Jag associerar till det Marden kommit fram till inom det allmanna 
skolvasendet och som berorts under "Tidigare forskning, kallor och material": 
"Genom att de direkta styrfaktorerna i mangt och mycket saknas och de mindre 
formella indirekta styrfaktorerna ofta ar mycket diffusa bEr resultatet att 
skolledarskapet koncentreras till administrativa och organisatoriska uppgifter". 

I det empiriska materialet framtrader ett valartikulerat intresse fOr 
organisationstankande fran rektor yid hogskolan i Skovde. Har ar till skillnad 
fran i det traditionsbevarande diskursen just de utifran kommande kraven som 
rektor menar bor avspegla sig i larosatets handlande och till och med innebara att 
man yid sidan av politiska vindar och regeringsinnehav later sig styras av 
samhallsnytta i en vidare bemarkelse. Med lyhordhet utvecklas strategier for 
larosatets utveckling i samklang med olika sak - och amnesomradens 
utvecklingsmojEgheter och det omgivande samhallets- eller regionala behov. 
Perspektivet kanns igen och har tidigare diskuterats under "Demokrati och 
jamstalldhet moter marknad och kompetens" och delas inte av dem som framst 

Norman K Denzin, Handbook of Qualitative Research, Thomas A Schwant, Constructivist, /nterpretivist 
Approaches to Human Inquiry, s 125. 
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bekanner sig som anhangare av ett klassiskt universitetsideal, men mojligen av 
de stora specialisthogskoloma elIer av de s k profiluniversiteten.322 

En av des sa, Sveriges lantbruksuniversitet, skriver att verksamhetsideer maste 
genomsyra insitutionsarbetet och pa samma niva omsattas i praktisk handling, 
medan Kungliga Tekniska Hogskolan ar overens med RUT -93 om ledarskapets 
betydelse och mojligheten att arbeta mot ett gemensamt mal. De talar om 
acceptans for arbetssatt och beslutsprocesser och accepterar en stymingsfilosofi 
for mal-, resultat och ekonomistyming. Utsagoma ligger i linje med RUT-93 
och statsmaktemas stravanden och innebar en betoning av starka ledare i en 
ledningsmodelI som fOr tankarna till filosofin inom ekonomisk liberalism. De 
anvander exempel som tonar ner det akademispecifika och narmar sig darigenom 
de villkor och forutsattningar som galler fOr fOretag och organisationer i 
samhalIet i ovrigt. Den kritik som uttalas mot reformen fran fOretradare inom 
detta perspektiv ror mindre ideologiaspekter och mer organisationsfragor. Man 
beklagar den fortsatt centralt faststallda fakultetsstrukturen som paverkar 
fOrnyelse av och reorganisering av forskning och forskarutbildning och som inte 
ligger i linje med frihetsaspekter, som for ovrigt anses vara sa tongivande i 
reformen.323 

Ytterligare en tolkningshorisont jag identifierar ar de olika sorts maktperspektiv, 
som bade tydligt fOrekommer och saknas.324 Oftast handlar det om 
statsmaktemas makt och styming, ett perspektiv som tidigare huvudsakligen 
forts fram av socialdemokratiska- och traditionelIt konservativa krafter. 
FramfOralIt ar det spraket och det texterna fOrmedlar som ger konturerna till 
denna indelningsgrund. Hogskoleverket "understryker" att hogskolestyrelsema 
ska ha inseende over alIa hogskolans angelagenheter och att styrelse och rektor 
ar ansvariga for att alIa beslut som fattas pa andra nivaer ar formelIt riktiga. 
Reformen forutsatter hogt stalIda krav pa uppfOljning och utvardering pa bade 
lokal och central niva. De "understryker" ocksa att uppfoljnings-, utvarderings
och kvalitetsutvecklingsarbetet pa ett battre satt maste inordnas i verksamhetens 
infrastruktur. De delar RUT-93s bedomning betraffande betydelsen av 
professionelIt ledarskap for att forverkliga hogskolereformens mal och 
framhaller att verket "enligt sin instruktion" har till uppgift att framja 
chefsutveckling. Ordens valOrer och textens inneborder ar lika talande som inom 
tidigare perspektiv, men har ar det ocksa det satt pa vilket landets larosaten 
forhaller sig till det sarskilda perspektiv som framtrader. Teaterhogskolan talar 
om "ekonomismen och det redovisningsvansinne som 'harjar som en 
skogsbrand' i det svenska hogskolesystemet" och misstanker att det finns en rad 
uppgifter som hogskoloma nu tvingas leverera till Hogskoleverket och 
Riksrevisionsverket och som aldrig kommer till anvandning". 

Andra uttryck fran makthorisonten ar Handelshogskolan som utan kommentarer 
avstar ifran att besvara remissen fran RUT-93, vilket inte fOranleder nagon 
synbar aktivitet, atgard elIer nagot beaktande fran utredningens sida.325 Ett annat 
exempel ar att RUT-93, trots direktiven och visserligen med vissa forklaringar, 
avstar ifran att behandla ett genusperspektiv. 

Noterbart ar att RUT-93 i sitt slutbetankande "Reform och fOrandring, Organisation och verksamhet yid 
universitet och hogskolor efter 1993 ars universitets- och hogskolereform", menar att det med stark 
forenkling finns tre tankbara beslutskriterier (om vilken hOgskoleutbildning som ska finnas); 
arbetsmarknadsbehov, studentefterfragan och resurstillgang, s 30. 
I prop. 1996/97: 141 om Hogskolan ledning, Iarare och organisation i 2 kap, Sa § fOreslas att anslag till 
forskning och forskalUtbildning ska ges till fyra stOrre vetenskapsomraden istallet for till fakulteter. 
Det kan forefalla markligt, sarskilt mot bakglUnd av vad jag diskuterat i kapitel S, att jag har valjer att 
anvanda mig av begreppet makt for att beteckna ett perspektiv. Men som framgar av den fortsatta 
skrivningen har det att gora med det "implicita", de sprakliga uttrycken och det texten "andas" som gal' att 
jag later detta begrepp anvandas fOr det perspektiv jag ser. 
Utredningen kommenterar langt senare i sitt slutbetankande att arbetet koncentrerats till de statliga 
universiteten och hogskolorna, s 10. 
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Jag erinrar mig ocksa fran det offentliga samtalet i "Reformparad och 
reaktioner", att det ocksa dar finns ett "maktens sprak" som forekommer i form 
av mer eller mindre fortackta hot eller patryckningar, som forutsatts upptrada 
fran det omgivande samhallet eller skattebetalama. Det som uttrycks far mig att 
associera till det kommunikativa handlandet, utan att for den skull fOrledas in i 
nagon djupare ideologikritisk analys. I "Reformparad och reaktioner" talar 
Engstrom och Lindmark om att det inte finns nagon auledning att tro att 
fomyelse ska komma fran universitetsvarlden. Dvs det maste till krafter utifran, 
implicit att det ar den politiska makten som bor skapa formema for styming och 
forandring. 

Fran "kanslemara" och utredningen RUT-93s hall uttrycks ocksa i det offentliga 
samtalet "farhagor" for art universitetslararprofessionen inte ar stark nog att ta det 
kollektiva ansvaret fOr utveckling av kvalitetskriterier i den hogre utbildningen 
och att det aven har maste till andra krafter, utan att dessa narmare definieras. 
Utlandska experter kallas in i processen och gor bedomningar som talar om att 
Sverige ar "pa ratt vag" och det gladjande i art den nya reformen inte tillkommit 
av besparingsskal, utan att den svenska regeringen och samhallet ins er vardet av 
forskning och utbildning. Har handlar det mera om en fOrstarkning, att i positiva 
ordalag tala om och sprida budskapet om det som redan ar beslutat, dvs en 
positiv strategi men fortfarande for att astadkomma forandringar i en viss 
bestamd riktning.326 Rektor yid Umea universitet ar en av de som i det offentliga 
samtalet uppmarksammar skartebetalama och menar, att det ar naturligt att dessa 
reagerar om samhallets fOrvantningar pa hogskolan och om resultaten inte star i 
samklang med varandra. Inneborden av begreppet "reagerar" kan mojligen vara 
vart att ytterligare reflektera over i fOrhaIlande till begreppet styming. Nar det 
garrer eventuella hot fran skattebetalarna menar den nuvarande bitradande 
statssekreteraren, att man inte kan inte strava efter s k klassisk bildning och att 
studenter ska ga omkring utan att utbildningen kommer till praktisk nytta. 

Den fjarde tolkningshorisonten somjag identifierar ar den position som vamar 
om ett grundutbildningsperspektiv. Rektor fOr Lararhogskolan i Stockholm 
skriver, att den djupaste inneborden i reformen ar att universitet och hogskolor 
forlorat ratten att gora ett daIigt jobb framforallt nar det galler grundutbildningen. 
Ansvaret fOr den bristande granskningen hittills har att gora med, att ingen 
instans utpekats som ansvarig for utbildningens i vissa fall undermaIiga kvalitet. 
Nu ar det rektors och larosatets angelagenhet att bedriva grundutbildning som ar 
av god kvalitet och appellerar till landets studenter. Att statsmaktema knyter 
resurstilldelning till prestation, istallet for plan eller avsikt, fOrloser potentialer 
och stimulerar pedagogiska initiativ. Fran Lunds universitet och Karolinska 
institutet instammer man i att reformen bidragit till att satta grundutbildningen i 
centrum och att de samlade atgardema inneburit en betydande fomyelse, medan 
man fran Hogskolan i Karlstad menar att resurstilldelningssystemet endast 
provats i en tillvaxtperiod och att man darfor inte kan dra nagra sarskilt 
langtgaende slutsatser. Kritiska roster utifran grundutbildningshorisont ar 
Teaterhogskolan och Konstfack, som befarar att ekonomiska aspekter kommer i 
forgrunden. 

