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ställning vid Linköpings universitet, LiU, först i 21 år i en kombinerad 
befattning som personalchef och planeringschef och därefter i 19 år som 
universitetsdirektör, d.v.s. högste administrative tjänsteman och tillsammans 
med rektor basen för både den strategiska och den verkställande ledningen 
för universitetet. I denna bok ger han sin bild av den utveckling som det 
svenska högskolesystemet genomgått under de 40 år han verkat vid LiU. 
Den övergripande slutsatsen är att bokstavligen allt har förändrats, såväl 
styrningen av kärnverksamheterna, d.v.s. utbildningen och forskningen, 
som villkoren för alla dessa verksamheters stödprocesser. Utrymmet för 
lokalt beslutsfattande och ansvarstagande har ökat närmast dramatiskt 
och ledningen på alla nivåer inom det enskilda universitetet har successivt 
professionaliserats på ett sätt som var tidigare generationer främmande.  
Med ett engelskt talesätt sågs då ledarskapet för ett universitet som ”the last 
resort for amateurs and gentlemen”. Den tiden är förbi. Med råge.
      Den svenska högskolan var länge en marginell företeelse i samhället. 
År 1945, det år då Curt föddes, omfattade den statliga delen mindre än 
10 000 studenter. Vid sidan av denna fanns en verksamhet med privat 
huvudmannaskap med ca 4 000 studenter. Främst till följd av en mycket 
stark expansion av utbildningen under 1960- och 1990-talen och en mycket 
betydelsefull omklassificering under 1970-talet av både gymnasial och 
eftergymnasial utbildning till högskoleutbildning har utvecklingen lett fram 
till att högskolan numera omfattar mer än 400 000 studenter.  
Samtidigt har dess profil förskjutits så att den numera är avsevärt mer 
forskningstung än tidigare i relativa termer. Högskolan är därför den 
största statliga sektorn av alla – drygt 30% av alla statsanställda arbetar 
nu i högskolan – och omsätter ca 65 miljarder kr. Den ses också som 
utomordentligt betydelsefull för inte bara studenternas bildning och 
personliga utveckling utan också för vetenskapsbaserad yrkesutbildning,  
för innovationer inom alla samhällsområden och för ekonomisk tillväxt. 
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Använda förkortningar
AH Akademiska Hus AB
ALF Avtal om läkarutbildning och medicinsk forskning
CMIV Centrum för medicinsk bildbehandling och visualisering
CSN Centrala studiestödsnämnden
CTH Chalmers tekniska högskola
ERC European Research Council
FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
FNYS Försöksverksamheten med nya samarbetsformer mellan lärare,  

studerande och övrig personal
FRN Forskningsrådsnämnden
HHG Handelshögskolan i Göteborg
HSV Högskoleverket
HU Hälsouniversitetet (medicinska fakulteten vid LiU)
KBS Kungliga Byggnadsstyrelsen
KI Karolinska institutet
KKS Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
KTH Kungliga tekniska högskolan
LiH Högskolan i Linköping, Linköpings högskola
LiU Universitetet i Linköping, Linköpings universitet
LOU Lagen om offentlig upphandling
LUP Lokal- och utrustningsprogram (med nämnd och kommittéer)
Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
NPM New Public Management
NSC Nationellt superdatorcentrum
Nutek Närings- och teknikutvecklingsverket
NUU Nämnden för universitetssjukhusens utbyggande
RGK Riksgäldskontoret
SSF Stiftelsen för strategisk forskning
STU Styrelsen för teknisk utveckling
SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund
SUNET Swedish University Computer Network
SÖ Skolöverstyrelsen
U 63 1963 års universitets- och högskolekommitté
U 68 1968 års universitetsutredning
UHR Universitets- och högskolerådet
UHÄ Universitets- och högskoleämbetet
UKÄ Universitetskanslersämbetet
UUH Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
VHS Verket för högskoleservice
Vinnova Verket för innovationssystem
VR Vetenskapsrådet
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Inledning – varför denna skrift?

Inför universitetsstyrelsens sammanträde i juni 2012 ombads jag att för sty-
relsen redovisa en återblick på de 40 år som jag tillbringat vid universite-
tet som en av dess chefstjänstemän. Efter mötet tog rektor Helen Dannetun 
upp med mig att jag borde dokumentera denna redovisning så att den kun-
de tryckas och komma fler till del. Den föreliggande skriften är resultatet av 
detta arbete. Det baseras på mina egna erfarenheter och iakttagelser av uni-
versitetet och dess omvärld, så som jag uppfattat och tolkat skeendena – och 
nu minns dem. Fokus ligger på hur riksdag och regering förändrat förutsätt-
ningarna för universitetets verksamhet, m.a.o. vad man kan kalla högskolans 
systemförändringar, och hur universitetet anpassat sig till förändringarna. 
För att underlätta förståelsen av universitetets tidiga utveckling beskriver jag 
i begränsad utsträckning förhistorien till de olika förändringsprocesser som 
jag blev delaktig i när jag tilträdde min anställning i Linköping. I huvudsak 
löper framställningen fram till sommaren 2012 men jag har tillåtit mig ensta-
ka kommentarer till händelser som inträffat därefter, främst för att fånga in 
resultatet av sådana processer som var komna enbart halvvägs när jag lämna-
de universitetet.

Det är mycket viktigt att framhålla att skriften ger en subjektiv bild och 
bygger på mitt minne och ett endast begränsat inslag av faktakontroller. Den 
gör alltså inte anspråk på att vara ett historievetenskapligt verk och saknar 
därför referenser, frånsett omnämnandet av ett antal propositioner. Förhopp-
ningsvis kan emellertid också en sådan bild bidra till den samlade förståelsen 
av universitetets utveckling. I litteraturlistan återfinns en förteckning över 
litteratur om Linköpings universitet, vilken förre prorektorn, överbiblioteka-
rien (och mycket därtill) Christer Knuthammar bistått mig med. Christer och 
förre biträdande universitetsdirektören Mats Arwidson har också tagit del av 
en preliminär version av denna skrift och lämnat många värdefulla kommen-
tarer som inarbetats i slutversionen. 
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Det lärosäte som skildras har under sin tidsresa haft många namn och för-
kortningar. Vid starten 1970 kallades det Högskolenheten i Linköping för att 
några år senare benämnas Högskolan i Linköping. Redan 1975 kom ett nytt 
namn: Universitetet i Linköping, vilket gällde i närmare 20 år, till dess att det 
omdöptes till Linköpings universitet. Förkortningarna har ändrats vid mot-
svarande tidpunkter. I den här skriften har jag valt att använda LiH som kort-
form för lärosätet under perioden 1970-1975 och beteckningen LiU för perio- 
den därefter – historiskt felaktigt men mindre förvirrande än verkligheten!

Min bakgrund och position vid LiH/LiU
Efter att ha tagit ekonomexamen vid dåvarande Handelshögskolan i Göteborg 
våren 1969 sökte jag ett antal tjänster i Stockholm och blev anställd vid dåvaran-
de Universitetskanslersämbetet (UKÄ) per den 1 juni 1969, knuten till verkets 
planeringsbyrå, en mycket stimulerande arbetsplats och en formidabel skola för 
en ung akademiker. Jag utvecklades till något av en Mädchen-für-alles och fick 
bland annat mig tilldelad uppgiften att vara byråns kontaktman/expert på en 
ny budgetmodell, s.k. programbudgetering, som introducerades försöksvis i 
statsförvaltningen i början av 1970-talet vid ca 20 myndigheter, ofta under 
betydande misstänksamhet från den majoritet som föredrog beprövade, tra-
ditionella former för budgetarbete. Chalmers tekniska högskola (CTH) gick 
som första lärosäte in i den nya modellen, och Linköpings högskola (LiH) 
skulle följa efter året senare. På den här tiden var det UKÄ som lämnade för-
slag till regeringen om reformer, nya professurer och anslagsförändringar 
m.m. – lärosätena gav endast in underlag till UKÄ och hade ingen formell di-
rektkommunikation med regeringen. Och inom UKÄ var det planeringsbyrån 
som ansvarade för samordningen av alla reform- och budgetfrågor, ett arbete 
som årligen utmynnade i verkets s.k. petita till regeringen, d.v.s. det samlade 
budgetförslaget för högskolan. Så programbudgetmodellen berörde inte bara 
lärosätena utan också i hög grad UKÄ.

Min anställning vid LiH började den 1 oktober 1972. Det var ett vikariat 
som personal- och ekonomichef (med en lön om drygt 5.000 kr/mån.), sedan 
det hastigt uppkommit en vakans på den posten genom att dess förste inne-
havare erhållit en högre tjänst i Stockholm. Att jag kom i fråga för vikariatet 
var som så mycket annat i livet en slump. Av avgörande betydelse tycks ha 
varit att jag inom UKÄ ägnat mig åt den nämnda försöksverksamheten med 
programbudgetering, även om den uppgiften varit enbart en bland många. 
Men om man nu ville rekrytera en person som dels hade någon allmän kun-
skap om den svenska högskolan som företeelse och system, dels visste något 
om programbudgetering, så var urvalskretsen förvisso begränsad. Den då-
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varande förvaltningschefen vid LiH, Paul Almefelt (Palle), hade arbetat vid 
UKÄ som chef för verkets rationaliseringsgrupp t.o.m. juni 1970, vilket fört 
oss samman några gånger, eftersom mitt Mädchen-für-alles-arbete inom pla-
neringsbyrån innefattade också kontakter med den gruppen. Personal- och 
ekonomichefstjänsten var givetvis något av en nyckelbefattning vid LiH och 
kunde inte stå vakant annat än högst tillfälligtvis, vilket kan förklara att han 
grep efter det halmstrå som jag kunde sägas utgöra, ringde upp mig och efter-
frågade mitt intresse för vikariatet (som han bedömde hade goda möjligheter 
att övergå i fast tjänst). Jag fick ett dygn på mig att bestämma mig och tackade 
ja. Personalchefsdelen av min anställning bedömdes inte vara så viktig. Det 
var andra tider då. Palle hade rätt i sin förmodan – vikariatet övergick i fast 
anställning 1973. Och sedan rullade det på. 1985 ändrades förvaltningsorga-
nisationen genom att en ny s.k. byrå för personal och planering bildades med 
mig som byråchef. Åren 1991-93 gick jag en kvalificerad vidareutbildning – en 
uppdragsutbildning i Strategiskt förändringsarbete som Staten upphandlade 
från Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm och som utmyn-
nade i en masterexamen. Precis när jag var färdig med den, så blev tjänsten 
som förvaltningschef vid LiU ledig efter Ingrid Cassel, och jag anställdes som 
hennes efterträdare, först med benämningen administrativ direktör, några år 
senare justerad till universitetsdirektör utan någon innehållsmässig föränd-
ring av arbetsuppgifterna. Och på det sättet förblev det tills jag lämnade min 
anställning med pension vid utgången av maj månad 2012, 67 år gammal. 
Även om det vid en strikt tillämpning av tidsramen för den här betraktelsen 
faller utanför densamma vill jag ändå nämna att jag 2014 promoverades till 
hedersdoktor av den medicinska fakulteten vid LiU – en på många sätt över-
raskande, men för mig självfallet mycket glädjande, hedersbevisning. 

LiH:s bakgrund
LiH inledde sin verksamhet som lärosäte och statlig myndighet den 1 juli 
1970. Denna händelse var en av de sista i en lång rad av viktiga förändringar 
från 1960 och framåt av det svenska högskolesystemet. Jag redovisar nedan 
en del av dem i största korthet som en bakgrund till dels det fortsatta refor-
marbetet, dels hur LiH uppfattade sin situation och manövrerade för att söka 
förbättra och stabilisera den. 

Det svenska högskolesystemet var så sent som i slutet av 1940-talet påfal-
lande exklusivt i den meningen att endast en mycket liten del av varje årskull 
sökte sig till de fåtaliga lärosätena. Visionen om framtidens Sverige bygg-
de emellertid i stor utsträckning på en mycket kraftig kvantitativ och kva-
litativ utbyggnad av det samlade utbildningssystemet, från sjuårig folkskola  
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via nioårig grundskola för alla, stark expansion av gymnasieutbildningen 
och omfattande volymökning och geografisk spridning av högskoleutbild- 
ningen. Utbildning och forskning sågs som fundamentala förutsättningar för 
ett blomstrande välfärdssamhälle. Riktlinjerna för expansionen av utbild-
ningen drogs upp under 1950-talet och det tidiga 60-talet genom 1955 års 
universitetsutredning och 1963 års universitets- och högskolekommitté (U 
63). Politiskt ansvarig för denna utbyggnad var Ragnar Edenman under vars 
ledning också grundskolan infördes. Det är tveksamt om det är något statsråd 
som betytt så mycket för den svenska högskolan som Edenman. Paradoxalt 
nog titulerades han inte utbildningsminister utan ecklesiastikminister, detta 
som en reminiscens av att utbildningen tidigare varit en kyrklig angelägenhet. 
När han 1968 efterträddes av Olof Palme ändrades ministerbenämningen.

Under 60-talet – ett gyllene decennium för ekonomisk tillväxt och därmed 
statens finansiella utrymme – inrättades således ett antal nya lärosäten sam-
tidigt som antalet studenter steg dramatiskt också vid de äldre. Införandet 
1965 av rätt till studiemedel för alla påskyndade utvecklingen. Att antalet 
studenter ökade hängde inte bara samman med ökad geografisk spridning 
av utbildningen och högre övergångstal från gymnasium till högskola utan 
också med att de ganska små åldersgrupper som var födda på 30-talet ersattes 
av de många 40-talisterna, en generation som kommit att prägla samhälls-
utvecklingen i Sverige under sin färd från barndom till ålderdom – en resa 
som fortfarande inte är fullbordad. Det är viktigt att erinra sig att vid den här 
tiden var delar av högskoleutbildningen ospärrad, d.v.s. alla som ville studera 
och var behöriga hade rätt att påbörja studier. Vare sig universiteten (där den 
ospärrade utbildningen förekom) eller regeringen var dock förberedda på att 
anstormningen av studenter skulle bli så stor som den faktiskt blev. Bristen 
på såväl kvalificerade lärare som lokaler blev tidvis akut. Och arbetsmarkna-
den hade inte kapacitet att ta hand om det utbud av studenter som lämnade 
universiteten med examina inom främst samhällsvetenskap och humaniora, 
ibland med en till synes stokastisk sammansättning av ämnen. Missnöjet med 
studierna och med framtidsutsikterna parades med en internationell trend av 
politisk radikalisering som fann sin grogrund i bland annat USA:s krigföring i 
Vietnam och den ständiga konflikten mellan Israel och dess grannar. I Sverige 
tog sig studenternas protester ganska beskedliga former – den mest kända 
är den symboliska ockupation som studenterna vid Stockholms universitet 
företog av sitt eget kårhus. Men likväl var det i ett jämförande perspektiv en 
förhållandevis turbulent tid som rådde när LiH kom till. Och det är mot den 
bakgrunden som mycket av vad som hände under 70-talet, på nationell nivå 
och kanske än mer i Linköping, bör förstås. 
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Disposition
Som jag ser det kan man för en skrift som denna välja mellan två helt skilda 
alternativ till disposition. Det ena innebär att man beskriver förändringarna 
årsvis, på det sätt som de de facto kan sägas ha uppträtt och kommit anställda 
och studenter till del. Det andra innebär att man beskriver förändringarna 
tematiskt, t.ex. hur den ekonomiska styrningen förändrades över tiden. Detta 
senare alternativ ökar möjligheterna att tydliggöra förekomsten av mångåriga 
utvecklingsprocesser som annars skulle hackas upp i årsfragment. Samtidigt 
försvåras möjligheten att se hur olika processer hänger samman och hur för-
ändringar i en process förutsatte tidigare eller senare förändringar i andra 
processer. Jag har i den här skriften valt det tematiska perspektivet men för-
söker i ett kort avslutande avsnitt att tillhandahålla en integrerad bild som 
visar hur utvecklingen inom olika områden hängt ihop, dock utan att redovisa 
hur sammanhangen utvecklats år från år. 
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Den yttre organisationen av det svenska högskole-
systemet – struktur och huvudmannaskap

Lärosätesstrukturen i början av 1960-talet
Strukturen och huvudmannaskapet av den svenska högskolan har genomgått 
mycket stora förändringar under den period som denna betraktelse omspän-
ner. Det svenska högskolesystemet beskrivs ofta som osedvanligt homogent. 
Oftast tänker man då på huvudmannaskapet men ibland också på den relati-
va avsaknaden av specialhögskolor. Omdömet kan i och för sig sägas vara kor-
rekt, men homogeniteten har varierat starkt över åren. 1960-talet känneteck-
nades av en påtaglig homogenisering. När decenniet inleddes fanns det tre 
universitet, nämligen i Uppsala, Lund och Göteborg, av vilka det sistnämn-
da startats av det lokala borgerskapet och först 1954 förstatligats. Härut- 
över bestod den statliga högskolan främst av Karolinska institutet (KI), 
Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola (CTH), 
den sistnämnda också startad genom ett privat initiativ och förstatligad strax 
före andra världskriget. Till dessa enheter kunde läggas en medicinsk högsko-
la i Umeå, tre tandläkarhögskolor, ett farmaceutiskt institut, tre socialinstitut 
samt tre högskolor för lantbruk, skogsbruk respektive veterinärmedicin. Men 
det fanns också privata lärosäten, Stockholms högskola och de båda handels-
högskolorna i Stockholm respektive Göteborg, alla bildade som komplement 
till de traditionella universiteten i Uppsala och Lund. 

De statliga lärosätena sorterade, i likhet med underliggande skolformer, 
under ecklesiastikdepartementet, dock med undantag för de tre specialisera-
de jord- och skogsbrukshögskolorna som var myndigheter under jordbruks-
departementet. Genom ecklesiastikdepartementet gick också statsbidragen 
till de tre nämnda privata enheterna, vilka bidrag svarade för en avsevärd del 
av dessa enheters finansiering. 

Men fr.o.m. 1960 blev det åka av. Stockholms högskola förstatligades och 
blev universitet på kuppen. Handelshögskolan i Göteborg förstatligades ett år 



14

senare. Beslut fattades om uppbyggnad av ett universitet i Umeå med inord-
nande av den medicinska högskolan i det nya lärosätet. Ett fjärde socialinsti-
tut etablerades samtidigt i Umeå, utanför universitetet. Och en tredje teknisk 
högskola såg dagens ljus 1961, i Lund, från början som självständigt lärosä-
te men 1969 inordnad i Lunds universitet, det senare inte utan våndor vilka 
dröjde sig kvar under decennier. De fristående tandläkarhögskolorna inlem-
mades däremot som fakulteter i respektive universitet (motsv.) och upphörde 
som egna enheter. 

Ämbetsverksnivån
På nivån mellan regeringen och lärosätena rådde inte full homogenitet. Kans-
ler för rikets universitet var den myndighet som i första hand representerade 
ämbetsverksnivån men han (ja, det var alltid en han!) hade under sina ving-
ars beskydd enbart de tre universiteten och KI. För de tekniska högskolorna 
fanns en särskild överstyrelse, parallell med kanslern. Och socialinstituten 
och jordbrukets högskolor hade var sin egen nämnd inskjuten mellan sig och 
regeringen. 

Det framstod dock som nödvändigt att stärka den permanenta planerings-
kapaciteten på ämbetsverksnivå, när utbyggnaden av universitet och högsko-
lor skjutit fart. På förslag av 1955 års universitetsutredning inrättades univer-
sitetskanslerämbetet (UKÄ) med start den 1 juli 1964. Samtidigt avvecklades 
den tidigare nämnda kanslersmyndigheten, överstyrelsen för de tekniska 
högskolorna och det särskilda ledningsorganet för socionomutbildningen. 
Den fysiska utbyggnaden av lärosätena krävde också sin administrativa tri-
but i form av en permanent organisation för lokal- och utrustningsplanering 
med regional förgrening – formellt sett dock helt skild från universitets- och 
högskoleorganisationen. Dess uppdrag var att lämna underlag till det mäktiga 
ämbetsverket Kungliga Byggnadsstyrelsen (KBS), som i sin tur sorterade un-
der finansdepartementet. Den täta anknytningen till detta departement inne-
bar att behoven av lokalinvesteringar för lärosätena ofta kom att sättas in i ett 
mera generellt konjunktur- och regionalpolitiskt perspektiv, vägas mot andra 
statliga investeringar och inte alltid tillgodoses när och hur det skulle varit 
optimalt för utbildningen och forskningen. Likväl utgjorde den nya organisa-
tionen en förbättring, också sett ur ett universitetsperspektiv. 

Bildandet av LiH
Så här långt ingenting egentligen som direkt berörde Linköping. I all stillsam-
het skedde dock 1963 en utlokalisering av teknisk magisterutbildning, d.v.s. 
lärarutbildning för de tekniska gymnasiernas behov, till Linköping. För ut-
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bildningen ansvarade KTH. Men större saker var på gång. 
Att anstormningen till de fem befintliga universiteten skapade stora pro-

blem ifråga om lärare och lokaler har jag redan nämnt. Ytterligare ett problem 
tornade emellertid upp sig, nämligen bristen på bostäder för studenterna. Det 
blev alltmer uppenbart att universiteten måste avlastas, om man inte skulle 
tvingas till restriktioner för den förda politiken, i praktiken handlade det om 
att införa en spärr för tillträdet till de filosofiska fakulteterna. Och detta be-
dömdes då som otänkbart. U 63 lade därför fram ett förslag om filialer, knut-
na till de fyra äldre universiteten, varav en filial (till Stockholms universitet) i 
Linköping och de andra i Karlstad, Växjö och Örebro. Förlorare i den geogra-
fiska konkurrensen var främst Västerås, Jönköping och Sundsvall. Avsikten 
med de nya filialerna var att tillhandahålla grundläggande ämnesutbildning 
inom humaniora och samhällsvetenskap, inte minst som bas för lärarutbild-
ning för gymnasieskolan och för grundskolans högstadium. Förslaget vann bi-
fall hos riksdagen i form av ett delbeslut i anledning av proposition 1965:141, 
den för högskolan kanske viktigaste av alla propositionerna under 1960-talet 
– förespråkande ”en maximal utbyggnad av universitet och högskolor, så långt 
de statsfinansiella möjligheterna medger”. En sådan prioritering av högskolan 
har aldrig upprepats!

I samma proposition redovisades också planer på dels en fjärde teknisk 
högskola, dels ytterligare en enhet för medicinsk utbildning och forskning. 
Den senare skulle åtminstone inledningsvis avse enbart läkarutbildningens 
kliniska del och motsvarande forskning, medan den prekliniska utbildningen 
skulle förläggas till antingen Uppsala eller Stockholm. En specialutredning 
inom U 63 studerade de tre identifierade alternativen för förläggning av en 
teknisk högskola och en ny läkarutbildning, nämligen Västerås, Örebro och 
Linköping. Viktigt inför den utredningen var att Norrköping redan dragit sig 
ur striden till fördel för Linköping, så att Östergötland stod enigt. Det var 
inte självklart att de båda avsedda nya enheterna skulle placeras på en och 
samma ort. Linköping och Västerås hade båda närhet till ett stort industri-
företag (Saab respektive ASEA), medan Linköping och Örebro hade likvär-
dig tillgång till var sitt stort sjukhus, s.k. regionsjukhus. Avgörande blev att 
Linköping kunde redovisa stora förutsättningar inom båda de aktuella om-
rådena, och att utredarna bedömde att gränsytan mellan medicin och teknik 
representerade en stor potential för industriell utveckling. Och på den lin-
jen gick också regeringen. UKÄ berörde redan vid den här tidpunkten frågan 
om att verksamheten i Linköping borde hållas samman inom ramen för ett 
nytt universitet. Den tanken skulle komma att plockas upp senare av LiH. 
Men nu stannade det vid att den tekniska högskolan, den medicinska utbild- 
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ningen och forskningen och universitetsfilialen föreslogs läggas samman till 
en lärostalt, inledningsvis lystrande till det eggande namnet Högskolenheten 
i Linköping med start av sin verksamhet som självständigt lärosäte den 1 juli 
1970. Om filialen skulle ombildas till en fakultet (den filosofiska) i samband 
med sammanläggningen var länge en omstridd fråga, inte minst eftersom den 
till skillnad från alla andra fakulteter i landet skulle komma att sakna såväl 
professurer som forskningsresurser i övrigt. Men efter en kombination av lo-
kal akademisk mobilisering och politiskt tryck ombildades filialen till fakultet 
med verkan från det nya lärosätets start. Som en konsekvens av inrättandet av 
LiH blev Västerås utan högskoleutbildning och Örebro fick nöja sig med den 
nämnda filialen till Uppsala universitet. Kampen skulle dock gå vidare. 

Lärarutbildningen
Lärarutbildningen nämndes en passant i föregående stycke. Denna bedrevs 
vid seminarier av skilda slag samt av lärarhögskolor i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Den var visserligen en eftergymnasial utbildning men var vid 
denna tidpunkt ännu inte upptagen i den akademiska familjen, vilket bland 
annat speglades i att den sorterade under Skolöverstyrelsen (SÖ) och inte 
under UKÄ. År 1968 genomfördes en uppgradering till lärarhögskolor av de 
seminarier som utbildade lärare i teoretiska ämnen. Sex lärarhögskolor, där-
ibland den i Linköping, försågs också med fasta resurser för forskning (pro-
fessurer) i pedagogik, vilket innebar att de tog ett halvt steg in i universitets-
familjen. Knytningen till SÖ kvarstod emellertid tills vidare.

Reformpaus – men två nya universitet bildas
På det nationella planet skedde i början av 1970-talet endast en mer bety-
dande strukturförändring i det att Högskolan i Luleå tillkom 1971 (också den 
inledningsvis benämnd högskolenhet). I Linköping ombenämndes dock LiH 
till universitet per den 1 juli 1975 utan någon särskilt ingående prövning – en 
mycket viktig symbolisk förändring av plattformen för fortsatt agerande. Kung 
Carl XVI Gustaf invigde universitetet den 28 maj som en av de tidigaste hand-
lingarna under sin långa regenttid. Noteras bör dock att de tre högskolorna 
inom jordbruksområdet året innan lagts samman till Sveriges lantbruksuni-
versitet, som, ehuru nischat, blev landets sjätte universitet, en noslängd före 
LiU. Och Handelshögskolan i Göteborg (HHG) inordnades 1971 i Göteborgs 
universitet, inom vilket HHG dock så småningom återuppstod som en in-
byggd högskola med egen fakultet. 
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1968 års universitetsutredning
Men andra frågor än nya enheter dominerade fr.o.m. slutet av 60-talet hög-
skolepolitiken – framför allt det upplevda behovet av fastare och mer yrkes-
inriktade studiegångar vid filosofisk fakultet samt av snabbare genomström-
ning (ett teknokratiskt favorituttryck som stått sig genom decennierna). För 
att hantera dessa frågor och många andra tillkallades 1968 års universitets- 
utredning (U 68) som arbetade i fem år. Dess förslag, som i stor utsträckning 
genomfördes med verkan fr.o.m. den 1 juli 1977, var principiellt omvälvande. 
För första gången kom de grundläggande föreskrifterna för högskolan att ges 
form av en lag, d.v.s. en författning som var beslutad av riksdagen och som 
därmed representerade ett större mått av stabilitet än en förordning som var 
utfärdad av regeringen. Lagen kompletterades med en förhållandevis omfat-
tande och nyskriven högskoleförordning. Tillsammans ersatte de 1964 års uni-
versitetsstadga – en förordning som regeringen alltså ensam hade fastställt. 

UKÄ ersattes av ett nytt ämbetsverk, Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ), som övertog UKÄ:s uppgifter men också SÖ:s till den del dessa av-
sett lärarutbildningen. Denna fördes nu nämligen in i den akademiska famil-
jen och kom med sin spridning över hela landet att bli en mycket viktig del 
av basen för de många små och medelstora högskolor som nu inrättades. På 
universitetsorterna sammanfördes lärarhögskolor/seminarier i regel med res-
pektive universitet, något som också kom att gälla för socialhögskolorna (som 
socialinstituten dessförinnan ombildats till). Även de konstnärliga utbild-
ningarna fördes in i högskolan, i regel med inordning i respektive universitet 
med Stockholm som det enda undantaget, där inte mindre än sju konstnärliga 
enheter blev en del av högskolan, några av dem mycket små. Fusionerna och 
nybildningarna ledde i ett antal fall till att ett lärosäte drev permanent verk-
samhet på mer än en ort. När det gällde universiteten (Lund med Malmö och 
Linköping med Norrköping) påverkade detta inte benämningen. Men många 
av de nya högskolorna inledde sin bana med dubbelnamn (t.ex. Karlskrona/
Ronneby, Gävle/Sandviken, Sundsvall/Härnösand och Eskilstuna/Västerås) 
– otympligheter som alla nu slipats bort till förmån för helt nya namn, i de 
flesta fall i samband med att verksamheten på en av orterna avvecklats. 

I Östergötland sammanlades universitetet med Lärarhögskolan i Linkö-
ping och med de två seminarierna, Slöjdlärarseminariet (Linköping) och För-
skoleseminariet (Norrköping). Även efter denna fusion benämndes lärosätet 
Universitetet i Linköping. Också annan eftergymnasial utbildning fördes in i 
högskolesystemet. Viktigast härvidlag var att den omfattande sjuksköterske- 
utbildningen, men också annan vårdyrkesutbildning, följde med på denna 
resa. Dessa utbildningar hade emellertid i huvudsak drivits av landstingen, 
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och någon förändring av huvudmannaskapet vidtogs inte, varför i princip 
samtliga landsting nu blev huvudman för högskoleutbildning, vid sidan av 
staten. Även vissa andra yrkesutbildningar vilka drivits av (primär) kommu-
ner omklassificerades till högskoleutbildningar med ifrågavarande kommu-
ner som huvudmän. Från att under de närmast föregående åren ha varit en 
nästan rent statlig verksamhet spreds nu högskolan på så många som kanske 
50 huvudmän, i sanning en remarkabel förändring. Men pendeln skulle så 
småningom svänga tillbaka.

