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Abstract 

Uppsatsen behandlar de förändringsprocesser som skett inom den högre 

utbildningen och i samhället de senaste decennierna. Utifrån begrepp som 

bildning, anställningsbarhet, globaliseringsdiskurs och granskningssamhället 

undersöks universitetet i Sverige förr och idag. Den grundläggande tesen är att vi 

måste förstå dagens situation med utgångspunkt ur de samhälleliga förändringar 

som tog vid med början i 70-talet och fram till idag. Ett försök att skissera ett 

alternativ till dagens universitet görs också mot bakgrund av analysen. Slutsatsen 

är att vi genomgått ett paradigmskifte, från en klassisk till en globaliserad diskurs 

vilket på ett grundläggande sätt förändrat universitetens funktion i samhället då de 

orienterats närmare arbetsmarknaden och dess behov. Detta som ett resultat av 

produktionsstrukturens förändringar där kunskapsproduktionen fått en central roll 

för fortsatt konkurrenskraft och tillväxt i en globaliserad och konkurrensutsatt 

värld. Det finns dock utrymme för alternativa vägar även om strukturerna sätter 

gränser. 

 

Nyckelord: Bildning, anställningsbarhet, postfordism, granskningssamhället, 

globaliseringsdiskurs, universitet, akademisk frihet 

         Antal ord: 9 975 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ...................................................................................... 2 

1.2 Teori ................................................................................................................... 2 

2 Metod ....................................................................................................................... 4 

2.1 Material .............................................................................................................. 4 

3 Universitetet ............................................................................................................ 6 

3.1 Universitetet och staten ...................................................................................... 6 

3.2 Universitetet i sig ............................................................................................... 7 

3.2.1 Klassiska akademiska ideal och bildning ................................................... 8 
3.2.2 Förändringsprocesser inom svensk högre utbildning ................................. 9 

4 Samhället ............................................................................................................... 13 

4.1 Den fordistiska epoken och dess kris ............................................................... 13 

4.2 Den postfordistiska lösningen .......................................................................... 14 

4.3 Postfordismen och universitetet ....................................................................... 16 

5 Ett universitet bortom universitetet .................................................................... 19 

6 Slutsatser................................................................................................................ 22 

7 Referenser .............................................................................................................. 23 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

Den högre utbildningen i Sverige är en institution i förändring, eller förmodligen mer precist 

uttryckt är den satt i en konstant förändringsprocess. Denna process(er) kan delvis ses som ett 

resultat av samhällets förändrade behov och krav. Årligen lägger Sverige nästan 250 miljarder 

på utbildning och är därför, i ett internationellt perspektiv, ett av de länder som satsar mest på 

området (Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2009:28,s.20). Antalet studenter har också 

ökat i det närmaste exponentiellt från början av 90-talet och fram till idag. Från att ha legat på 

nivåer kring 150 000 registrerade studenter per hösttermin under 70- och 80-talet till drygt 

350 000 idag (Högskoleverket, 2011:8 R,s.19). Det är förmodligen i denna kontext vi kan 

förstå författarna till rapporten av den statliga utredningen Stärkt stöd för studier - tryggt, 

enkelt och flexibelt när de skriver att: 

 

“det [är] viktigt att stärka incitamenten för att studenterna ska avsluta sina studier vid en lägre 

ålder än i dag, eftersom den samhällsekonomiska avkastningen av studier står i direkt 

proportion till antalet yrkesverksamma år. Det finns ett intresse från såväl samhället som 

arbetsmarknaden av att studenterna blir klara med sina högskolestudier och börjar arbeta så 

snabbt som möjligt.” (SOU 2009:28, s.25). 

 

En argumentationslinje som också förfäktas av Svenskt Näringsliv i rapporten Konsten att 

strula till ett liv. Genomströmningstiden i den högre utbildningen i Sverige är ett problem, 

närmare bestämt ett samhällsekonomiskt sådant. Andra problem som identifieras är att den 

högre utbildningen allt mer fått karaktären av en arbetsmarknadsåtgärd vilket leder till 

undanträngning av “seriösa studenter” och införandet av oseriösa utbildningar, det vill säga 

sådana som inte har en direkt koppling till arbetsmarknadens behov (Fölster et al., 2011,s.1ff). 