Har kan jag konstatera att jag skulle haft nytta av den oversikt eller kvantitativa 
viktning, som jag ett slag i tolkningsprocessen overvagde men dessvarre 
fOrkastade. Da skulle jag ha kunnat bli annu mera klar over vilka delar av 
reformen som olika larosaten fokuserar och lagger tonvikt yid och ocksa vilket 
utrymme detta ges i de officiella remissvaren. Jag tvingas darfor motvilligt att 
stanna yid konstaterandet, att reformen uppenbarligen i forsta hand inte uppfattas 
som en grundutbildningsreform, eftersom perspektivet i sa forvanansvart liten 
omfattning berors och inte ens av samtliga larosaten. Det finns flera skal som 
starker ett sadant antagande. For det fOrs ta, statssekreterarens uttalande om att 

RUT-93 skriver i sitt slutbetankande att kvalitetsarbetet yid universitet och hogskolor klart har 
stimulerats av reformens krav pa deras okade ansvar fOr att s1ikra och utveckla kvalitet i sina verksamheter 
och da i synnerhet i grundutbildningen, s 95. 
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det dominerande intresset var att skapa en konkurrenssituation mellan landets 
Hirosaten och att de sgm sysslar med grundutbildning inte har nagra 
internationella kontakter. Aven de sarskilda direktiven och tillaggsdirektiven som 
laggs pa utredningen RUT-93 visar, att grundutbildningen inte pa nagot satt star 
i fokus for forandringstankandet. For det andra, RUT-93s agerande, att 
forhaIlandevis sent i sitt processualiserande ta initiativ till en sarskild utredning 
som belyser grundutbildningens perspektiv och som blir den sista i serien av 
RUT-93s rapporter. Slutligen kan aven Jonssons uttalanden, om att man 
spekulerar i att utbildningsministerna i forsta hand var ute efter att skaffa pengar 
till stifte1serna, mojligen uppfattas ga i denna riktning. 

Nar jag i min diskursanalys identifierar mina tolkningshorisonter ar det 
stimulerande att associera till Bourdieus tankande, att utsagor gors utifran de 
kollektiva mal som i slutanden bast stammer overens med personliga och 
kollektiva intressen.327 Den inbordes relationen av utsagorna gor att en viss 
bestamd mening skapas, trots att vare sig granser eller konturer ar entydiga eller 
klara. Det ar rimligt att tanka sig, att intresset fOr att betrakta reformen och dess 
konsekvenser mer eller mindre styrs av savaI personliga som idemassiga- och 
kontextuella bevekelsegrunder. Jag menar att detta torde vara av intresse att 
tranga djupare in i med andra metoder och for vi dare forskning, sarskilt nar 
utgangspunkter och utsagor i det empiriska materialet sa implicit och sa tydligt i 
sin framstaIlningsform forutsatts vara vetenskapligt transcendentala. 

7.3 Frihet fOr larosaten, ledare eller larare 

Reformen 1993 innebar att den nya borgerliga regeringen fullfoljer den tidigare 
inslagna vagen hart !ran centralstyrning, genom att skapa frihet for 
studieorganisation och utbildningsutbud, yid tillsattning av professurer och for 
utvecklandet av en egen inre organisation. Samtidigt verkar man jor en 
ytterligare centralstyrning genom att koppla resurstilldelning till krav pa 
prestationer, uppf01jning och uppnadda resultat. Intressets fokus forfiyttas fran 
process till resultat och for kunna gora jamforelser mellan olika Iarosaten, 
utbildningskostnader och effektivitet, soker statsmakterna att ta fram nya 
grundlaggande principer for hur verksamheten ska redovisas. Departementets 
soker snabbt fOlja upp hur hogskolorna tar till vara och organiserar fOr de nya 
friheterna och Resursberedningen far till uppgift att utveckla det nya 
resurstilldelningssystemet och folja upp sjalva infOrandet. Det blir viktigt och 
legitimt att tala om skillnader mellan olika universitet och hogskolor och man 
menar att detta ger studenterna mojligheter att vaIja hogskoleenhet utifran 
kvalitativa utgangspunkter. 

Skeendet i samband med reformen ar, som jag ser det, en fortsattning pa den 
inriktning som praglat det moderna samhallets framvaxt. Statsmakterna satsar pa 
utveckling framst av naturvetenskap och teknik och en stark exterfinansierad 
forskningsverksamhet ligger val i linje med ett sadant tankande. De folkvalda 
fOrefaller vi1ja se universiteten och dess Iarare och forskare som en resurs for 
samhallet, medan krafter inom akademin fortsatter att kampa hart fOr att behalla 
forskningens frihet och universitetens autonomi. Med ett sadant senare synsatt 
ses kunskapsutveckling som en intern process och darfor maste universiteten 
vara forskarstyrda. 328 Reformen maste dock ocksa sattas i relation till den 
nyliberalistiska frihetsfilosofi som tar en sadan genomslagskraft under andra 
half ten av 1980-talet och som dessutom inom den borgerliga regeringen i hog 
grad kom att fOretradas av de traditionellt konservativa krafterna. 

Pa den nationella nivan blir friheten i 1993 MS reform paverkad av att regeringen 
inte tar steget fullt ut och medverkar till att samtliga medel fordelas i 

Pierre Bourdieu, Homo Academicus, s 178. 
Universitetens stallning maste ocksa ses utifran universitetens Magna Charta, som undertecknades av 
Europas universitetsrektorer nar universitetet i Bologna firade sitt 900-arsjubileum ar 1988 som anger 
som grundlaggande princip att universitet ska vara autonoma institutioner. 
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klumpsummor tilllandets Hirosaten. Forskningens fortsatta frihet i forhallande 
till universitetsorganisationen forstarks genom tillskapandet av 
forskningsstiftelser och med stOd av lOntagarfondsmedel. Samtidigt framhaller 
man fran departementets sida nar man diskuterar ledningsorganisation, att man 
agerar utifran en overtygelse att ju hogre grad av frihet fran nationella 
styrinsatser desto battre resultat. I reformens intentioner ligger att ansvaret 
samlas hos ledningarna fOr landets larosaten som far frihet att bygga upp egna 
strukturer, vilket bor sattas i relation till vad fOrre statssekreteraren langt senare i 
en intervju uttrycker, att ett ledarskap fOrblir ihaligt om man i ovrigt inte tar 
hansyn till ett resurstilldelningssystem. En larosatesledning kommer saIedes 
fortsattningsvis inte att kunna styra over forskningen pa samma satt som over 
grundutbildningen, dar ansvaret blir mer uttalat. 

Nar det galler RUT -93s beskrivning av styrelsernas forhallandevis anonyma och 
betydelselOsa roll, vacker denna fraga ett specialintresse huvudsakligen fran 
Uppsala universitet och dess rektor. RUT -93 menar att styrelserna blivit allt 
viktigare i samband med den okade friheten och det utOkade ansvaret fOr 
verksamhetens kvalitet och resultat, tillsammans med strategiska fragor. Fragan 
om ordfOrandeskapet i styrelserna, dvs huruvida ordforande ska vara rektor eller 
nagon annan extern person, menar rektor i Uppsala ar bade konstruerad och 
teoretisk. De fiesta larosaten valjer dock att avsta fran att berora denna passus i 
RUT -93s rapport och kan uppenbarligen tanka sig en annan ordfOrande an 
rektor eller att fragan inte har nagon avgorande betydelse.329 

Det fOrefaller ocksa vara tveksamt huruvida relationerna pa institutionsniva pa 
nagot markbart satt fOrandrats nar det galler relationen mellan prefektens 
ledarskap och lararens/forskarens frihet. Aven fortsattningsvis far beviljandet av 
externa forskningsbidrag till enskilda personer konsekvenser for hur tillganglig 
forskarenllararen darefter "blir" for grundutbildning. En annan aspekt av den 
"omskurna" friheten, som trots allt lever kvar, ar den fortsatta centrala 
regleringen av fakultetsorganisationen, vilket av fIera larosaten pastas motverka 
den fornyelse och reorganisering som man sager sig vilja genomfora.330 

Nar det galler individens frihet innebar inte den nya reformen med automatik en 
okad individuell frihet for universitetets larare och forskare. For dem som har 
sin huvudsakliga gaming inom grundutbildning innebar ett forstarkt ledarskap 
pa larosates- och institutionsniva att de blir mera gripbara fOr styrning, medan 
dem som har sin tyngdpunkt inom externfinansierad forskningsverksamhet kan 
tankas vara svarare att styra. Dar galler i hog grad de klassiska principerna om 
forskningens frihet. 