Landet indelades också i sex högskoleregioner, var och en under ledning av 
en regionstyrelse med företrädare för allmänna intressen, lärosätena, de fack-
liga organisationerna och studenterna. LiU kom att ingå i den östra regionen 
tillsammans med den nybildade högskolan i Jönköping, en mindre lämplig 
konstruktion, eftersom den ledde till en permanent polarisering mellan de 
bägge lärosätena med regionstyrelsen som mindre framgångsrik domare/
medlare. Regionstyrelsen hade i huvudsak ganska diffusa samordningsupp-
gifter, men det fanns likväl en skarp beslutsfunktion i det att man fördelade 
det på region anvisade anslaget till lokala linjer och enstaka/fristående kur-
ser (se huvudavsnittet om utbildningen), något som ledde till återkommande 
sammandrabbningar. Ingen vid LiU sörjde regionstyrelsernas nedläggning 
när den skedde år 1988, efter elva år. 

Stora strukturförändringar igen under 90-talet
Perioden mellan 1977 och 1990 var, ifråga om lärosätenas numerär och hu-
vudmannaskap, i allt väsentlig lugn. Ett par nya högskolor tillkom dock i 
Halmstad respektive Trollhättan/Uddevalla. Den primärkommunala hög-
skoleutbildningen avvecklades successivt utan större åthävor. Ibland lades 
utbildningar helt sonika ned, och andra gånger övertog den statliga högsko-
lan verksamheten. Men den borgerliga regering som tillträdde 1991 inledde 
en ny period av mycket aktivt strukturellt reformarbete. Dels genomfördes 
närmast dramatiska förändringar på ämbetsverksnivån, där kronjuveler som 
KBS, SÖ och UHÄ lades ned, dels ombildades två statliga högskolor, CTH och 
Högskolan i Jönköping, till stiftelser, d.v.s. de lämnade sin ställning som stat-
liga myndigheter under regeringen och blev självständiga rättssubjekt. Rege- 
ringen föreställde sig att stiftelsehögskolorna i kraft av sin större frihet skulle 
utveckla en särskild kvalitet i sin verksamhet. Som en starkt sammanfattan-
de bedömning skulle jag vilja säga att denna utveckling ännu inte har visats, 
möjligtvis kan den numera vara på väg vid främst Chalmers (som CTH nu 
kallar sig). På den centrala verksnivån ersattes UHÄ av dels en myndighet 
med huvudsaklig uppgift att lämna administrativt stöd till lärosätena, Verket 
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för högskoleservice (VHS), vars verksamhet inom några år kom att i huvudsak 
begränsas till central antagning av studenter och därmed sammanhängande 
aktiviteter, dels ett sekretariat för utvärdering av lärosätenas verksamhet med 
en universitetskansler i spetsen. Men övriga UHÄ-funktioner lades i huvud-
sak över på de enskilda lärosätena, som nu fick direkt kommunikation med 
regeringen utan något filter på verksnivån. Den här ordningen bestod till näs-
ta regeringsskifte, då socialdemokraterna återtog styrningen av riket. Nu in-
rättades Högskoleverket (HSV) som centralt ämbetsverk och stabsmyndighet 
till regeringen (dock med bibehållande av VHS med i huvudsak oförändrade 
uppgifter). Det nämnda utvärderingssekretariatet inordnades i HSV. Men det 
nya verket var inte överordnat lärosätena, vilkas direkta kontakt med rege- 
ringen kvarstod. 

På lärosätesnivå inrättades nya högskolor på Södertörn och i Malmö samt 
på Gotland. De båda förstnämnda motiverades av behovet av en ökad till-
gänglighet av utbildning i stora befolkningscentra. Bildandet av högskolan i 
Malmö innebar också ett avskiljande av lärarutbildning och av odontologisk 
utbildning och forskning från Lunds universitet mot universitetets vilja, en 
åtgärd som avvek från det normala handlingsmönstret, eftersom strävan till 
lokal frivillighet och consensus eljest präglat de strukturella åtgärderna. Tre 
nya universitetet tillkom i slutet av 90-talet, när högskolorna i Karlstad, Växjö 
och Örebro gavs universitetsstatus. Något senare bildades på samma sätt 
Mittuniversitetet. Ytterligare några år därefter tillkom Försvarshögskolan, 
som visserligen hade en anrik och vittförgrenad historia, men som först 2008 
inordnades under högskolelagen och då alltså blev en akademisk läroanstalt. 
Trots sina anor är den alltså nu vår yngsta statliga högskola. Jag bortser här-
vid från de lärosäten som senare bildats genom fusioner.

Förstatligande av de landstingskommunala högskoleutbildningarna
Under 2000-talets första decennium aktualiserades åter huvudmannaskaps-
frågorna. De landstingskommunala högskoleutbildningarna överfördes till 
statligt huvudmannaskap, varvid de olika vårdhögskolorna fördes in i respek-
tive statligt lärosäte. I Linköping och Norrköping hade redan några år tidigare 
universitetet på uppdrag av landstinget övertagit ansvaret för genomförandet 
av utbildningarna men nu flyttades också det formella huvudmannaskapet. 
Förutom principiella skäl för en sådan förändring, avseende arbetsfördelning-
en mellan staten och landstingen, så hade insikten växt sig allt starkare att de 
aktuella vårdutbildningarna för sin utveckling behövde få den ökade kontakt 
med forskning som endast den statliga högskolan kunde erbjuda. Den kom-
munala högskolan upphörde således efter ca 30 års existens. 
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Ökad autonomi – organisatorisk frikoppling från Staten
Men en annan huvudmannaskapsdiskussion växte fram utifrån mer generella 
resonemang om önskvärdheten av ökad autonomi för högskolan. Lärosätena 
stod i begrepp att vända sig till regeringen med begäran om en utredning om 
möjligheterna till större självständighet, men regeringen förekom, möjligtvis 
av en ren slump, detta initiativ genom att tillkalla just en sådan utredning. 
Denna som utgjordes av professor Daniel Tarschys som ensamutredare före-
slog att lärosätena skulle ges en ny form, specialkonstruerad för universitet 
och högskolor, som från staten fristående offentligrättsliga rättssubjekt. Dessa 
skulle på sätt och vis vara jämförbara med stiftelserna men ha en egen rättslig 
reglering av mindre stelbent karaktär. I praktiken såg nog utredaren framför 
sig att den nya organisationsformen skulle gälla för universiteten och de sto-
ra specialiserade högskolorna – den nya självständigheten krävde närvaron 
av en ekonomisk stabilitet och en administrativ kompetens som de mindre 
enheterna inte kunde förväntas visa upp. De mindre högskolorna ansågs av 
allt att döma böra kvarstå som statliga myndigheter. Hade förslaget genom-
förts på detta sätt kan man föreställa sig att mindre enheter sökt gå samman 
i större enheter för att kvalificera sig för den nya formen alternativt valt att gå 
upp i universiteten, så att en från staten helt fristående högskola inom kort 
tid uppkommit. Men Tarschys’ förslag – som låg i linje med vad rektorerna 
efterlyst några år tidigare – fick inte erforderligt stöd från lärosätena. Under 
intryck av argumentation att den önskade autonomin kunde nås också med 
bibehållen status som statliga lärosäten, så intog de flesta universitet etc. en 
avvaktande eller avstyrkande hållning (dock ej LiU som för egen del föresprå-
kade en övergång till utredningsförslagets organisation). Jag tillåter mig den 
kommentaren att de flesta universitets- och högskoleledningarna i detta ske-
de var förbluffande naiva.

Regeringen var inte beredd att av idépolitiska skäl driva igenom en orga-
nisationsförändring mot de allra flesta lärosätenas önskemål, varför förslaget 
föll och ersattes med ökade inslag av autonomi genom förändringar i hög-
skoleförfattningarna, avseende framför allt att alla frågor rörande lärosätets 
organisation under styrelse/rektorsnivån hänfördes till lokal beslutanderätt 
samt att nästan alla frågor om lärartjänstorganisationen hänsköts till läro-
sätesnivån. Intresset för en huvudmannaskapsförändring var för övrigt inte 
så välspritt i regeringskansliet – finansdepartementet föreföll betrakta frågan 
med stor misstänksamhet, särskilt om det handlade om att föra över resur-
ser motsvarande ett stiftelse- eller aktiebolagskapital till icke-statliga rätts- 
subjekt som lärosätena skulle ha förvandlats till om Tarschys’ förslag genom-
förts. Men frågan har fortfarande inte dött. Möjligheten att ombilda ytterliga-
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re ett eller flera lärosäten till stiftelse har utbildningsdepartementet sagt sig 
vilja återkomma till. Avsaknaden av kapital att sätta in i stiftelsen på det sätt 
som skedde ifråga om CTH och Högskolan i Jönköping har dock hållit tillbaka 
diskussionen och de närmast berörda lärosätenas entusiasm. Ett ganska taff-
ligt förslag om bildande av en ny typ av stiftelser – utan det egna kapital som 
är själva essensen i en stiftelse (!!) – presenterades visserligen av regeringen 
i slutet av år 2012 men drogs tillbaka ”för omarbetning” sedan det utsatts för 
ytterst skarp kritik. Vare sig förslaget eller regeringen har sedan veterligen 
avhörts i frågan. Givetvis handlar det inte om brist på kapital i någon faktisk 
mening – en svensk regering kan i dagens läge aldrig ha någon svårighet att 
ta fram ett par miljarder att använda som engångsinsats för överföring av ett 
lärosäte till stiftelseform. Men frågan synes ha sjunkit på skalan för politiska 
prioriteringar. Utvecklingen av verksamheten vid Chalmers och Högskolan i 
Jönköping har väl inte heller gett något tydligt empiriskt underlag för bedöm-
ningen att lärosäten som bedrivs i icke-statlig form blir mer framgångsrika än 
statliga enheter. Jag skulle dock tro att inom tio år så har ytterligare några av 
de större lärosätena övergått till icke-statlig verksamhetsform. Ett av dessa 
kan vara LiU. Det förtjänar att noteras att lärosätena åter har börjat driva frå-
gan om organisatorisk autonomi. Framför allt gäller detta sådana universitet 
etc. som befinner sig i framkant när det gäller internationellt forsknings- och 
utbildningssamarbete.

Frivilliga fusioner
På lärosätesnivån har pendeln mot fler högskolor kommit till sin vändpunkt 
och börjat svänga tillbaka. Frivilliga fusioner har präglat utvecklingen – nej, 
regeringen har inte velat redovisa någon ambition att utöva styrning, även om 
man uppträtt som sponsor och tillskjutit smörjmedel för att underlätta dis-
kussionerna mellan olika lärosäten. Som det enda undantaget framstår fusio-
nen år 2010 mellan Stockholms universitet och den efter 1977 enda fristående 
lärarhögskolan. Den senare föreföll ha i regeringens ögon kommit att framstå 
som en bastion mot regeringens ambitioner att förbättra skolan och lärarut-
bildningen som kunde övervinnas enbart genom lärarhögskolans samgående 
med det akademiskt mycket starkare universitetet. Men andra fusioner har 
varit mer genuint frivilliga såsom successiva samgåenden mellan olika konst-
närliga högskolor i Stockholm, fusionen mellan Växjö universitet och Hög-
skolan i Kalmar, som ledde till Linnéuniversitetet, och uppgåendet i Uppsala 
universitet av Högskolan på Gotland. Men misslyckanden har också förekom-
mit såsom den under en tid planerade fusionen mellan Örebro universitet och 
Mälardalens högskola. Och i sydöstra Sverige var Blekinge tekniska högskola 
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länge med i planerna på ett samgående med enheterna i Växjö och Kalmar för 
att i ett sent skede, efter skifte av både rektor och styrelse, kliva av tåget. Yt-
terligare fusioner kommer med säkerhet att uppträda inom de närmaste åren. 
LiU har inte berörts särskilt mycket av dessa resonemang. Lärosätet framstår 
som en högskolans Karlsson på taket som ett lagom tjockt universitet i sina 
bästa år och utan naturliga fusionspartners. Det kan således bedömas ha till-
räckliga ekonomiska och intellektuella muskler för att bestå för överblickbar 
framtid som eget lärosäte. Detta hindrar inte på något sätt att man utvecklar 
strategiska samarbeten med svenska och utländska universitet, men sådana 
aktiviteter torde inte komma att ha ett organisatoriskt samgående som syfte. 

Privata huvudmän för högskoleutbildning
För fullständighetens skull bör noteras att det – utöver Chalmers, Högskolan i 
Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm – finns ett tiotal privata huvud-
män för högskoleutbildning, de flesta mycket små, som med sjuksköterske- 
utbildning och med musik-, teologi-, design- och psykoterapiutbildning kom-
pletterar den i det tidigare redovisade statliga högskolan. En av de teologis-
ka högskolorna är Newman-institutet i Uppsala som drivs av Jesuitorden.  
De volymmässigt viktigaste av dessa privata enheter är Ersta Sköndal Hög-
skola och Röda korsets högskola, som båda bedriver sjuksköterskeutbildning. 
När KI temporärt, på grund av bristande kvalitet i sin verksamhet, förlorade 
rätten att utbilda sjuksköterskor blev dessa båda privata enheter i ett slag de 
enda i stockholmsregionen som kunde erbjuda en sådan utbildning. 

Omorganisation av ämbetsverksnivån
År 2013 genomfördes ytterligare en organisationsreform på den centrala 
myndighetsnivån då Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Interna-
tionella programkontoret lades ned och ersattes med två nya myndigheter, 
nämligen Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (sic!) och Universitets- och 
högskolerådet (UHR). UKÄ övertog merparten av HSV:s uppgifter, framför 
allt de som berörde utvärdering av högskolans utbildningar, medan UHR 
övertog VHS:s och programkontorets uppgifter samt de frågor inom HSV 
som avsåg studieinformation m.m. Förändringarna torde vara av måttlig vikt.

Nuvarande högskolestruktur – och den framtida
Sammantaget består den svenska högskolan nu av 14 statliga universitet, 20 
statliga högskolor, tre privata större enheter och tio privata mindre enheter, 
totalt således 47 enheter. 1972 fanns fem universitet, tre stora fackhögskolor 
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(som inte ville kallas universitet), tre mindre högskolor (varav LiH var en), 
tre högskolor inom jordbruksområdet och fyra socialhögskolor, inalles 18 en-
heter, varav alla utom en var statliga. Min bedömning är som framgått att vi 
passerat ”all time high” och att utvecklingen nu går mot en viss koncentration 
till färre och större enheter. Det är troligt att några av de större statliga enhe-
terna kommer att föras över till privaträttslig form. LiU består som enhet men 
kan komma att byta verksamhetsform. Om utbildningen också för svenska 
studenter avgiftsbeläggs kan det mycket väl bli fråga om att utländska univer-
sitet kommer att sätta upp ”dotterbolag” i Sverige och få rätt att utfärda också 
svenska examina. Då förvandlas åter högskolelandskapet!
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Den interna organisationen 

Den interna organisationen i början av 1960-talet
Förändringarna av den interna organisationen vid lärosätena har varit mycket  
omfattande. Den var länge utförligt reglerad av regeringen. Indelningen i 
fakulteter (och ev. sektioner) och i institutioner fastställdes av regeringen. 
Ledningen av lärosätet sköttes av ett större och ett mindre akademiskt kon-
sistorium samt en drätselnämnd. Rektor var ordförande i alla tre organen. 
Den akademiska församlingen, som bestod av alla professorer, utsåg de leda-
möter i nämnda organ som inte var självskrivna enligt universitetsstadgan. 
Fakulteterna (som sammanträdande organ) bestod av samtliga professorer 
inom respektive fakultet (som vetenskapsområde). Institutionerna var typiskt 
sett enämnesinstitutioner med endast en professor som självfallet var prefekt. 
Den centrala förvaltningen var uppdelad i två delar, kansliet med en akademi-
sekreterare i spetsen och räntekammaren med en akademiräntmästare som 
chef, vilka tillsammans med rektor var ansvariga för beredningen av ärenden 
till de båda konsistorierna respektive drätselnämnden. Någon egentlig för-
valtning på institutionsnivå förekom inte. Många ärenden måste underställas 
regeringen för avgörande. 

Ny intern organisation 1964 – rektorsämbetet och förvaltningschefen gör entré
Volymökningen under 1950- och det tidiga 1960-talet framtvingade en för-
ändring av den centrala organisationen vid lärosätena. Denna syftade inte 
minst till att möjliggöra en decentralisering av beslutanderätt från regeringen 
men också till att avlasta den lokala styrelsenivån. De båda konsistorierna och 
drätselnämnden avvecklades 1964 till förmån för ett nytt konsistorium som 
fick det lokala helhetsansvaret för lärosätet. Det blev därvid också nödvän-
digt att flera typer av beslut delegerades till den operativa ledningen. Denna 
stärktes genom införande av rektorsämbetet. Detta bestod av rektor i närvaro 
av förvaltningschefen, en ny figur. Innebörden var att rektor fattade de beslut 
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som ankom på rektorsämbetet, men han (ja, alla rektorer var män) var därvid 
skyldig att inhämta råd från förvaltningschefen, som också hade rätt att reser-
vera sig mot beslutet. Den senare var även chef för den sammanhållna förvalt-
ning, vars detaljerade organisation fastställdes av regeringen. Förvaltnings-
chefen förordnades av regeringen och var som professionell chefstjänsteman 
en förutsättning från regeringens sida för att kunna anförtro lärosätena ett 
ökat självbestämmande. Han (och i något enstaka fall hon) hämtades i regel 
ur regeringskansliet eller något av de regeringen närstående stabsorganen, 
såsom statskontoret och riksrevisionsverket, eller någon gång UKÄ. Det var 
alltså en person, vars kompetens regeringen hade stort förtroende för och som 
den förväntade sig lojalitet av. Händelseutvecklingen visade att man i regel 
hade haft rätt ifråga om kompetensen men att lojaliteten, när det kom till en 
avvägning, snabbt visade sig bli överflyttad till lärosätet snarare än att dröja 
kvar hos Kungl. Maj:t. Och detta var nog nödvändigt, annars uppstod allvar-
liga problem, vilket visade sig i något enstaka fall. 

Ytterligare en viktig förändring genomfördes 1964, nämligen att den nya 
gruppen av ordinarie lärare, universitetslektorerna, fick ledamotskap i fakul-
tet, dock med vissa begränsningar med avseende på vilka ärendetyper de fick 
delta i handläggningen av. Tidsbegränsat anställda lärare av skilda slag hade 
däremot inte säte och stämma i några som helst beslutsorgan vid sina lärosä-
ten. Men nya tider var på väg, som alltid!

Demokratiseringen av högskolan
Det var dock inte de sistnämnda lärargrupperna som själva utlöste utveck-
lingen utan studenterna. I ett tidigare avsnitt har jag berört studenternas 
växande missnöje med sin utbildning och sina framtidsutsikter, ett missnöje 
som också ledde fram till en mer allmän samhällskritik och radikalisering av 
stora grupper. Den svenska samhällsingenjörskonsten stod dock inte hand-
fallen. När studenterna krävde makt och inflytande så erbjöds de detta inom 
ramen för ett mycket tidstypiskt fenomen, en försöksverksamhet (många re-
former startade med en dylik provbulle). Ett sådant försök kunde efter en 
tid permanentas eller någon gång överges, utan att vare sig anhängare eller 
motståndare behövde tappa ansiktet. I det här fallet fick den benämningen 
Försöksverksamhet med nya samarbetsformer mellan studerande, lärare och 
annan personal. På det lätt masochistiska sätt som ofta präglat akronymvalen 
kallades denna reform FNYS, ett närmast onödigt underlättande av den spon-
tana reaktion inför fenomenet som uppstod hos många professorer. I egen-
skap av institutionschefer hade de som nämnts styrt ensamma över ”sina” in-
stitutioner men fann sig nu vara ordförande i institutionsstyrelser i vilka äldre 
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och yngre lärarkollegor, administrativ och teknisk personal och inte minst 
studenter ingick. Regeringen hade visserligen öppnat för ett studentinflytan-
de men därvid också gjort den bedömningen att man inte kunde lämna andra 
grupper utanför demokratiseringssträvandena, varför alla kategorier som var 
verksamma vid en institution blev representerade i de nya styrelserna. 

Också de utbildningsnämnder som var verksamma under fakulteterna fyll-
des av studenter och yngre lärare som komplement till de fullmaktsanställda 
professorerna och lektorerna. Ett par år senare spreds FNYS även till kon-
sistorierna, i vilka företrädare för anställda och studenter fick ledamotskap. 
Däremot lämnades fakulteterna ”i fred” för FNYS, eftersom deras verksam-
het, koncentrerad till vetenskapliga frågor, inte ansågs beröra studenterna. 
Många äldre lärare suckade förvisso över ”byråkratiseringen” som FNYS 
ansågs innebära, och många prefekter sattes på det hala av de sammanträ-
destekniskt mycket mer avancerade studenterna. Och oväntade situationer 
kunde uppstå. LiU:s förste rektor, Hans Meijer, berättade att han under sin 
tjänstgöring som ordförande 1969 i styrelsen för den statsvetenskapliga in-
stitutionen vid Stockholms universitet tvingades att ställa proposition på ett 
yrkande från en av studenterna med innebörden att styrelsen inte skulle rätta 
sig efter lagar och förordningar, ett yrkande som Meijer fann egendomligt 
inom just en statsvetenskaplig institution. Yrkandet avslogs dock med knapp 
majoritet, varför styrelsen behöll en åtminstone ungefärlig laglydighet. Det 
grundläggande syftet med FNYS – att stabilisera situationen vid universiteten 
– uppnåddes likväl. Och det kompletterande syftet – att bryta det exklusiva 
professorsväldet – uppnåddes också, som en s.k. spinoff-effekt. 

Fakulteternas beslutsfunktioner upphör
Fakulteterna blev som sammanträdande organ alltmer olämpliga, alltefter-
som antalet ledamöter steg. Särskilda tjänsteförslagsnämnder introducerades 
för handläggning av förslagen till anställning av professorer och ordinarie lek-
torer, ärenden som fortfarande avgjordes av regeringen. Och fakultetsnämn-
der med mer demokratisk sammansättning ersatte fakulteterna, som under 
benämningen fakultetskollegier fråntogs i stort sett samtliga beslutsfunktio-
ner. Kollegierna levde kvar som arenor för information och diskussion men 
tynade sakta bort. Efter 1993 års högskolereform har vid LiU i stort sett en-
dast det medicinska fakultetskollegiet samlats. 

Externa ledamöter gör entré i universitetets beslutsorgan
1977 års högskolereform innefattade ett system av utbildningslinjer för or-
ganisering av huvuddelen av lärosätenas grundutbildning. För ledning av 
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dessa infördes linjenämnder som alltså utövade ledningsansvar på fakultets-
nivå för en eller flera linjer. Till skillnad från tidigare utbildningsnämnder 
skulle linjenämnderna också innehålla företrädare för det berörda yrkeslivet. 
Och representanter för s.k. allmänna intressen utsågs att utgöra en tredje-
del av ledamöterna i de universitets- respektive högskolestyrelser som ersatte 
konsistorierna. Bärare av allmänna intressen visade sig i regel vara politiker, 
framstående företrädare för arbetsmarknadens parter eller för näringslivet 
i allmänhet och någon gång representanter för kultursektorn i vid mening. 
De externa ledamöterna var ägnade att skänka legitimitet och stabilitet åt de 
nya ledningsorganen – en förutsättning för den fortsatta delegationen av be-
slutanderätt som nu introducerades. Men de interna ledamöterna i styrelsen, 
d.v.s. rektor, förvaltningschef, dekanerna och företrädarna för studenterna 
och för de lokala fackliga organisationerna, utgjorde fortfarande en majoritet. 

Indelningen i institutioner – en lokal fråga
En annan viktig förändring 1977 var att regleringen från regeringens sida av 
institutionerna, såväl indelningen som beskrivningen av deras uppgifter, upp-
hörde. Indelningen blev en lokal angelägenhet, en fråga för universitetsstyrel-
sen. Som sådan har den vid LiU återkommit med jämna mellanrum. Vid pla-
neringen av LiH hade utgångspunkten varit att indelningen skulle utgå från 
en princip om stor- eller flerämnesinstitutioner för att främja ett vetenskap-
ligt och pedagogiskt samarbete mellan närbesläktade ämnen. Detta innebar 
att enämnesinstitutionen typiskt sett inte förekom vid LiH. Jag bedömer att 
detta förhållande utgjort en viktig del av LiH/LiU:s s.k. organisationskapital. 
Den plågsamma process som övriga större lärosäten tvingades genomgå un-
der framför allt 1980- och 1990-talen för att lägga samman sina institutioner, 
som i extrema fall kunde uppgå till nästan 150, var LiU förskonat ifrån. Detta 
hindrar inte att de utvecklingssteg, som vid LiU tagits från tid till annan och 
som lett fram till den nuvarande situationen med 14 institutioner, varit för-
knippade med svårigheter, men i de flesta fall har problemen varit av måttlig 
och övergående natur. 

Ett missgrepp var det troligen att de tre lärarutbildningsenheter som la-
des samman med LiU 1977 fick fortsätta sin verksamhet i form av institutio-
ner. Min bedömning är att den förstärkning av den akademiska kvaliteten 
i lärarutbildningarna som utgjorde ett av syftena med reformen fördröjdes 
med upp till 20 år genom hanteringen av denna institutionsindelningsfråga. 
Det var därför betydelsefullt att de landstingskommunala vårdutbildningarna 
inte konserverades på samma sätt inom ramen för en egen institution, när 
LiU övertog ansvaret för dem, utan att de i stället inordnades i de akademiskt 
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präglade institutioner som också bedrev läkarutbildning eller annan kvalifi-
cerad utbildning. 

Linköpings tekniska högskola
En särskild lokal organisationsfråga utgjorde länge en återkommande stör-
ning av samarbetsklimatet inom LiU. Jag nämnde tidigare att inordnandet 
1969 av Lunds tekniska högskola (LTH) i Lunds universitet länge ifrågasattes 
av lärare och studenter vid den förutvarande högskolan. Ett antal initiativ togs 
för att riva upp beslutet och förvandla LTH till den fristående tekniska hög-
skola som det varit sedan bildandet 1961. Ungefär samma typ av strävanden 
förekom vid LiU. Såväl fakultetsledningen som många enskilda lärare samt 
studenterna vid fakulteten verkade för bildandet av Linköpings tekniska hög-
skola (LiTH) som fristående från LiU. Det var under Hans Meijers rektorstid 
gott om voteringar i konsistoriet, som slutade 10-3, i vilka minoriteten bestod 
av dekanus för den tekniska fakulteten och teknologen samt företrädaren för 
de SACO-anställda vilken under en lång period hämtades från teknisk fakul-
tet. Den blivande nye rektorn, Sven Erlander, var under en tid dekan för den 
tekniska fakulteten och ingick då i den nämnda minoriteten. Men frågan om 
självständighet för en teknisk högskola dog totalt sedan Erlander blivit rektor 
och som sådan inriktade sig på att hålla samman universitetet. Fakulteten 
slutade helt enkelt att driva frågan annat än i marknadsföringssammanhang. 
Och efterhand blev universitetsbegreppet allt attraktivare också för dem som 
verkade inom tekniska utbildningar, utomlands, i Sverige och i Linköping. 
Den benämning som ibland används blev till slut Linköpings tekniska hög-
skola inom Linköpings universitet. Men i de flesta fall används endast univer-
sitetsbenämningen, rätt och slätt.

Förvaltningschefen lämnar konsistoriet – som ledamot
När regionstyrelserna avskaffades 1988 minskade allmänintressenas inflytan-
de över högskolan, låt vara att nämnda styrelser i huvudsak haft karaktär av 
papperstigrar med viss förmåga att morra men med trubbiga klor och tänder. 
En kompensation för denna förändring av maktbalansen skedde emellertid 
genom att antalet ledamöter som företrädde allmänna intressen utökades i 
universitetsstyrelserna. Och i detta läggspel förlorade förvaltningschefen sin 
position som styrelseledamot och fick nöja sig med rollen som huvudföredra-
gande, en roll som dock medgav visst fortsatt inflytande!
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Vicerektorer och prorektorer fyller ut den akademiska ledningen
På det lokala planet kompletterades efter hand ofta rektorsfunktionen med 
en och sedermera flera vicerektorer med ansvar i rektors ställe för strategis-
ka, avgränsade uppgifter, först oftast för den s.k. tredje uppgiften, samverkan 
med det omgivande samhället med tonvikt på nyttiggörande av forsknings- 
resultat. Som jag minns det var LiU först med att införa vicerektorer. Så små-
ningom under 90-talet och det första decenniet under 2000-talet tillkom vid 
LiU också vicerektorat för kvalitetsutveckling, internationalisering, pedago-
gisk utveckling, informationsteknologins användning och studentrelaterade 
frågor. Vid andra universitetet förekom i stället verksamhetsgrensorienterade 
vicerektorer, för forskning respektive för utbildning. Framgångarna variera-
de, beroende på vicerektorerna själva, rektors engagemang och integrationen 
av vicerektorernas ansträngningar och resultat i den reguljära organisationen 
i övrigt. Vicerektorsorganisationen avskaffades vid LiU omkring år 2010, men 
den har sedan återuppstått i form av en vicerektor för samverkansfrågorna – 
cirkeln har slutits. Det kan noteras att lösningen med vicerektorer har spritt 
sig till ett stort antal andra lärosäten, ehuru med något divergerande benäm-
ning. Främst framstår den som ett uttryck för omöjligheten för en rektor att i 
sitt eget arbete ge erforderlig prioritet åt alla frågor som har sådan akademisk 
laddning att de inte kan/bör överlämnas till den administrativa organisatio-
nen och inte heller kan hanteras inom varje fakultet för sig.