Argumentationslinjen som tecknas i dessa dokument, det vill säga av både statliga 

myndigheter och av näringslivets intresseorganisationer, tycks vara att då den högre 

utbildningen är ett stort samhälleligt åtagande så bör det också ställas högre krav på resultaten 

av den. 

Bilden som vi ges är en högre utbildning som ställs inför nya krav i en globaliserad 

tidsålder. En institution satt i en förändring som alltjämt är fortgående. Det är denna 

förändring, denna utvecklingsprocess vi ämnar undersöka i denna studie. Att åskådliggöra den 

högre utbildningens förändringsprocess med fokus på universitetet. Både på makroplanet, 

universitetet som en del av ett globaliserat samhälle men också på mikroplanet, vad 

förändringarna får för konsekvenser för den enskilda studenten. Vi menar vidare att en 

förståelse för förändringarna inom den högre utbildningen måste förstås mot bakgrund av 

samhälleliga förändringar som omformulerat universitetets funktionssätt i grunden. Från att 

ha varit en institution dit relativt få haft tillträde och som på många sätt kan ses ha haft en 

relativt autonom tillvaro i förhållande till samhället i övrigt har det transformerats till ett 

massuniversitet som fungerar som en av dess centrala pelare, eller som Fisher uttrycker det: 
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"På så viss utgör utbildningen idag långt ifrån något elfenbenstorn som skulle befinna sig på 

säkert avstånd från "verkligheten". Tvärtom är den själva motorn för reproduktionen av den 

sociala verkligheten och konfronteras direkt med motsägelserna i kapitalismens sociala fält" 

(2011,s.47). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Detta arbete syftar till att undersöka och förklara de förändringsprocesser som vi ser inom 

universitetsvärlden. Dels förändringarna i sig själva men också att försöka finna de 

samhälleliga orsakerna till dessa förändringsprocesser. Som Mark Fisher uttrycker det: "Vad 

som krävs är att effekterna [förändringsprocesserna, vår anm.] kopplas till sin strukturella 

orsak" (2011,s.117). För oss som studenter tycks detta vara en viktig uppgift, universitetet är 

vår arbetsplats och en central del i våra liv. På detta sätt menar vi att vi har en 

inomvetenskaplig relevans på två sätt. Å ena sidan som ett komplement till den forskning om 

den högre utbildningen som sker idag. Men också på så sätt att den undersöker själva grunden 

för universitetens och därmed forskningens och utbildningens vara, förutsättningarna för 

denna studie! Vad gäller den utomvetenskapliga relevansen så är det främst kapitlet om ett 

annat universitet som skulle kunna fungera som en vägledning för politiskt handlande. 

Självfallet så måste dock denna vägledning förstås mot bakgrund av den analys den är ett 

resultat av. För att veta vad som bör göras måste man också förstå varför man är där man är. 

De tre frågställningar vi arbetar utifrån är: 

 

1. Vad är det som sker med universitetet idag? 

2. Hur kan vi förstå förändringarna på universitetet med utgångspunkt i samhället och 

dess förändringsprocesser? 

3. Vad finns det för möjliga alternativ till universitet som vi ser att det utvecklas idag? 

1.2 Teori 

 

Den teoretiska utgångspunkten är tvåfaldig, men de båda utgår ifrån samma princip. 

Nämligen att skapa en grammatik, en ny vokabulär för att tala med Negri (2008,s.17). En 

språklig förståelse för de fenomen vi ser äga rum i den samhälliga sfären och på universiteten 

(den högre utbildningen). Detta skapande innebär främst ett sammanfattande och 

analyserande av redan existerande begrepp som vi försöker sammanlänka inbördes för att 

skapa ett narrativ av en process. Utgångspunkten för vår grammatik är etablerandet av en 

begreppslig apparat som vi hoppas ska fånga in de generella linjerna i dagens utveckling. 