For grundutbildningen upplevs de nya forutsattningarna pa olika satt. Nagra 
menar, att man inte bor betrakta reformen med alltfOr nyliberalistiska glasogon 
och istallet uppmarksamma de nya mojligheter som ligger i att larosatena sjalva 
kan ta ansvar for att utveckla en kvalitativ god undervisning. Andra menar att 
den individuella lararens frihet kranks och gor en koppling till frihetsprinciperna 
inom forskningen, trots att nagon motsvarande frihetsparagraf aldrig har funnits 
betraffande grundutbildningen i Hogskolelagen.331 Mojligen finns ett samband i 
den historiska traditionen och hur begreppen "lehrfreiheit" och "lernfreiheit" 

I sitt slutbetankande fOrordar RUT-93 att regelingen fortsattningsvis bOr utse styrelsen och dess 
ordforande och att rektor fortsattningsvis inte ska vara styrelsens ordfOrande, s 122. I Prop. 1996/97: 141 
star i fOrslag till ny hogskolelag, 2 kap 4 §, "Till ordfOrande i styrelsen bOr regeringen utse nagon som 
inte ar anstalld vid den hogskola som uppdraget avser". Rektor bor aven i fortsattningen anstallas genom 
be slut av regeringen. Forslag till rektor bor Iamnas av styrelsen efter horande av lararna, de anstallda och 
studentema vid larosatet. 
I slutbetankandet skriver utredningen att det kan diskuteras om fakultetsnivan verkligen behOver regleras i 
hogskolefOrordningen, s 23. Att j amfOra med vad som skri vs i prop 1996/97: 141 om att ge anslag till 
fyra vetenskapsomraden .. 
Utredningen RUT-93 skriver i sitt slutbetankande att den akademiska friheten galler bade utbildning och 
forskning, att universitetslarare i jamforelse med andra yrkesgrupper har en unik frihet nar det galler att 
avgora var de ska utfOra i sitt arbete och att arbetstiden medger flexibilitet, s 30-31. 
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kommit att uppfattas och utformas i Sverige. Humboldt menade, att den 
grundlaggande forutsattningen for att universiteten skulle utvecklas pa ett 
fruktbart satt och gagna sarnhallsutvecklingen var just att de var fria och 
sjalvagande. Denna ide om det fria arbetet kom att overforas till att gaIla 
universiteten som helhet och i Sverige tog man sarskilt fasta pa lararnas friheter, 
medan den ursprungliga inneborden av begreppet "lernfreiheit" tonades ned. 
Man saknade tilltro till bildningsprocessens egen inre dynamik och att studier 
och reflektion utvecklade personligheten. Det var endast lararnalauktoriteterna 
som kunde leda studenterna pa den ratta vagen. Just detta individuella 
lararintresse gar att satta i relation till Hegels klassiska syn pa frihet: frihet i livet 
ar att fOrverkliga det goda i overensstammelse med fornuftet och inte som en 
frihet av tygellos tillfredssmllelse av individuella, egoistiska sarintressen. 
Synsattet kan ocksa relateras till den ekonorniska liberalismens filosofi, att det 
endast ar den fria marknaden som kan ge individerna frihet. Att det sedan 
kommer att finnas vinnare eller forlorare har att gora med att vi ar olika skapta, 
dvs ocksa har olika kon. 

Begreppenjrihet oeh kollegialitet berors i det empiriska materialet, men utifran 
annorlunda perspektiv och som mojligen kan liknas yid en aktuell process inom 
socialdemokratin i Sverige, den mellan s k traditionalister och fornyare. "Ledare 
som uppvisar entreprenorsanda och lyhordhet infor reformens intentioner mots 
ofta med en skepsis av andra larare. De bedoms ofta med en mattstock som hor 
hemma i ett annat och mer utpraglat kollegialt ledarskap". Noterbart ar att en av 
utredarna som ligger bakom detta uttalande, ar samma person som i "Reformer 
och reaktioner" befarar att den kollegiala styrformen kan associeras mera med 
omsorg om universitetslararnas egna villkor an med kunskapens och inlarandets 
kvalitet och med studenternas utveckling. Uttalandet ar sarskilt beaktansvart 
eftersom utredningen lagger sig vinn om att forklara de mekanismer SOID avgor 
hur oppna enskilda individer ar infor forandringar. Det ar ocksa intressant mot 
bakgrund av analysen i "Arbetsrapporten Lararna, Undervisningen och 
forskningen", dar lararna bedoms vara ganska okunniga om sjalva reformen. 
Utredningen menar att den enskilda liiraren iir kritisk till kraven pa uppjoljning, 
utviirdering oeh kvalitetssiikring, samtidigt som man uppskattar idier om jrihet, 
avreglering oeh sjiilvbestiimmande. Hotet, som handlar om att den enskilde 
lararens arbete och prestationer blir utsatt fOr en vardering, rimmar dock 
generellt illa med den tillika akademiska traditionen inom forskningen, dar 
verksarnheten standigt och med sjalvklarhet kritiskt granskas och varderas. I 
bada fallen handlar det lika lite om bedomningar enligt nagon objektivt framtagen 
mattstock. 

I en rapport i SULFs skriftserie skriver Dahl, att RUT -93 i sitt slutbeHinkande 
menar att det skulle vara motiverat med en egen offentligrattslig form for de 
statliga universiteten och hogskolorna, att regleringen inte sammantaget skulle 
vara rnindre an for traditionella myndigheter, men att det ar andra forhallanden 
som exempelvis ledning for verksarnheten, som borde regleras. Hon 
kommenterar ocksa, att det ar mojligt att de former for maI- och resultatstyrning 
och utformningen av anslagssystemet som galler for den statliga sektorn i ovrigt 
inte lampar sig for universitet och hogskolor. 332 Andra menar, att 
nykonservatismens 16sning att forlagga allt till marknaden endast ar ett satt att 
skyffla problemen mellan marknaden och staten, vilket pa samma satt som en 
okad byrakratisering bidrar till att kolonisera livsvarlden ytterligare.333 

Sonja Dahl, Universitet och hogskolor: Regeisystement och den akademiskafriheten, s 5-6. I mars 1997 
overlamnade Forvaltningspolitiska kommissionen sitt slutbetankande I medborgamas tjanst SOU 
1997:57 fOr remissbehandling. Av Prop. 1996/97:141 Hogskolans ledning, l{irare och organisation 
framgar dock att det vare sig ar mojligt eller onskvart att tillampa alIa principer fOr statliga myndigheter 
pa hogskolan. Regeringens uppfattning ar att den flexibilitet som inryms i myndighetsformen skapar 
tillrackliga mojligheter fOr universitet och hOgskolor att utova sin verksamhet pa ett satt som tillgodoser 
bade krav pa effektivitet och hOgsko1ans sjalvstandighet i verksamheten. 
Bernt Gustavsson, Bildningens vag, s 188. 
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7.4 Kollegialitet, mer demokratiskt an management? 

Utredningen RUT-93s tydliga stallningstaganden i vissa fnlgor vacker 
reaktioner. Utredningen skriver bl a, att det akademiska ledarskapet ar fOraldrat 
och att framtidens ledare maste kunna fatta obekvama beslut. Akademin har inte 
tillrackligt uppmarksammat forandringarna i samband med 1993 MS reform och 
darfor kravs utvecklingsarbete som syftar till attitydfOrandringar. 

Under "Larosatenas officiella reaktioner" har behovet av en gemensam 
vardestruktur tidigare berorts utifran olika utgangspunkter: den traditionellt 
akademiska som handlar om att jramja konsensus genom kritisk och levande 
dialog och en ny som handlar om att jarandra organisation, beslutsstrukturer och 
ett jarhallningssatt till verksamheten och hur den bar bedrivas. En 
managementinriktad styrelseform har av RUT-93 beskrivits ha en tydlig "top
down" -karaktar, medan den kollegiala pastas vara mer "bottom-up" -inriktad. 
Utredningens uppfattning om den akademiska kollegialiteten har berorts i "RUT-
93s roll" och rapporten "Ledningen, makten och vetenskapen", dar det framgar 
att den gamla ordningen med starka kollegiala in slag upplevs leda till att alltfOr 
mycket tid laggs pa beredning och kompromissande, innan beslut kan tas.334 

Jag har tidigare reflekterat over sprakliga utgangspunkter och sprakets styrande 
verkan, genom att anvanda historiska ochleller tidstypiska begrepp som medel 
for att anpassa samtal och att astadkomma strategiska handlingar. Jag finner det 
tankevackande hur forhrulanden och relationer tolkas och mycket sub tilt traderas 
i det empiriska materialet. Det ar darfor naturligt att snegla pa officiella 
definitioner av flitigt anvanda begrepp nar olika skeenden ska beskrivas. 
Begreppen klassisk akademisk sammankopplas ofta och anvands emellanat tom 
synonymt med begrepp som kollegial, demokratisk, icke-hierarkisk och 
"bottom-up"-inriktad, medan begreppet managementinriktad anvands som 
fOrklaring for en hierarki eller en "top-down" -filosofi av nagot slag. 

Den officiella definitionen av begreppet kollegial (lat collegialis) ar: en myndighet 
som ar organiserad ell er i vart fall bes~'kollegium.335 Kollegium (lat 
collegium, samfund av amnesbroder, skra): benamning pa en krets av personer 
som handlagger en uppgift gemensamt. I aldre tid betecknade kollegium ett 
centralt ambetsverk och beslut fattades av vissa ledamoter gemensamt. Ibland 
talar man om det gamla kollegiesystemet till skillnad mot det modernare 
byrakratsystemet, dar beslut normalt fattas av en overordnad tjiinsteman efter 
fOredragning av en underordnad. Om begreppet demokrati (grekiska demokrata 
som kommer av demos - folk och kratia - valde) folkvalde star det att lasa: I det 
antika Grekland fanns bade fria och slavar och endast vuxna man utgjorde det 
styrande folket. Makten var aldrig representativ. Demokratiska beslut fattades 
enligt majoritetsprincipen och ett av problemen var hur man skulle fOrena 
majoritetens ratt att besluta om minoritetens och gruppers rimliga krav pa frihet. 
Skravasende beskrivs i sin tur som ett system for en organisation dar 
yrkesutOvarna ar sammanslutna i foreningar med sarskilda privilegier och dar 
ekonomiska motiv ofta betonats. De har emellanat an setts utgora en form av 
monopol eller karteller som stravat efter att kontrollera sina verksamhetsfalt. Om 
begreppet hierarki star att lasa: auktoritet och status ar i hierarkier systematiskt 
fOrdelade i over- och underordningsfOrMllanden och innehruler oftast klara 
regler vad galler ansvars- och befogenhetsfordelning. Utmarkande ar att olika 
roller legitimeras via deras funktioner for helheten. 