Ett alternativ skulle ha varit att göra prorektor mera delaktig i den löpande 
verksamheten i stället för att låta hen enbart ”sitta på bänken” och göra korta 
inhopp när rektor var förhindrad att utöva viss syssla. Min uppfattning är att 
rektorerna länge iakttog en viss restriktivitet till att mobilisera sin prorektor 
(som efterhand kunde förekomma i flera upplagor samtidigt). Ett skäl kunde 
vara att man inom lärosätena länge hade en tendens att till prorektor utse nå-
gon som så att säga balanserade rektor, d.v.s. företrädde andra värderingar och 
förespråkade andra handlingslinjer än dem som rektor höll sig med. Att då de-
legera vissa arbetsuppgifter till prorektor tedde sig sannolikt mindre lockan- 
de för rektor. Bättre var då att lämna uppdrag till en eller flera vicerektorer 
som man själv utsåg eller åtminstone hade ett starkt inflytande över vilka de 
skulle bli. Under senare år förefaller benägenheten att bygga in spänningar 
i ledningsfunktionen ha minskat, varför prorektorerna i allt större utsträck-
ning blivit en välintegrerad del av universitetsledningen, en del av teamet, och 
allt oftare med heltidstjänstgöring och tydligt ansvar för distinkta uppgifter 
i stället för att bara vara reserv för rektor. Vicerektorernas partiella exit har 
som jag ser det hängt samman med att prorektorernas ställning stärkts.
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Rektorsämbetet upphör – förvaltningschefen försvinner som ombudsman för 
regeringen
År 1993 var det dags för en stor förändring, iscensatt av den borgerliga rege- 
ringen, med ny högskolelag och en helt omskriven högskoleförordning. Rek-
torsämbetet försvann ur förordningen, liksom förvaltningschefen. Visserligen 
betonades vikten av att rektor som myndighetschef även i fortsättningen bi-
träddes av en kvalificerad administrativ chefstjänsteman, men utmönstrandet 
av vederbörande ur författningarna beskrevs som ett led i decentraliseringen 
av beslutanderätten. Därmed avslutades en resa – från att genom sin intro-
duktion ha skapat en förutsättning för decentralisering 1964, så blev förvalt-
ningschefen genom sitt försvinnande ett uttryck för en ännu mer långtgåen-
de decentralisering 1993. Så det kan gå här i världen! Vid LiU bytte tjänsten 
benämning, från universitetsdirektör till administrativ direktör för att tydlig-
göra att en förändring ägt rum. Någon förändring i det faktiska arbetssättet 
kunde jag dock inte uppfatta från min position som den förste innehavaren 
av den sålunda ombenämnda befattningen. Efter fyra-fem år och ett mellan- 
kommande rektorsskifte döptes tjänsten om igen till universitetsdirektör och så 
har det sedan förblivit. Vid de flesta andra lärosäten skedde inte ens någon be-
nämningsmässig förändring och i princip alla har en kvalificerad chefstjänste- 
man som är ansvarig under rektor för den administrativa verksamheten och i 
varierande utsträckning medverkar i den strategiska utvecklingen av lärosätet. 

Extern majoritet i universitetsstyrelsen och förändringar i rektors ställning
En annan förändring 1993 var att företrädarna för allmänna intressen fick 
majoritet i universitetsstyrelsen (åtta av 15 platser). Huruvida rektor skulle 
vara ordförande eller ej lämnades öppet, men veterligen valde alla styrelser 
att då förorda ett bibehållet ordförandeskap för rektor. 1977 års påbjudna or-
ganisation av linjenämnder upphörde – det skulle ankomma på universitetet 
att besluta om hur ledningsorganisationen för utbildningen skulle se ut. Re-
sultatet vid LiU kom att variera. Fakultetsnämnderna delegerade en stor del 
av frågorna rörande grundutbildningen till ett eller flera organ (i det senare 
fallet med ett eller flera utbildningsprogram som ansvarsområde). De nya or-
ganen innehöll härvidlag ofta men inte alltid företrädare för yrkeslivet. 

Några år in på 2000-talet beslutade riksdagen att rektor inte längre skulle 
vara ordförande i universitetsstyrelsen men väl behålla sitt ledamotskap. Rek-
torerna var på förhand förhållandevis delade i sina uppfattningar om denna 
förändring. Mitt intryck är dock att de numera, både vid LiU och annorstädes, 
är nöjda med den nya ordningen som ger dem ett tydligt bollplank i form av 
den externe ordföranden. 
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Ledningsorganisationen på fakultetsnivå
Också indelningen i fakulteter och sektioner blev successivt en lokal angelä-
genhet. Vid LiU beslutade universitetsstyrelsen att sektionsindelningen inom 
filosofisk fakultet skulle upphöra, vilket innebar att det särskilda lednings- 
organ för den tematiska organisationen för forskning och forskarutbildning 
som funnits sedan 1980 upphörde att existera. Fakultetsnämnden fick det 
samlade ansvaret för all verksamhet inom fakulteten. Denna förändring och 
en med denna sammanhängande förändring i institutionsindelningen var en 
av de mycket få frågor under 90-talet som ledde till stor oenighet i universi-
tetsstyrelsen och omfattande reservationer mot majoritetens beslut. Noter-
bart var att rektor och prorektor intog helt olika hållningar. 

Några år senare beslutade riksdagen, som en principiell avvikelse från det 
överlämnande till lokal nivå av ansvaret för den lokala organisationen som 
1993 års beslut innebar, att det för lärarutbildningen och med denna sam-
manhängande forskning skulle finnas ett särskilt ledningsorgan med en sam-
mansättning som avvek från den som gällde för fakultetsnämnder. När dessa 
författningsbestämmelser genom senare beslut upphävts har LiU likväl valt 
att behålla ett numera alltmer fakultetsnämndslikt ledningsorgan för lärar-
utbildningen m.m. 

Ökad autonomi – men måttliga förändringar i praktiken
Den senaste förändringen inträffade år 2010 inom ramen för den s.k. auto-
nomipropositionen. Då försvann alla föreskrifter i högskolelagen och –för-
ordningen om organisationen på fakultetsnivå, d.v.s. framför allt om fakul-
tetsnämnderna. Dock tydliggjordes att beslut i ärenden av vetenskaplig natur 
skulle fattas av en person eller en grupp av personer som hade vetenskaplig 
kompetens, d.v.s. hade avlagt doktorsexamen (motsv.). LiU bestämde sig till 
slut för att behålla ett organ per fakultet, en fakultetsstyrelse, vilket inne-
bar att organisationen blev förhållandevis intakt. Dock tydliggjordes rektors 
möjligheter att fatta beslut i strategiska akademiska ärenden, d.v.s. att inte 
alla sådana frågor skulle anses som ”ägda” av fakultetsorganen, en hållning 
som tidigare ibland förfäktats, bland annat av Högskoleverket. En översyn 
av formerna för institutionsledning resulterade i ett bibehållande av institu-
tionsstyrelserna. Vid en hel del andra lärosäten har styrelserna ersatts av ett 
prefektstyre med rådgivande organ vid prefektens sida. Personligen tror jag 
att det var klokt att behålla styrelserna, detta med tanke på LiU:s typiskt sett 
stora institutioner. 
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Förändringen i rektors ställning, sett i ett 40-årsperspektiv
Ser jag tillbaka över hela den aktuella 40-årsperioden skulle jag vilja säga att 
rektorernas position har förstärkts. Delvis har detta nog skett genom att re-
geringens betoning av deras roller som både akademiska ledare och myndig-
hetschefer har tvingat dem att ”ta för sig” mera. De har också fått en starkare 
ställning genom ett övertag när det gäller inflödet av information och därmed 
också omvärldsförståelse. Mandatperioden har förlängts, från ett år till tre år 
och numera sex år (med möjlig förlängning med ytterligare tre år). Men de nya 
styrelserna förefaller också vara mycket mer benägna än de gamla konsisto- 
rierna i att i det allra längsta stötta rektor och bejaka hans eller hennes förslag 
(ja, nu är ungefär hälften av rektorerna kvinnor). I konsistorierna fanns en 
lättväckt benägenhet att utmana rektor och ifrågasätta hans förslag, men inte 
minst de ledamöter som hämtas utanför högskolan sluter upp kring rektor så 
länge man har ett generellt förtroende för honom/henne. Om det förtroendet 
förverkas, faller å andra sidan bilan snabbt och utan större förbarmande. 
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Utbildningen inom högskolan

Utbildningens organisation under 60-talet
Förändringarna av utbildningens organisation har varit mycket omfattande 
i flera avseenden. Om vi återgår till det tidiga 60-talet, så kunde man urskil-
ja två distinkta kategorier. Det fanns dels ett antal professionsutbildning-
ar inom teologi, juridik, ekonomi, medicin, odontologi, farmaci, teknik och 
jord- och skogsbruk, dels ett antal ämnesutbildningar inom filosofisk fakul-
tet (humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig). 
För professionsutbildningarna fanns tydliga utbildningsplaner som beskrev 
deras innehåll och som var fastställda av regeringen utan möjlighet till loka-
la avvikelser. För övriga utbildningar hade ämnena som sådana fastställts av 
regeringen, men innehållet var i mycket stor utsträckning en fråga för den 
utbildningsgivande institutionen. Någon samordning över ämnesgränserna 
förekom knappast, vilket kunde innebära såväl viss överlappning som luckor. 
Nya ämnen uppstod i många fall genom avknoppning ur äldre discipliner, 
närmast som en del av den vetenskapliga diskursen på området och sällan 
eller aldrig som resultat av en administrativ process. 

Planeringen för de nya utbildningarna i Linköping
Utbildningsutbudet vid blivande LiH fastställdes planeringsvägen av centrala 
myndigheter. Läkarutbildningen skulle enligt givna förutsättningar omfat-
ta terminerna 5-11, d.v.s. de propedeutiska och kliniska delarna, medan den 
medicinskt-teoretiska utbildningen under terminerna 1-4 skulle genomgås i 
Uppsala. För den tekniska fakultetens del stod det tidigt klart att det skulle 
finnas tre linjer, en för maskinteknik (M), en för teknisk fysik och elektro-
teknik (Y) och en för industriell ekonomi (I). Den sistnämnda var en total 
nyhet för Sverige. Förebilder fanns emellertid i bland annat Tyskland. Det är 
möjligt att det var en sådan som föresvävat den östgötska kommitté som 1962 
till regeringen överlämnade ett förslag om inrättande av en industrihögskola i  
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Östergötland. Självfallet mötte tanken på en ekonomingenjörsutbildning 
(som I-linjen ibland benämndes) betydande kritik från teknikområdets tra-
ditionalister, men regeringen kunde luta sig mot en icke föraktlig närings-
livsopinion när man lade fram sitt förslag. Även Y-linjen var en nyhet för den 
svenska högskolan i form av en kombination av två redan existerande civil- 
ingenjörsutbildningar (teknisk fysik respektive elektroteknik). Framför allt 
genom dessa två utbildningar (I och Y) fick LiH redan från början en mo-
dernitetsstämpel som blev en del av dess identitet. Antagningen till de nya 
tekniska utbildningarna skedde första gången höstterminen 1969, då också 
de första blivande läkarna kom från Uppsala efter de två inledande årens stu-
dier. Eftersom LiH vid den tidpunkten ännu inte bildats som en självständig 
högskola, leddes utbildningarna under det första året i interimistiska former. 

TV-undervisningen 
Riksdagen hade redan 1965 beslutat att det vid den planerade nya tekniska hög-
skolan skulle förekomma betydande inslag av TV-undervisning i syfte att spa-
ra pengar samtidigt som en god pedagogisk kvalitet kunde säkerställas i före- 
läsningarna. Det uppdrogs åt Kommittén för TV och radio i undervisningen 
(TRU-kommittén) att svara för produktionen av de föreläsningar som skulle 
sändas i det interna TV-nätet i C-huset. Resultatet kom dessvärre att närma 
sig katastrof. Lärarna vid LiH som ansvarade för kvaliteten i utbildningen 
hade betydande invändningar mot urval och strukturering av ämnesstoffet. 
Bristen på interaktivitet såsom möjligheten att ställa frågor till den eminente 
föreläsaren var minst sagt besvärande och frustrerande för studenterna. Till 
saken hörde nog också att den allmänna kritiken mot samhället och närings-
livet (det senare oftast under benämningen monopolkapitalet) också innefat- 
tade en kritik mot teknik och teknisk utveckling som varande människofient-
lig. Detta ledde till ett generellt minskande intresse för bland annat tekniska 
studier och medförde att kunskapsnivån för de antagna till teknisk högskole- 
utbildning sjönk påtagligt i början av 1970-talet. TV-undervisningen kom 
därför att i viss mån skjuta över målet, att inte möta de nya studenterna på 
den kunskapsnivå de befann sig. Efter en mycket omfattande kritik av under-
visningsformen upphävdes 1973 LiH:s skyldighet att använda de förproduce-
rade programmen. Ytterst få program visades därefter, och TRU-kommitténs 
verksamhet avvecklades. Men minnet av TV-undervisningen bestod hos alla 
lärare och studenter (och förefaller ha överförts till nya generationer som en 
del av kulturarvet vid LiU) och kom att blockera varje försök att introducera 
några som helst utbildningsmoment med TV som hjälpmedel. Vaccinations-
skyddet mot TV verkar vara livslångt. Det förefaller emellertid som om mo-
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dern IT-kommunikation kan fungera mellan lärare och studenter, även om 
bilder visas. But don’t mention the TV!

Civilingenjörsutbildning i datateknik???
Däremot uppkom en annan intressant verksamhetsidé, nämligen att en ny 
civilingenjörsutbildning med inriktning på datateknik skulle inrättas vid LiU. 
Datorer (eller datamaskiner, som var den term som fortfarande oftast använ-
des) hade redan fått en viss spridning, även om det bara var ca tio år sedan 
som Sverige förfogade över endast ett par maskiner. Om I-linjen hade ifråga-
satts var det inget mot det hån som nu sköljde över det nya förslaget och dess 
upphovsmän. Skulle man kanske också ha en separat civilingenjörsutbildning 
som baserades på räknestickan? Eller räknesnurran? Men efter förslag från 
UKÄ, stött av delar av industrin, inrättade regeringen en datateknisk utbild-
ningslinje (D) vid LiU med start år 1975. Och resten är historia. Väldigt mycket 
historia. En slutsats som kan dras utifrån erfarenheterna av D-linjens för-
historia är att industrin/näringslivet inte nödvändigtvis förstår sina framtida 
behov av kunskap bättre än akademien. 

Utbildningen vid den filosofiska fakulteten
Utbudet och formerna vid den filosofiska fakulteten hade på universitetsfilia-
lens tid bestämts av behovet av att avlasta de äldre universiteten ämnesutbild-
ning av betydelse för utbildning av lärare för det allmänna skolväsendet, något 
som styrde vilka ämnen som förekom. De dyrbara laborativa ämnena kemi och 
biologi tillfördes först sedan LiH bildats och filialen upphört. Men de filosofis-
ka fakulteterna i landet brottades med sina specifika problem. Ämnesutbild-
ningen vid dessa var ospärrad, frånsett de laborativa naturvetenskapliga äm-
nena. Styrningen av utbildningens planering var emellertid långtgående. För 
varje ämne och kurs fastställde regeringen s.k. organisationsplaner som angav 
på timmen när hur mycket undervisning studenterna skulle få, vilken karak-
tär denna skulle ha – föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer 
etc – respektive hur dessa skulle genomföras i form av professorsundervisning, 
lektorsundervisning och övrig undervisning. Kompletterat med delningstal 
för gruppstorlek och antalet planerade studenter kunde organisationsplanen 
läggas till grund för en exakt resursberäkning. Detta var också precis vad som 
skedde, för att man på ett smidigt sätt skulle kunna möta anstormningen av 
studenter, framför allt till de ospärrade delarna av de filosofiska fakulteterna. 
UKÄ erhöll regeringens bemyndigande att med utgångspunkt i organisations-
planerna beräkna vilka lärarresurser det enskilda lärosätet fick disponera mot 
bakgrund av den faktiska studerandetillströmningen – den s.k. universitets- 
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automatiken. För dessa beräkningar fanns inga begränsningar, d.v.s. inget 
som helst s.k. takbelopp för vare sig det enskilda ämnet eller lärosätet som 
helhet. Denna automatiserade resurstilldelning tillämpades vid universitets-
filialen i Linköping och därefter vid LiH till dess att högskolan gick in i den då 
pågående försöksverksamheten med programbudgetering 1972.

Undervisningen hade visserligen på detta sätt getts en grundläggan-
de struktur, men lärarnas pedagogiska skicklighet kunde variera åtskilligt.  
Volymökningen ledde, som jag nämnt tidigare, också till stora svårigheter 
för institutioner med ospärrat tillträde att mobilisera lärare med erforderliga 
ämneskunskaper och att få tillgång till ändamålsenliga lokaler. När jag själv 
1967 läste statistik vid Göteborgs universitet undervisades en del av nybörjar-
na av min bridgepartner, som fått anställning som extra lektor, trots att han 
ännu inte avslutat sina egna studier för två betyg (eller 60 högskolepoäng som 
det kallas nu för tiden). Många studenter var första generationens studenter 
inom sina familjer. När vare sig lärare eller studenter var ”professionella” i 
sina roller och förutsättningarna i övrigt var så amatörmässigt ordnade, är det 
inte något att förvåna sig över att studieresultaten blev dåliga och att ”genom-
strömningen” var svag, något som oroade finansministern och därmed hans 
kollega inom ecklesiastikdepartementet. 

UKÄ fick i uppdrag att snabbt lansera en lösning i form av fastare, förpla-
nerade studiegångar inom filosofisk fakultet, en lösning för den korta sikten, 
medan den betydligt maffigare utredningen U 68, som jag berört tidigare, fick 
mera tid på sig för att försöka formulera en mera genomtänkt lösning på det 
nu nämnda och en rad andra problem. UKÄ kom i slutet av år 1968 med sitt 
förslag, masochistiskt nog kallat UKAS, som om det nu behövdes ytterliga-
re tändvätska till samhällskritiska och radikala studenter. Trots massiv kritik 
lanserades förslaget av den nye (och förste) utbildningsministern Olof Palme 
i en proposition år 1969, dock efter viss omarbetning, så att systemet av stu-
dieordningar nu lystrade till benämningen PUKAS (Palmes UKAS). Som en 
provbulle för ett linjesystem kunde den nätt och jämnt bli godkänd – tafatt 
konstruerad och mycket håglöst genomförd. Den innebar emellertid, som den 
kanske viktigaste delen, som det visade sig, att berörda fakulteter tillfördes 
ett antal studievägledare och ett antal utbildningsledare, de senare ett viktigt 
och ofta mycket kompetent komplement (i regel med en doktorsexamen i ba-
gaget) till fakulteternas akademiska ledning (dekanerna). Vid LiH beslutade 
sig emellertid den filosofiska fakulteten för att satsa mera kraftfullt för att 
göra något betydelsefullt av de nya linjerna. Man bedömde att man på detta 
sätt kunde öka sin konkurrenskraft mot de äldre universiteten. Dessa kunde 
visserligen erbjuda ett formidabelt smörgåsbord av spännnande ämneskurser, 
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men LiH kunde sörja för att de kurser som erbjöds linjestudenterna var sam-
ordnade inbördes, något som skulle underlätta och effektivisera studierna. 

1977 års reform av högskoleutbildningen
Genomförandet av U 68:s förslag, vilket skedde under 1977, innebar slutet 
för den ospärrade utbildningen. Högskolan som system, liksom dess enskil-
da lärosäten, fick en s.k. totaldimensionering, vilket innebar ett begränsat 
antal nybörjarplatser på varje linje. Den alldeles övervägande delen av utbild-
ningen strukturerades i (1) allmänna linjer, som fastställdes av regeringen till 
såväl innehåll som lokalisering och som grupperades i fem yrkesutbildnings-
sektorer, (2) lokala linjer, som inrättades av det enskilda lärosätet, och (3) in-
dividuella linjer, som syddes ihop av den enskilde studenten i samspel med 
studievägledare etc. Härutöver fanns ett utbud av enstaka (så småningom 
omdöpta till fristående) kurser, som kunde ingå i linjeutbildningen såsom 
valfria kurser eller vara ”ganz freischwäbendes” från linjesystemet. Föränd-
ringen ”drabbade” i allt väsentligt de nationella planerarnas sorgebarn, de  
filosofiska fakulteterna, och innebar en mycket stramare version av PUKAS; 
vid övriga fakulteter var ju utbildningen sedan tidigare yrkeslivsinriktad och 
därför linjeorganiserad. Den administrativa exercisen blev omfattande, men 
de flesta planeringsexperter var nöjda. Vad gäller den innehållsmässiga kvali-
teten i utbildningen vid LiU var det svårt att anställa jämförelser med andra 
universitet, eftersom inga utvärderingar företogs. Men de tidiga strävandena, 
redan inom ramen för PUKAS-systemet, till samordning av kurser inom giv-
na linjer, och de arenor för både formella och informella samtal mellan lärare 
som de stora institutionerna innefattade, var åtminstone ägnade att leda till 
att linjerna blev väl sammanhållna. 

I kombination med att den tidigare expansionen av högskolan upphörde, 
så ledde struktureringen i allmänna, regeringskontrollerade linjer till att en 
åtminstone halvdöd hand lades över högskolans utbudsutveckling. En del in-
tressanta initiativ togs visserligen i form av lokala linjer, men i huvudsak lyste 
innovationerna med sin frånvaro under 80-talet, vid LiU liksom i landet i 
övrigt. Det blev i stället en tid av konsolidering. Den var dock inte alldeles 
fridsam. Merparten av resurserna för grundutbildningen vid LiU anvisades 
direkt till universitetet under de fem sektorsanslag som fanns för de allmänna 
linjerna. Men resurserna för lokala och individuella linjer och enstaka kurser 
ställdes som tidigare nämnts till regionstyrelsens disposition för fördelning 
mellan LiU och Högskolan i Jönköping. De enstaka kurserna utgjorde en icke 
obetydlig del av utbudet vid den filosofiska fakulteten och tillmättes inom LiU 
en stor betydelse av delvis ”själslig” natur. Konfrontationen i regionstyrelsen 
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om denna del av utbudet var därför lika permanent som olycklig.
Högskolereformen innebar också att i princip alla eftergymnasiala utbild-

ningar kom att klassificeras som högskoleutbildningar. De viktigaste, volym-
mässigt, utgjordes av lärarutbildningarna och sjuksköterskeutbildningen 
med flera s.k. medellånga vårdyrkesutbildningar. Eftersom dessa stora utbild-
ningar var kvinnodominerade svängde könsbalansen i högskolan, så att det 
nu blev fler kvinnor än män som bedrev högskolestudier. För LiU:s del inne-
bar denna breddning av högskolan och den samtidiga organisationsstruktu-
rella förändringen, att de tre lärarutbildningsenheterna i Östergötland gick 
upp i universitetet och att LiU för första gången fick ansvar för en perma-
nent verksamhet i Norrköping i form av den stora förskollärarutbildningen. 
Företrädare för Norrköpings kommun verkade kraftfullt och ihärdigt, bland 
annat i universitetsstyrelsen, för att ytterligare utbildning skulle lokaliseras 
till Norrköping, främst i form av fristående kurser. Intresset från de presumti-
va studenterna var emellertid mycket mindre än hos kommunalråden, varför 
verksamheten aldrig fick någon vidare luft under vingarna. 

Hotet mot läkarutbildningen i Linköping – och segern
Universitetsledningen fokuserade för sin del ifråga om grundutbildningen, 
under tiden efter högskolereformen, på den medicinska fakulteten. Som 
framgått tidigare bedrev fakulteten en partiell läkarutbildning av måttlig om-
fattning. Dess framtid var ingalunda säkerställd. Befarade brister respektive 
överskott på läkare har utgjort återkommande inslag i högskoleplaneringen 
genom decennierna. Under inledningen av 1960-talet dominerade bristper-
spektivet, vilket ledde fram till beslutet om en utbildning i Linköping, efter-
som detta utgjorde det enda kapacitetsökningsalternativ som kunde förverk-
ligas tillräckligt snabbt. Utbildningens längd innebar ju att det tog minst sju 
år från en bristidentifiering till dess att ett ökat antal läkare kunde tillföras 
arbetsmarknaden. 

Under 1970-talet ersattes bristperspektivet av en växande oro för överskott 
av läkare och följaktligen höjdes röster för en reducerad antagning av studen-
ter. Eftersom en sådan neddragning skulle innebära också minskade resurser 
låg det nära till hands för de äldre medicinska fakulteterna att enas om att det 
var verksamheten i Linköping som borde krympas och gärna helt avvecklas, 
ofullständig som den ju var, och inledningsvis måttligt uppskattad också av 
de studenter som efter två år i Uppsala var tvungna att flytta till Linköping. 
Samtidigt förelåg det bland sjukvårdspolitikerna i landet, på både nationell 
och lokal nivå, en viss otillfredsställelse med den dimension av kvalitet i lä-
karutbildningen som handlade om tidig och kvalitetsinriktad patientkontakt 
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samt samverkan i vårdlag med andra vårdprofessioner. LiU och Landstinget i 
Östergötland kunde därför, med stöd från Socialstyrelsen och Landstingsför-
bundet, utveckla förslag om en ny läkarutbildning, som skulle tillhandahålla 
de nya kvaliteterna utan att förlora de ämnesmässiga kunskapskvaliteter som 
läkarutbildningen i Sverige redan var känd för. Konceptet som innefattade 
problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod, integration av teore-
tiska och kliniska studier samt tidig patientkontakt paketerades efter interna-
tionell förebild som ett regionalt hälsouniversitet (RHU), när det presentera-
des för de professionella sjukvårdspolitiska intressenterna och inte minst för 
regeringen (de övriga medicinska fakulteterna avstyrkte som väntat förslaget 
med stor bestämdhet – om ett påfund av detta slag nödvändigtvis behövde 
genomföras borde det ske i Umeå!). 

Regeringen förklarade sig vid underhandskontakter vara beredd att lägga 
fram förslag till riksdagen om en fullständig läkarutbildning vid Linköpings 
universitet och därvid också om resurser för den medicinskt-teoretiska ut-
bildningen (motsvarande de två inledande åren) respektive forskningen inom 
ramen för en ny institution för cellbiologi, försedd från start med fem pro-
fessurer och tio lektorat. Däremot såg man från utbildningsdepartementets 
sida inga möjligheter att få fram lokaler för verksamheten. Sedan det pro-
blemet lösts genom ett trettioårigt åtagande från landstingets sida kunde 
en proposition om fullständig läkarutbildning med start höstterminen 1986 
äntligen läggas fram. Redan från början etablerades en nära verksamhets-
mässig samverkan med de landstingskommunala högskoleutbildningarna  
inom vårdyrkesområdet, en samverkan som fördjupades ytterligare när LiU 
ca tio år senare, på uppdrag av landstinget, övertog genomförandeansvaret 
för dessa s.k. medellånga vårdyrkesutbildningar, förlagda till både Linköping 
och Norrköping. Under utredningsarbetet rörande den fullständiga läkarut-
bildningen och RHU (som blev Hälsouniversitetet (HU)) ställdes det ut stora 
växlar ifråga om kvaliteten i den nya verksamheten. De utvärderingar som fö-
retagits synes ge fog för bedömningen att LiU (med god hjälp av landstinget) 
lyckats hålla sina löften och nu presterar landets bästa läkarutbildning. Under 
de senaste åren har utbildningsplatserna för läkarutbildningen i Linköping 
ökat, så att den nu är fullt jämförbar eller rentav något större än motsvarande 
utbildning i Uppsala och Umeå. Liten kan bli stor…

Från expansion till kvalitet – eller …?
På det nationella planet inträdde som nämnts ett avsevärt lugn efter 1977 års 
reform. Få nya utbildningar introducerades, och volymtillväxten var måttlig. 
Regeringen prioriterade helt enkelt andra områden (gällde för både de bor-
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gerliga regeringarna i början av perioden och de (s)-märkta i den senare de-
len). Vid LiU företogs år 1990 den bedömningen att perioden för högskolans 
expansion var slut, och att universitetets ansträngningar borde inriktas på att 
utveckla kvaliteten i verksamheten. Det var ett strategiskt vägval som jag själv 
i egenskap av planeringschef förespråkade mot bakgrund av de politiska signa-
lerna. LiU hade vid den här tiden ca 11.000 studenter, vilket rektor bedömde 
vara ungefär lagom, även om det fanns kapacitet att växa med ca 10%. Så uni-
versitetsstyrelsen fastställde ett handlingsprogram som var inriktat på att stär-
ka grundutbildningen genom internationalisering, pedagogisk utveckling och 
förstärkt forskningsanknytning. Ett kvalitetsråd infördes och en vicerektor ut-
nämndes. I stort sett innan ”bläcket” torkat kom den kvantitativa revolutionen!

Den borgerliga regeringens politik 1991-94
Den nya borgerliga regeringen under Carl Bildt (med Per Unckel som aktiv 
och engagerad utbildningsminister) presterade en omfattande högskole- 
reform med en ny högskolelag och dito högskoleförordning samt inte minst 
också en ny stor volymökning (sic!) från 1993 och framöver. Denna kvanti-
tativa förändring hade föregåtts av en strukturell reform redan 1991 i det att 
ingenjörsutbildningen i gymnasieskolan flyttades till högskolan som en först 
tvåårig men mycket snart treårig högskoleingenjörsutbildning. Vid LiU hand-
lade det om inväxling av ingenjörsutbildningarna vid de tekniska gymna- 
sierna i Linköping (Berzeliusskolan) och Norrköping (Ebersteinska skolan). 
I Norrköping ledde förändringen till bildandet av en ny teknisk institution, 
medan verksamheten i Linköping togs om hand av berörda befintliga institu-
tioner. För egen del är jag inte övertygad om att förlängningen av ingenjörs-
utbildningen och den tydliga akademiseringen av den varit till fördel för det 
svenska näringslivet, men vare sig lärare eller studenter såg förtjänsterna i 
den gymnasieingenjörsutbildning som skulle uppgraderas eller var intresse-
rade av att bygga vidare på dess koncept. 