Denna begreppsliga apparat är som sagt uppdelad mellan våra två teoretiska fält, det 

samhälleliga och universitetet men vår förhoppning är att vi ska kunna länka dem samman 

och visa på deras inre sammanhang. Med denna sammanlänkning hoppas vi kunna visa på hur 

universitetet måste förstås i en samhällelig kontext, hur delen endast kan förstås i relation till 

helheten (Lundquist, 1993,s.64). Begreppen kommer att preciseras, problematiseras och 

diskuteras närmare i själva analysen.  
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För att analysera och belysa förändringar inom universitetet och den högre utbildningen 

inleder vi med att diskutera akademiska ideal, dels utifrån en så kallad klassisk diskurs och 

dels utifrån en redogörelse för bildningsbegreppet. Den klassiska diskursen definieras av 

Ingrid Unemar Öst i avhandlingen Kampen om den högre utbildningens syften och mål där 

hon redogör för olika diskurser som uttrycks inom den utbildningspolitiska kampen. Här 

presenterar hon även en globaliseringsdiskurs som utgör en övergång och utgångspunkt för 

vår studie av aktuella förändringsprocesser inom den högre utbildningen. 

Globaliseringsdiskursen introduceras på allvar genom högskolereformen 1992 och har sedan 

dess kommit att anta en allt mer hegemonisk status inom svensk utbildningspolitik. Den växer 

fram ur en globaliserad kontext som ökar kraven och betydelsen av den högre utbildningen 

inom Sverige och EU då det är genom kunskap man förväntas konkurrera med övriga världen 

och upprätthålla den ekonomiska tillväxten (Unemar Öst, 2009,s.149-159). Vi vill här knyta 

an till teorin om akademisk kapitalism som bygger på marknadslogikens sammansmältning 

med universitetet och den högre utbildningen (Wedlin, 2011,s.11). Här anser vi också det 

givande att diskutera granskningssamhället som ett uttryck för den relation som växer fram 

mellan stat och universitet, när avregleringar leder till ökat behov av kvalitetskontroller och 

granskningar (Wedlin, 2011,s.20). På ett något lägre plan ämnar vi diskutera begreppen 

anställningsbarhet och livslångt lärande som direkta uttryck för de tendenser vi syftar till att 

synliggöra genom ovan nämnda diskurs och teorier (Unemar Öst, 2009,s.178). 

Vår analys av de samhälleliga förändringsprocesserna bygger till stor del på David 

Harveys m.fl. förklaringsmodell av kapitalismens förändringsprocesser från 70-talet och 

framåt. Det rör sig alltså om en teorikonsumerande studie för att söka förklaringarna och där 

fallet står i centrum (Esaiasson et al., 2012,s.41, 89). Den teoretiska utgångspunkten är ett 

brott i detta systems utveckling kring krisen 1973 som på ett djupgående sätt förändrat 

systemets struktur, eller snarare tvingat det till förändring. Man skulle kunna kalla detta vår 

centrala samhälleliga hypotes då den ger oss ett specifikt antagande avgränsat i tiden 

(Esaiasson et al., 2012,s.38). Vi benämner denna förändring som en övergång från ett 

fordistiskt produktionssätt till ett postfordistiskt dito. Universitetet har varit en av de centrala 

arenorna för denna process. Det har på ett annat sätt än tidigare blivit djupt integrerad i det 

kapitalistiska samhället som en av de mest centrala institutionerna att reproducera vår sociala 

verklighet, det samhälleliga systemet. Därmed så är också universitetet en central komponent 

i den framväxande postfordismen. De processer som krisen satte igång och accelererade 

(tendenserna till dagens utveckling fanns även innan krisen) har inte skett i samtidighet och vi 

kan inte förstå dem med en linjär tidsuppfattning. Istället har de skett i en dialektisk process, 

som moment av en totalitet där universitetet och den högre utbildningen just varit sådana 

moment. 