Att begreppet kollegial anvands synonymt med begreppet demokratisk och i 
motsats till begreppet hierarkisk leder mojligen till antagandet att akademin ar en 

Samtidigt skriver utredningen i sitt slutbeHinkande, att det allmant satt finns behov av ett mer uttalat 
individuellt ledarskap yid universitet och hOgskolor, men att det maste finnas goda mojligheter till 
samdld med akaderniska kollegor. Det individuella ledarskapet maste utformas sa att det fungerar 
tillsammans med det traditionella kollegiala ansvaret, s 22. 
Definitionema av begreppen huvudsakligen hamtade fran Nationalencyklopedien. 



336 

337 

338 

123 

demokratisk organisation dar ingen hierarki dlder. I det empiriska materialet ar 
de som betecknar akademin som en demokratisk organisation ofta de som 
samtidigt bejakar eller tycks varna de klassiska idealen. 

Rektor for hogskolan i Skovde ar en av de fa som tar utrymme for att reflektera 
over grundlaggande antaganden som kan tankas ligga bakom olika begrepp, 
utsagor och stallningstaganden. Hans uppfattning ar att reformen framst handlar 
om en konflikt mellan professionella och organisatoriska perspektiv. Det 
professionella karakteriseras av bindningar till professionernas intressen, normer 
och mal och amnenas plats i det internationella vetenskapsamhallet, medan det 
organisatoriska perspektivet forutsatter engagemang i organisationens specifika 
m,H och ansvar for stabilitet och utveckling fOr saval verksamhetsformer som 
helheten. Professionella grupper ar i hog grad sjalvstyrande, dvs stor individuell 
frihet fOrenas med lojaliteten med interna normer och en sarskild yrkesetik -
kollegialitet. Med detta synsatt finns en grundlaggande skillnad mellan de 
rattigheter, skyldigheter och lojaliteter som en individ atnjuter i en demokratisk 
stat och dem som individen far nar man frivilligt soker och upptas av ett samfund 
som styrs av normer. 336 

Motsattningarna mellan en kollegial tradition och ett mer managementinriktat 
synsatt kan antas bli mer markerad efter hogskolereformen och att universiteten 
numera som myndigheter har aligganden som hor myndighetsansvaret till. Mot 
denna bakgrund kan intentionerna med 1993 ars reform uttryckas som - att den 
akademiska maktutOvningen med dialog och konsensus i en viilutvecklad saviil 
kollegial som hierarkisk form och med kiinda, men emellanat osynliga regler 
som garanterar systemets stabilitet, fortlevnad och skydd mot utifran kommande 
krav - forviintas, niir det giiller grundutbildning, att bytas ut mot en model! for 
styrning och ledning av "top-down" - karaktiir som giiller samhiillet i ovrigt och 
diir mal-, ekonomi- och resultatstyrning iir de overordnade principerna. 

I metoddiskussioner kring symbolisk interaktionism brukar emellanat havdas att 
verkligheten gor motstand. Om man tar detta pa allvar och om man pa allvar tror 
att kollegialitet ar nagonting historiskt och mojligen politiskt skapat finns det skal 
att anta, att det kommer att kravas bade omsesidig respekt, lang tid och en hel 
arsenal av moderna styrningsstrategier for att astadkomma den ratta balansen 
mellan forskningens frihet, de politiska instansemas inflytande samt den 
administrativa ordningens och effektivitetens krav.337 Hur statsmakterna agerar 
for att astadkomma den efterstravansvarda forandringen och hur larosatena 
forhaller sig hartill framgar av den framstallning som foljer. 

7.5 Statsmaktemas intentioner och RUT-93s roll och ageranden 

Universitetens traditionella syften brukar beskrivas som flera. Dels att fungera 
som intellektuellt forum och instans for kritisk debatt om samhallet, dels att tjana 
den enskilda manniskans behov av att vaxa som manniska utan att snegla pa 
snav ekonomisk nytta, men ocksa att medverka till att 16sa svara problem i 
samhallet och varlden.338 

Forhallandevis manga debattorer menar, att Sveriges relativa position yid tiden 
for reformen hade forsvagats i jamforelse med OECD-Ianderna, bade nar det 

Har skriver utredningen RUT-93 i sitt slutbetankande; Genom reformen har universitetens och 
hogskolornas organisation blivit en blandning av tva ledningsprinciper (man skulle ocksa kunna kalla 
dem kulturer), den kollegiala och en mer "managementinriktad". Den managementinriktade har en "top
down-karaktar och leder fran styrelsen till verksamheten, fran rektor till dekaner och vidare till prefekter. 
Den "kollegiala" ar "bottom-up-inriktad och kommer till uttryck i val av ledamoter till 
institutionsstyrelser och fakultetsnamnder, men ocksa i de kollegiala forslagen till innehavare av posterna 
som rektor, dekanus och prefekt, s 98. 
Fredric Bedoire och Per Thullberg, Stockholms lI11iversitet 1878-1978, s 11. 
Sverker Sorlin, Universiteten som drivkrafter, s 15. 



124 

339 Ibid, s 128. 
340 Ibid, s 69. 

galler grundutbildning och forskning. 339 I s amb and med 
forskningspropositionen talade man om att pa olika satt skapa medel och 
modellen blev att fOra over lontagarfondspengar till forskningsstiftelser. 
Reaktionerna var flera. Foretradare fran industrin menade att strategin var bra 
och att man antligen skulle fa de pengar som man sa val behovde. Andra 
papekade att man inte tillrackligt reflekterade over det nyckfulla sambandet 
mellan forskning och effekterna pa den totala ekonomin. "Danskar, norrman och 
schweizare lever inte samre an vi trots att de inte satsar lika mycket pa 
forskning".340 

Forskningsfinansieringen lostes den politiska vagen och det aterstod nu att pa 
kort tid fa med sig foretradare fOr landets larosaten for den nya 
styrningsfilosofin. Den politiska dimensionen och utvarderingsaspekten 
nedtonas och reformen lanseras i fOrsta hand som en reform fOr nya 
organisationsprinciper och mindre som en bildningspolitisk- eller en 
grundutbildningsreform. I denna verklighet tilldelas utredningen RUT-93 en roll 
pa arenan. Mandatet och agerandet att paverka processen ar tankvart ur flera 
aspekter. I sina bedomningar om akademin skriver man bl a: att kollegialt 
arbetssatt ar onodigt tidskravande, att betoning av sarart hindrar implementering, 
att ledarskapet ar fOraldrat och att administrationen maste starkas fOr att 
obekvama beslut ska kunna tas. Framtidens ledare maste kunna fatta obekvama 
beslut. 

En sarskilt uppmarksammad passage i det empiriska materialet ar RUT-93s 
pastaende att de mindre hogskolorna forefaller ha stOrre fOrnyelsepotential an 
andra. Utredningen menar, att avsaknaden av en fast forskningsorganisation och 
en tydligare profilering ger dem ett forsprang nar galler att uppfylla 
hogskolereformens krav och skapa fOrnyelseplattformar. Universiteten, som 
uppenbarligen kanner sig negativt utpekade, efterlyser utredningens analys och 
menar att en flerfakultetshogskola har en stOrre och mer komplex verklighet att ta 
hansyn till. Genom utsagorna kan man dock tolka att departementets syfte 
uppnas, att pa kort tid rora om i grytan och se till att den nationella 
implementationsprocessen halls yid liv. De initiativ till personliga besok och 
kontakter som RUT -93 tar, samt de seminarier man anordnar med foretradare fOr 
landets larosaten, ligger val i linje med det politiska syftet. 

Som RUT -93 far erfara ar det vanskligt att fora diskussioner kring hur 
ledningsfilosofi och hur ledarskapet generellt kan utformas, om man samtidigt 
underlater att tydliggora den vardemassiga grund som stallningstaganden eller 
framfOrda asikter vilar pa, eller nar begrepp som klassiska ideal, langvariga 
traditioner, aIderdomliga synsatt ell er mojligen annu mer oprecist - kompetens 
eller kunskap - anvands utan att narmare definieras. Utsagorna i det empiriska 
materialet kommer fran olika rollinnehavare, yid skilda larosaten som kulturellt, 
varde-, storleks- och aIdersmassigt skiljer sig at och dessutom inom sig i 
skiftande grad omfattas av varierande delkulturer. Jag hanvisar aterigen till 
Ricoeur som tar avstand ifran den psykologiserande forstaelsen och motiverar 
nodvandigheten att fornya tolkningsbegreppet i kritisk riktning. Forstaelsen 
fOrmedlas via forklaring, lyssnandet via misstanke och naiviteten via 
distansering.341 

De aktOrer som under reformperioden tar sate eller ges utrymme pa den 
offentliga arenan visar sig vara ett fatal aktOrer. Noterbart ar att de argument som 
framfors till stor del aterfinns med liknande formuleringar i de officiella 
remissvaren till RUT -93. Sverige ar uppenbarligen ett litet land dar "samma" 
personer "standigt" aterkommer och med forhallandevis "samma" argument. 
Darigenom far ocksa remissomgangen en karaktar av Jorutsagbarhet, vilket 
implicit bekraftas av fOrre statssekreteraren som menar, att RUT-93s roll i forsta 

341 Bengt Kristensson Uggla, KOlllmunikation pa bristningsgransen, Paul Ricoeur, s 299-307. 
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hand ar att medverka till implementation genom att aka runt tilllandets larosaten 
och staIla fragor. Detta antagande starks ocksa av det fOrhallandet att utredningen 
tillsatts endast ett halvt ar efter reformens ikrafttradande, vilket ocksa nogsamt 
papekas av flera larosaten. 