Regeringens högskolereform innebar att hela det centralt strukturerade 
och kontrollerade linjesystemet viftades undan som spindelväv. Frågan om 
organisering av utbildningen vid ett lärosäte skulle nu i stället ankomma på 
dess styrelse att besluta om. Ett reformfönster öppnades på vid gavel. Linje- 
eller programorganisationen hade nu slagit igenom, också vid de äldre uni-
versiteten, även om man valde att i viss mån förstärka den rena ämnesutbild-
ningen. Men vilka linjer/program som skulle bjudas ut blev en lokal fråga. 
Vid LiU tillkom nu flera nya utbildningar raskt. Först handlade det främst 
om två nya utpräglade professionsutbildningar, psykologutbildningen och 
den affärsjuridiska utbildningen, den senare ytterligare ett exempel på LiU:s 
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framstående förmåga att kombinera utbildningar över sedvanliga akademiska 
gränser. Också nya civilingenjörsprogram – eller varianter av befintliga pro-
gram – bildades, t.ex. utbildningen i teknisk biologi.

Campus Norrköping – en ny framgångssaga
Men det stora språnget, för att citera ordförande Mao, togs i Norrköping. 
Kommunens bearbetning av LiU hade aldrig upphört. Och i mitten av 90-ta-
let sköt den ny fart under intryck av den nya regeringspolitiken med dess stör-
re frihet för LiU att utveckla verksamheten. Samtalen inleddes under Sven 
Erlanders sista rektorsår, men de sköt rejäl fart när Anders Flodström bli-
vit rektor. Han och kommunstyrelsens ordförande, Kjell Norberg, bildade en 
dynamisk duo, som drev fram en mycket snabb utveckling, på grund av sin 
volym också förankrad i utbildningsdepartementet. Det kan inte uteslutas att 
alternativet till en helhjärtad satsning från LiU:s sida hade varit att Norrkö-
pings kommun gått sin egen väg och fått acceptans för en fristående högskola 
i Norrköping på samma sätt som skedde vid denna tidpunkt i Malmö. Men 
när LiU var berett att engagera sig i en storskalig uppbyggnad av utbildning 
och forskning i Norrköping var detta med all säkerhet en mycket bättre lös-
ning – LiU:s redan goda varumärke kunde legitimera den nya verksamheten 
och den faktiska kompetensen tas till vara. Målsättningen för verksamheten 
inom Campus Norrköping var att erbjuda kvalificerade programutbildningar 
på en nivå som var fullt likvärdig med utbildningen i Linköping men som 
inte konkurrerade med denna, d.v.s. en och samma utbildning skulle inte ges 
på båda orterna. Resultatet av planeringen blev att samtliga nya linjer t.o.m. 
kunde beskrivas som riksunika vid sin start, varav tre civilingenjörsutbild-
ningar, bland annat en i mediateknik, två utbildningar med kultur- och sam-
hällsprofil, en utbildning för miljövetare och en lärarutbildning för grundsko-
lan. Den senare utgjorde på sätt och vis en avvikelse från den proklamerade 
politiken – lärarutbildning för samma yrkesfält förekom ju redan i Linköping. 
Tanken var emellertid att utbildningen i Norrköping på ett annat sätt än den 
fortfarande lärarhögskolepräglade utbildningen i Linköping skulle baseras på 
vetenskaplig kompetens i sitt ämnesinnehåll och på en intensivare samver-
kan med skolan i sin praktisk-pedagogiska och didaktiska del. Sedan tidigare 
bedrev LiU förskollärarutbildning, ingenjörsutbildning och sjuksköterske- 
utbildning i Norrköping. 

Huvuddelen av verksamheten kom att samlas i två institutioner, en för tek-
nik och naturvetenskap och en för samhälls- och välfärdsstudier. Siktet var 
inställt på att Campus Norrköping skulle innefatta ca 10.000 studenter efter 
ca 10 år. Den faktiska utvecklingen har så här långt kommit att stanna vid ca 
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6.000 studenter trots kompletteringar av utbildningsutbudet med program 
för grafisk design och socionomutbildning samt överflyttning från Linköping 
av arbetsterapeutprogrammet. Kemiingenjörsutbildningen flyttades samti-
digt av resursskäl till Linköping, där adekvata laboratorier kunde utnyttjas, 
och delar av den parallella lärarutbildningen har av brist på sökande måst 
koncentreras till Linköping, samtidigt som de båda lärarutbildningarna getts 
en likartad profil vad avser innehåll och verksamhetsformer. Campus Norr-
köping utgör numera således ca en femtedel av LiU, ifråga om grundutbild-
ningen, och även om studerandeantalet är betydligt mindre än vad de mest 
optimistiska planerna förutskickade, så är det jämförbart med en mindre 
högskola – och betydligt större än vad Uppsala och Lunds universitet var till-
sammans i mitten av 1940-talet! Den tidigare starka konkurrensen mellan 
städerna/kommunerna Linköping och Norrköping har enligt många bedö-
mare minskats till förmån för ett gott regionalt samarbete, och många tillskri-
ver LiU en katalytisk funktion i det sammanhanget.

Carl Malmsten  Furniture Studies
I slutet av 90-talet uppstod för LiU:s vidkommande ytterligare en oväntad möj-
lighet. Malmstensstiftelsen, som i Stockholm drivit fem volymmässigt mycket 
små eftergymnasiala utbildningar inom hantverk och design, orkade av ekono-
miska skäl inte längre med denna sin uppgift och sökte kontakt med högskolan 
i syfte att få till stånd en omklassificering av utbildningarna till att vara högskole- 
utbildningar och i samband därmed också överlämna huvudmannaskapet till 
staten. Efter att ha blivit avvisade av KTH kom man i kontakt med LiU:s rek-
tor Anders Flodström som med sedvanligt stor entusiasm tog sig an frågan 
och som erhöll regeringens godkännande för övertagande av utbildningarna. 
LiU blev på detta sätt hemvist för tre olika hantverksinriktade utbildningar 
och en mer konstnärligt präglad designutbildning med bibehållen lokalisering 
till Södermalm i Stockholm. Med viss möda lyckades LiU säkerställa en mix 
av vetenskaplig och konstnärlig grund för utbildningarna som tillsammans 
med den beprövade erfarenheten (hantverksskickligheten) till slut övertygade  
Högskoleverket, vid den utvärdering som ägde rum några år senare, att utbild-
ningarna ifråga var högskolemässiga och höll erforderlig kvalitet. 

Som framgår i avsnittet om lokaler flyttades verksamheten några år se-
nare till nya lokaler i Lidingö. Den erhöll i samband därmed också en både 
vetenskaplig och konstnärlig överbyggnad i form av två professurer. Denna 
och andra förstärkningar av verksamheten (bibliotek och utrustning) skedde 
med stöd av en donation från John Mattssons stiftelse och en lika stor extra 
insats från LiU. Verksamheten ifråga kom att utgöra en del av Institutionen 
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för ekonomisk och industriell utveckling och har kommit att benämnas Carl 
Malmsten Furniture Studies. Inom sin nisch håller den enligt min bedömning 
hög internationell klass. Den har samtidigt vunnit mycket på sin anknytning 
till LiU, på flytten till nya, högklassiga lokaler, och på den satsning på veten-
skaplig och konstnärlig överbyggnad som samarbetet mellan LiU och John 
Mattssons stiftelse inneburit. LiU:s eget varumärke har sannolikt också stärkts 
genom övertagande av ansvaret för utbildningarna och deras utveckling.

Campusuniversitetet LiU
Den kommunikationstekniska utvecklingen, framför allt efter 1990, ledde till 
att många universitet och högskolor, framför allt de som hade svårt att rekry-
tera studenter och/eller, på grund av sitt geografiska läge, uppfattade sig ha ett 
särskilt ansvar för att öka utbildningens tillgänglighet – jag tänker i det senare 
sammanhanget främst på de norrländska universiteten, Högskolan Dalarna 
och Högskolan på Gotland – valde att öka sitt utbud av distansutbildning med 
IT-kommunikation mellan lärare och studenter. LiU valde väsentligen bort 
det alternativet för spridning av sin utbildning, liksom andra former för de-
centraliserad utbildning, för att fokusera på sin roll som program- och cam-
pusuniversitet. Profilen för utbildningen vid LiU har allt tydligare kommit 
att handla om långa professionsutbildningar som bedrivs på campus i dagligt 
samspel, face-to-face, med lärare och medstudenter. De produktivitetspro-
blem som i viss mån vidlåder distansutbildningen i form av låga prestationer 
och långa studietider har därför inte drabbat LiU. Samtidigt kan konstateras 
att den personliga kommunikationen med studenterna också inom campus- 
universitetet kommit att stödjas av en väl utvecklad IT-kommunikation  
rörande allehanda frågor i anslutning till undervisningen. Inom detta område 
har LiU emellertid ännu inte nått någon nationell tätposition.

Bolognaöverenskommelsen
Inför år 2007 införde statsmakterna, efter överenskommelser inom den eu-
ropeiska unionen, en ny grundorganisation för högskolans utbildning. Denna 
skulle typiskt sett organiseras som en grundutbildning om tre år, följd av en 
avancerad utbildning om två år. Den kunde sedan byggas på med en forskar- 
utbildning om tre till fyra år. Varje sådant stadium förutsattes avslutas med 
en examen som skulle utgöra grunden för tillträde till nästa nivå. Parallellt 
härmed skulle väldefinierade yrkesexamina kunna förekomma, t.ex. civil- 
ingenjörsexamen, läkarexamen etc. Målen för de olika utbildningarna fast-
ställs av regeringen och utgör rent redaktionellt en omfattande bilaga till hög-
skoleförordningen. Syftet med reformen var att underlätta den akademiska 
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arbetskraftens fria rörelse inom EU genom att meritvärdet av olika länders 
utbildningar på detta sätt blev lättare att bedöma för arbetsgivarna. Reformen 
har genomförts på ett omsorgsfullt sätt och har säkert sina förtjänster. Vilket 
inte hindrar att den i likhet med andra tvångströjor ibland skaver samt ökar 
den administrativa hanteringen. 

Studentutbyte – ut och in 
Möjligheterna att förlägga en del av sina studier utomlands, också som en del 
av programutbildningarna, har ökat markant från t.ex. 1990. Tidigare rörde 
det sig om exklusiva platser, LiU hade redan tidigt möjlighet att årligen er-
bjuda ett par studenter från civilingenjörsutbildningarna att förlägga ett år av 
sina studier vid det ryktbara Stanforduniversitetet i Kalifornien, där de för öv-
rigt i regel visade sig tillhöra de absolut bästa. Men utbytesprogrammen växte 
fram med universitet lite varstans här i världen, och tillgången på studiestöd 
(från Centrala Studiestödsnämnden (CSN)) liksom stipendier (från t.ex. EU) 
ökade undan för undan. Numera är utlandsstudier ett näst intill obligatoriskt 
inslag i många utbildningar. Samtidigt har också inflödet av utländska stu-
denter ökat markant. 

De utomeuropeiska studenterna försvann visserligen nästan helt från LiU, 
liksom från Sverige i övrigt, helt nyligen, när studierna för dem avgiftsbelades 
genom ett riksdagsbeslut. En mindre återhämtning har dock redan kunnat 
skönjas. De europeiska studenterna (från EU- och EES-området) har emel-
lertid fortsatt att komma och utgör grunden för den engelskspråkiga under-
visning som blivit relativt vanlig på den avancerade nivån. Och till forskarut-
bildningen, som inte omfattas av det nämnda beslutet om avgiftsbeläggning, 
kommer fortfarande många asiatiska studenter. Som jag återkommer till i 
avsnittet om personalen så har denna förändring av studentpopulationen ut-
gjort ett av flera motiv till en mer omfattande rekrytering av utländska lärare/
forskare. 

Utvärdering av utbildningen – och dess konsekvenser
En konsekvens av den ökande friheten för lärosäterna att organisera och ge-
nomföra utbildningen har varit ett växande intresse från regeringens sida att 
utvärdera resultatet och att därvid identifiera såväl lågkvalitativa som hög-
kvalitativa utbildningar. Medan regeringen själv fastställde mer av förutsätt- 
ningarna för olika utbildningar var man betydligt mindre nyfiken på resulta-
tet – som ju kunde ha ifrågasatt den förda politiken. Den officiella retoriken 
gav uttryck för att alla utbildningar, oberoende av vid vilket lärosäte de ge-
nomfördes, höll hög – och samma – kvalitet, ty det hade riksdagen bestämt att 
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de skulle göra. Onekligen en föreställning som i bästa fall var naiv men som 
troligtvis var enbart förljugen. 

Högskoleverket utgjorde regeringens instrument och hade till uppdrag att 
organisera utvärderingarna med utgångspunkt i riktlinjer från regeringen.  
Svårigheterna visade sig vara omfattande. De första utvärderingarna av en-
skilda utbildningar inriktades på deras skiftande förutsättningar vid olika 
lärosäten, såsom dessa kom till uttryck i självvärderingar, enkäter och inter-
vjuer. Logiken byggde på att bra förutsättningar leder till bra kvalitet, medan 
dåliga förutsättningar leder till dålig kvalitet; en logik som kunde sägas vara 
påfallande fyrkantig och nyanslös. Kvaliteten bedömdes således endast på in-
direkt väg via sina förutsättningar och kritiserades skarpt för detta. Det sys-
tem som ersatte det nämnda använde examensarbetena som i stort sett enda 
grund för bedömningen av kvaliteten. Detta var visserligen principiellt sett 
betydligt bättre, eftersom examensarbetena borde spegla kvalitet som hade 
med examensmålen att göra. Men inom många utbildningar var det i regel 
enbart skriftliga examensarbetet något som endast partiellt gick att relatera 
till målen. Exempelvis en läkares patientkontakt och empatiska förmåga syns 
inte i en uppsats. Härtill kom de uppenbara svårigheterna för HSV att få till 
stånd kriterier och metoder för utvärderingarna som blev godtagbart tilläm-
pade av de enskilda bedömarna och de grupper som de ingick i. Så även om 
det fanns ett brett stöd på den mest principiella nivån för utvärderingar av 
utbildningarnas kvalitet, var kritiken mot det faktiska genomförandet massiv 
och högljudd. Dock är det svårt att föreställa sig att ett utvärderingsfritt till-
stånd skall komma tillbaka. En långsam vandring mot en mer tillförlitlig och 
rättssäker utvärdering torde vara vad som ligger framför högskolan, nu med 
det nya UKÄ som ansvarig central myndighet. Med detta sagt kan nämnas att 
LiU klarat sig väl i de hittills företagna bedömningarna och får sägas ha levt 
upp till det som jag tolkat som den mer generella uppfattningen i samhället 
om LiU, nämligen att det är ett universitet som erbjuder mycket värdefulla 
och kvalitativt framstående utbildningar. Det torde vara av allra största vikt 
för LiU att behålla denna omgivningens bild. 

En avslutande reflektion
Ökad kvalitet i högskoleutbildningen utgör en s.k. retorisk diamant. Den är 
svår att ifrågasätta som princip. I sitt genomförande i form av utvärdering kan 
den dock vara skadlig och på längre sikt delvis undergräva sig själv. Detta sker 
på två sätt. Dels utkristalliseras inom varje enskilt område en allt tydligare 
föreställning om vad kvalitet innebär, något som motverkar uppkomsten av 
alternativ i fråga om såväl stoffurval som former för samspel mellan lärare 
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och studenter i undervisning och examination, alternativ som ibland skulle 
visa sig vara återvändsgränder men som i andra fall skulle utgöra grunden 
för utvecklingssteg. Dels uppkommer lätt strategier för riskminimering. Nya 
utbildningar släpps inte fram, eftersom arbetsmarknadsbehovet och därmed 
den s.k. anställningsbarheten inte kan säkerställas i förväg. Man bortser från 
att utbudet i många fall skapar sin efterfrågan. Högskolan kan på detta sätt bli 
alltmer låst till innehåll och arbetsformer och stagnera, berövad sin potential 
för dynamik. Många utbildningar vid LiU skulle sannolikt aldrig ha sett da-
gens ljus, speciellt de gränsöverskridande, om de på förhand skulle ha prövats 
mot den typ av internt ”kvalitetssäkringssystem” som en institutionaliserad 
utvärdering för kvalitet oundvikligen för med sig. Jesu ord i Bergspredikan 
visar att man redan vid den tiden var på det klara med att inte allt utsäde gav 
avkastning, endast den säd som föll i den goda jorden, och att lite sådd på 
hälleberget fick man räkna med. Att förvalta den kunskapen kommer att vara 
essentiellt för den svenska högskolan som system.
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Forskningen inom högskolan

Stor tilltro till den fria forskningen – bas för tillväxt och välfärd
Förändringarna av forskningens organisation, styrning och villkor i övrigt har 
varit mycket omfattande. Den socialdemokratiska regering som styrde Sverige  
under Tage Erlanders långa period som statsminister såg inte bara utbild-
ningen på alla nivåer som mycket betydelsefull för den ekonomiska tillväxten 
och därmed för möjligheterna att utveckla välfärdssamhället. Också forsk-
ningen tillmättes en nyckelroll. Forskningsverksamheten byggdes upp för-
hållandevis snabbt genom ett generöst inrättande av professurer. Riksdagen 
spädde ofta på regeringens förslag genom initiativ av enskilda riksdagsleda-
möter. Nya enheter som Umeå universitet, Lunds tekniska högskola, och hög-
skolorna i Linköping och Luleå innebar naturligtvis betydande stora tillskott. 
Grundprincipen var att forskningen skulle vara fri och inte styras av politiska 
ideologier. Denna princip utgjorde en så institutionaliserad grundsats att den 
tillämpades utan författningsstöd. Först i 1977 års högskolelag kom den att 
kodifieras som den enskilde forskarens rätt att fritt välja objekt och metod för 
sin forskning och att fritt publicera sina resultat. 

Den politiska styrningen
I bakgrunden fanns emellertid en icke obetydlig politisk styrning, ehuru på 
längre avstånd från forskaren. Det var således riksdagen som på förslag från 
regeringen, eller på eget initiativ, beslutade om inrättande av professurer och 
därvid om deras ämnesbenämning, något som givetvis satte en ram för de 
möjliga forskningsobjekten. Riksdagen beslutade också om vilka ekonomis-
ka resurser som skulle ställas till förfogande som finansiering av de nya pro-
fessorernas forskning. För att ge möjlighet till spetskvalitet inrättades forsk-
ningsråden successivt under och direkt efter andra världskriget, dock med 
mycket små resurser jämfört med vad som gick direkt till lärosätena. Det var 
vidare Kungl. Maj:t, d.v.s. Konungen i regeringens närvaro, som utnämnde 
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professorerna, alla med fullmakt, vilket speglade principen om forskningens  
frihet från politiska påtryckningar. Som fullmaktshavare åtnjöt professorerna  
i princip immunitet mot försök att avlägsna dem från deras ämbeten eller  
tysta dem. Utöver professurerna fanns ett mindre antal tidsbegränsade  
docenttjänster, tidigare konstruerade som stipendier. 

Universiteten som hela samhällets forskningsinstitut
Ett vägval som statsmakterna företog tidigt var att så långt möjligt söka kon-
centrera forskningen till lärosätena i stället för att organisera framför allt den 
tillämpade forskningen inom ramen för sektorsorienterade forskningsinstitut 
utanför högskolan. I denna del av forskningspolitiken är Sverige förhållande-
vis unikt vid en internationell jämförelse. Universiteten proklamerades som 
samhällets generella forskningsinstitut för både grundforskning och tilläm-
pad forskning, en position som man i huvudsak behållit. Institutslösningen 
har dock förekommit och i första hand valts när mer långtgående krav på 
sekretess bedömts vara principiellt oförenliga med den akademiska öppenhe-
ten. Typexemplet är givetvis försvarsforskningen. Andra exempel har utgjorts 
av de förhållandevis små branschforskningsinstituten för starkt tillämpad 
forskning, som delvis finansierats av näringslivet och i regel bedrivits i privat-
rättslig form, t.ex. som aktiebolag. Den valda grundmodellen innebar emel-
lertid att uppdragsforskning för t.ex. industriföretags räkning tidigt blev en 
del av lärosätenas verksamhet, framför allt vid de tekniska fakulteterna. Läke-
medelsprövning är ett annat exempel. När uppdragsforskningen började öka 
i omfattning runt år 1970 blev den en het potatis, eftersom radikala studenter 
(och i viss mån lärare) fann det oförenligt med den akademiska friheten att 
bedriva forskning för det s.k. monopolkapitalets räkning. Framför allt var det 
studenter inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, inom vilka 
ingen uppdragsforskning förekom, som var mycket kritiska mot förhållan-
dena inom de tekniska fakulteterna, vilka var de som bedrev verksamheten 
ifråga och vars studenter hade väsentligt mycket mindre att anföra i frågan. 

Den första forskarutbildningen inrättas
En betydelsefull del av forskningen på 1960-talet publicerades som avhand-
lingar för doktorsgraden. Dessa utgjorde inte sällan det vetenskapliga livs-
verket för en forskare och publicerades ofta vid hög ålder, i regel som resultat 
av ett ensamvargsarbete under många år utan något nämnvärt finansiellt el-
ler annat stöd från universitetet. Det var närmast missvisande att tala om en 
egentlig forskarutbildning, åtminstone som vi numera känner en sådan. I slu-
tet av 1960-talet avskaffades doktorsgraden (och licentiatexamen) och ersat-
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tes med en doktorsexamen som avslut på en fyraårig forskarutbildning. Syftet 
var att doktorsexamen skulle avläggas vid avsevärt lägre ålder, och att de nya 
doktorsavhandlingarna skulle vara gesällprov snarare än mästarprov. Hand-
ledningen förstärktes, och kurser i metodik och vetenskapsteori skulle ingå 
i forskarutbildningen som komplement till den tidigare allt överskuggande 
avhandlingen. Vissa möjligheter till studiestöd infördes också. Resultatet blev 
givetvis en snabbt ökande examination. Noteras kan att licentiatexamen så 
småningom gjorde come-back. Vid vissa fakulteter blev den en mer eller min-
dre institutionaliserad mellanexamen som nästan alla doktorander avlade. 
Vid andra kom den att utgöra en hedervärd exitmöjlighet för den doktorand 
som inte kunde eller ville genomföra hela forskarutbildningen.

Externa forskningsbidrag börjar belastas med administrativa kostnader  
– ve och fasa
Forskningspolitiken förändrades endast långsamt under tiden fram till ca 
1975. Resurserna till forskningsråden växte emellertid förhållandevis snabbt 
från den ursprungliga låga nivån och utgjorde redan i början av 1970-talet 
inte längre försumbara tillskott i lärosätenas ekonomi. Vid den här tidpunk-
ten fattade riksdagen beslut – efter förslag från UKÄ och åtskilligt utredan-
de – att de bidrag som råden delade ut till forskarna skulle få belastas med 
schabloniserade pålägg för löne- och ekonomiadministration. Upprördheten 
över denna ohemula beskattning, som uppgick till 2%, var mycket stor bland 
både forskare och forskningsråd. En diskussion som skulle visa sig utgöra ett 
permanent inslag i högskolans vardag hade därmed startat, den om overhead-
kostnadernas finansiering. Även röstläget har visat sig vara permanent och i 
princip oberoende av procentsatsen. 

Grundutbildningens forskningsanknytning 
I mitten av 1970-talet uppstod en forskningspolitisk diskussion, föranledd av 
de många nya högskolorna. Dessa skulle ju tillhandahålla utbildning av sam-
ma kvalitet som universiteten och denna utbildning skulle bygga på veten-
skaplig grund (jag bortser just nu från alternativa/kompletterande grunder). 
Ett mycket omfattande och mestadels abstrakt resonemang om innebörden i 
det nya begreppet forskningsanknytning uppstod. I slutändan blev det trots 
allt svårt att undvika att tillföra de nya enheterna vissa resurser för forskning. 
Dessa var mycket små. Likväl uppstod en kritik från de äldre lärosätena som 
sköt in sig på den förmenta ”splittringen av forskningsresurserna”. När den var 
som mest ovederhäftig och ovetenskaplig ( ja, just det!), så kunde den oinitie-
rade åhöraren bibringas den uppfattningen att om enbart 99% av forsknings-
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resurserna i landet styrdes till de stora och äldre enheterna och hela 1% till-
fördes de nya högskolorna, så skulle detta leda till att resultatet av den svenska 
forskningen i stor utsträckning gick till spillo. Kritiken påverkade kanske inte 
resursfördelningen – relativt sett allokerades under en lång period mer forsk-
ningsmedel till de mindre enheterna än till de större – men eftersom denna 
förändring skedde från en mycket låg nivå vid de nya högskolorna, så betydde 
den föga för den nationella fördelningen av forskningsresurser. Däremot för-
giftade den samarbetsklimatet mellan enheter av olika storlek ända till dess 
att det genom en sammanläggning av rektorskonferenserna för de äldre res-
pektive de nya lärosätena uppstod en arena för gemensamma diskussioner i 
form av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), något som tog 
ca 20 år (från 1977 till 1995). Erfarenheterna rörande forskningsanknytning 
har för övrigt visat ända in i nutid, att förhållandet, att det finns resurser för 
forskning vid ett lärosäte, inte behöver betyda att alla dess utbildningar har 
en adekvat vetenskaplig förankring. Att det vid mindre enheter kunde bildas 
vetenskapliga öar, inom vilka forskningen höll en hög eller t.o.m. mycket hög 
kvalitet men saknade kontakt med grundutbildningen inom sitt område var 
kanske inte något att förvånas över. Men att sjuksköterskeutbildningen vid 
KI, Sveriges kanske mest utpräglade forskningsuniversitet, för några år sedan 
fick sin examensrätt temporärt indragen på grund av bristande anknytning 
till forskning överraskade många. Om lärarkollektivet i alltför stor utsträck-
ning skiktas i en undervisande och en forskande grupp, utan inbördes kontak-
ter, kan emellertid en sådan situation uppstå, vilket KI alltså visade.

Ett framgångsrikt lokalt initiativ – Tema
Förhållandet att forskningsverksamheten inte var föremål för någon intensiv, 
nationell reformpolitik underlättade uppkomsten av avgränsade, lokala ini-
tiativ. Den filosofiska fakulteten vid LiH hade bildats genom att den tidigare 
existerande filialen till Stockholms universitet gjorts till en del av LiH. Filia-
len hade i sig helt och hållet saknat resurser för forskning. Lärarna vid filialen 
hade förutsatts erhålla vetenskaplig näring från sina respektive ämnesinsti-
tutioner i Stockholm. När det organisatoriska bandet med dessa klipptes av, 
så inleddes en diskussion om hur en annan anknytning till forskning skulle 
kunna utvecklas. På ett tidigt stadium fick fakulteten och LiH:s ledning klart 
för sig att någon traditionell forskningsöverbyggnad inte kunde komma på 
tal. Umeå universitet hade blivit för dyrt, och någon upprepning ville inte den 
evige finansministern Sträng veta av. Guldåren var slut. Däremot skulle någon 
form av okonventionell lösning, oklart av vilken typ, kunna komma i fråga 
enligt statsrådet Sven Moberg.
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Detta ledde till tankegångar om en alternativ forskningsorganisation som 
inte skulle vara ämnesmässig utan uppbyggd kring breda teman, vilka skul-
le vara både inomvetenskapligt betydelsefulla och samhälleligt relevanta. Ett 
skifte på posten som statsråd med ansvar för högskolan var sannolikt betydelse- 
fullt. Bertil Zachrisson som 1973 ersatt Moberg hade inte ärvt den senares 
uppfattning om den filosofiska fakulteten utan var öppen för ett nytänkande. 
LiH lyckades därför övertyga honom och därmed regeringen om att en ansats 
av det skisserade slaget kunde vara fruktbar och kunde motivera ett kraft-
fullt resurstillskott. LiU, som vid just den här tidpunkten ersatt LiH, fick där-
för i maj 1975 i anslutning till riksdagens behandling av den stora högskole- 
reformspropositionen, grundad på U 68:s tidigare nämnda förslag, i uppdrag 
att utarbeta förslag till en tematisk organisation för forskning och forskar-
utbildning vid den filosofiska fakulteten. När LiU återkom med sina förslag 
ställde sig regeringen (då borgerlig) bakom dem. De beskrevs som ett mycket 
viktigt uttryck för ett forskningsorganisatoriskt nytänkande – åter ett exempel 
på att LiU lyckades nå framgång genom att erbjuda nya kvaliteter. 

Efter beslut av riksdagen inleddes verksamheten vid de två första temana år 
1980 och ett till två år senare vid ytterligare två. Alla dessa fyra ursprungliga 
teman erhöll en god finansiering från start, vilket inte varit fallet med de sex 
som sedan startat successivt. År 1982 ville regeringen t.o.m. avbryta utbygg-
naden men förlorade omröstningen i riksdagen med en enda röst, sedan en 
östgötsk centerpartist röstat med oppositionen och mot regeringen. Och även 
om den fortsatta utbyggnaden inte helt motsvarade den ursprungligen god-
kända planen för resurstillskott, så visade sig Tema som idé på ett närmast 
förunderligt sätt överleva flera regeringsskiften utan att få sin utlovade finan-
siering nämnvärt störd. 

Temana byggdes upp med en uttalad målsättning att kunna omprövas. Ett 
tema skulle kunna avvecklas, t.ex. om det upphörde att vara samhällsrelevant. 
Av denna anledning gavs inte professorerna vid temana ordinarie tjänster 
med fullmakt utan extra ordinarie tjänster med förordnanden som gjorde 
dem möjliga att sägas upp, något som dock aldrig kom att utnyttjas. Ompröv-
ningar har dock förekommit, ehuru begränsade till den lokala nivån. Av de 
totalt tio teman som inrättats är fyra kvar i ursprunglig form, varav ett (Tema 
T) ingick i den grupp om fyra teman som bildades redan 1979, ett är nyligen 
ombildat/rekonstruerat, två har ombildats till institut inom LiU, en form som 
valts för att tydliggöra att verksamheten är smalare och än mindre permanent 
än ett tema, och tre har avvecklats. Sett över de dryga trettio år som temana 
som längst existerat ter sig förnyelsekraften imponerande. Bakgrunden till de 
avvecklingar som beslutats har inte primärt varit brister i inomvetenskaplig 
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kvalitet eller samhällsrelevans utan svårigheter att säkerställa det långsiktiga 
samarbete kring ett gemensamt forskningsprogram som temaidén förutsätter. 
Generationsväxlingsproblemet kan således sägas ha visat sig svårare att han-
tera inom en temaorganiserad verksamhet än vad det typiskt sett är inom en 
konventionell forskningsmiljö. Det går också att beskriva förhållandet som att 
Tema som generell verksamhetsidé är mycket starkare än varje enskilt tema. 