 



 

 4 

2 Metod 

Den metodologiska utgångspunkten är den ontologi vi presenterat ovan, universitets 

förändringar som ett resultat av samhälleliga förändringar. Analysens karaktär kommer därför 

att följa dess disposition. Genomgående så skulle vi mena att vi använder oss av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt då vi inte söker kvantifiera vårt material. Frågan är dock om man här kan dra 

en skarp skiljelinje då vi med Lundquists ord inte söker efter det avvikande eller spektakulära 

utan efter det generella och genomsnittliga. Ett tillvägagångssätt som brukar tillskrivas 

kvantitativa metoder (Lundquist, 1993,s.104). 

Rent konkret innebär detta att vi först tecknar en bild av hur staten och dess myndigheter 

ser på universitetens förändrade funktion i dagens samhälle. Vi har alltså en komparativ 

ansats där vi jämför över tiden. Med utgångspunkt i 70-talet söker vi synliggöra 

förändringarna fram till idag där vi ställer det som varit i relation till det som är (Lundquist, 

1993,s.101f). Komparationen kommer att ske genom ett analyserande av offentliga dokument 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där vi söker urskilja de generella tankegångarna. 

Orsaken till detta förfarande, vårt val av en kvalitativ innehållsanalys, är att vi menar att vi 

inte på ett tillgängligt sätt kan räkna eller mäta innehållet i dessa dokument. Vår analys kräver 

ett mer komplicerat tillvägagångssätt där språkliga nyanser, vidare tankebanor och kontexter 

måste analyseras (Bergström – Boréus, 2005,s.44; Esaiasson et al., 2012,s.210ff). 

Sedan tar en mer teoretisk diskussion vid om universitets förändring vilket tar sig uttryck 

som en begreppshistorisk analys. Genom studiet av ett antal begrepp, och med förförståelsen 

att dessa ges olika innebörd beroende på historisk kontext och sammanhang (Kurunmäki, 

2005,s.181f), önskar vi belysa förändringsprocesser inom universitetet. Vidare söker vi sedan 

förklara dessa processer med en analys av samhällsförändringarna.  Även dessa två analyser 

är till viss del komparativa över tid då vi söker det som varit och det som är idag. Kapitlet om 

samhället avslutas med en diskussion som fungerar som en sammanfattning av våra 

redogörelser och analyser. Slutligen tar en kortare diskussion om ett alternativt universitet vid. 

Detta ska inte förstås som en renodlat normativ ansats med ett fastslaget bör vara. Utan 

snarare som ett konstruktivistiskt dito, som ett skulle kunna vara. Distinktionen kan dock vara 

svår att göra, särskilt då konstruktivistisk teori ofta baseras på ett empiriskt är och ett 

normativt bör för att sedan utmynna i något som skulle kunna vara (Lundquist, 1993,s.84f). 

2.1 Material 

Det huvudsakliga materialet som vår undersökning och analys bygger på är sekundärlitteratur. 

Men vi använder oss även av källmaterial i form av offentliga dokument främst i form av 

SOU:s (Statens offentliga utredningar) och regeringspropositioner från två olika tidpunkter: 

70-talet och 00-talet. Detta material kommer att användas för att i en kortare undersökning 

utröna hur staten och dess myndigheter ser och har sett på universitetens funktion i samhället. 

Den litteratur som arbetet bygger på kan liksom den teoretiska ingången delas upp i två delar, 

den som behandlar universitet och den som behandlar samhället. Dessa ska dock inte förstås 

som avstyckade från varandra utan som överlappande och kompletterande.  
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  För vår del om universitet använder vi oss av litteratur som specifikt behandlar bildning 

och vi har valt tre antologier där begreppet diskuteras och flertalet perspektiv och 

infallsvinklar presenteras. Det är bildningsbegreppet som sådant som utgör huvudfokus 

samtidigt som diskussionen är sprunget ur svenska förhållanden vilket stämmer bra överens 

med vår egen avgränsning av uppsatsen. Vidare läser vi delar av Unemar Östs avhandling 

kring den ”utbildningspolitiska kampen” vilket utgör en typ av ingång då den presenterar 

diskurser som blir användbara referensramar för vidare läsning. Därtill använder vi litteratur 

som direkt fokuserar på de begrepp som vi orienterar oss med, så som anställningsbarhet och 

granskningssamhället. 