Nar man soker tolka de remissvar som hogskolorna avger, finns det anledning 
att reflektera over de fragestaIlningar som RUT -93 formulerar utifran den 
interaktiva process man tar initiativ till. Det empiriska materialet, med de hogst 
varierande tolkningarna, starker bilden av att syftet med reformen oeh 
utredningens agerande var otydligt oeh oklart till sitt innehall oeksa for landets 
larosiiten. En perspektivmedvetenhet och ett kritiskt fOrhallningssatt infOr RUT-
93s arbetsformer och metoder efterlyses implicit och fran Hogskolan i Karlstad 
fragar man efter en djupare analys av reformen och dess implementering och 
som ger en mer komplex bild an vad som framgar av rapporten "Ledningen, 
makten och vetenskapen". De undrar hur det ar mojligt pa 1990-talet att 
genomfora en sadan Hingtgaende reform inom hogskolan och sarskilt ett nytt 
resurstilldelningssystemet utan nagon st6rre debatt. 

I sammanhanget finns mojligen skal att reflektera over forhallandet att forskare 
alltmer medverkar i statens offentliga utredningar, utan att det klart definieras vad 
ett utredande innebar.342 Den vetenskapliga kunskapen och emellanat ocksa 
metoder och arbetssatt anvands, samtidigt som utredare emellanat tvingas ga 
ut6ver det traditionellt vetenskapliga. Forskaren fOrvantas ut6ver 
forskningskompetens ocksa utnyttja sig av yrkeslivserfarenheter och 
vardagslivets common sense. Forutom att ta stallning i deskriptiva fragor kan 
resultaten utnyttjas i normativa syften och bli partipolitiskt kontroversiella. Mot 
bakgrund av RUT-93s roll och agerande i reformprocessen kan dessa 
fOrhallandes vara varda att fundera ytterligare over. 

7.6 Genusperspektiv 

I den tidigare framstaIlningen har jag diskuterat betydelsen av att man pa 
ministerniva bedomer att mojligheten till jamstalldhet bast uppnas pa det lokala 
planet, samtidigt som man tvivlar over de enskilda hogskolornas formaga att 
komma till ratta med jamstalldhetsproblemen. Berorts har ocksa hur landets 
larosaten ser pa kvinnors ree1la mojligheter att ta del av de processer som innebar 
styrning och ledning av akademin och pa vilket satt de blir berorda, 
medverkande eller uppmarksammade kring hur morgondagens universitet ska 
styras och ledas. 

En av de viktigaste uppgifterna i det akademiska ledarskapet har beskrivits som 
att varda sig om den goda institutionen, att bidra med atervaxten och fungera 
som plantskola i den akademiska varlden. DarfOr bor man tillsatta personer till 
professorer som ar lampliga att axla det hela och odelade ledarskapet. 343 De som 
uttrycker sadana asikter generellt kan antas betrakta tillsattningar som en oppen 
process, att konkurrens fOrekommer och att kriterierna ar nagorlunda enkla, 
klara och tydliga. Synsattet utgar ifran en klassisk liberal syn pa manniskan som 
en rationell, sjiilvstandig varelse oeh som sjiilv fattar sina egna beslut. 
Maktpositioner nas i kraft av eget arbete oeh lyekas man inte beror det pa 
individuellafaktorer. Att kvinnor inte finns representerade i den akademiska 
varlden hanger alltsa samman med att de inte ar tillrackligt meriterade. Nar 
positiv sarbehandling diskuteras ses det utifran denna utgangspunkt som ett hot 
mot den akademiska friheten.344 

Gadamer menar att det rilder en skarp motsattning mellan den tekniske expertens kunskap och den vise 
praktikerns. Han sager ocksa att vetenskapsmannen och den tekniske experten hotar att overflyga den 
offentliga dialogen nrn: det galler att tillhandahi'tlla underlag fOr politiska beslut. Ur Bernt Gustavsson, 
Bildning i var tid, s 56. 
Rektor i Uppsala ar ocksa en av dem som talar om styrning via professorstillsattningar under 6.1, 
"MaktfOrdelning pa Hirosatesniva". 
Torsten Husen, Behovet av akade111iskfrihet. Universitetsliiraren Nr 8 (1993). 
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Perspektivet kan sattas i relation till det motsatta synsattet som tvivlar over 
akademiska tillsattningsprocesser och har synpunkter pa den maktobalans ifraga 
om kon som rader inom universitet och hogskolor. De utgar ifran att meritering 
till professur, prefekt, ledare ar insvept i de osynliga tradar som skapats av det 
nuvarande, starkt manligt dominerade vetenskapssamhallet. Ett ledarskap som 
da i forsta hand baseras pa mojligheten att bli professor, torde med ett sadant 
system i hog grad diskriminera kvinnors mojligheter att axla ledande positioner. 
Forhallandet kan fOrvantas fortga sa lange som man satter upp 
kvalifikationskraven, har tolknings- och prob1emformuleringsforetdidet, att man 
vaIjer man och ar omedvetna om genusskillnader och darfOr ser det manliga 
perspektivet som allsmaktigt.345 

Lagger man samman och analyserar remissvaren med fOrre statssekreterarens 
beskrivning av hur direktiv generellt utformas under den aktuella 
regeringsperioden med departementsledningens svaga intresse for 
jamstalldhetsfragor och RUT -93s roll och arbetssatt, ar avsaknaden av ett 
genusperspektiv forstaeligt. Sa Hinge som genusperspektivet betraktas som ett 
specialintresse for Folkpartiet och nar Kirsebom och J onsson uttrycker att 
utvecklingen "maste fa ta sin tid" eller "maste fa vaxa i sin egen takt" finns skaI 
att anta, att kvinnornas mojligheter att axla ledande positioner i den akademiska 
varlden kommer att vara begransade fOr en lang tid framover. Den fOrda 
politiken maste uppfattas som en likvardighetspolitik som ger alIa samma 
rattigheter och bygger pa att alIa ar varda samma respekt, i motsats till en 
sarartspolitik som erkanner unika fOrutsattningar. Denna s k rattighetsliberalism 
gor sig darigenom skyldig till ett felsteg nar de haller sig avvisande till sarartens 
krav och behandlar kvinnor i akademin pa ett "sarblint" satt.346 

7.7 Styrnings- och ledningsfilosofier 

Till endast for ett par decennier sedan var landets universitet styrda av 
ecklesiastikdepartementet genom regler i lagar och forordningar och parallellt i 
hogskoleforordningen gaIlde att prefekter skulle svara for den omedelbara 
ledningen av verksamheten yid institutioner. I samband med 1988 ars reform 
beslutar den socialdemokratiska regeringen om nya former for styrning och 
ledning av statliga myndigheter, med sWrre ansvar for myndigheterna och 
treariga budgetperioder, samtidigt som universitetens roll som statliga 
myndigheter accentueras. Den hittills gallande regelstyrningen luckras upp och 
en allman stravan till avreglering uttalas. 

Med 1993 ars reform infOrs nya planerings- och styrsystem med ma1- och 
prestationsrelaterad resurstilldelning. Landets larosaten, som nu sorterar direkt 
under departementet, ges dock endast del vis mojliget att skapa sin egen interna 
organisation eftersom fakultetsorganiseringen fortfarande ar centralt reglerad. 
Styrelsernas och rektorernas roll forandras nar ansvars- och 
befogenhetsfOrdelningen fokuseras till larosatesnivan, som inom sig ges 
mojlighet att sjalv besluta om organisering. Samtidigt ar den externfinansierade 
forskningsverksamheten sWrre an nagonsin och finansiarernas kontakter gar 
direkt till institutionernas innanmate. 

I samband med denna studie uttalar den fOrre statssekreteraren Kirsebom, att ett 
ledarskap forblir ihaligt om det inte kopplas till ett resurstilldelningssystem, 
parallellt som utredningen RUT -93 menar att ett kollegialt arbetssatt ar onodigt 
tidskravande och att ledarskapet inom akademin ar foraldrat. Dvs, ma1- och 
resultatstyrning ar att fOredra. Den fOrre statssekreteraren fran den 
socialdemokratiska regeringen fOrordar daremot en fortsatt regelstyrd 
utbildningspolitik och anger som framsta skal, att regler utgor en garanti fOr att 

Nina Bjork, Under det rosa tacket, s 160. 
346 Bemt Gustavsson, Bildningens vag, s 236. I Prop. 1996/97:141 foresH'ts nya pnnclper for 

rekryteringsmal fOr landets liirosaten i syfte att oka andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. 
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studenter inte ska lockas till hogskolor som inte haIler kvalitetsmatten. Han far 
stOd av personer inom den traditionsbevarande horisonten som havdar 
regelstyrningen som den ledande principen for rattstrygghet yid resurstilldelning, 
tjanstetillsattning och prestationsbedomning och inte minst yid bedomning av 
konkurrensvillkor mellan olika larosaten. Regler bor inte enbart ses som en 
ofrihet utan ocksa som stOd och skydd. 

Ledarskapet enligt den klassiska traditionen handlar om att fOrhandla, overtyga 
och sammanjamka olika intressen, medan ledaren utat forvantas argumentera for 
den akademiska friheten och verksamhetens ansprak pa sjalvstyrelse gentemot 
statsmaktema. Rektor yid Uppsala talar om rektors yttre personliga styrmedel, 
bl a i ekonomiska och personella fragor, medan han i den inre utovningen ser 
styming genom overtalning, formedling och kompromiss. 