Som redan framskymtat var Tema en organisation inte enbart för forsk-
ning utan också för forskarutbildning. Som sådan visade sig Tema vara en 
mycket framgångsrik föregångare till de forskarskolor som ofta med extern 
finansiering kom att utvecklas under 1990-talet. Forskarskolor med många 
doktorander, typiskt sett antagna i sammanhållna generationer efter en for-
mell ansöknings- och urvalsprocess och med adekvat finansiering inklusive 
studiestöd, kom att bli ett organisatoriskt svar på statsmakternas krav på ett 
starkt ökat antal nyutexaminerade doktorer. Först med dessa sammanhållna 
lösningar som gav kostnadseffektiva möjligheter till ett rikare utbud av teori- 
och metodkurser fick Sverige en egentlig forskarutbildning av det slag som 
1970 års reform syftat till. 

Kompletterande ämnesforskning inom filosofisk fakultet
Tema visade sig vara en framstående organisation för forskning och forskar-
utbildning. Som tematisk organisation för dessa verksamheter inom en äm-
nesbaserad fakultet kom dess samspel med grundutbildningen däremot att 
bli måttligt liksom dess omedelbara betydelse för grundutbildningens forsk-
ningsanknytning. Även om en del av ämnenas yngre lärare erhöll en forskar-
utbildning vid Tema och sedan återvände till sina institutioner och återupptog 
sin lärargärning, så tedde sig åtminstone inom en del ämnen anknytningen 
till forskning som lika svag som den som förekom vid de nya högskolorna. 
Till slut utlöste detta år 1995 ett program för en med Tema parallell ämnes-
forskning inom filosofisk fakultet, ett program som sedan kompletterats med 
ytterligare några professurer. 

Preklinisk forskning 
Som nämnts i avsnittet om grundutbildningen beslutade statsmakterna år 
1985 att en fullständig läkarutbildning skulle byggas upp i Linköping. Till 
följd härav tillfördes LiU fem nya professurer i prekliniska ämnen, inte i de 
klassiska ämnena anatomi, histologi etc, utan samtliga inrättades i cellbiologi 
med olika inriktningar, något som signalerade en utveckling mot en moder-
nare del av humanbiologin och de s.k. livsvetenskaperna. Till skillnad från be-
slutet om en temaorganiserad forskning och forskarutbildning, så var alltså de 
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nya resurserna i cellbiologi inte primärt motiverade av ett behov av forskning 
som sådan utan för att säkerställa en adekvat anknytning till forskning av den 
fullständiga läkarutbildningens initiala del. Förhållandet illustrerar ett prin-
cipiellt intressant förhållningssätt från statsmakternas sida, nämligen att de 
långa professionsutbildningarna vid de medicinska, tekniska m.fl. fakulteter-
na konsekvent försetts med en forskningsöverbyggnad med ett antal profes-
sorstjänster, när sådana utbildningar etablerats på nya orter, medan nära nog 
den motsatta principen tillämpats vid uppbyggnad av nya utbildningar inom 
de filosofiska fakulteterna. Filialerna utgjorde det första storskaliga exem- 
plet på ett geografiskt skiljande av utbildning och forskning från varandra, 
därefter accentuerat genom inrättande 1977 av de många små och medelstora 
nya högskolorna. 

Fleråriga forskningspropositioner
Formerna för statsmakternas styrning av forskningen hade vid den här tiden 
börjat utvecklas i en ny riktning. Insikten om att forskning utgör en lång-
siktig verksamhet och därför måste kunna planeras över längre perioder än 
det enskilda budgetåret hade växt sig stark. Riksdagen gjorde redan 1978 
ett uttalande som stöd för införande av sammanhållna och fleråriga forsk-
ningspropositioner. Den första av detta slag lades fram år 1982. Medan det 
var socialdemokraterna som stod för den nya designen och organisationen av 
grundutbildningen under första hälften av 1970-talet, så var det nu borgerliga 
regeringar som förändrade forskningsplaneringen från att avse enskilda pro-
fessurer till att gälla bredare program, strategiska satsningar etc. Och princi-
pen om forskningspolitiska propositioner, som i regel avsett en mandatperiod 
i taget, har levt kvar. Den mer detaljerade styrningen flyttades till dels lokal 
nivå genom att inrättandet av professurer under 90-talet gjordes till en fråga 
för det enskilda lärosätet, dels den nivå där forskningsråden och andra exter-
na finansiärer verkar. Nya resurser styrdes i stor utsträckning till den senare  
nivån för att sedan distribueras till forskarna efter ansökan och kvalitets- 
bedömning. 

Overheadkostnaderna – en outslitlig fråga
De relativt sett starkt ökande tillskotten av externa medel ledde till en allt 
hetsigare debatt om den externfinansierade forskningens ansvar för att bidra 
till täckning av de olika typer av overheadkostnader som motsvarade service 
(t.ex. lokaler, IT-infrastruktur och vetenskaplig informationsförsörjning men 
också ekonomi- och personaladministration) som den nämnda forskningen 
behövde för att kunna utföras. Diskussionen gällde primärt hur kostnaderna 
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skulle fördelas, men med jämna mellanrum handlade den också om nivån 
för de samlade administrativa kostnaderna. Den bedömdes av många att vara 
alltför hög och därtill ständigt stigande. Den verbala kampen fördes dels inom 
lärosätena, typiskt sett mellan företrädare för ledningen, som hade ansvar för 
att helheten skulle fungera, och de enskilda forskarna, dels mellan lärosätena 
som kollektiv och de externa finansiärerna med regeringen som motvillig do-
mare. Under 20 års tid fanns frågan om overheadkostnaderna på agendan vid 
varje tillfälle förvaltningscheferna vid universiteten och de större högskolorna 
möttes. Först några år efter införandet av den s.k. SUHF-modellen för bud-
getering och redovisning, d.v.s. strax innan jag lämnade min befattning som 
universitetsdirektör, spred sig ett visst lugn i denna fråga. 

De löntagarfondsbaserade forskningsstiftelserna
Den regering som under Carl Bildt styrde landet under början av 90-talet tog 
sig bland mycket annat an avvecklingen av de inom borgerligheten förhat-
liga löntagarfonderna som man såg som en form av smygsocialisering. Att 
fatta beslut om att fonderna skulle upphöra var formellt sett enkelt. Däremot 
var det i flera år oklart hur de fonderade medlen skulle användas, och flera 
förslag såg dagens ljus och förkastades. Till slut växte det fram en idé om en 
generellt samhällsnyttig användning av fondmedlen, nämligen att använda 
dem dels för att förstärka pensionssystemet som just då (1993) reformerades, 
dels för forskning. Och för att förhindra att medlen i fråga skulle återföras 
till nybildade löntagarfonder efter ett eventuellt regeringsskifte, så beslutade 
man att låsa in – i juridisk mening – forskningsmedlen, totalt ca 10 miljarder 
kr, i särskilda nya stiftelser. Det förhåller ju sig nämligen så att om stiftelse-
bildningsdokumentet, den s.k. stiftelseurkunden, inte medger en upplösning 
av stiftelsen eller en ändring av dess ändamål, så är stiftelsens förmögenhet  
oåtkomlig. På detta sätt bildades de löntagarfondsbaserade forskningsstiftel-
serna år 1994. Och när den socialdemokratiska regering som tillträdde efter de 
allmänna valen hösten 1994 försökte komma åt stiftelsernas medel, så visade 
sig detta vara civilrättsligt omöjligt. På så sätt skedde en substantiell ökning 
av resurserna för externfinansierad forskning, främst genom Stiftelsen för 
Strategisk Forskning (SSF), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) 
och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKS) men också i mer 
begränsat/avgränsat avseende genom Vårdalstiftelsen och Östersjöstiftelsen. 
Av dessa är det främst SSF som stött projekt vid LiU. Men löntagarfonder-
na användes också för att förse de båda högskolor som vid denna tidpunkt 
ombildades till stiftelser, Högskolan i Jönköping och CTH, med erforderligt 
kapital, totalt ca 2 miljarder kr för de båda tillsammans. 
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Forskning vid Campus Norrköping
På samma sätt som den fullständiga läkarutbildningen genererade forsk-
ningsresurser inom de prekliniska ämnena (under paraplybenämningen 
cellbiologi) ledde etableringen av Campus Norrköping till en forskningsöver-
byggnad, främst inom teknikområdet men också i form av nya teman, senare 
ombildade till LiU-interna institut. LiU kunde här i sin argumentation luta 
sig mot den ovan nämnda principen om att civilingenjörsutbildningar mås-
te kvalitetssäkras med hjälp av forskningsresurser. Avvecklingen av den från 
högskolan fristående arbetslivsforskningen resulterade i ytterligare förstärk-
ningar inom området ifråga inom LiU. På detta sätt etablerades på kort tid i 
Norrköping flera vetenskapliga miljöer, vilka visat sig hålla mycket hög klass.

Senare års forskningspolitik
Utvecklingen av forskningen har i övrigt under de senaste 20 åren skett an-
tingen som ett resultat av lokala initiativ eller genom att befintliga forskar-
grupper i öppen konkurrens erhållit resurstillskott (inte sällan mycket stora) 
som en följd av kvaliteten i sina verksamheter. Exempel på lokala initiativ har 
gällt dels existerande eller potentiella styrkeområden som informationstek-
nologi (i vid mening) och livsvetenskap, dels områden av relevans för starka 
grundutbildningar med svag anknytning till forskning, t.ex. didaktik (för lä-
rarutbildningarna) och omvårdnadsforskning (för de s.k. medellånga vårdut-
bildningarna). LiU har i flera fall lyckats mycket väl i att anpassa sig till före-
komsten av nya kassakistor, t.ex. avseende forskarskolor, didaktisk forskning 
etc. En sammanhållen s.k. fundraising har också byggts upp och genererat 
betydande donationer. 

Min förklaring till de nämnda framgångarna är att LiU har en kultur för 
samarbete över ämnesgränserna, stödd av institutionsindelningen, som gjort 
det möjligt för grupper av forskare att hitta varandra snabbt, när nya möjlig-
heter öppnats, inte sällan till stora och mångvetenskapliga projekt. Jag har 
ibland formulerat mig så att LiU är som ett kavalleri som rör sig lätt och smi-
digt i den akademiska terrängen till skillnad från en del andra lärosäten som 
har svårare att snabbt omgruppera sina vetenskapliga trupper, hemmahöran-
de inom andra vapenslag. Den starkare centrala styrningen vid LiU spelar 
sannolikt en betydelsefull roll för den större förmåga att anpassa sig till nya 
möjligheter som jag tycker mig ha iakttagit genom åren.

Det fruktbara samarbetet mellan LiU och Landstinget
På den lokala arenan hade de intensiva och kärleksfyllda kontakterna mellan 
LiU och landstinget, som rådde vid tiden för etableringen av den fullständiga 
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läkarutbildningen, svalnat en del under den följande tioårsperioden, vilket lett 
till återkommande fnurror på tråden, i sig kanske inte särskilt betydelsefulla 
men energislukande och fokusreducerande. De båda parterna hade lättare att 
se grandet i den andres öga än bjälken i det egna. I mitten av 90-talet ledde 
detta till särskilda överläggningar mellan universitetsledningen och lands-
tingsledningen med tecknandet av övergripande samarbetsavtal som resultat. 
Inom ramen för detta avtal inleddes en verksamhet i form av gemensamma 
strategiska satsningar, företrädesvis på (klinisk) forskning och infrastruktur. 
Satsningarna på egentlig forskning har pågått sedan dess med skiftande in-
riktning. Den externa utvärdering av den som skett under 2013/2014 (RE 14) 
indikerar att den på detta sätt definierade forskningen numera avkastar ve-
tenskapliga resultat av hög kvalitet. Den starkaste gemensamma infrastruk-
tursatsningen, i vilken också det lokala företaget Sectra medverkade, utgjor-
des av bildandet av Centrum för medicinsk bildbehandling och visualisering 
(CMIV), som utvecklats till en enhet av mycket hög internationell klass med 
exceptionella utrustningsresurser. Den starka samverkan mellan LiU och 
landstinget som byggts upp på detta sätt har också underlättat annat gemen-
samt agerande vid t.ex. rekrytering av nyckelpersoner till LiU.

De stora externfinansiärernas agerande
De nationella förutsättningarna för forskning har fortsatt att förändras. I bör-
jan av 2000-talet etablerades den nuvarande forskningsrådsorganisationen  
med Vetenskapsrådet (VR) som den dominerande myndigheten med av- 
seende på bidragsgivning men också som främsta rådgivare till regeringen 
i forskningspolitiska frågor. Vid sidan av VR finns två ”satellitråd” i form av 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) 
och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) (före 2013 med 
annan benämning och förkortad till FAS), som visserligen är självständiga 
myndigheter men påfallande ofta uppträder tillsammans med VR och i regel 
anpassar sina policies till dem som VR stannat för. Samtidigt som råden inrät-
tades tillkom också Verket för innovationssystem (Vinnova) – med sina rötter 
i Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek) och detta verks föregångare 
Styrelsen för teknisk utveckling (STU) – som stark bidragsgivare till teknisk 
forskning.

Ett bland flera resultat av den således relativt nya organisationen för ex-
tern finansiering av forskning, innefattande råden, Vinnova och de tidigare 
nämnda löntagarfondsbaserade stiftelserna, har varit en ökad samverkan 
dem emellan i form av breda och gemensamt finansierade program. I den-
na samverkan har inte sällan också Wallenbergstiftelserna och Riksbankens 
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jubileumsfond deltagit. Den tidigare nästan helt forskarinitierat (genom an-
sökningar om projektstöd) styrda bidragspolitiken har därigenom åtminstone 
delvis ersatts av en av finansiärerna gränssatt politik utifrån föreställningar 
om vad som bäst skulle främja utvecklingen av kvaliteten av svensk forskning 
– och i dess förlängning av tillväxt och konkurrenskraft i den svenska ekono-
min. En samtidig utveckling av den externa finansieringen har varit att de en-
skilda bidragen blivit allt större och löpt under flera år – färre forskare har fått 
alltmer resurser. Lärosätenas egen bedömning har också kommit att tillmätas 
allt större värde – medan det tidigare handlat om att prefekten skulle bekräfta 
att det projekt för vilket bidrag söktes kunde beredas plats vid institutionen, 
viktigast i laborativa ämnen, så har universitetsledningens (rektors) bedöm-
ning av de stora programorienterade ansökningarna och prioritering mellan 
dem som ges in från det egna lärosätet kommit att efterfrågas och tillmätas 
avgörande betydelse. 

Kraven på lärosätena att vara medfinansiärer av de projekt som de externa 
finansiärerna vill lämna bidrag till har ökat fortlöpande och lett till att möjlig-
heterna till vad man ibland kallar forskning på eget programansvar har redu-
cerats avsevärt. Det är ju lätt att se att om balansen mellan externa medel och 
internt tillgängliga medel förskjuts till de förras fördel, så når man förr eller 
senare en punkt, när alla interna resurser är uppbundna i medfinansiering. 
Såvitt jag kan förstå har en insikt om detta förhållande under senare år (efter 
2010) börjat vinna insteg också i regeringskansliet men till synes först sedan 
de externa finansiärerna själva börjat peka på problemet. LiU med sina jäm-
förelsevis små fakultetsanslag har naturligtvis varit påfallande hårt utsatt vid 
en jämförelse med de övriga större lärosätena. 

Nyttiggörande av forskningsresultat
Det i politiken generella betonandet av ekonomisk tillväxt och stärkt natio-
nell konkurrenskraft har lett till ett antal regeringsinitiativ för att främja ett 
nyttiggörande av forskningsresultat. Dels har högskolan knutits till näringsli-
vet genom mycket omfattande gemensamma branschforskningsprogram eller 
inom ramen för KKS:s forskningsstöd till de regionala högskolorna, stöd som 
i de flesta fall förutsätter samverkan med regional industri. Dels har förhopp-
ningar knutits till de större lärosätena att dessa, med användande av det in-
strument i form av s.k. holdingbolag som ställts till deras förfogande, skulle 
kunna stimulera, stödja och inledningsvis delfinansiera nyföretagande som 
baseras på forskningsresultat. Kompletterande statligt kapital har funnits 
tillgängligt genom strukturer som kommit och gått, och Vinnova har lämnat 
stöd på många sätt. LiU har uppvisat en avsevärd aktivitet. Min bedömning 
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är dock att verksamheten hittills inte fått något egentligt lyft, vare sig vid LiU 
eller någon annanstans i landet. I en utredning som jag genomförde på rege- 
ringens uppdrag under första hälften av år 2012 kunde jag visserligen konsta-
tera att det på många håll utfördes ett hängivet arbete för att identifiera och 
stödja innovationer, men att det kunde diskuteras om företagna satsningar 
varit lönsamma. Det främsta skälet till det magra resultatet ansåg jag vara att 
de olika regeringarnas politik alla kunde beskrivas som tafatta och halvhjär-
tade, antagligen till följd av att forskningen respektive nyttiggörandet styrdes 
från olika departement. Existensen av det s.k. lärarundantaget, d.v.s. lärarnas 
ekonomiska rätt till de resultat som de uppnått inom ramen för sina anställ-
ningar, har också bromsat lärosätesledningarnas intresse och engagemang för 
nyttiggörandet. 

EU som forskningsfinansiär
En relativ nyhet av växande betydelse utgörs av EU:s forskningsprogram. Det 
handlar här om avsevärda resurser, framför allt inom områden som uppfattas 
vara av betydelse för ekonomisk tillväxt. De flesta program förutsätter sam-
verkan mellan flera universitet och företag etc. i olika länder. Organisatio-
nen för ett stort projekt kan omfatta många tiotals deltagare och föranleda en 
komplex och arbetskrävande ledning och styrning, något som det svenska ve-
tenskapssamhället varit förhållandevis svagt förtrogen med. Eftersom det är 
lärosätet och inte den enskilde forskaren som är part i projektavtalet med EU 
och de övriga deltagarna, så har det uppstått tydliga incitament för LiU att 
ta ansvar för erforderlig management av dylika projekt och avlasta forskarna 
delar av det administrativa arbete som hänger ihop med forskningsverksam-
heten. Detta blir alldeles speciellt viktigt, om LiU inte bara är deltagare i ett 
visst projekt utan också koordinator av detsamma, d.v.s. har ledningsansvaret 
för projektet inför EU. Över huvud taget blir universitetet som lärosäte gene-
rellt mer involverat i såväl förberedande planering som genomförande av den 
EU-finansierade forskningen än i nationellt finansierad forskning. 

Diskussionen om den EU-finansierade forskningen har tidvis varit omfat-
tande och kritiska röster har ibland höjts rörande dess kvalitet – alla deltaga-
re i ett projekt ligger måhända inte i forskningens framkant. Vad som dock 
är oomtvistat är att deltagande i EU-finansierad forskning stärker synlighet 
och anseende på den internationella arenan, särskilt om man som lärosäte 
har många koordinatorsuppdrag. Fr.o.m. år 2007 existerar också inom ramen 
för EU:s forskningsprogram ett särskilt europeiskt forskningsråd (ERC). Att 
erhålla bidrag från ERC är starkt prestigeskapande. Den bidragsgivningen är 
mer grundforskningsinriktad än den som gäller för övriga EU-program. 
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Antalet generella och specifika utlysningar (calls) från EU – och för den 
delen också från de tidigare berörda svenska forskningsfinansiärerna – har 
under senare år ökat dramatiskt och framtvingat en professionell bevakning 
inom LiU för att stödja forskarna, inte minst för att förbereda dem på såväl 
inriktningar som ansökningstider och annan formalia för kommande utlys-
ningar. Mitt intryck är att denna verksamhet har fungerat väl.

Den statliga styrningen av forskningsresurserna
Statsmakterna har inte heller varit overksamma under inledningen av det nya 
seklet, även om deras instrument för styrning blivit allt mindre precisa och 
i stället till stor del ställts till lärosätenas förfogande. Således har inte bara 
professurer, lokaler och utrustning blivit lokala frågor utan för ett par år se-
dan också indelningen i fakulteter. När organisationen i sistnämnda avseende 
lämnades till lokalt avgörande, så upphörde naturligtvis möjligheten för re-
geringen att fördela basresurserna till forskning vid lärosätena på fakulteter. 
Medelsanvisningen för forskning vid ett lärosäte sker således numera i form 
av ett för lärosätet gemensamt ramanslag, något som givetvis ökar den lokala 
ledningens möjligheter till intern omfördelning. Regeringen har i stället de-
finierat generella inriktningar såsom satsning på excellenta forskare som er-
sättning för 90-talets inriktning på många nya doktorer och numera i sin tur 
avlöst av en satsning på unga forskare. Politiken har också sakta men säkert 
fått en starkare inriktning på områden som uppfattats som strategiska utifrån 
tillväxt- och innovationsperspektiv. Strategiska områden med vidhängande 
resurser har definierats i de forskningspolitiska propositionerna och gjorts 
till föremål för ansökan. Vid bifall till ansökan och efter godkänd utvärdering 
av uppnådda resultat permanentas sådana resurstillskott. I regel har dessa 
områden avsett teknik och bakomliggande naturvetenskap. Under de senaste 
åren har också den kliniska forskningen hamnat i visst fokus med hänvisning 
till dess betydelse för sjukvårdens utveckling och för utprövning av nya läke-
medel. 

Professorskontrakt och LiU-foass
På den interna arenan kom obalansen ifråga om finansiering av olika profes-
surer att bli alltmer uppenbar. Den innebar att vissa professurer, inrättade 
långt tillbaka i tiden av regeringen och därmed försedda med ett fakultetsan-
slag, var väl finansierade, oavsett resultat av verksamheten, medan andra, som 
inrättats på lokal nivå, helt eller delvis saknade intern finansiering. Mest tyd-
ligt var detta ifråga om en del av de befordrade professorerna (se det följande 
avsnittet Personalen) och detta oberoende av deras forskningsprestationer. 
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I syfte att i större utsträckning relatera den interna finansieringen till pres- 
tationerna infördes vid LiU några år in på 2000-talet en ordning med s.k. 
professorskontrakt. Inom ramen för särskilda avtal med rektor tillförsäkra-
des den enskilde professorn resurser om drygt två miljoner kr/år under en 
femårsperiod. Detta innebar att hen erhöll en garanti för resurser som näs-
tan nådde upp till den nivå (i reala termer) som gällde för alla professorer på 
1960-talet!! För många innebar detta en dramatisk förbättring, medan det 
för andra mest handlade om en officiell erkänsla, eftersom vederbörande re-
dan åtnjöt en lika hög eller högre intern finansiering som nu avräknades mot 
kontraktsbidraget. Huruvida ordningen med professorskontrakt var ”lönsam” 
i den meningen att den utgjorde en effektiv användning av resurserna, jäm-
fört med alternativa dispositioner, kan jag inte bedöma. En del kontrakt ledde 
nog till goda resultat, men det fanns andra som tedde sig mer verkningslösa.  
Ett program som jag däremot är helt säker på att det var värdeskapande 
långt över resursinsatsen var rekryteringsprogrammet av unga forskare till 
nationellt utlysta forskarassistenttjänster (LiU-foass, numera LiU Research 
Fellows) med god finansiering också av basresurser för den unge forskarens 
verksamhet. Programmet har inte sällan kompletterats av och överlappat de 
stora externa forskningsfinansiärernas senare införda likartade program med 
mycket god utdelning till LiU. 

Konkurrensutsättning av basanslagen
Den senaste stora förutsättningsförändringen från statsmakternas sida ut-
görs av det program som introducerats för omfördelning på kvalitetsbasis av 
lärosätenas basanslag för forskning, d.v.s. summan av de tidigare fakultets- 
anslagen till lärosätet. De mätningar som kan företas för ändamålet baseras 
på bibliometri och inflöde av externa medel. Och de kan, efter hand, komplet-
teras med kollegiala bedömningar, s.k. peer reviews. Det låter sig sägas att det 
är bättre att skickligare forskare får mer resurser och oskickligare får mindre. 
Men det låter sig också problematiseras. I viss mån kan dessa mätningar och 
bedömningar täcka kvalitet, men invändningarna rörande bristande legitimi-
tet, enskilda forskares rörelse in i en allt smalare mittfåra (s.k. mainstream) 
och undvikandet av risktagande i den vetenskapliga verksamheten gör sig 
också hörda. Det är även problematiskt om forskningsorganisationen vid ett 
lärosäte får bilden av en schweizerost med stora hål, där hålen representerar 
grupper som avvecklats i stället för att utvecklas och som därför inte kan ge 
stöd åt vare sig kollegor i kvarvarande starka grupper eller åt grundutbild-
ningen. På det ena eller andra sättet kommer dock sannolikt kvalitetsbedöm-
ningarna och omfördelningarna att bestå och göra det nödvändigt för LiU att 
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anpassa sig till dem, ehuru med beaktande av och förhoppningsvis neutralise-
rande deras negativa konsekvenser. 
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Personalen

1960-talet – professorerna kompletteras med nya lärargrupper:  
lektorer och adjunkter
Förändringarna har varit mycket omfattande inom det personaladministra- 
tiva området. Om man går tillbaka till början av 1960-talet fanns det vid in-
stitutionerna i princip enbart professorer med fullmaktsanställning (s.k. ordi-
narie tjänster), vetenskapliga assistenter till dessa och en eller annan anställd 
med administrativa och/eller tekniska arbetsuppgifter. Därtill kom i en del 
fall tillfälligt anställda lärare och kanske någon docent. Den stora expansio-
nen av grundutbildningen ledde emellertid vid den här tidpunkten fram till in-
troduktionen av en ny grupp lärare, universitetslektorer, också anställda med 
fullmakt, och vars uppgift avsåg enbart undervisning och examination. Kriti-
ken mot att lektorerna inte hade något utrymme i sin tjänst för egen forskning 
var stark redan från början och framfördes från gruppen under lång tid där- 
efter. Statsmakternas hållning var emellertid den att man till nöds hade råd 
med den starka expansionen av grundutbildningen men att det inte var möj-
ligt att låta den åtföljas av ens en partiell expansion av forskningen – inget som 
helst volymsamband således mellan de båda verksamheterna, nota bene, när 
det gällde de filosofiska fakulteterna. När universitetsfilialerna inrättades 1967, 
så kom de att bemannas av enbart lektorer samt ytterligare en ny lärargrupp, 
adjunkterna. Dessa senare skulle företrädesvis bedriva den enklare grupp- 
undervisning, laborationshandledning och färdighetsträning av olika slag, 
som assistenterna/doktoranderna stod för vid universitetens institutioner.

Vid den här tidpunkten hade det också blivit nödvändigt att formalisera 
anställningen av de många lärare som skulle komplettera professorerna och 
de ordinarie lektorerna, vilka alla tillsattes efter sofistikerade sakkunnigpröv-
ningar och utnämndes av Kungl. Maj:t. Konsistorierna fick därför möjlighet 
att inrätta extra tjänster som universitetslektor och universitetsadjunkt och 
utan motsvarande kompetensgranskningar anställa personal på dessa tjäns-
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ter, dock endast med tidsbegränsade förordnanden. Man fick också möjlig-
het att anställa icke-behöriga på sådana tjänster, men endast med ettårsför-
ordnanden. Som jag berört i avsnittet om utbildningen, så var icke-behöriga 
lärare mycket vanliga inom de stora, ospärrade ämnena, framför allt inom 
de samhällsvetenskapliga fakulteterna, och behörighetsbristerna kunde vara 
mycket stora. 

Förhandlingsrätt för statsanställda – strejker och lockouter vid universiteten
År 1965, d.v.s. några år innan LiH bildades, genomfördes också en annan re-
form, nämligen den som gav de statsanställda förhandlingsrätt och i samband 
därmed i huvudsak samma fackliga rättigheter som de privatanställda redan 
åtnjöt. Tidigare hade de statsanställdas organisationer haft rätt till överlägg-
ningar med den arbetsgivarenhet som var inrymd i finansdepartementet, men 
om man inte kom överens vid dessa samtal, så beslutade regeringen i frågan 
och de statsanställda hade inte rätt att tillgripa några stridsåtgärder. Jag vet 
inte om frustrationen över detta hade vuxit sig mycket stark, men första gång-
en det nya systemet med förhandlingar mellan den nybildade myndigheten, 
statens avtalsverk (numera arbetsgivarverket), och de fackliga organisationer-
na genomfördes, så slutade den hösten 1966 med en lång strejk från SACO:s 
sida, vilken omfattade också alla universitetslärare. Efter den erfarenheten 
har stridsåtgärder från parterna på det statliga området varit sällsynta, min-
dre omfattande och kortvariga. LiH omfattades dock av en ny arbetskonflikt 
1971, varför lärosätet inte helt saknar erfarenhet av en sådan situation. Men 
förhandlingsrätten rörande olika typer av arbetsvillkor har visat sig vara av 
stor betydelse, inte minst till följd av den omfattande förändring av arbets-
rätten som växte fram under 1970-talet och som jag återkommer till nedan.

Biträdande professorer
I anslutning till att forskarutbildningen reformerades 1969, vilket jag redo- 
gjort för tidigare under avsnittet om forskning, så rensades det friskt i floran 
av tjänstebenämningar på professorsnivån – eller formellt sett, på nivån precis 
under. Där hade det inom olika ämnen dvalts en rad ordinarie tjänster vars 
innehavare haft forskning som primärt uppdrag men också haft viktiga uppgif-
ter inom utbildningen såsom biträdande professorer, laboratorer, observatorer, 
prosektorer, preceptorer, forskardocenter m.fl. Alla dessa kom nu att kallas bi-
trädande professor. För att tillgodose behovet av handledning inom den snabbt 
ökande forskarutbildningen fick konsistorierna rätt att inrätta extra tjänster 
som biträdande professor med ett starkt förenklat tillsättningsförfarande, d.v.s. 
samma typ av ventil som tillämpades inom grundutbildningen. Men även här 
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gällde principen om tidsbegränsad anställning för den som innehade en extra 
tjänst, tre år var den längsta möjliga förordnandetiden. 