Till stor del har vi valt att basera vår analys av samhället på David Harveys studier och 

teoretiserande. Vi menar att hans analys av postfordismen (och postmoderniteten som epok 

överhuvudtaget) ger oss en stabil teoretisk utgångspunkt för att förstå det skifte vi lokaliserar i 

tiden från början av 70-talet och framåt. Det bör noteras att Harvey brukar lokaliseras inom 

den marxistiska idétraditionen. Något vi dock inte funnit problematiskt då vi menar att han 

genom sin materialistiska analys av samhällskeenden gett oss en god grund att utröna de 

strukturella förhållanden som gjort universitetet till vad det är idag. 
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3  Universitetet 

I detta avsnitt undersöker vi den högre utbildningens relation till staten samt de 

förändringsprocesser som har skett de senaste decennierna med utgångspunkt i 70-talet. 

Redogörelsen och analysen får därmed en något dualistisk karaktär, men man ska bära med 

sig att denna förändring är en process, ofta motstridig och med inneboende spänningar. 

3.1 Universitetet och staten 

Statens tillhandahållande av samhällelig infrastruktur såsom utbildning är av allra största vikt 

för såväl företag som samhället i stort (Harvey, 2010,s.80). Detta tillhandahållande är dock 

inte oproblematiskt vad gäller den högre utbildningen. Universiteten och högskolorna vill ha 

en frihet att själva disponera över resurser och styra över verksamheten. Resurser som dock 

till största delen tillhandahålls av staten som därmed också ställer upp mål för den högre 

utbildningen. En spänning uppstår därför mellan den högre utbildningens autonomi och 

samhällets (statens) krav. Denna blir särskilt aktuell med anledning av ambitionerna att 

decentralisera beslutsordningen till universiteten och högskolorna själva (SOU, 

2000:82,s.25ff; Proposition (Prop.) 2009/10:139,s.5). De krav och målsättningar som staten 

ställer upp för den högre utbildningen ska här artikuleras genom studiet av utredningar och 

propositioner från 70-talet och 00-talet för att vissa på de likheter och skillnader vi iakttar. 

 

“Som mål för utbildning i allmänhet brukar anges bl.a. att ge bildning och att främja materiell 

och social utveckling samt personlighetsutveckling” (Prop.1975:9,s.15) 

 

Dessa ord yttras i en proposition från mitten av 70-talet. Man noterar vidare att den svenska 

högre utbildningens utveckling varit stark under efterkrigstiden, en tendens man även noterar 

i andra industrialiserade länder. Tydligt är att man försöker göra en avvägning (och 

avgränsning) mellan arbetsmarknadens, samhällets och individernas intressen (Prop. 

1975:9,s.1). Den enskilde, samhället och företagen kan ha olika synpunkter på vad som är av 

godo och de olika aktörernas intressen sammanfaller inte av nödvändighet. Utifrån individens 

synpunkt kan det som tycks vara värdefullt anses vara mindre önskvärt ur exempelvis 

företagens synvinkel men samtidigt vara till gagn för samhället som helhet. Utbildningen kan 

å ena sidan ses som ett sätt för individen att skaffa sig färdigheter som är fördelaktiga i 

arbetslivet men utbildningen kan också ses som ett sätt att sprida sitt resultat i samhället i stort 