I det empiriska materialet aterfinns en dialog mellan rektorema fran Uppsala 
universitet och Hogskolan for Lararutbildning i Stockholm. Borjeson menar att 
Stromholms tankande innehaIler en paradox: "Ledningen av universitet och 
hogskolor fran styrelse och rektors sida ar svag, men detta ar inte en 
omstandighet av ondo utan nara nog nagot gott. Samtidigt som 
ledningsstrukturen ar sadan att effektiv ledning yard namnet knappast kan 
utformas, sa ar hela organisationen svar att fOrandra". Borjeson uttrycker sin 
ledningsfilosofi som: "Ledningen inat ar alltsa svag men det handlar om att val 
forhandla, att overtyga och sammanjamka olika intressen, medan den utat ar 
stark och argumenterar for den akademiska friheten och verksamhetens ansprak 
pa sjaIvstyre gentemot statsmaktema". Samtidigt som rektor i Uppsala finner det 
bade mer kravande och mera osakert i fraga om verkningar att utforma och 
uppratta regelverk, bedomer han trots al1t penningpasen som den mest 
ingripande direkta maktutOvningen over enskilda manniskor overhuvudtaget. 
Man fragar sig varfOr statsmaktema i sa fall skulle agna sig at nagot som 
Stromholm betecknar som sa osakert. 

Fran Lund, det nast aldsta av vara universitet och som man mojligen skul1e antas 
ha ett traditionsbevarande perspektiv, ar det intressevackande med uttalanden 
som att man kanner sympati for en forskjutning till en mer managementinriktad 
syn pa ledarskap, samtidigt som man gor i det nannaste fullstandiga 
reservationer fOr att ett traditionellt akademiskt ledarskap ska kunna bebehallas. 
Jamforelser kan ocksa goras med remissvaret fran Goteborgs universitet, dar 
man talar om att uppratta en ny vardestruktur som implicit forutsatts vara den 
nya. Mojligen kan dessa uttalande sattas i relation till det Dahl senare uttrycker 
som: "Det ar mojligt att de former for maI- och resultatstyrning och den 
utformning av anslagssystemet som galler for den statliga sektom i ovrigt inte 
lampar sig fOr statsmaktemas styming av verksamheten yid universitet och 
hogskolor".347 Jag fragar mig vilken djupare innebord man lagger i "den sympati 
man kanner" fran Lunds universitet och hur landets ovriga larosaten, som 
exempelvis Goteborgs universitet som mer eller mindre forklarat sig vara 
anhangare av den lednings- och stymingsfilosofi som intentionema i 1993 aI'S 
reform gel' uttryck fOr, forhaller sig till ett sadant nytt fOrslag, dvs att landets 
larosaten far en egen offentligrattslig stallning. 

Nagra larosaten kommenterar dubbelheten i det akademiska ledarskapet och att 
det bade handlar om att axla en personligt styrande och uppf01jande 1'011, 
samtidigt som traditionen foresprakar fortsatt kollegialitet och konsensus i 
beslutsfattandet. Dessa larosaten fOrordar att man forsoker leva med 
fOrhaIlandet, men vara uppmarksam pa att den alltmer okande extemfinansierade 
forskningsverksamheten leder till att vare sig dessa mede1 eller de anstaIlda 
forskama ar gripbara for styming. Dubbelheten gar inte att avlagsna med en 
enkel styrmodell och atminstone inte med den modell man fOreslar i 1993 aI'S 
reform. 

Sonja Dahl, Universitet oeh hogskolor: Regelsystemet oeh den akademiskafriheten, s 6. 
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Under den pagaende forskningsprocessen och samtidigt som RUT -93 lagger 
fram sitt slutbetankande gor en annan utredning en oversyn av strukturen for 
forskningsfinansieringen.348 I denna utredning slas fast att universitet och 
hogskolor aven i fortsattningen bor vara den huvudsakliga utforaren av offentlig 
forskning i Sverige. Eftersom den externa forskningsverksamheten har vaxt sa 
mycket bor den i hogre utstrackning an tidigare bidra till hogskolans Iangsiktiga 
kompetensuppbyggnad, genom ett sarskilt pasIag pa de medel som ges till 
hogskolan. Nar det galler sektorsforskningen finner utredningen att det svenska 
systemet i grunden ar bra, men man rekommenderar anda att 
forskningsfinansierande organ fOrs samman till stOrre organisationer, s k 
sektoriella forskningsrad. 

Genom en sarskiId utredning som gors av Statistiska centralbyran 
uppmarksammas att kvinnliga sokanden i medeltal far mindre ansIag an man. 
Man foreslar genomforandet av sarskiIda jamstalldhetsrevisioner hos de statIiga 
forskningsfinansiarerna. Utredningen uppfattar ocksa att det finns behov av en 
overordnad struktur for samordningsfragor och en fortlOpande bevakning av 
radsindeIningen. Man fOresIar att forskningsraden sammanfors till en 
myndighet, Forskningsradsstyrelsen, med ansvar fOr overgripande 
forskningspolitiska fragor som exempeIvis tvarvetenskaplig forskning och 
kvinnoforskning. 

Liedman och Olausson skriver bl a i "Det utopiska universitetet ar 2000", att det 
finns en tendens i attiotalets Sverige i att anpassa universiteten till nmingslivets 
behov och att forkorta avstandet mellan fOretagens produktutveckling och den 
forskning som utfors yid universiteten. Man menar att det ar viktigt att klargora 
skillnaden mellan a ena sidan de krav som stalls av en fri och kritisk forskning 
och de studerandes ratt till en utbildningsgang som bestams av deras behov och a 
andra sidan kraven pa lOnsamhet, snabb omvandling av forskningsresultat till 
saIjbara produkter och arbetsmarknadsanpassning av universiteten. Man pIaderar 
fOr att ragangen mellan det som ar yttre respektive inre maste hallas klar och att 
universitetens relativa autonomi maste bevaras.349 Det handIar saIedes om att 
formulera verksamheten utifran universitetets inre forutsattningar och krav och 
soka satta granser fOr statsmakters och andras forsok till styrning utifran 
arbetsmarknads- eller andra politiska skill. 

7.8 Sammanfattning av konklusioner och diskussion 

Styrningsprincipen i 1993 ars reform har beskrivits som att ersatta ett regel- och 
kollegialt besIutsfattande med maI-, resultat- och ekonomistyrning av 
verksamheten och att forflytta intressets fokus fran process till resultat. I min 
anaIys av det empiriska materiaIet har jag diskuterat hur begreppet frihet som 
markor fOr den nya utbildningspolitiken inom hogre utbiIdning anvands, tolkas 
och reflekteras over i detta skeende. Fran statsmakterna anvands begreppet fOr 
att fOrklara en riktning bort fran ett centralstyrt system till en frihet for Iandets 
larosaten att skapa sin egen studieorganisation och ett eget utbiIdningsutbud. 
Samtidigt tolkas reformen som en fOrstarkt centralstyrning nar det galler 
grundutbiIdningen, eftersom man gor en koppling mellan resurstilldeIning och 
krav pa prestationer, uppfOljning och uppnadda resuItat. Forskningens fortsatta 
frihet i forhallande till akademin har istallet forstarkts genom tillskapandet av 
forskningsstiftelserna och med lOntagarfondsmedel. 

SOU 1996:29. Forskning oell pengar. 

Sven-Eric Liedman och Lennart Olausson, Ideologi oeh Institution, s 27. I Prop. 1996/97: 141 skrivs att 
kontakterna mellan hogskola och arbetsliv maste forstarkas och att hOgskolan har en nyckelroll i 
satsningarna pa kunskap och utbildning. Hogskolan spelar dessutom en viktig roll fOr den regionala 
utvecklingen, bl a genom att skapa forutsattningar fOr etablering av nya fOretag med nya arbetstillfallen. 
Utbyggnaden av hOgskolan i hela landet underlattar rekryteringen av ungdomar som annars inte skulle 
soka sig hOgskoleutbildning. 



350 

129 

Jag har ocksa diskuterat hur statsmakterna med en langsiktig strategi soker 
fodindra resurstilldelning, examensordning och 1edningsorganisation utifran det 
man kallar en overtygelse om att frihet fran nationella styrinsatser ger battre 
resultat. Den ursprungliga moderata intentionen forandras eftersom man i 
regeringen inte blir overens om avsikten med att sammanfOra alla medel till en 
gemensam pott, fOr att larosatenas styrelser och rektorer ska ges mojlighet till 
lokala omfordelningar. I regeringssamarbetet kan skonjas en motsattning mellan 
a ena sidan traditionellt konservativa krafter, som varnar om statens 
samhallsinflytande och det nyliberalistiska tankandet, som utgar ifran att 
naringslivets fOrutsattningar kan galla i stort satt alla samhaIlsforeteelser, dvs 
aven universitet.350 

Statsmakternas mer kortsiktiga straiegi blir att genom olika atgarder och genom 
att tillsatta utredningen RUT -93 se till att reformprocessen halls yid liv, aven om 
den borgerliga regeringen skulle forlora makten efter endast en mandatperiod. De 
aktiviteter och framforallt den remissomgang somRUT -93 tar initiativ till far 
darfOr en karaktar av fOrutsagbarhet over sig. Utredningen ska genom sin blotta 
existens och genom att aka runt tilllandets larosaten och stalla fragor se till att 
reformen inte glOms bort. De nya intentionerna handlar huvudsakligen om att 
introducera och fa stOd fOr en fi10sofi kring organisations- och ledarskapsfragor 
utifran nyliberalistiska utgfmgspunkter och utredningens arbete torde kunna 
karakteriseras av teknisk rationalitet och politiskt fornuft. Reformens syften och 
utredningen RUT -93s egentliga direktiv har uppenbarligen varit otydliga och 
oklara for huvuddelen av landets Iarosaten. 