Adjungerade professorer 
Som jag berört i huvudavsnittet om forskning, så förekom det vid den här 
tiden en omfattande diskussion om samverkan mellan lärosätena och det 
omgivande samhället, inte minst industrin. I första hand gällde diskussionen 
om och i så fall vad lärosätena kunde bidra med, t.ex. inom ramen för upp-
dragsforskning. Men den gällde också den motsatta situationen, vad kunde 
företagen bidra med för att stärka högskolan. Efter utländsk förebild (bland 
annat Nederländerna) presenterade UKÄ i början av 1970-talet en utredning 
(i vilken jag f.ö. var huvudsekreterare) om etablering av en ny företeelse, s.k. 
adjungerade professorer, d.v.s. personer med professorskompetens som var 
anställda i t.ex. ett industriföretag men som efter överenskommelse med be-
rörd huvudarbetsgivare anställdes vid lärosätet på en deltidsbefattning med 
uppgifter inom främst forskning och forskarutbildning. 

Den nya arbetsrätten växer fram
1970-talet kom i övrigt att kännetecknas främst av den nya arbetsrättens 
framväxt. Den kännetecknades av en intensiv lagstiftning. Särskilt inom den 
privata sektorn hade en stor del av arbetsrätten baserats på kollektivavtal. 
Men stora områden var i princip oreglerade, och inom dessa gällde att arbets-
givaren fattade beslut inom ramen för den generella principen om arbetsgi-
varens rätt att organisera, leda och fördela arbetet. Inom statsförvaltningen 
hade speciallagstiftning (statstjänstemannlagen), kompletterande förord-
ningar och ensidigt fastställda reglementen utgjort hela regelverket och först 
efter 1965 börjat kompletteras med kollektivavtal. Den statsanställde hade att 
”lyda förmans befallning”. 

Först ut på banan av de nya lagarna var lagen om anställningsskydd (LAS). 
Jag hade just blivit anställd som personalchef vid LiH, när propositionen om 
LAS kom. Jag minns att jag tog med den till ett av de första mötena som jag 
bevistade i det nätverk som fanns för personalchefer vid universitet och hög-
skolor och redogjorde för förslagen. Mina kollegor, som nog aldrig sett en 
proposition – men var mycket kunniga om innehållet i cirkulär från avtalsver-
ket – häpnade över hur det skulle bli på arbetsmarknaden, men de försäkrade 
med en mun att den nya lagen självfallet inte skulle gälla vid universiteten. Ett 
år senare pratade vi inte om något annat när vi träffades. Som en följd av LAS 
blev ganska omgående många i den administrativa och tekniska personalen 
som gått på ettårsförordnanden på extra tjänster, ofta med extern finansie-
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ring, tillsvidareanställda, något som ledde till stor oro hos de forskare som 
förutsattes finansiera tjänsterna med fortsatta anslag. Särskilt stor var vid LiU  
bestörtningen inom den medicinska fakulteten. Det spreds också ett rykte om 
att det aldrig varit meningen att LAS skulle tillämpas vid medicinsk fakultet, 
utan det var enbart till följd av mitt agerande som personalchef som det blev 
som det blev! Underlag till ryktet hade minsann inhämtats från en riksdags-
man från länet. Varför det blev på samma sätt vid övriga universitet var oklart. 

LAS spillde också över på en del av de förordningsreglerade lärartjänsterna, 
så att behöriga extra lektorer och adjunkter skulle förordnas tills vidare (få 
s.k. fast tjänst) – förordningarna om tidsbegränsade anställningar upphäv-
des i denna del. De särskilda tidsbegränsade tjänsterna i forskarkarriären, för  
docenter och forskarassistenter, kvarstod emellertid utan hinder av LAS (som 
viker för annan författning eller för kollektivavtal). Acceptansen för tidsbe-
gränsade anställningar i nämnda karriär har f.ö. överlevt hela min anställ-
ningstid vid LiU, även om den fått alltmer begränsade uttryck. 

Det förtjänar i sammanhanget att noteras att trots att LiH/LiU var lojalt 
till den nya lagstiftningen och inte försökte kringgå den med mer eller mindre 
otillåtna arrangemang (något som förekom vid en del andra lärosäten), så 
uppstod mycket sällan behov av uppsägning på grund av övertalighet. 

Medbestämmandelagen (MBL) kom ett par år senare och kunde introdu-
ceras vid LiU utan större svårigheter. Förhandlingarna kunde visserligen vara 
hårda ibland, men de fördes i en ömsesidigt respektfull och konstruktiv anda. 
Som jag uppfattat det, så lades vid den här tiden grunden för det goda sam-
arbete mellan den lokale arbetsgivaren vid LiU och de lokala fackliga orga-
nisationerna som sedan hela tiden präglat förhållandena vid LiU. Vi kunde 
ibland ta del av beskrivningar av rysansvärda konflikter vid andra universitet 
och gemensamt glädjas åt att så arbetade vi inte vid LiU – och detta var bra för 
både universitetet och dess anställda; det fanns i grunden ingen motsättning 
om man anlade ett långsiktigt betraktelsesätt. 

Som en följd av MBL upphörde – med viss fördröjning – de anställdas rätt 
att vara fullvärdiga ledamöter i t.ex. universitetsstyrelsen. Fortfarande har 
man dock närvarorätt där som förvaltningsrättsligt komplement till det ar-
betsrättsliga inflytande som man åtnjuter genom MBL och det lokala med-
bestämmandeavtalet. Studenternas rättigheter till representation påverkades 
däremot naturligtvis inte av denna förändring. 
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Från central till lokal lönebildning
Lönerna var i början av 1970-talet centralt bestämda, utan undantag. Varje 
tjänst var placerad i en s.k. lönegrad, i vilken det fanns en stege i form av s.k. 
löneklasser som den anställde klättrade i med hjälp av sina anställningsår i 
tjänsten. I fråga om lärarna var alla som tillhörde samma kategori, t.ex. pro-
fessorer, placerade i samma lönegrad. Samma grundsystem gällde för den 
administrativa och tekniska personalen, men för dessa kategorier kunde den 
innehavda tjänsten flyttas upp till en högre lönegrad (och ev. därvid också ges 
en ny titel), om uppgifterna i tjänsten utvecklats på ett sätt som motiverade 
detta. Men denna fråga prövades, på individnivå, av avtalsverket och de cen-
trala fackliga organisationerna. Lönenivåerna, d.v.s. vilket krontalsbelopp som 
gällde i en viss lönegrad, fastställdes årligen i de nationella förhandlingarna. 

Under 1980-talet mjukades det benhårda centrala systemet upp undan för 
undan. Inom vissa bristområden, speciellt IT-området, rådde hård konkur-
rens om arbetskraften. Det blev därför nödvändigt att utöver de traditionella 
kriterierna för löneökning, d.v.s. arbetsuppgifternas svårighetsgrad och den 
anställdes skicklighet, beakta också lönesättningen hos andra arbetsgivare. 
Så kallade MLT infördes och ställdes till myndigheternas disposition i form 
av lokala potter. MLT stod för marknadslönetillägg men kom, av frustrerade 
kvinnliga anställda, att benämnas manligt lönetillägg. Och sant var det att 
tilläggen, vart och ett värt 300 kr, i huvudsak tillföll män, oftast i yngre medel-
åldern och anställda för arbete, undervisning eller teknisk service, inom data- 
och elektronikområdet. Men det var också där som den svåra konkurrensen 
fanns, samtidigt som det var få kvinnor, som arbetade med sådana uppgifter. 
Efterhand blev lönebildningen, inkl. de årliga förhandlingarna, en lokal fråga 
i sin helhet, först för den administrativa och tekniska personalen och sedan 
också för lärarkollektivet. Efter ett slopande av hela lönegradssystemet och 
övergång till en ordning som innebar att varje lön fastställdes enbart i form av 
ett krontalsbelopp, skapades förutsättningar för en avsevärd lönedifferentie-
ring också inom lärargruppen. Övergången till lokala löneförhandlingar inne-
bar att prefekterna och övriga enhetschefer blev centrala aktörer, eftersom de 
stod för det underlag för förhandlingarna som personalchefen grundade sina 
bud på till de fackliga organisationerna. 

Rekrytering av personal – allmänt
Processen för rekrytering av personal har också utvecklats kraftigt. I början 
av 1970-talet hade framför allt anställningen av en professor karaktär av en 
rättsprocess mellan två eller flera stridande parter, snarare än av en rekryte-
ring utifrån ett konkret arbetsgivarintresse. Den offentligarättsliga reglering-
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en av alla anställningar utgick från regeringsformens stadganden om att ur-
valet mellan behöriga sökande skulle ske på saklig grund, såsom förtjänst och 
skicklighet. Förtjänst betydde i detta sammanhang antalet tjänsteår i staten. 
Efterhand kom förtjänst att ges allt mindre vikt till förmån för skicklighet. Re-
kryteringsarbetet blev därför svårare, eftersom bedömningen av olika dimen- 
sioner av skicklighet var betydligt vanskligare än att räkna tjänsteår. 

Rekrytering av administrativ och teknisk personal
För administrativ och teknisk personal tillämpades redan 1970 i första hand 
skicklighet som urvalsgrund. Vilken skicklighet som skulle tillmätas betydelse 
skulle framgå av det dokument, kungörelsen, som publicerades för att ange att 
tjänsten var ledig till ansökan och där arbetsuppgifter och kvalifikationsöns-
kemål beskrevs. När ansökningarna kommit in till LiH/LiU kunde en process 
inledas som hade förhållandevis tydliga personaladministrativa inslag som vi 
känner dem idag och således omfatta också intervjuer med en eller flera sö-
kande och referenstagning. Sedan beslut om anställning fattats kunde sådan 
sökande som var missnöjd med beslutet överklaga det till UKÄ och eventuellt 
vidare till regeringen. Detta var dock relativt ovanligt, när det handlade om 
administrativ och teknisk personal.

Rekrytering av lärare
När det gällde rekrytering av lärare förhöll det sig annorlunda så till vida att 
det i universitetsstadgan och sedermera i högskolelagen/högskoleförordning-
en fanns angivet vilka behörighetskrav och befordringsgrunder som gällde 
för olika tjänster, t.ex. professurer och ordinarie lektorat. Detta innebar en 
definition av vilken skicklighet som skulle bedömas för att man i anställnings-
processen skulle uppfylla regeringsformens krav. Men också den detaljerade 
handläggningsprocessen reglerades i nämnda författningar, särskilt ingå-
ende ifråga om professurer. Även en tid efter det att LiH bildats, så avgavs 
förslagen till innehavare av tjänst som professor och ordinarie lektor av den 
samlade fakulteten, som röstade på vilka sökande som skulle placeras i första 
förslagsrum och eventuellt i andra och tredje, om det fanns skäl för detta. 
Underlag för ställningstagandena hade man, utöver av de handlingar som sö-
kandena gett in, av sakkunnigutlåtandena. Däremot förekom inga personliga 
sammanträffanden med sökandena, och man ansåg sig inte kunna ta någon 
hänsyn till eventuella kända brister i de personliga egenskaperna. Pedagogisk 
förmåga eller ledarförmåga beaktades i princip inte alls, frånsett att provföre-
läsningar genomfördes, dock med hög tolerans av brister i framförandet. Om 
man kände ett desperat behov av att undvika att en uppenbart olämplig sö-
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kande anställdes, fick man i första hand försöka påverka ämnesbenämningen, 
innan professuren ledigkungjordes, och i andra hand skruva på bedömningen 
av vederbörandes vetenskapliga skicklighet, om möjligt genom medverkan av 
en eller flera av de sakkunniga. Förfarandet illustrerade en konflikt mellan 
rättssäkerheten (den sökandes rätt att bli korrekt bedömd) och effektiviteten 
(lärosätets strävan att anställa väl fungerande arbetskraft). 

Fakultetens förslag gavs in till regeringen som tillsatte dessa tjänster. Till en 
början undertecknades besluten av Konungen personligen, men han ersattes 
efter hand av det ansvariga statsrådet. Fakultetens förslag kunde överklagas 
till UKÄ. Överskottet inom många ämnen av kvalificerade personer (med sto-
ra egon) och underskottet på professurer ledde inte sällan till att kampen om 
de lediga tjänsterna i många fall var stenhård. Överklaganden var därför van-
liga liksom anmälningar till JO och JK med hänvisning till allsköns upplev-
da formella brister och orättvisa bedömningar. Professorstillsättningarna tog 
inte sällan flera år. Rekordet vid LiU, ett rekord som aldrig kommer att slås, 
togs av tillsättningen av en professur i teoretisk fysik, som tog nästan tio år.

Långsamt luckrades detta stelbenta anställningsförfarande upp. Ett för-
sta viktigt steg var att regeringen föreskrev att s.k. tjänsteförslagsnämnder 
skulle ersätta fakulteterna som förslagsställande organ. Därigenom skapades 
åtminstone en mer ändamålsenlig församling som skulle vara ansvarig för 
beredningsarbetet. Vid LiU och så småningom även vid andra lärosäten in-
fördes utbildningar för nämndledamöterna och introducerades också inter-
vjuer med dem som de sakkunniga identifierat som utgörande en tätgrupp. 
I takt med att förordningarna gav utrymme för det, så kom nämnderna att 
också beakta pedagogisk skicklighet och ledarförmåga, t.ex. förmåga att leda 
forskningsgrupper och generera externa medel. Men det hände likväl vid ett 
tillfälle att en av dekanerna kom in på mitt rum och beklagade sig över att han 
vid det just timade sammanträdet i nämnden sett sig nödsakad att ställa sig 
bakom ett förslag till rekrytering till en professur som han bedömde skulle 
komma att innebära en katastrof för det berörda ämnet. För mig tedde det sig 
mycket egendomligt, att processen för anställning av de mest betydelsefulla 
personerna vid universitetet var konstruerad på ett sätt som kunde föranleda 
den högste ansvarige för rekryteringen att formulera en sådan prognos för 
utfallet – och känna sig tvungen att medverka till ett sådant resultat. Under 
senare år har emellertid sådana rekryteringsutfall i allt väsentligt lyst med sin 
frånvaro. De rekryteringsansvariga har blivit alltmer professionella i valet av 
metoder och förmågan att tillämpa dem. 

Indelningen av tjänsterna i ordinarie, extra ordinarie och extra upphörde så 
småningom, vilket underlättade för regeringen att överlämna rätten att fatta 
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beslut i lärartillsättningsärendena till lärosätena, först ifråga om lektoraten 
och fr.o.m 1993 även professurerna. Regeringen hade redan tidigare abdikerat 
från de s.k. besvärsärendena genom att inrätta en särskild överklagandenämnd 
för högskolan med rätt att som sista instans pröva överklaganden av beslut 
inom lärosätena avseende t.ex. rekryteringsärenden men också vissa student- 
ärenden. Överklagandena i tillsättningsärenden har minskat i mängd under 
senare år, kanske inte minst till följd av den reform som beskrivs i nästa stycke. 

Införande av en befordringsrätt
I slutet av 1990-talet infördes en nyhet som väckte stor uppmärksamhet och 
mycket blandade känslor bland lärare/forskare och deras akademiska ledare 
(rektorer, dekaner etc.). Det handlade om befordringssystemet, som inne-
bar att en tillsvidareanställd lektor som styrkt behörighet till professur hade 
rätt att befordras till professor. På motsvarande sätt skapades en möjlighet 
till befordran för en adjunkt till lektor. Grunden för statsmakternas beslut 
kom från två utredningar som jag parallellt var delaktig i, dels Högskol- 
lärarutredningen, som såg över lärartjänstorganisationen inom högskolan, 
dels JÄST-gruppen, som arbetade med att utveckla förslag som skulle främja 
en ökad jämställdhet inom högskolan. Förslagen från de båda utredningarna 
var att högskoleledningarna skulle ges rätt att till professor befordra sådan 
lektor som styrkt behörighet till professur. Möjligheten var primärt avsedd att 
användas för att öka andelen kvinnor i professorskåren, något som bedömdes 
vara viktigt utifrån ett antal kvalitetsdrivande dimensioner. Men regeringen 
valde att gå längre i så mening att man flyttade rätten till befordran från ar-
betsgivaren till individen. Rätten för individen till befordran ledde till en skyl-
dighet för arbetsgivaren att befordra vederbörande.

Detta innebar ett par steg i riktning mot ett mera komplett s.k. tenure- 
track-system och således till att man kunde bli professor utan att ha utsatts 
för öppen konkurrens. Många var upprörda och verkade från sina positioner 
för att reducera reformens verkningar. Man kunde visserligen se poänger med 
ett befordringssystem, men detta borde utformas som att det skulle finnas 
en möjlighet att bli befordrad – i enlighet med de nämnda utredningsförsla-
gen som man alltså ställde sig bakom – men inte en rättighet. Överklaganden 
av nekade befordringar bifölls emellertid inte sällan, varför motståndet efter 
hand ebbade ut. Många som blev befordrade blev dock sedan upprörda för 
egen del, eftersom vare sig lön eller tillgång till resurser förändrades på nå-
got omedelbart eller automatiskt sätt. Initialt var det mycket tal om ett A-lag 
av professorer (som tillsatts i öppen konkurrens) och ett B-lag av professo-
rer (som befordrats), men eftersom meriterna i form av faktiska prestationer 
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långt ifrån alltid fördelade sig på utövare på det sätt som förutsatts, så har den 
här diskussionen enligt min mening i allt väsentligt upphört. Det, i avsnittet 
om forskning, redovisade systemet vid LiU med kontraktsprofessorer illus-
trerade också att skillnaderna inte följde kategoriseringen. Majoriteten av nya 
professorer tillkommer numera genom befordran av lektorer. 

Ett nytt arbetstidsavtal för högskolans lärare
År 2007 hade ett nytt nationellt arbetstidsavtal för högskolans lärare suddat 
ut gränserna för vilka arbetsuppgifter en viss typ av lärare kan ha, så att lära-
ren inom ramen för sin årsarbetstid kan vara verksam inom forskning, utbild-
ning och administration med den fördelning under det enskilda året som är 
mest ändamålsenlig. Samtidigt har lärarnas behov av en fortlöpande kompe-
tensutveckling getts ett erkännande och inte setts som en fråga för enbart den 
anställde att söka lösa utan också en skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda. 
LiU spelade genom dåvarande rektor (Mille Millnert) en viktig roll för arbetet 
med att få till stånd ett nytt centralt avtal och lyckades också uppnå ett kom-
pletterande lokalt avtal om lärarnas arbetstid, som jag menar är förebildligt i 
sin långsiktiga balans mellan arbetsgivar- och arbetstagarintressen. 

Den så kallade autonomipropositionen
Genom riksdagens beslut i anledning av den s.k. autonomipropositionen 2010 
upphörde nära nog all reglering i högskolelagen och högskoleförordningen av 
lärartjänsterna vid universitet och högskolor. Det ankommer nu på universi-
tetsstyrelsen att besluta om en s.k. anställningsordning, i vilken man anger 
vilka läraranställningar som får förekomma, hur de skall definieras och hur de 
skall tillsättas. En viktig regel, som infördes i högskoleförordningen samtidigt 
som nästan all annan reglering upphörde, var att det skulle åter vara möjligt 
tillämpa ett s.k. kallelseförfarande, d.v.s. rekrytera någon särskilt skicklig per-
son till en professur genom en mycket förenklad process. Ändringen syftade 
i första hand till att genom en snabb process öka möjligheterna att rekrytera 
mycket framstående forskare från näringslivet eller från utländska universitet. 

Ökad internationell rekrytering
Den allmänna globaliseringen som för högskolan bland annat inneburit ett 
väsentligt mer omfattande internationellt forskningssamarbete och en starkt 
ökad rekrytering av utländska studenter till såväl forskarutbildning som 
grundutbildning har lett till ett ökat intresse för rekrytering av utländska 
forskare. Arbetsspråket i många forskargrupper men också i en hel del utbild-
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ningar på forskarnivå och avancerad nivå har kommit att bli engelska, vilket 
givetvis underlättat för forskare från andra länder att göra sig hemmastadda 
vid svenska lärosäten. Samtidigt har utbudet av sådana potentiella sökande 
ökat som en följd av politiska oroligheter i vissa länder och starkt vikande eko-
nomi i andra. Sverige som inte genomgått vare sig den ena eller den andra av 
dessa prövningar har därför kommit att framstå som ett attraktivt alternativ 
för många. Regeringen har sökt använda sig av situationen genom att anvisa 
riktade medel för rekrytering av särskilt framstående internationella forskare, 
något som LiU lyckats utnyttja till sin fördel.

Sammanfattning
Sammantaget kan jag konstatera att nästan alla beslut som gällde personalen 
vid högskolan har flyttats, under de år jag varit verksam vid LiU, från central, 
d.v.s. nationell, nivå till lokal nivå och där fattas av rektor eller prefekt/enhets-
chef eller löses inom ramen för lokala avtal. Såvitt jag kan bedöma har detta 
lett till att besluten etc. bättre harmonierar med verksamheten och att det 
fokus som tidigare legat på offentligrättslig reglering nu ersatts med en pro-
fessionellt verkande och allsidig personaladministration, jämförbar med den 
som förekommer inom andra myndigheter och privata företag. Universiteten 
bör dock aldrig bli helt lika andra organisationer – den enskilde läraren/fors-
karen behöver ett eget handlingsutrymme för att hen skall prestera på högsta 
nivå och därvid känna stimulans och glädje i arbetet. Detta låter sig givetvis 
sägas också om anställda i andra organisationer, men ett universitet är – och 
bör sträva efter att förbli – ett lösare kopplat system än andra, så att den aka-
demiska personalen kan ha denna större vardagliga frihet. 
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Ekonomin

Komplicerad anslagsstruktur
Förändringarna av den ekonomiska styrningen har varit mycket omfattande. 
När LiH bildades kännetecknades denna av en omfattande och komplex an- 
slagsstruktur, ofta baserad på kostnadsslag. För varje fakultet fanns ett  
anslag till lärarpersonal och ett anslag till driftkostnader. Anslaget till lärar-
personal var ett s.k. förslagsanslag och fick belastas med kostnader enligt 
speciella regler. Det fanns inget tak för anslaget som alltså hade karaktär av 
en förhandskalkyl. Anslagen till de filosofiska fakulteterna överskreds alltid 
på 1960-talet och början på 70-talet till följd av att studentantalet under-
skattats. När man sedan genom den tidigare nämnda universitetsautoma-
tikens regler fick disponera mer lärarresurser (i form av undervisningstim-
mar, som kunde samlas ihop till extra lärartjänster), så var det fullt tillåtet 
att belasta dessa förslagsanslag med de således tillkommande lönerna. I 
den mån det i regleringsbrevet angivna budgetbeloppet inte utnyttjades för 
lärarlöner fick det outnyttjade beloppet inte omdisponeras till annan an-
vändning och inte heller sparas för användning ett kommande år. Men detta 
inträffade i praktiken enbart vid de övriga fakulteterna.

Driftkostnadsanslagen skulle täcka lönekostnader för administrativ och 
teknisk personal vid institutionerna samt materiel och andra omkostnader 
i verksamheten. Dessa anslag var s.k. reservationsanslag, vilket innebar att 
behållningar fick föras över till påföljande budgetår. Däremot fanns det inget 
regelverk som medgav att de överskreds. Båda typerna av anslag var givetvis 
beräknade i ett visst löneläge. När sedan detta förändrades genom att nya 
löneavtal träffades, uppstod inga problem alls ifråga om förslagsanslagen, ef-
tersom de kunde fritt belastas också med de ökade lönerna. När det gällde de 
nämnda driftkostnadsanslagen förhöll det sig annorlunda i den meningen att 
lärosätena där måste kompenseras för den högre lönenivån. Detta ledde till 
mycket omfattande beräkningar, tjänst för tjänst, för att få fram kompensa-
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tionsbeloppen som via UKÄ underställdes regeringen för godkännande. Det 
kan förtjäna att nämnas att vid UKÄ var det jag som ansvarade för dessa be-
räkningar under några år, vilket medförde åtminstone en fördel inför mitt ar-
bete som personalchef vid LiH, nämligen att jag hade en detaljerad kunskap 
om tjänstestrukturer och lönelägen för all administrativ och teknisk personal. 
Någon annan specifik kompetens kan jag inte erinra mig att jag hade.

För universitetsförvaltningen fanns ett förslagsanslag, som baserade sig på 
en av regeringen fastställd organisation, som angav vilka tjänster som skulle 
finnas och i vilka lönegrader som de hörde hemma. Därtill fanns en begränsad 
möjlighet att anställa extra personal. Anslaget kunde också belastas med ram-
belopp för skilda lärosätesgemensamma kostnader, t.ex. för telegram/telefoni 
och lokalvård. För universitetsbiblioteket fanns ett förslagsanslag för personal 
och ett reservationsanslag för bokinköp. 

Anslagsstrukturen hade bara ett par år tidigare rensats från anslag av  
typen ”Biträdeshjälp till docenter” och ”Bidrag till ograduerade forskares ve-
tenskapliga verksamhet”, vilka lagts in i driftkostnadsanslagen. Förekomsten 
av sådana anslag speglade den starkt hierarkiska och professorscentrerade 
institutionsmiljön, i vilken tillgängliga administrativa och tekniska resurser 
sågs som professorns ”egendom” och inte kunde förväntas komma vare sig 
andra seniora lärares (docenternas) eller forskarstuderandenas användning. 
Just den synen levde nog kvar på sina håll också inom LiH/LiU i ett eller två 
årtionden, företrädesvis inom den medicinska fakulteten, där professorerna 
typiskt sett var äldre och därmed fastare rotade i den nämnda kulturen.

”Gratis” lokaler och utrustning
Lokalerna var gratis för lärosätet i den meningen att inga hyror erlades.  
Däremot fanns det ytterst få möjligheter att få tillskott av lokaler på annat sätt 
än genom den grandiosa form för beredning och beslut om lokalinvestering-
ar som jag återkommer till i nästa huvudavsnitt. För mer omfattande inves-
teringar i utrustning fanns en nationell myndighet, utrustningsnämnden för 
universitet och högskolor (UUH), som prövade ansökningar från lärosätena. 
Wallenbergstiftelsen var också en viktig finansiär, inte minst av särskilt dyrbar 
utrustning. En särskild myndighet, nämnden för undervisningssjukhusens 
utbyggande (NUU), hade ansvar för förhandlingar med landstingen om de 
lokal- och utrustningsinvesteringar som behövde företas med anledning av lä-
karutbildningens och den medicinska forskningens utnyttjande av sjukhusen. 
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Ransonering av den dyrbara ”datamaskintiden”
I början av 1970-talet fanns det för användning inom forskningen en hand-
full datorer i landet, knutna till de s.k. datamaskincentralerna i Stockholm, 
Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå. Användningen av dessa datorer var taxe- 
finansierad och bekostades från ett särskilt nationellt anslag, ”Kostnader för 
datamaskintid”, som fördelades på lärosäten av UKÄ och Statskontoret i sam-
råd. Inom LiH fördelades sedan detta anslag vidare på forskare som på det 
sättet kunde köpa sig tid för körningar på de eftertraktade datorerna. Det gäll-
de då att utnytta erhållen tid, t.ex. 15.00-15.30. Missade man den på grund av 
t.ex. strul med hålkorten så fick man komma tillbaka kanske en månad senare. 

Statlig redovisning som egen konstart
Den statliga redovisningen utgjorde vid den här tiden en konstart i sig. För 
den som i likhet med mig utbildats i redovisning av det slag som förekom 
inom de privata företagen framstod den statliga varianten som i det närmaste  
obegriplig. Exempelvis förekom inga kapitalkostnader i de enskilda myn-
digheternas redovisning, och såvitt jag kan erinra mig var periodisering ett 
okänt begrepp. Jag tror inte att det existerade någon utbildning inom hög-
skolan som förberedde ekonomer för statlig redovisning, utan den kunskap 
som erfordrades tillhandahölls genom kurser av Riksräkenskapsverket (vars 
motsvarande nutida verksamhet återfinns inom Ekonomistyrningsverket och 
Riksrevisionen). Härtill kom givetvis en sorts faktisk lärlingsutbildning –  
nyanställda fick lära sig handgreppen av di gamle. 

Extern finansiering växer fram – och debatten om OH-kostnaderna
Den externa finansieringen var mycket måttlig, men den var inte längre mar-
ginell som under 1960-talet. Som jag berört i avsnittet om forskning introdu-
cerades i början av 1970-talet en avgift som skulle belasta rådens bidrag till 
forskarna. Den fastställdes av riksdagen till två (2) procent och motiverades 
av lärosätenas arbete med den löneadministration och ekonomisk redovis-
ning som kunde bedömas höra samman med bidragen. Grunden till den eviga 
diskussionen om overheadkostnaderna, deras beräkning och finansiering, var 
därmed lagd. Och upprördheten bland berörda forskare har i huvudsak hållit 
sig på en konstant nivå, oavsett procentnivån för OH-kostnaderna. 

Försöksverksamhet med programbudgetering 
En i sak viktigare förändring inleddes med försöksverksamheten med s.k. 
programbudgetering, en budgetmodell som hade sina rötter i den amerikan-
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ska försvarsmakten (och som just därför ifrågasattes av en del USA-kritiska 
röster). Medan den tidigare anslagsstrukturen primärt varit kostnadsslagsin-
riktad tog den nya modellen sikte på de verksamheter som skulle finansieras 
och delade in dessa i s.k. program, vart och ett med en avgränsad finansiering. 
LiH var en av de drygt 20 myndigheter – bland lärosätena också CTH – som 
fick regeringens uppdrag att delta i denna försöksverksamhet. Anslagsstruk-
turen lades om så att det fanns anslag för ett forsknings- och ett utbildnings-
program inom var och en av de tre fakulteterna. De tidigare anslagen för 
lärarpersonal respektive för driftkostnader fördelades nu på de nya program- 
anslagen. Till dessa fördes också anslagen för förvaltningen och biblioteket, 
eftersom verksamheten vid dessa enheter inte hade något självständigt syfte 
utan skulle utgöra stöd för verksamheten inom de definierade forsknings- och 
utbildningsprogrammen. Programanslagen blev reservationsanslag med den 
därav följande innebörd som jag beskrivit ovan. 