I analysen av det empiriska materialet tycker jag mig finna atminstone fyra olika 
tolkningshorisonter: den traditionsbevarande, som uppvisar en skepticism mot 
utifran kommande krav och kraver att verksamhetens forutsattningar ska 
formuleras utifran sin a egna inre villkor, eft organisationsperspektiv, som ofta 
gor jamfOrelser med omgivande samhallet och emellanat ocksa med naringsliv 
och dar en diskussion kring begreppen styrning och ledning far ett dominerande 
utrymme, eft maktperspektiv, som uttrycker distansering, mer eller mindre 
fortackta hot, patryckningar, forstarkningar eller underlatenhet - fOr att landets 
larosaten ska utvecklas i onskvard riktning och slutligen eft 
grundutbildningsperspektiv, dar fornyelse och individens Iarande satts i centrum 
och dar uppfOljning och utvarderingen foreslas bli lika naturligt som inom 
forskningsverksamheten. 

I det empiriska materialet diskuteras huruvida kollegialt ledarskap ar mer 
demokratiskt an management och jag formulerar intentionerna med 1993 ars 
reform pa fOljande satt: den akademiska maktutovningen med dia10g oeh 
koneensus, i en va1utveek1ad saviil kollegia1 som hierarkiskjorm oeh med kanda 
men emellanat osynliga reg1er som garanterar systemets stabilitet, jort1evnad oeh 
skydd mot utifran kommande krav - jorvantas bytas ut mot en modell jor 
styrning oeh 1edning av "top-down" -karaktar, som galler samhallet i ovrigt oeh 
dar ma1-, ekonomi- oeh resu1tatstyrning ar den overordnande principen. 

Jag tycker mig ocksa finna samband mellan begreppen kollegial och demokrati 
och dar begreppet klassisk akademisk ofta sammankopplas och anvands tom 
synonymt med begrepp som kollegial, demokratisk, icke-hierarkisk och 
"bottom-up" -inriktad, medan begreppet managementinriktad ofta anvands som 
forklaring pa en hierarki eller en "top-down"-filosofi av nagot slag. De som 

I Prop. 1996/97 skrivs att det forandrade styrsystemet och den utvidgade rollen i samhallet sUiller nya 
krav pa hOgskolan. loch med att betydande delar finansieras i aHt vasentligt med offentliga me del maste 
regering och riksdag ha ett avgorande inflytande, ibland mer preciserat ibland mer allmant, over 
hOgskolornas uppdrag nar det galler utbildning och forskning. Okade krav stalls pa larosatenas ledningar. 
Styrelsens och rektors roll och ansvar blir viktigare och det maste, trots den kollegiala karaktaren, vara 
mojligt att kunna gora omfordelningar. Regeringen avser att medverka till att styrelsernas roll som 
ansvariga fOr verksamheten starks och ocksa fOlja upp hur detta arbete utvecklas. Regeringen finner ingen 
anledning att forandra nuvarande saU aU utse styrelseledamoter och hOgskolan bOr inte ha nagot inflytande 
over nomineringen. 
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bejakar akademin som en demokratisk organisation ar ofta de som forefaller 
varna om de klassiska idealen. Av begreppens anvandning kan man farledas till 
att dra slutsatsen att akademin ar en demokratisk organisation dar ingen hierarki 
rader. 

Jag har saIedes fOrsakt beskriva hur handelsen, 1993-ars hagskolereforrn maste 
fOrstas utifran den existentiella, sarnhalleliga, historiska och genusberoende 
vaven. Jag har ocksa fort fram, att sa lange som genusperspektivet betraktas som 
ett specialintresse far vissa enskilda personer eller att betydelsefulla akWrer 
menar att utvecklingen maste fa ta sin tid, kommer denna "sarblindhet" att leda 
till att kvinnors mojligheter att axla ledande positioner i den akademiska varlden 
blir begransade fOr en lang tid framover. Den spricka mellan fOretradare for de 
traditionella akademiska vardena och sarnhallets behov av kunskap fOr 
utveckling som sa tydligt kom till uttryck far ett sekel sedan, kan idag skonjas 
som en mer eller mindre ateruppvackt pragmatisk eller till och med utilitaristisk 
filosofi. Genom min historiska essa soker jag skapa forstaelse och kunskap for 
historiens, filosofiers och ideologiers varde i relation till det tankande som ligger 
bakom den reform jag valt att studera. 

Jag har genom att satta begreppet bildning i centrum sakt f61ja 
framtradelseforrnema av hur humanistiska ideal moter det omgivande sarnhallets 
behov av yrkesutbildning, hur kritisk hallning moter behov av mer tillampade 
kunskaper och hur bildnings- och demokratitanken kan innebara individuell 
autonomi. Jag har ocksa i varderingen och analysen av vad som sker i nutiden 
sokt f61ja dialektiken mellan en vardesyn som grundar sig pa kunskap om 
idehistoriska rotter och den tro pa praktik, teknik, organisation och ekonomi, 
som uttrycker mer framatsyftande och utifran egna utgangspunkter farlosande 
och utvecklande dimensioner. Jag har vidare sokt belysa hur ett narmande mellan 
universitet och det omgivande sarnhallet forutsatter omsesidighet, till skillnad 
fran utilitaristiska, tekniska- eller ekonomiska synsatt som kan tankas leda till en 
annat kontrakt betraffande relationen mellan universiteten och det omgivande 
sarnhallet. 

Ett dominerande traditionsbarande ideal inryrnmer otvive1aktigt krafter for att 
fjarma universiteten fran utifran kornmande" krav, medan en progressivistisk 
inriktning pa samma satt inrymmer krafter men far en mer tydlig tidsmassigt 
kopplad sarnhallelig bestallning. Daremellan finns behov av universitetets inre 
refiexivitet, en mer langsiktig kunskapsutveckling fOr sarnhallet som helhet, 
enskilda individers behov av bildning sarnt larares och forskares krav pa kreativa 
miljoer och egna drivkrafter fOr kunskapsutveckling. Ett universitet i tiden maste 
kunna inryrnma dessa och fiera andra dimensioner, vilket lika tydligt staller krav 
pa ett utvecklat ledarskap, som maste utga ifran den akademiska organisationens 
idemassiga och historiska fOrutsattningar. 

En sammanfattande konklusion ar att saval statsmakter som skattebetalare har 
intresse fOr att den verksarnhet som bedrivs inom universitet och hogskolor star i 
saII1klang med vad som sker i sarnhallet i ovrigt, vilket dock inte behover betyda 
att verksarnheten maste bedrivas eller styras utifran sarnma principer eller 
regelverk som andra statliga myndigheter och an mindre utifran vad som galler 
for organisationer och foretag. 

7.9 Forslag till fortsatt forskning 

Hogskolan star infOr spannande utmaningar framover. Vi befinner oss mitt i en 
expansion och en brytningstid mellan klassiska traditioner och ideal och det 
omgivande sarnhallets krav pa sWd for utveckling. Efterfragan pa 
hogskoleutbildade okar samtidigt som yrken med lagre utbildningsnivaer 
tenderar att fOrsvinna. K vinnomas krav pa delaktighet i hur landets larosaten ska 
utvecklas och ledas kommer sannolikt ocksa att accentueras. Dessa 
fOrvantningar maste universiteten i framtiden vara beredda att mota. 
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Ett nytt samhalle vaxer fram, dar samspelet mellan kunskap och produktion blir 
annu mer tydligt och dar universiteten pa olika satt maste fOrhaIla sig och 
omprova historiska eller idemassiga stallningstaganden. Redan idag forekommer 
stark ekonomisk styrning fran olika forskningsfinansiarer och statsmakter, bade 
nar det galler forskning och grundutbildning, vilka tillsammans med en 
idemassig styrning stiiller krav pa fordjupad retlektion. Det rader emellertid inget 
sjalvklart linjart fOrhallande mellan kunskapsutveckling och samhallstillvaxt, 
vilket bl a forskningen om det kommunikativa handlandet torde ha visat. En liten 
eller total avsaknad av styrning och ledning bidrar inte med sjalvklarhet till 
kreativitet i forskning och till pedagogisk utveckling och fornyelse av 
grundutbildningen. Det torde heller inte forhaIla sig sa, att en 
kvalitetsutvardering och kvalitetskontroll utifran huvudsakliga ekonomiska 
utgangspunkter eller en overtro pa individuellt inbyggda kvalitetskanslor, med 
automatik ger mer motiverade larare och forskare. 

Under denna studies framvaxt har min uppfattning om behovet av kritiska 
retlektioner over det samtida skeendet forstarkts. Visserligen kan empirisk 
forskning kring universitet och hogskolor inte alltid ge de omedelbara svar som 
mojligen utbildningspolitiker och utbildningsplanerare staller. Men bl a genom 
diskursanalys kan framtradelseformer av olika fenomen studeras, som 
visserligen kan ha sin grund i enskilda manniskors autonoma handlande, men 
ocksa sokas i trender, tendenser, vardeforskjutningar eller stallningstagande av 
politiska och andra slag. En samtidsforskning ger mojlighet att lyfta fram 
aktuella fenomen och foreteelser till fOrdjupad retlektion och skapa de alternativa 
tolkningshorisonter som kan visa sig vara betydelsefullt fOr saval 
kunskapsutveckling som for politiska och andra idemassiga stallningstaganden. 
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On freedom and control of seats of learning and managers in the 
1993 

reform of higher education. 