Ny anslagsstruktur genom 1977 års högskolereform
Genom att vi vid LiH/LiU övade oss i programbudgeringens och redovis- 
ningens vedermödor var vi väl förberedda för nästa strukturförändring som 
kom med 1977 års högskolereform genom vilken huvudprogrammet grundut-
bildning hackades upp på ett nytt sätt, nämligen i sex olika anslag, varav ett 
anslag för var och en av fem s.k. utbildningssektorer och ett anslag för lokala 
och individuella linjer samt s.k. enstaka kurser. Medelsberäkningen baserades 
på hur många utbildningsplatser av olika slag som skulle tillhandahållas stu-
denterna och på schablonberäknade ersättningar för de olika typerna av platser. 
Däremot berördes inte forskningsanslagen som fortfor att anvisas fakultetsvis. 
Den mest remarkabla förändringen vid LiU var att ett särskilt anslag efter ett 
par år anvisades för temaorganiserad forskning. Inriktningen på att budgetera 
för verksamheter/program och inte på kostnadsslag låg emellertid fast.

Övergång till ramanslag och införande av periodisering av utgifter och inkomster
Budgeteringstekniken ändrades under 1980-talet, så att en modell infördes 
för beräkning av framtida löne- och prisstegringar, baserad på historiska data 
och med beaktande av förutsatta produktivitetsförändringar. De anslag som 
anvisades kunde därigenom ges karaktär av ramanslag som fick fånga upp 
faktiska pris- och lönestegringar utan efterhandskompensation. De externa 
finansiärerna övergick också till ramanslagsmodeller i samband med att det 
också blev allt vanligare med flerårsbidrag. Periodisering av utgifter och in-
komster infördes, så att kostnader och intäkter fick i princip samma betydelse 
som inom företagsekonomin. Inte minst berörde detta forskningsbidragen 
från de externa finansiärerna, vilka ofta betalades ut i förskott. 
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Prestationsbaserad budgetering
Med den stora högskolereformen i början av 1990-talet ändrades åter budge-
teringsmodellen för grundutbildningen och nu på ett principiellt mycket vik-
tigt sätt. Från att anslagen tidigare baserats på det planerade utbudet, så kom 
de nu att fastställas i efterhand och då baseras på de faktiska resultaten i form 
av helårsprestationer (HÅP) och i utbildningen deltagande helårsstudenter 
(HÅS). Lärosätena erhöll förskott på sin ersättning för att kunna hantera sina 
behov av likviditet, men förskottet avräknades mot den ersättning som följde 
av resultaten. HÅP- och HÅS-ersättningarna varierade, liksom förutvarande 
anslag, mellan olika utbildningar. För den samlade ersättningen till ett läro-
säte angavs ett takbelopp som relaterades till det enda anslag för grundutbild-
ning som nu infördes för varje universitet/högskola. Regler infördes också 
för disposition under senare år för outnyttjade takbelopp respektive oersatta 
prestationer. 

Lokaler kostar pengar!
Lokalkostnader hade några år tidigare introducerats i lärosätenas budgetar 
och redovisning men på ett föga intresseväckande sätt, eftersom varje lärosäte 
erhöll ett anslag för lokalhyror som i princip täckte de faktiska lokalkostna-
derna. Men denna modell gav åtminstone en illustration av hyrornas omfatt-
ning och betydelse i den totala högskolebudgeten. 

I anslutning till den nämnda högskolereformen aktualiserades emellertid 
en dramatiskt annan form för lokalförsörjning för högskolan, vilken jag berör 
närmare i nästa huvudavsnitt. Den innefattade en ekonomiadministrativ del 
som innebar att varje lärosäte skulle få ta fullt ansvar för sina lokalkostnader. 
Förutsättningar för detta skapades genom att medel för grundutbildningens 
lokalhyror beräknades på ett schablonmässigt sätt (på riksplanet) och sedan 
adderades till schablonerna för HÅS-ersättningen. Resterande del av det hy-
resanslag som lärosätet tidigare erhållit tillfördes lärosätets fakultetsanslag 
som en sammanhållen delpost. Förändringar av de faktiska hyresbeloppen – 
till följd av hyresförhandlingar eller överenskommelser om ny- eller ombygg-
nader – förutsattes täckas av lärosätets samlade medel på det sätt styrelsen/ 
universitetsledningen bestämde, vilket bland annat kom att innebära att ock-
så den externfinansierade forskningen skulle belastas med de lokalkostnader 
som den föranledde. Denna lokalförsörjningsreform innebar att varje lärosäte 
fick ta eget ansvar för en mycket betydande del av sin kostnadsmassa (ca 15%) 
och därmed möjlighet till en ny typ av avvägningar, t.ex. korta hyresavtal/
högre hyror/mindre risk jämfört med långa hyresavtal/lägre hyror/högre risk. 
Lokalernas funktionalitet och övriga standard blev också viktiga att ta hänsyn 
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till. I den tidigare lokalplaneringen hade det från lärosätetets sida inte funnits 
några skäl att hålla tillbaka önskemål – nu blev incitamenten i den riktningen 
med ens betydligt starkare. 

En viktig restriktion för lokalförsörjningen utgjordes av regeln att lärosäte-
na inte fick uppträda som ägare av fastigheter utan var hänvisade till att hyra 
de lokaler som man behövde för sin verksamhet. 

Lånefinansiering av egna investeringar
Den ekonomiska regleringen av investeringarna ökade. Grundregeln blev nu 
att investeringar av någon betydelse skulle finansieras genom upptagande 
av lån i Riksgäldskontoret (RGK), vilka skulle amorteras över en period som 
motsvarade perioden för den anskaffade tillgångens avskrivningar. Denna re-
gel gällde även om man hade tillgång till erforderliga likvida medel. För upp-
låningen fanns ett årligt lånetak. 

Svårigheterna att få bidrag till investeringar från externa finansiärer har ökat 
påtagligt de allra senaste åren och föranlett ett nytt synsätt på investeringar. 
Jag återkommer till detta i det särskilda avsnittet om utrustning längre fram. 

Lugnare reformtakt under 2000-talet – men avgiftsbeläggning av utbildning för 
vissa utländska studenter
Den allra sista tiden av min tjänstgöring vid LiU bjöd på endast ett fåtal re-
former avseende ekonomistyrningen. Forskningsmedlen, som fram till 2010 
anvisats under ett anslag per lärosäte men med uppdelning på anslagsposter 
för var och en av fakulteterna, lades nu samman till ett lärosätesanslag utan 
sådan underindelning – en självklar följd av att fakultetsindelningen som tidi-
gare nämnts nu gjordes till en lokal angelägenhet efter att ha styrts av riksdag 
och regering sedan ”urminnes” tider. Den andra reformen avsåg införande av 
avgifter för studenter med hemvist utanför EU- och EES-området. Sverige var 
tidigare ett av få länder i västvärlden som erbjöd avgiftsfria studier. Inte all-
deles oväntat sjönk antalet studenter från berörda länder dramatiskt men en 
viss återhämtning har kunnat iakttas. Samtidigt lagfästes avgiftsfriheten för 
svenska studenter (och därmed för studenter från EU- och EES-områdena) 
för att reducera misstankarna om en kommande avgiftsbeläggning också av 
svenska studenter. Jag blir dock inte förvånad om en sådan aktualiseras inom 
kanske 15 år, d.v.s. före år 2030. Samtidigt är principen om avgiftsfrihet så 
fast förankrad, att det torde gå åt en bred politisk enighet om en annan ord-
ning, ett paradigmskifte. Det kan nämnas att utbildningen på forskarnivå inte 
omfattas av någon avgiftsbeläggning för exempelvis asiatiska studenter. Inom 
detta område har politiken i stället inneburit ökade möjligheter för sådana 
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studenter att efter avslutad forskarutbildning få fortsatt uppehållstillstånd 
samt arbetstillstånd, så att de kan utnyttja sin utbildning i Sverige. Allt annat 
vore ju korkat. Men länge var det på just det viset!

Förstärkt revision
Slutligen kan konstateras att revisionen av de statliga myndigheterna och 
därmed också LiU förstärkts avsevärt under min anställningstid. Från början 
bedrevs den i parallella organisationer i form av Riksräkenskapsverket som 
var regeringens kontrollorgan och Riksdagens revisorer som var riksdagens. 
Riksräkenskapsverket klövs av principiella skäl i en del som blev Ekonomi-
styrningsverket och en annan del som blev Riksrevisionsverket. Den senare 
myndigheten lades slutligen samman med Riksdagens revisorer till dagens 
Riksrevision, som är en myndighet som arbetar direkt under Riksdagen och 
därför också från tid till annan reviderar också regeringen (till dennas modes-
ta förtjusning). Eftersom mycken beslutanderätt lagts över på lärosätena och 
därtill kompletterats med omfattande återrapporteringskrav har det funnits 
mycket att revidera och vissa tider på året har revisionstrycket känts tungt 
på de mest berörda enheterna. EU-kommissionen håller sig också med en 
revision som kan vara nog så vass. Vid flera tillfällen har denna revision, vid 
sin granskning av LiU, konstaterat avvikelser från godkända planer och felak-
tig kostnadsredovisning, något som lett till krav på återbetalning av erhållna 
bidrag. Sådana erfarenheter har varit viktiga som underlag för överväganden 
om den förbättrade management av EU-projekten som jag berört i avsnittet 
om forskning.

LiU har också byggt upp en internrevision. Numera utgör det en skyldighet 
för LiU att ha en sådan funktion med koppling till universitetsstyrelsen. Men 
LiU etablerade en enhet för internrevision långt innan en sådan blev obligato-
risk. Den var då knuten till rektorsämbetet men fullgjorde samma typ som nu 
av granskningsuppgifter avseende tillämpning av gällande författningar och fö-
reskrifter, riskexponering och effektivitet/kvalitet i verksamheten. En väl funge- 
rande internrevision av det slag som LiU haft är av fundamental betydelse. Att 
dess rapporter ibland vållat upprördhet bland de granskade hör till bilden. 
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Lokalerna

Lokalförsörjningen – en helt centraliserad fråga
Förändringarna inom lokalförsörjningsområdet har varit mycket omfattande. 
Även om det kanske kan vara svårt att tro för den som tagit sig igenom de före- 
gående avsnitten, så utgjorde frågorna om lärosätenas lokaler de mest cen-
traliserade av alla. Uppgiften att tillhandahålla lokaler vilade på det tidigare 
nämnda ämbetsverket KBS, vars rötter kunde spåras till slutet av 1600-talet. 
När expansionen av högskolan sköt fart under 1960-talet storknade KBS och 
en särskild stödstruktur etablerades i s.k. kommittéform. År 1964 inrättade 
regeringen således s.k. lokal- och utrustningsprogramkommittéer (LUP-kom-
mittéer) på var och en av de dåvarande fem universitetsorterna och därtill en 
särskild samarbetsnämnd för dessa kommittéer, benämnd LUP-nämnden. 
Den senare främjade samarbete mellan kommittéerna, utvecklade normer för 
planeringen och, sist men inte minst, svarade för övergripande prioritering av 
förslagen från kommittéerna. 

En sjätte LUP-kommitté inrättades 1970 för verksamheten i Linköping. 
Uppgiften för respektive kommitté var att bedöma de lokal- och utrustnings-
behov som aktualiserades av lärosätena på orten och omsätta dessa i s.k.  
lokal- och utrustningsprogram, som efter att de fastställts av kommittén över-
lämnades till LUP-nämnden för prioritering och vidare befordran till KBS. 
Lokalprogrammen bildade i sin tur underlag för de byggnadsprogram som 
KBS underställde regeringen (finansdepartement). Efter beslut av riksdagen 
lämnade regeringen uppdrag till KBS att projektera och genomföra bygg-
nadsprojekten. KBS förvaltade sedan också de ny- eller ombyggda lokalerna 
som uppläts till lärosätena utan att dessa drabbades av någon synlig kostnad. 
Statens byggnadsinvesteringar genomfördes vid den här tiden med förkärlek 
motkonjunkturellt, vilket innebar, att om tiderna var goda, kunde också yt-
terst angelägna projekt skjutas upp i flera år. Som alternativ till eget byggande 
kunde KBS lösa enskilda lokalbehov genom förhyrningar från privata eller 
kommunala fastighetsägare.



84

Lokalfrågor var alltså inte frågor som fanns på lärosätenas egna agendor. Så-
väl beredning som beslut låg i andra händer. Dock bör nämnas att LUP-kom-
mittéerna leddes av ordföranden som hämtades från berörda universitets 
ledningar, rektor eller förvaltningschef. Men som ordföranden i dessa kom-
mittéer arbetade de inte längre inom sina lärosäten utan i den utanför dem 
befintliga kommittéstrukturen. 

En av mina universitetsdirektörskollegor, som hade omfattande erfarenhet 
av den beskrivna organisationen beskrev den som den sista i Sverige, av sta-
linism präglade, statliga processen. Frånsett den tidpunkt när en myndighet 
etablerades och lokalanskaffning var oundviklig, så präglades lokalförsörj-
ningen av ett stelbent och trögt kösystem, i vilket många projekt tillbringa-
de många år. De långa processerna ledde ofta till att det fastställda lokalpro-
grammet blev mer eller mindre obsolet, så att när byggprojektet genomfördes, 
hade ytbehov och funktionella krav redan förändrats. Men om man då i sista 
stund valde att dra tillbaka lokalprogrammet för omarbetning, så kunde man 
räkna med att få hamna sist i kön igen. I gengäld var de lokaler som erhölls 
gratis, också ett uttryck för den nämnda stalinismen. Detta förhållande ledde 
av naturliga skäl till att önskemålen om hög standard i olika avseenden drevs 
så långt som möjligt – favoritfinansiären ”någon annan” betalade ju. 

NUU
När det gällde lokaler för läkarutbildning och klinisk forskning m.m. var 
staten beroende av samverkan med de landsting som medverkade i nämn-
da utbildning och forskning. Dessa frågor hanterades som tidigare berörts 
av ett annat statligt organ under finansdepartementet, NUU. Denna nämnd 
förhandlade med berörda landsting om erforderligt byggande för lärosätenas 
verksamhet och lämnade finansiella bidrag till dessa investeringar. I särskil-
da avtal (först benämnda LUA och numera ALF) reglerades den samlade er-
sättningen från staten till landstingen för dessas medverkan och inom ramen 
för denna ersättning ingick ”hyror” för de lokaler som landstingen ställde till 
lärosätenas fria disposition. 

Lokalnämnden – ett kort mellanspel
Den ovan beskrivna kommittéstrukturen behölls till slutet av 1970-talet, då 
den avvecklades genom ett beslut av riksdagen. Det lokala arbetet överfördes 
till ett nytt organ inom vart och ett av de lärosäten som hade s.k. fasta forsk-
ningsresurser, en s.k. lokalnämnd, som var direkt underställd högskolestyrel-
sen och av denna i regel gavs mandat att besluta i frågor som gällde lokal- och 
utrustningsplaneringen. Lokalnämnden levde vid LiU ett förhållandevis fritt 
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liv men var nu sammansatt av företrädare för verksamheten vid universite-
tet. Förslag från nämnden gavs liksom tidigare in till KBS men utan någon 
föregående nationell prioritering av det slag som LUP-nämnden svarade för 
i det tidigare systemet. Lokalnämnden avvecklades 1990 och dess uppgifter 
överfördes därvid till universitetsstyrelsen. 

Akademiska Hus – en Fågel Fenix ur askan efter KBS
Den verkligt revolutionära händelsen iscensattes av den borgerliga regeringen 
i början av 1990-talet som närmast med machete gav sig på flera av klassi-
kerna i den statliga ämbetsverksstrukturen. Således avvecklades under kort 
tid inte bara UHÄ och SÖ utan också bland annat KBS. Huvuddelen av det 
statliga fastighetsinnehavet överfördes till Wasakronan AB, ett för ändamå-
let nybildat statligt fastighetsbolag. Universitets- och högskolefastigheterna 
var nära att gå samma väg, men ett intensivt motstånd från lärosätena led-
de till att ett särskilt fastighetsbolag bildades, Akademiska Hus (AH), som i 
allt väsentligt skulle äga och förvalta fastigheter som nyttjades av lärosätena. 
Dessa utlovades också ett betydande inflytande i det nya bolaget, något som 
på det lokala planet innebar att jag utsågs till styrelseledamot i det dotterbo-
lag till AH som förvaltade högskolefastigheter i Linköping och Örebro. Detta 
arrangemang upphörde dock efter några år.

Dramatisk förändring av universitetets handlingsutrymme
Riksdag, regering och ämbetsverksnivån skulle med denna nya ordning inte 
ha något med lärosätenas lokalförsörjning att göra. På det sätt som jag redovi-
sat under avsnittet om ekonomi fick universitet och högskolor fullt kostnads-
ansvar för sina förhyrningar och därmed också möjlighet att krympa eller öka 
sina ytor, förändra lokalernas funktionalitet etc. Lärosätena kunde också välja 
att träffa hyresavtal med andra fastighetsägare än AH, även om just denna 
möjlighet begränsades av att AH i regel ägde de fastigheter (= den mark med 
där belägna byggnader), som merparten av lärosätenas verksamhet var för-
lagd till. Det är möjligt att jag överskattar betydelsen av denna reform men 
för mig framstår den som den enskilt viktigaste förändringen av lärosätenas 
förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet som jag upplevt un-
der min anställningstid vid LiU. Jag har t.ex. svårt att föreställa mig hur den 
extremt snabba uppbyggnaden av Campus Norrköping skulle ha kunnat ge-
nomföras, om LiU:s lokalförsörjning skulle ha skett med KBS som ansvarig 
myndighet. Den sista byggnad vid LiU som uppfördes under de gamla pre-
misserna var det nya fysikhuset (F-huset), som stod klart 1994. 
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Den lokala organisationen vid LiU
Vid LiU byggdes nu upp en lokal organisation under ledning av den redan 
ett par år tidigare anställda universitetsarkitekten och med stark koppling 
till universitetsledningen. Denna organisation fick ansvar för analys av för-
hyrningsbehov, beställningar av ny- och ombyggnader, genomförande av hy-
resförhandlingar, avvecklingar av förhyrningar och den interna dispositionen 
av förhyrda lokaler. Ett internhyressystem utvecklades, så att en kostnadsbe-
lastning kunde föras ut på all verksamhet i syfte att skapa realistiska förut-
sättningar för avvägningarna mellan lokaler och andra resurser. Internhyran 
utformades så att den täckte också vissa indirekta lokalkostnader, t.ex. kost-
nader för lås, larm, säkerhet, avfallshantering etc. Däremot byggdes inga re-
surser upp för projektering och produktion av bygghandlingar, utan sådana 
frågor fick lösas av de blivande hyresvärdarna på basis av de inom universite-
tet framtagna lokalprogrammen. 

En lokalförsörjningspolitik växer fram
Ett resultat av lokalförsörjningsreformen blev att LiU i likhet med de flesta 
andra lärosäten kom att teckna hyreskontrakt med många olika hyresvärdar, 
även om AH i regel förblev den hyresvärd som stod för merparten av lokaler-
na. Eftersom hela markområdet för Campus Valla ägs av AH kunde det inte 
bli aktuellt med andra hyresvärdar inom detta område, däremot marginella 
förhyrningar i närheten, främst på Mjärdevi men inledningsvis också i cen-
trala Linköping. Inom Campus US hade landstinget av motsvarande skäl haft 
en monopolställning som fastighetsägare, och den förändring som inträffade 
där var att LiU till slut fick möjlighet att teckna regelrätta hyresavtal som dels 
gav en större stabilitet åt lokaldispositionen, dels gjorde det möjligt för LiU 
att tillämpa samma interna regelverk inom denna del av universitetet som 
inom de övriga. Campus Norrköping kännetecknades redan från början av 
flest antal motparter för LiU, eftersom AH där fick konkurrens av såväl priva-
ta fastighetsägare som kommunen. När det gällde speciallokaler vägde AH:s 
erfarenhet och tillgång till specialistkompetens, inte minst på koncernnivå, 
tungt och ledde till att kontrakt avseende dylika i regel gick till bolaget. 

Strävan har varit att genom varierade kontraktstider bygga upp en kon-
traktsportfölj som kännetecknas av en förhållandevis jämn fördelning över 
tiden av omförhandlingar (och uppsägningsmöjligheter). Den maximala tid 
för vilken kontrakt får tecknas uppgår till tio år, dock kan regeringen medge 
att hyresperioden får omfatta ytterligare tio år. Den senare möjligheten ut-
nyttjades för kärnfastigheterna Kåkenhus och Täppan i Norrköping, men i 
övrigt har LiU kommit att arbeta med kontrakt om tio år vid förhyrning av 
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nya eller kraftigt ombyggda lokaler och i övrigt i huvudsak rört sig med av-
talstider inom spannet tre till sex år som ett uttryck för en eftersträvansvärd 
balans mellan hyresnivå och flexibilitet. 

Nästan hela min tid som universitetsdirektör har kännetecknats av att för-
hållandevis omfattande ny- och/eller ombyggnadsverksamhet pågått på åt-
minstone något av campusområdena – byggkranarna har aldrig lämnat LiU! 
Under den perioden har både Campus Norrköping och Campus Lidingö byggts 
upp från grunden, de två stora husen på Campus Valla (A- respektive B-huset) 
har totalrenoverats och Hus Key har tillkommit liksom Ångströmlaboratoriet 
m.fl. byggnader. Och när jag lämnade min anställning pågick långt framskrid-
na planer på byggande av nya lokaler inom Campus US för läkarutbildningen 
och annan vårdutbildning samt för försöksdjursverksamheten vid främst den 
medicinska fakulteten, lokaler som under 2015 tas i bruk. Det har känts stort 
att medverka i denna verksamhet, kanske allra mest i den fysiska utvecklingen 
av Campus Norrköping, ett viktigt exempel på hur högskolan skapar förnyelse 
och ger liv åt slitna stadsdelar, som industrin lämnat bakom sig.

AH:s utveckling
I takt med att 1993 års lokalförsörjningsreform åldrades kom också, kanske 
oundvikligen, de ursprungliga syftena med bildandet av AH att träda i bak-
grunden, eftersom nya personer kom att bemanna olika nyckelfunktioner. Re-
dan efter några år upphörde den representation i de rörelsedrivande dotterbo-
lagens styrelser som vid reformens genomförande setts som ett viktigt led i att 
tillförsäkra lärosätena ett inflytande över den nya koncernen. Den representa-
tionen var dock hela tiden principiellt tvivelaktig – en dålig kompromiss helt 
enkelt. Och utvecklingen mot ett mera ”normalt” fastighetsbolag med mark-
nadsmässig orientering fortsatte. Kritiken mot hyressättningen och mot ut-
nyttjandet av den faktiska monopolsituation som innehavet av campusfastig- 
heterna innebar kom tidvis att vara omfattande, framför allt i storstäderna, 
där marknadshyressättningen blev särskilt påfrestande för lärosätenas eko-
nomi. Ibland sköt dock kritiken över målet i det att den borde ha riktats mer 
mot ägarens, d.v.s. statens (personifierad av regeringskansliet), avkastnings-
krav och sätt att disponera övervinsterna. 

Eget ägande av fastigheter som grund för ökad autonomi?
I autonomiutredningens förslag om en ny organisationsform för lärosätena, 
skild från staten, utgjorde ett överförande av AH:s förmögenhet från staten 
till lärosätena det huvudsakliga förslaget om hur universitet och högskolor 
skulle kunna ges en ekonomisk bas som garant för sin verksamhet. Förslaget 
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realiserades inte, men det kan bedömas finnas kvar, latent, som något som i 
en eller annan form kan komma att dammas av i framtiden. Internationellt 
sett är det nämligen förhållandevis vanligt att lärosätena äger de fastigheter 
som de använder för sin verksamhet. Och vid t.ex. Chalmers, som efter sin 
stiftelsebildning och långa, tröga förhandlingar till slut lyckades få köpa loss 
sina fastigheter från AH, har man betecknat det egna ägandet, och möjlig-
heterna att belåna fastigheterna som den kanske viktigaste förutsättningen 
för att den ökade handlingsfriheten skall kunna utnyttjas. Personligen har jag 
aldrig varit övertygad om fördelarna med att vara fastighetsägare, men jag har 
kunnat notera att en hel del av mina kollegor varit av en annan uppfattning.
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Utrustningen

Investeringar i utrustning
Förändringarna avseende förutsättningarna för investering i urrustning har 
varit mycket omfattande. Utrustning definierades i likhet med byggnader 
(lokaler) som investeringar och hörde därför hemma i den särskilda kapital-
budgeten, vilken i den samlade statsbudgeten hölls separerad från de drift-
budgetar som myndigheterna disponerade. Lärosätena hade således, som jag 
berört i avsnitten om ekonomi respektive lokaler, inget med finansieringen av 
utrustning att göra och belastades inte med kostnaderna för sådana resurser. 
Först genom 1991 års budgetreform avskaffades indelningen i drift- respek- 
tive kapitalbudget. 

Lärosätenas påverkan av sin utrustningsstandard skedde därför (före 1991) 
genom att man utarbetade särskilda utrustningsprogram, som alltså utgjorde 
äskanden om utrustning, vilka prövades av regeringen. De främsta möjlig-
heterna att få till stånd mera omfattande investeringar i utrustning förelåg i 
samband med nybyggnad eller omfattande ombyggnader. Vid dessa tillfällen 
samordnades lokalprogram och utrustningsprogram till en helhet. 

Planeringen och inköpen av utrustning utgjorde emellertid funktioner som 
krävde mer av professionalitet än vad det enskilda lärosätet i regel kunde  
uppamma. Till följd härav inrättades som tidigare nämnts en särskild myn-
dighet, UUH, redan år 1959 som stöd för den omfattande utbyggnad av uni-
versiteten som då förestod. UUH blev alltså både planerande och verkstäl-
lande myndighet med avseende på de investeringsavslag för utrustning som 
statsmakterna anvisade. De LUP-kommittéer som inrättades fr.o.m. 1964 och 
framåt utsågs att vara de organ som utarbetade och fastställde utrustnings-
programmen. 

I allt väsentligt kvarstod denna ordning för planering och genomförande 
av utrustningsinvesteringar ända till dess att kapitalbudgeten avskaffades och 
myndigheterna genom den s.k. kapitalförsörjningsförordningen gavs det ful-
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la ansvaret för finansiering av utrustning genom upptagande av lån i RGK. 
UUH avvecklades 1992 som en konsekvens av denna reform. 

Extern finansiering av så kallad tung utrustning
Vid sidan av den statliga finansieringen var Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse länge en mycket tung aktör. Stiftelsen tog hand om finansieringen av 
en stor del av den dyrbaraste utrustningen inom naturvetenskap, teknik, 
preklinisk medicin och den framväxande informationsteknologin. Så små-
ningom kompletterades/medfinansierades dess insatser av först Forsknings-
rådsnämnden (FRN) och sedan den senares efterföljare VR, vilka avlastade 
regeringskansliet ställningstaganden av komplex vetenskaplig natur. Men det 
praktiska inköpsarbetet avseende också denna utrustning skedde i regel ge-
nom UUH:s försorg.

Nämnda externa aktörer spelade en avgörande roll för finansiering av flera 
mycket tunga delar av LiU, såsom Nationellt superdatorcentrum (NSC) (i fle-
ra omgångar), Visualiseringscenter C i Norrköping och Ångströmlaboratoriet. 

För den medicinska forskningen har inom ramen för LUA- och ALF-avta-
len hela tiden funnits en komponent för finansiering av utrustning, främst av 
baskaraktär. Landstinget var också en viktig aktör, när överenskommelse träf-
fades om etablering av CMIV och förvärv av dess första utrustning år 2001.

Lokal organisation för upphandling
UUH:s upphörande skapade ett vakuum vad gällde professionell kompetens 
för upphandling. Reaktionen vid LiU var långsam, också efter tillkomsten av 
lagen om offentlig upphandling (LOU) 1993. En förvaltningsenhet för upp-
handling tillkom således inte förrän år 2002 och avlöste därvid en underbe-
mannad nätverksfunktion. Den har utan tvivel varit nödvändig för att uppnå 
effektivitet och professionalisering av inköpen vid LiU som mot slutet av min 
tid som universitetsdirektör uppgick till ca en halv miljard kr om året. 

Behov av en samlad lokal investeringspolitik
Mot slutet av min tid vid LiU stod det klart att såväl Wallenbergstiftelsen som 
VR var på väg att överge sin politik att finansiera dyrbar utrustning, frånsett 
vad som kunde betecknas som infrastruktur av nationellt intresse. Bakgrun-
den härtill var en växande insikt om att utrustningsbidrag om några miljo-
ner till en enskild forskargrupp riskerade att innebära en ineffektiv form av 
bidragsgivning, eftersom exkludering av andra forskare från utrustningen i 
fråga och samtidigt ett lågt eget kapacitetsutnyttjande ofta tenderade att bli 
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följden. Om inte t.ex. LiU:s utrustningsstandard skulle bli alltför låg för att 
kunna erbjuda möjligheter till forskning av hög internationell klass, så erfor-
drades nu ett nytt lokalt agerande, så att beslut om lån i RGK kunde fattas på 
basis av kalkyler för taxesättning och kapacitetsutnyttjande som indikerade 
att den aktualiserade investeringen var ekonomiskt hållbar. Förändringen i 
finansieringen av utrustning framtvingar också, att utnyttjandet av utrust-
ning blir ytterligare en ny kostnadspost i kalkylerna för den externfinansiera-
de forskningen, helt nödvändigt, eftersom det är sådan forskning som typiskt 
sett torde generera den mesta användningen av den mest kvalificerade och 
därmed dyrbaraste utrustningen. Organisatoriska förutsättningar för utveck-
ling av en sådan lokal investeringspolitik skapades genom bildande av två in-
frastrukturkommittéer, varav en gemensam för LiU och landstinget. 

Lärosäteskonsortier för gemensam finansiering av nationella anläggningar
Uppbyggnaden av MAX IV-laboratoriet i Lund innebär ytterligare ett steg 
ifråga om utrustningsfinansieringen genom att en rad lärosäten efter natio-
nella förhandlingar träffat överenskommelse om gemensam finansiering av 
betydande delar av utrustningen vid laboratoriet. Detta avtal visar att också  
nationell infrastruktur delvis blivit en fråga som de enskilda universiteten 
måste bidra till. Det illustrerar också att den mest avancerade utrustningen 
ibland måste konfigureras och byggas av vetenskaplig expertis – den finns helt 
enkelt inte i produktion hos någon leverantör! Så har det förhållit sig genom 
vetenskapens historia, än mer förr än nu!
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Informationsteknologin

Datorstödet – från exklusivitet till självklarhet
Förändringarna inom det informationsteknologiska området har varit syn-
nerligen omfattande. Informationsteknologin har genomgått en total föränd-
ring under de 40 år som den här återblicken täcker – orden räcker inte till 
för att belysa vad som skett. Vid tidpunkten för bildandet av LiH fanns över 
huvud taget inga datorer vid högskolan. Forskare vid LiH som behövde da-
torstöd för t.ex. komplexa beräkningar kunde dock få tillgång till sådant från 
Saab. Efter några år etablerades en terminalförbindelse till datacentralen vid 
Lunds universitet – sådana centraler hade byggts upp på de fem äldre univer-
sitetsorterna och försetts med några datorer, vilka alla hade en kapacitet som 
med nutida mått mätt var mycket måttlig. Dessa användes för forskning.

Efter ytterligare en tid bildades en datacentral vid LiU (Lidac) med någ-
ra datorer i samma fysiska miljö. Avsikten var från början att Lidac skulle 
tillhandahålla all datorkraft som verksamheten vid LiU hade behov av. För-
hållandet att LiU utvecklat en så stark profil inom IT-området med forskare 
och tekniker med mycket hög kompetens för forskning om och utveckling av 
datorer, både hårdvara och mjukvara, ledde emellertid till att datorer efter 
hand blev vanliga också vid några av institutionerna. Till denna utveckling bi-
drog också att mindre datorer kom att utgöra integrerade komponenter i t.ex.  
mätutrustning. Identiteten för Lidac som LiU:s datacentral blev av dessa an-
ledningar allt svårare att upprätthålla. När Lidac:s roll som datacentral av-
vecklades uppgavs det, att det då fanns fem datorer vid Lidac och ungefär 
2 000 vid universitetet i övrigt, i allt väsentligt vid ett fåtal institutioner inom 
det tekniska området. Men i omorganiserat skick, och efter namnbyte, har den 
gemensamma IT-enheten funnit en plats som servicegivare till hela LiU och 
med fortsatt drift av ett antal datorer, inte minst för administrativa ändamål.
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Datorstöd för administrationen
I början av 1970-talet hade staten infört datorstödda system för löneadminis-
tration och ekonomisk redovisning, gemensamma för hela statsförvaltningen. 
Dessa var sköra och stelbenta och drabbades inte sällan av driftsstörningar, 
men de innebar likväl stora framsteg jämfört med de helt manuella system 
som de just ersatt, system i vilka den numera ofta brukade metaforen ”lö-
nekuvert” hade en mycket konkret innebörd! Efter hand blev det möjligt för 
de olika myndigheterna att välja egna lösningar, och en flora av leverantörer 
växte fram. Lärosätena samverkade i viss utsträckning för att om möjligt kun-
na dela på kostnaderna för anpassning till högskolans specifika förhållanden. 
Ibland ledde detta till gemensam systemutveckling från grunden. Det mest 
typiska exemplet på en sådan lösning avsåg dock vare sig den ekonomiska re-
dovisningen eller löneadministrationen utan systemet för registrering av stu-
denternas studieprestationer, det som numera är bekant under benämningen  
LADOK. För denna lösning spelade LiU en viktig roll genom att stå för  
mycket av det inledande utvecklingsarbetet med stöd av ett nationellt uppdrag 
från UHÄ. Ett annat område inom vilket LiU spelade en viktig roll som pilot 
för ett nytt och datorstött arbetssätt avsåg biblioteksverksamheten, inom vil-
ken systemet LIBRIS togs i bruk. Innan föregångarna till LADOK introduce-
rades gällde manuell hantering med den enskilde studentens tentamensbok i 
centrum. I denna skrev examinator in avklarad kurs och betyg och bekräftade 
med sin namnteckning. Parallellt härmed kunde det förekomma registerkort 
för varje student. Tentamensboken utgjorde också legitimationshandling vid 
tentamina. 

För antagning av studenter till utbildningar med antagningsspärr hade 
ett centralt antagningssystem, knutet till UKÄ, utvecklats redan i slutet av 
1960-talet. Men för de stora delar av universiteten, som utgjordes av de hu-
manistiska, teologiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna 
(motsv.), förekom under större delen av 1970-talet ingen annan typ av an-
tagning än att studenten vid terminens början lät registrera sig vid berörd 
institution och därvid antogs till önskad kurs, under förutsättning av att be-
hörighetskraven var uppfyllda. Övergången 1977 till ett utbildningssystem 
med s.k. totaldimensionering, d.v.s. spärrad antagning till i princip all utbild-
ning ledde emellertid till att central, d.v.s. nationell, antagning infördes för 
de utbildningsområden som tidigare kännetecknats av ett fritt tillträde. En 
viss lokal antagning som komplement till den centrala fortsatte dock under 
lång tid också efter 1977 års högskolereform. Först i och med introduktionen 
av antagningssystemet NyA under 2000-talet upphörde i princip den lokala 
antagningen, dock med undantag för enskilda lärosäten med Stockholms uni-
versitet som det viktigaste. 
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Lokala systemval – både för- och nackdelar
Den ökade lokala friheten att forma sina datorstödda administrativa system 
ledde oftast till att de blev mer verksamhetsanpassade och därmed lättare 
accepterade av användarna. Under en period förelåg inom LiU en dragning 
mot systemutveckling i egen regi, åtminstone av mindre och halvstora system. 
Såväl LiU:s IT-enhet (som i regel fick utvecklingsuppdragen) som den funk-
tionsansvarige beställaren såg ett värde i en sådan lokal kontroll över det pla-
nerade systemets prestanda. Erfarenheterna av återkommande svårigheter 
och kostnader att få de lokala systemen att fungera i sina gränssnitt mot andra 
system, inte minst i samband med uppgraderingar, ledde emellertid fram till 
en principiell hållning vid LiU att i första hand söka använda standardsystem 
från den externa marknaden. 

Det särklassigt svåraste administrativa bakslaget vid LiU inträffade 1992 
och avsåg introduktionen av ett nytt ekonomisystem, Mäster. Åtminstone i 
efterhand kan det konstateras att systemet inte var tillräckligt testat och drift-
säkert, varför upprepade, svåra och okontrollerbara problem uppstod i re-
dovisning och betalningar. På våren 1993 blev det nödvändigt att ta det nya 
systemet ur bruk och försöka återskapa alla ekonomiska händelser inom ra-
men för det tidigare, övergivna systemet. Huruvida vi lyckades fullständigt är 
oklart för mig. Men med fyra månaders fördröjning lyckades vi, genom redo-
visningschefen Henrik Ekbergs försorg, få till stånd ett bokslut som kunde in-
rapporteras till riksbokföringen i december, några timmar innan den stängde 
för året. Vad som skett om vi inte lyckats med detta vet jag inte – något sådant 
hade aldrig hänt förr, sades det. Men det inträffade renderade LiU en skarp 
revisionsanmärkning och under arbetet med att ta fram ett nytt ekonomisys-
tem, Agresso, som utan problem sattes i drift i juli 1995, så var LiU genom 
beslut av regeringen försett med en särskild övervakningskommission, som 
följde arbetet för att med rådgivning säkerställa att vi var på rätt väg. 

Dokumentproduktionen
Dokumentproduktionen, oavsett om det gällde administrativa texter eller 
vetenskapliga, släpade länge efter ifråga om de tekniska metoderna. När jag 
kom till LiH 1972 skrev många handläggare och sannolikt också forskare sina 
manus för hand med blyertspenna. Dessa skulle sedan renskrivas på maskin 
av sekreterare. Om de skulle mångfaldigas använde inte sekreterarna papper 
vid utskriften utan s.k. spritstenciler, som vaktmästarna sedan vevade runt i 
de stora dupliceringsmaskinerna. Inte sällan skrevs samma manus om flera 
gånger efter synpunkter från kollegor/chefer. För egen del använde jag visser-
ligen skrivmaskin, men proceduren med utskrift på stencil var alltfort nöd-
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vändig, innan dokumentet kunde användas för beslut och expediering. 
Efter några år kom de första kopieringsapparaterna och stencilerna kunde 

kastas för gott, sörjda av få och definitivt inte av sekreterarna. Men manusför-
fattandet för hand fortsatte hos en del ända fram till 1990-talet, då vederbö-
rande mer eller mindre tvingades att övergå till att använda de datorer som 
då blivit var mans och kvinnas egendom. Kopieringsapparaterna hade vid den 
tidpunkten också övergått till att vara datorer som matades med dokument i 
datafilsform. Det talades redan runt 1980 om det papperslösa kontoret. Vad 
jag kunde iaktta var att den nya tekniken medgav att snart sagt alla, lätt och 
behändigt, kunde producera dokument som de sedan distribuerade i pappers-
form, inte sällan också i flera versioner. Pappershögarna växte i det papperslösa 
kontoret!! Men på senare år har utvecklingen svängt. De nya generationer som 
kommit in i universitetet har en helt annan vana att arbeta med texter i elek-
tronisk form och väljer därför oftast att inte skriva ut dem på papper, vare sig 
för egen användning eller för distribution till andra. Den tekniska utvecklingen 
med trådlösa förbindelser, små datorer, plattor och mobiltelefoner har givetvis 
underlättat en sådan förändring. Sammanfattningsvis måste konstateras att det 
skett formidabla produktivitets- och effektivitetsvinster i fråga om produktio-
nen och distributionen av dokument. För den som vill forska om hur olika beslut 
växt fram är förändringen emellertid ytterst problematisk. Nu är det i regel bara 
slutversionen av ett beslutsdokument som läggs in i arkivet och inga ”halvfabri-
kat” (s.k. koncept etc.) av den typ som tidigare också sparades till eftervärlden. 

Datorkommunikationens genombrott
En synnerligen viktig förutsättning för de nya IT-lösningarna har varit den 
successiva utbyggnaden av infrastrukturen i form av kommunikationsnät. 
Det första nationella initiativet av betydelse togs av FRN och STU som i bör-
jan av 1980-talet utvecklade den första varianten av SUNET (Swedish Uni-
versity Computer Network). När dessa båda myndigheter drog sig tillbaka 
övertog universitetsdatacentralerna förvaltnings- och utvecklingsansvaret för 
SUNET. Nätet möjliggjorde fri datakommunikation mellan anslutna lärosä-
ten och från dessa ut i världen via internationella nät som var sammanbund-
na med SUNET, något som snabbt blev av mycket stor betydelse för både de 
vetenskapliga kontakterna och för administrativ samverkan, t.ex. inom LAD-
OK. Det gemensamma nätet blev också en förutsättning för etablering av de 
nationellt verkande superdatorcentralerna, såsom NSC. 

När internet blev ett känt begrepp ökade datatrafiken mycket snabbt och 
nättjänster av allehanda slag kom att närmast revolutionera kommunikatio-
nen mellan människor och sudda ut skillnader i tid och rum. Mejl ersatte den 
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stelbenta fasta telefonin, som visserligen var effektiv, när kontakt väl etable-
rats, men som kunde föranleda mycken frustration, eftersom den förutsatte 
att minst två personer samtidigt var kontaktbara och i närheten av en fast te-
lefon. Hemsidor blev en självklar kommunikationsform, först vid sidan av och 
numera i de flesta fall i stället för pappersbundna broschyrer. S.k. sociala me-
dier blev på samma sätt nödvändiga för att skapa förutsättningar för mer eller 
mindre omedelbar interaktivitet. Och all denna förändring får sägas ha skett 
under de senaste 20 åren! Dessförinnan var internet närmast ett tillhåll för 
nördar och kunde av ett svenskt statsråd beskrivas som en övergående fluga. 

Nätkommunikationen har i viss utsträckning suddat ut gränserna mellan 
distansutbildning och konventionell campusutbildning, framför allt ifråga om 
information och service till studenterna och en del av kommunikationen mel-
lan lärare och student. Även inom detta område har den givetvis varit förenad 
med ökad snabbhet och med effektivisering. Men enkelheten i att t.ex. ställa 
frågor till sin lärare kan leda till en överanvändning – i stället för att 2-3 stu-
denter tar fysisk kontakt med sin lärare kan vederbörande inkassera 50 mejl, 
varav många avser förhållanden som studenterna redan fått information om. 

Bibliotekens förändrade roll i informationssamhället
En mycket viktig del av verksamheten vid ett universitet gäller publiceringen 
av vetenskaplig litteratur respektive möjligheten att ta del av andras veten-
skapliga texter. Övergången till elektroniska tidskrifter har därför varit mycket 
betydelsefull för att underlätta för forskare att ta del av andras resultat – utan 
att behöva vänta på att papperstidskriften ska bli ledig och utan att behöva 
uppsöka ett fysiskt bibliotek. Det är i detta sammanhang glädjande att allt fler 
av de externa finansiärerna börjat uppställa som krav på bidragsmottagarna 
att dessa måste säkerställa en rätt till s.k. Open Access-publicering, d.v.s. en 
publicering i ett arkiv som är fritt tillgängligt för andra forskare, ehuru med 
viss fördröjning, så att de förlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter blivit 
förhindrade att utnyttja sin tidigare monopolsituation till att ta ut synnerligen 
höga priser på licenserna för sina copyrightskyddade tidskrifter. De veten-
skapliga biblioteken har här funnit ännu en nisch för sin verksamhet i form av 
elektroniska förlag. Övergången till elektronisk publicering av vetenskapliga 
artiklar har för övrigt också inneburit att bibliotek i fysiskt avseende tagits 
över från forskarna av studenterna och utvecklats till betydelsefulla dagliga 
arbetsplatser för stora grupper av studenter, för enskilda studier såväl som för 
genomförande av de allt vanligare grupparbetena.
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Högskolepolitiken 1972-2012 – en summering
När jag sommaren 1993 lämnade funktionen som personalchef vid LiU kun-
de jag konstatera att jag på slutet inte utfört några av de arbetsuppgifter som 
legat i tjänsten när jag tillträdde den 21 år tidigare. En del var förvisso delege-
rade, många andra hade upphört och ytterligare många andra, helt nya, hade 
tillförts. Och som jag hoppats att ha kunnat förmedla till läsaren av denna 
skrift, så har utvecklingen varit precis likadan inom alla andra verksamhets-
områden vid LiU, liksom inom hela den svenska högskolan. Jag har inlett varje 
huvudavsnitt med en summerande bedömning, nämligen att förändringarna 
har varit mycket omfattande, dock att de varit synnerligen omfattande inom 
det informationsteknologiska området. Typiskt sett har beslutsbefogenheter-
na avseende de ekonomiska resursernas användning flyttats från nationell 
nivå (riksdag-regering-ämbetsverk) till den lokala nivån. Från att ha anvisats 
i termer av kostnadsslag, så har anslagen tillförts lärosätena för viss specifi-
cerad verksamhet (t.ex. teknisk forskning) och till slut som grund för uppnå-
ende av kvalitetssäkrade resultat. Till denna internt genererade administrati-
va förändring har tillkommit den ovan berörda s.k. exogena förändring som 
utvecklingen inom det kommunikationstekniska området (IKT) utgjort och 
som påverkat såväl den akademiska kärnverksamheten som de s.k. stödpro-
cesserna. Förändringarna har beledsagats av ökade krav på dokumentation 
av processer och resultat samt, inte minst, utvärdering, dessvärre på ibland 
tveksam metodisk grund, för att uttrycka sig modest. 

I huvudsak har förändringen inte varit specifik för högskolan utan varit in-
ordnad i en generell statlig förvaltningspolitik, som alltså haft samma inrikt-
ning inom andra samhällssektorer. Den har inte heller varit specifikt svensk. 
När jag kom att engagera mig i det nordiska universitetsadministratörssam-
arbetet under främst perioden 1985-2000 kunde jag och mina nordiska kol-
legor notera att vad som tett sig som strikt nationella utvecklingstendenser i 
allra högsta grad var uttryck för en mycket likartad utveckling i alla de berör-
da länderna – vi skämtade om att det antagligen, på t.ex. Åland, satt en pro-
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positionsförfattare som alla de nordiska regeringarna använde sig av. Dock 
fick det aldrig i sådana propositioner förekomma en referens till utvecklingen 
i andra länder, något sådant skulle ju av en elak opposition kunna använ-
das för att misstänkliggöra respektive regerings förmåga att tänka själv. Ännu 
tydligare för mig blev den svenska utvecklingens koppling till internationella 
skeenden när jag som universitetsdirektör kom i kontakt med framför allt den 
engelska respektive den skotska förändringen av högskolan. Den generella 
bild som växte fram var att den svenska högskolan genomgår samma utveck-
ling som den engelska, ehuru med tio års fördröjning. Detta brukar innebära 
att den reform som vi vid visst tillfälle inför i Sverige har prövats i tio år i  
England, utvärderats och bedömts inte hålla måttet, varför den vid ungefär 
samma tidpunkt ersätts av någon annan, åtminstone partiellt modifierad. 
Och den engelska förvaltningspolitik som genomförts brukar sammanfat-
tas med uttrycket New Public Management (NPM). Den tillskrivs inte sällan  
Margaret Thatcher, som var premiärminister i Storbritannien när NPM växte 
fram, men min bedömning är att hennes betydelse för just denna utveckling 
var måttlig – snarare har det handlat om de professionella ekonomernas väx-
ande inflytande – i England liksom i Västeuropa i övrigt inklusive Sverige. Min 
tro och min förhoppning är att vi nu passerat kulmen på denna utveckling – att 
framtiden kommer att kännetecknas av ett ökat förtroende för olika profes- 
sionella grupper, utan att dessa fortlöpande måste bevisa värdet av sin exis-
tens och sina arbetsinsatser. 
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Universitetsdirektören

Regeringens ordningsman 
Jag tillåter mig att avsluta den här 
exposén med några rader om uni-
versitetsdirektören/förvaltnings-
chefen. Det var med den senare 
funktionstiteln som vederbörande 
infördes vid lärosätena i samband med att dessas förvaltningar gavs en ny or-
ganisation 1964. Utgångspunkten för omorganisationen var att lärosätena nu 
skulle överta ett antal beslutsfunktioner som tidigare legat på regeringen eller 
på t.ex. universitetskanslern. Förvaltningarna behövde också byggas ut, men 
framför allt behövde de ställas under ledning av någon befattningshavare som 
regeringen kunde ha fullt förtroende för. Tidigare fanns det framträdande 
funktionella experter vid förvaltningarna, t.ex. akademisekreteraren som för-
de protokoll i konsistoriet och som medverkade i beredningen av ärenden och 
utformningen av skrivelser, och akademiräntmästaren som hade ansvar för 
lärosätets ekonomi inkl. in- och utbetalningar. Nu infördes emellertid en be-
fattning som gavs det samlade ansvaret för den administrativa verksamheten 
och också rollen som rektors främste rådgivare inför olika beslut. Det angavs 
vidare i den dåvarande universitetsstadgan och sedermera i högskoleförord-
ningen, att förvaltningschefen, inom rektorsämbetet, var ansvarig för bland 
annat lärosätets ekonomi. Hur detta ansvar förhöll sig till rektor var oklart, 
men det gav i alla fall förvaltningschefen en stark position, åtminstone som en 
regelverkets vakthund, en regeringens garant för lag och ordning inom aka-
demien. En viktig förutsättning för regeringens förtroende låg också i att det 
var regeringen som utsåg förvaltningschef med inledningsvis mycket måttligt 
inflytande från lärosätet. Den första generationen av förvaltningschefer häm-
tades nästan undantagslöst ur regeringskansliet eller från något av de mest 
regeringsnära ämbetsverken, t.ex. statskontoret, riksräkenskapsverket etc. De 
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var inte sällan jurister och hade lång erfarenhet av kvalificerade uppgifter på 
central nivå. 

Ledamot av lärosätets styrelse – en funktion som kommer och går
Några av förvaltningscheferna, så småningom alla, blev fullvärdiga ledamöter 
av respektive lärosätes styrelse, konsistoriet, och hade givetvis därigenom en 
stark ställning, eftersom man också kontrollerade beredningsarbetet och vem 
som skulle vara föredragande i visst ärende i konsistoriet. När LiH bildades 
1970 fick den förste förvaltningschefen, Paul Almefelt, hämtad från UKÄ, re-
dan från början denna fullvärdiga roll. 

Den första generationen av förvaltningschefer uppfyllde nog på ett till-
fredsställande sätt regeringens förväntningar om ordning och reda och rätts- 
enliga beslut, men de anpassade sig samtidigt till sin lokala miljö. Man blev 
därför inte enbart, eller med tiden kanske inte ens i första hand, regeringens 
ombudsman på universitetet, utan en ledande ombudsman för lärosätet i dess 
kontakter med regeringen, en befattningshavare som kunde översätta akade-
miens behov till det språk som talades i regeringskansliet och som därmed 
i en del fall kanske var mer övertygande i sin argumentation än de ledande 
akademiska företrädarna. 

1977 års högskolereform rubbade inte förvaltningschefens ställning – han 
(och i något sällsynt fall, hon) skulle fortfarande vara ledamot av universite-
tets styrelse, men denna situation bestod bara i sex år. Genom ett nytt beslut 
om styrelsernas sammansättning utmönstrades förvaltningschefen ur styrel-
sen. Däremot bestod hans i förordningen angivna ansvarsområde för ekono-
mi och administration. De flesta ur den första generationen hade nu lämnat 
sina tjänster och ersatts av en ny generation, i vilken juristerna blivit ovanliga 
och ofta ersatts av ekonomer och andra samhällsvetare, kanske en indikation 
på att de ekonomiska problemen efterhand kommit att te sig större och all-
varligare än de juridiska. 

Rektors chefsroll förtydligas – och förvaltningschefen avregleras
Den största formella förändringen sedan 1964 inträffade år 1993, då förvalt-
ningschefen lyftes ur högskoleförordningen i samband med att förordningen 
omarbetades i grunden. Även denna förändring sågs som ett led i en decen-
tralisering – regeringen ansåg sig inte böra reglera hur lärosätets adminis-
trativa organisation skulle se ut. Nu lades i stället allt ansvar, otvetydigt, på 
rektor i hens egenskap av myndighetschef. Samtidigt betonade departements- 
chefen i sin proposition, att det var av stor vikt att rektor hade tillgång till 
”högt kvalificerad administrativ och ekonomisk kompetens”, inte minst för att 
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göra det möjligt för rektor att fungera som akademisk ledare och inte enbart 
som myndighetschef. Men förändringen innebar också, att regeringen inte 
längre skulle ha något att göra med tillsättningen av den tjänst, vars inneha-
vare skulle stå för den förutsatta administrativa toppkompetensen. 

I regel ledde inte förändringen av förordningen till någon omedelbar för-
ändring av organisationen. Alla lärosäten hade kvar en befattning som för-
valtningschef och i regel med titeln universitetsdirektör/högskoledirektör. 
Vid LiU (och Chalmers) ändrades benämningen till administrativ direktör 
från och med den 1 juli 1993. Det var således med den benämningen som 
jag inledde mitt förvaltningschefsskap. Men titeln ändrades vid LiU tillbaka 
till den ursprungliga efter några år, eftersom dåvarande rektor (Anders Flod-
ström) fann att den nya titeln till men för LiU skapade en oklarhet om min 
ställning jämfört med universitetsdirektörerna vid övriga universitet. 

En spretig utveckling efter 1993
Utvecklingen för universitetsdirektörerna har emellertid efter 1993 gått i 
lite olika riktningar, sannolikt beroende på de lokala förhållandena i stort, 
rektorernas bedömningar och inte minst, givetvis, universitetsdirektörernas 
egna preferenser och förmågor. I en del fall kan det nog göras gällande att 
den ursprungliga idén om en befattningshavare som är förvaltningschef och 
samtidigt deltar i den mer allmänna ledningen av lärosätet fortfarande upp-
rätthålls, inte sällan dock med bistånd av en biträdande universitetsdirektör. 
Andra gånger har universitetsdirektören lämnat den del av anställningen som 
avsett förvaltningschefsskapet och blivit en integrerad del av universitetsled-
ningen, tillsammans med rektor och prorektor(er) etc., ehuru givetvis med en 
administrativ infallsvinkel på de frågor som kommit upp till behandling. I så-
dant fall har en särskild förvaltningschef anställts för den operativa ledningen 
av den centrala förvaltningen och i regel också för dess samordning med för-
valtningarna på fakultets- och institutionsnivå. Sådan var situationen vid LiU 
under mina sista fem-sex år. Det finns också exempel på att universitetsdirek-
tören i huvudsak kommit att ägna sig åt förvaltningen, en uppgift stor nog. 

Bakgrunden för universitetsdirektörerna har kommit att bli alltmer varie-
rad. En teknisk eller naturvetenskaplig eller rentav medicinsk utbildning har 
börjat uppträda men också jurister och humanister förekommer. Mera ovan-
ligt är att nya direktörer hämtas från regeringskansliet eller olika centrala äm-
betsverk. Intern rekrytering är inte alldeles ovanlig liksom rekrytering från 
andra lärosäten – tendenser till karriärspår kan iakttas, på samma sätt som 
för rektorer. 
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Kontinuiteten bärs av flera
Längre tillbaka i tiden stod ofta universitetsdirektören för en kontinuitet i läro-
sätets ledning som kunde vara av stort värde för att undvika oavsedd ryckig- 
het i samband med skiften på rektorspositionen. Rektorernas uppdrag vara-
de då tre år i taget och kunde visserligen förlängas för en eller flera sådana 
perioder, men det var inte ovanligt att man som rektor satt på sitt uppdrag i 
bara en eller två perioder. Prorektorerna var då inte heller utnyttjade på annat 
sätt än som reserver som hoppade in vid förfall för rektor. Eftersom univer-
sitetsdirektörstjänsterna var attraktiva som sluttjänster, som kanske erhölls 
i 50-årsåldern var det vanligt att en universitetsdirektör hann arbeta under 
flera olika rektorer och medverka till att rektorsskiftena kunde överbryggas på 
ett konstruktivt sätt. Den här stabiliseringsrollen har på senare år tenderat att 
bli mindre viktig, dels genom att rektorerna typiskt sett innehar sina uppdrag 
under längre tid, inte sällan nio år, varför skiftena, sett över en längre period, 
blir färre, dels genom att andra aktörer i ledningen såsom prorektorer och vice- 
rektorer numera spelar en mycket aktivare roll och också kan vara bärare av 
information om lärosätets förhållanden och policyer. På samma sätt är det fler 
som hinner lära sig de politiska villkoren för högskolan och hur processer för 
påverkan av politiker bör läggas upp för att ge effekt – traditionell akademisk 
logik skiljer sig mycket från politisk logik! Fortfarande kan dock universitets-
direktören ha ett försteg inom detta område. 

Viktigare förr men inte oviktiga i framtiden
Generellt sett tror jag att universitetsdirektörernas guldålder inträffade un-
der de två första decennierna av tjänsternas existens. Men jag bedömer att 
tjänsterna fortfarande behövs, så att det finns bärare av hög professionell ad-
ministrativ och organisatorisk kompetens på lärosätenas toppledningsnivå – 
en avsaknad av sådan kompetens bedömer jag vara skadlig för alla typer av 
organisationer och universiteten utgör därvid inga undantag!

Kolstad, Mjölby, i mars 2015

Curt Karlsson
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Från 1972 till 2012: Ett universitet – två världar 

CURT KARLSSON avslutade 2012 en fyrtioårig anställningsperiod i ledande 
ställning vid Linköpings universitet, LiU, först i 21 år i en kombinerad 
befattning som personalchef och planeringschef och därefter i 19 år som 
universitetsdirektör, d.v.s. högste administrative tjänsteman och tillsammans 
med rektor basen för både den strategiska och den verkställande ledningen 
för universitetet. I denna bok ger han sin bild av den utveckling som det 
svenska högskolesystemet genomgått under de 40 år han verkat vid LiU. 
Den övergripande slutsatsen är att bokstavligen allt har förändrats, såväl 
styrningen av kärnverksamheterna, d.v.s. utbildningen och forskningen, 
som villkoren för alla dessa verksamheters stödprocesser. Utrymmet för 
lokalt beslutsfattande och ansvarstagande har ökat närmast dramatiskt 
och ledningen på alla nivåer inom det enskilda universitetet har successivt 
professionaliserats på ett sätt som var tidigare generationer främmande.  
Med ett engelskt talesätt sågs då ledarskapet för ett universitet som ”the last 
resort for amateurs and gentlemen”. Den tiden är förbi. Med råge.
      Den svenska högskolan var länge en marginell företeelse i samhället. 
År 1945, det år då Curt föddes, omfattade den statliga delen mindre än 
10 000 studenter. Vid sidan av denna fanns en verksamhet med privat 
huvudmannaskap med ca 4 000 studenter. Främst till följd av en mycket 
stark expansion av utbildningen under 1960- och 1990-talen och en mycket 
betydelsefull omklassificering under 1970-talet av både gymnasial och 
eftergymnasial utbildning till högskoleutbildning har utvecklingen lett fram 
till att högskolan numera omfattar mer än 400 000 studenter.  
Samtidigt har dess profil förskjutits så att den numera är avsevärt mer 
forskningstung än tidigare i relativa termer. Högskolan är därför den 
största statliga sektorn av alla – drygt 30% av alla statsanställda arbetar 
nu i högskolan – och omsätter ca 65 miljarder kr. Den ses också som 
utomordentligt betydelsefull för inte bara studenternas bildning och 
personliga utveckling utan också för vetenskapsbaserad yrkesutbildning,  
för innovationer inom alla samhällsområden och för ekonomisk tillväxt. 

Helen Dannetun
Rektor
Linköpings universitet

Från 1972 till 2012: 
Ett universitet – två världar
En betraktelse av före detta universitetsdirektören  
Curt Karlsson, Linköpings universitet
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