SUMMARY 

Background and concepts 

As the role of academia in society and the idea of education have again come 
under discussion in the 1990s, we most usually refer to tradition-bound 
concepts, whose original meanings we may have distorted or forgotten. New 
phenomena such as goal-directed operations, result orientation and 
decentralisation are mentioned in the same breath as academic freedom, and 
education is again applauded despite the fact that these phenomena are based on 
completely different bases from the idealism and humanism which characterised 
the original idea of a university. 

From the 1960s and onwards the Swedish system of higher education has 
expanded enormously both in terms of the number of students and staff as well 
as economic resources. The process was initiated by the social democratic 
government at the end of the 1980s, and during the autumn of 1991 the newly 
elected right-wing government signalled an imminent major reform of Swedish 
higher education. The intentions behind the new educational policy are described 
as relinquishing a centrally controlled system for one with relatively independent 
establishments of higher education. The country's seats of education are given 
the opportunity to determine themselves the content of and framework for their 
activities. The achievements made by students and graduate students are to be 
decisive for resource allocation, and demand is to guide undergraduate 
education. 

New planning and controlsystems and goal- and achievement-related resource 
allocation are being introduced. The country's seats of learning now come 
directly under the Ministry of Education, each unit becoming an independent 
authority with the right to create its own internal organisation. The new 
government wants a decentralisation of decision-making, responsibility and 
authority and wants to be able to follow up and evaluate operations and results. 
Ministerial managers also point out the importance of the reform by intensifying 
the dialogue between managers and representatives of the country's seats of 
learning. 

A specific investigation was set up with the aim of studying the position the 
individual establishments of higher education take in regard to practizing on the 
aims, intentions and the new opportunities of freedom provided. The RUT-93 
enquiry allowed initiatives to be taken for personal visits and contacts and for 
having seminars with representatives from the country's seats of learning. The 
interest was in how the universities are organised, how aims are described and 
which management philosophies are expressed. The work of the enquiry is 
viewed as 'following a process and presenting new suggestions' and in March 
1995, the first in a series of several reports was presented. The aim was to 
provide a basis for communication with the country's seats of learning via 
referrals leading to a final report in March 1996. 

With the new principles of control and management the academic leaders are 
now expected, in a culture which historically has developed forms of co
operation of a fraternity nature, to take part in formulating overall aims for their 
operations and perform evaluations and follow-up with respect to these aims. 
Both within and outside academia discussions are being held on the intentions 
and consequences of the reform. These discussions can be described as a 
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contrast between a view that on the one hand provides the country's seats of 
learning with the long-awaited opportunity of freedom and on the other hand a 
view that central control is at least as strong as previously. 

We find ourselves in the middle of a process where philosophies of control and 
management, rules and regulations are assumed to apply to centuries of tradition 
in specific organisational characteristics and to cultural norms in academia and to 
an individual's autonomous thinking and action. How these meet is the focus of 
my research interest. When the study was performed, the experience-based 
knowledge of control and management of Swedish universities appeared to be 
significantly more extensive than documented research and work on 
development. Comparatively few empirical studies have been performed. 

My concrete interest is primarily aimed at the forms of the assertions which are 
expressed during a comparatively limited period of time up to and including 
autumn, 1995. I am interested in documents and educational political intentions 
and especially in the actions which arise in the relation between state authorities 
and individual seats of learning, to the impact of the reform as it appears in and 
through the material gathered in the RUT-93 enquiry. 

My first aim is to shed light on some visible parts of the process and the 
strategies with which the state authorities attempt to get academia to meet 
changes that have been de!ermined and the position the seats of learning take 
towards these changes. An underlying or secondary aim is to gain an 
understanding of the role of the RUT-93 enquiry as actor in the course of events 
and how this relationship may influence the impact of the reform. 

Another aim is to investigate the position taken in academia towards the taking 
over of what was previously the responsibility of the stat~ authorities and to 
reflect on how responsibility and authority are distributed_at' the various seats of 
learning. Here the underlying aim is to reflect on whether and in which way 
factors from both external and internal world cultures influence the ability to 
practise a fraternal, rotating leadership with a classical academic ideal of freedom 
as a model. 

The three main aims are to investigate how the seats of learning discuss and 
analyse the consequences of the changes in responsibility. I reflect on the basis 
of the empirical material on whether the new principles for control and 
management may challenge the classical educational ideal with respect to the 
individual teacher's own responsibility for teaching. 

A pervading theme in all these major aims is to maintain the aspect of gender and 
show its significance in the context. 

Procedures 

The research that I have performed here does not belong entirely to one camp, 
but has been nourished by several. I adopt a view which opposes a partition 
between feeling and reason and which states that reason is the seat for objective, 
scientific knowledge, while feelings lack such an ability. 

I claim that there a several different ways of interpreting and understanding the 
world and that individual researchers have different ways of interpreting and 
understanding. Through the phenomenological tradition one can try to capture 
forms and nature of phenomena and understanding is mainly on a theoretical 
plane. The basis of the critical hermeneutic approach is in more a dialectical 
relationship with the subject to construe thoughts, meanings, descriptions and 
intentions. Thus it is not possible in a satisfactory way to understand the 
behaviour and actions of a person without being aware of his or her culture or 
the social network he or she belongs to. On the basis of this tradition, 
connections can be made to historical research, critical theory, system and 
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gender theory, while symbolic interactionism sees social interaction as the arena 
where determining factors interact with psychological processes. 

From a qualitative point of view I analyse the empirical material which consists 
of answers from the country's seats of learning to a questionnaire and a referral 
from the RUT-93 enquiry, plus additional empirical material in the form of some 
personal interviews. 

Findings 

The principle of control in the reform of 1993 has been described as replacing 
rule and fraternal decision-making by goal, result and economic control of 
operations and moving the focus of interest from process to result. In my 
analysis of the empirical material, I have discussed how the concept of freedom 
as a mark of the new educational policy is used, interpreted and reflected on in 
higher education. The state authorities use the concept of freedom to explain a 
moving away from a centrally controlled system at the same time as the reform is 
interpreted as a strengthened centrally controlled system while a connection is 
made between allocation of resources and demands on achievement, follow-up 
and results. The continued freedom in research has instead been strengthened by 
the creation of research foundations and by the use of wage earner's investment 
fund finances. 

The short-term strategy of the state authorities is to set up the RUT -93 enquiry 
and ensure that the reform process survives even if the right-wing government 
were to lose power after just one mandate period. The initiatives of RUT-93 thus 
have the character of predictability about them. Just by its pure existence and as 
a result of visits to the country's seats of learning and asking questions, the 
enquiry is to ensure that the reform is not forgotten. The new intentions deal 
with introducing and gaining suPpou_JQr a philosophy around issues of 
organisation and leadership from neo-liberal points of view. The aims of the 
reform and the actual directives of RUT -93 are clearly indeterminate and unclear 
for most of the country's seats of learning. 

In the analysis of the empirical material, I feel I have found at least four different 
horizons of interpretation: the discourse of tradition, an organisational 
perspective, a power perspective and an undergraduate education perspective. 

I formulate my interpretation of the intentions behind leadership in the following 
way: academic exercise of power with dialogue and consensus in well
developed fraternal and hierarchical form and with known but sometimes 
invisible rules which guarantee the stability, continuity and protection of the 
system from future demands is expected to be exchanged for a model of control 
and management of a 'top-down' nature which applies to society in general and 
where control of aims, economy and results is the guiding principle. 

I also find connections between the concepts of fraternal, management and 
democracy where the concept of classical academic is often associated with and 
even used synonymously with concepts such as fraternal, democratic, non
hierarchical and 'bottom-up' -oriented, while the concept of management
orientation is often used as an explanation of a hierarchy or a 'top-down' 
philosophy of some kind. Those who accept academia as a democratic 
organisation are often those who appear to defend the classical ideal. From the 
use of the concepts one can be led to make the conclusion that academia is a 
democratic organisation without any hierarchy. 

Conclusions and discussion 

I have attempted to describe how the event, the 1993 higher education reform, 
must be understood from the existential, societal, historical and gender
dependent fabric so that it does not hang loose and floating. Through my 
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historical essay I attempt to create an understanding for and knowledge of the 
value of history, philosophies and ideologies in relation to the reasoning behind 
~he reform I have chosen to study. 

By placing the concept of education in the centre I have tried to follow forms in 
which discussion is held on how humanistic ideals meet the needs of 
professional education in the surrounding society. I have also tried· to show how 
a rapprochement between the university and surrounding society requires 
reciprocity rather than the often implicit approach which pervades utilitarian, 
technical or economic viewpoints. I have also shown that as long as the gender 
perspective is considered as a special interest and is treated in a blind way, 
opportunities for women to take on leading positions within academia will 
continue to be limited for a long time ahead. 

A split between representatives of traditional academic values and those who 
represent society's need of knowledge for development can even nowadays be 
discerned as a pragmatic or even utilitarian philosophy. The tradition-bearing 
ideal embodies forces for alienating the universities from future demands, while 
a progressivistic approach corresponds to a clearer societal demand in line with 
the times. 

A summarising conclusion contains the plausible fact that both state authorities 
and tax-payers have an interest in making sure that the operations which are run 
at higher education establishments are in concord with what is happening in 
society in general, which, however, does not necessarily mean that operations 
must be run or controlled on the basis of the same principles or rules as other 
state authorities and even less on the basis of what applies to organisations and 
companies. 
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