(SOU 1971:62,s.100). Det är i denna komplexa intressestruktur som författarnas söker 

navigera för att slå fast utbildningens funktion och därmed möjligheten för en planering av 

utbildningen. Vidare ska den högre utbildningen byggas på en vetenskaplig grund med ett 

kritiskt förhållningssätt. Möjligheterna för ett livslångt lärande ska säkras och utbudet av 

kurser och studieplatsernas kvantitativa omfattning ska avgöras genom en avvägning av 

studenternas och arbetsmarknadens intressen (Prop. 1975:9,s.1). När vi tittar på 
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förklaringsmodellen till den expansion av den högre utbildningen som skett under 

efterkrigstiden förklaras den av främst tre faktorer: de ökade årskullarna av ungdomar, 

arbetsmarknadens förnyade behov i och med jordbrukets industrialisering och 

omsorgsuppgifternas omlokalisering från hemmet till samhället. Den tredje faktorn, och den 

som är mest noterbar är hur man menar att en ny ideologi har vuxit fram eller snarare spridit 

sig till större delar av befolkningen, en ideologi som menar att utbildningen är värd att 

konsumera för sin egen skull (SOU 1971:61,s.129f). 

Vid en läsning av propositioner och SOU:s från 00-talet så tecknas en delvis liknande bild 

men med vissa modifikationer. Även här lyfts den eventuella motsättningen fram mellan 

arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan (bl.a. i SOU 2009:28,s.95f) och att 

tonvikten på de olika perspektiven har skiftat över tid. Ett exempel som lyfts fram är det höga 

söktrycket på konstnärliga utbildningar kontra svårigheten att få folk att söka sig till vissa 

tekniska utbildningar (SOU 2000:82,s.59). Ekot från svenskt näringslivs rapport i inledningen 

tycks här klinga tydligt. Problemet som man ser det är en överproduktion av utbildade inom 

vissa områden och ett underskott inom andra. För att undvika detta lyfter man fram ett 

förbättrat informationsutbyte och samråd mellan lärosätena som en potentiell lösning (SOU 

2000:82,s.60). Vidare lyfts kritik fram mot vad man menar är en fastlåsning i gamla 

perspektiv då huvudfokus för satsningar fortfarande fokuseras på områden som industri och 

jordbruk och att den nya ekonomin - det vill säga kunskapsekonomin med fokus på 

kunskapsproduktion och kunskapsförmedling - till stor del negligerats (SOU 2000:82,s.30).  

I en proposition några år senare betonas det internationella perspektivet och Sveriges 

behov av att hävda sig i en internationell konkurrens. De mindre kvalificerade yrkena är på 

väg bort och vägen framåt är att satsa på kunskap. Målet är att Sverige ska vara en ledande 

kunskapsnation där det livslånga lärandet står i centrum (Prop. 2004/05:162,s.26; Prop. 

2009/10:139,s.5). En viktig faktor som måste lyftas in i resonemanget angående den ökade 

internationaliseringen är Bolognaprocessen vars övergripande mål är att: främja rörligheten 

inom EU såväl inom den högre utbildningen som på arbetsmarknaden, främja 

anställningsbarheten och slutligen att främja Europas konkurrenskraft som 

utbildningskontinent. (Prop. 2004/05:162,s.36f).  

Den generella bilden som tecknas av denna utveckling är mångfacetterad och komplex. 

Men en förståelse för förändringen måste förmodligen förstås som ovan nämnt att huvudfokus 

skiftat över tid. Problemformuleringar och begrepp har funnits med genom åren, men deras 

innehåll och betoningen på vad det centrala är har förändrats. En förändring vi ämnar 

diskutera framöver.  

. 

3.2 Universitetet i sig 

Som förklarades i teorikapitlet inleder vi med en diskussion kring klassiska akademiska ideal 

utifrån en klassisk diskurs och bildningsbegreppet. Vi går sedan vidare med att presentera en 

globaliseringsdiskurs varifrån vi drar ett antal begrepp som vi anser vara centrala. Diskurserna 

används som utgångspunkter och infallsvinklar för att sortera de begrepp vi stöter på. Med 

detta inte sagt att vi nöjer oss med att skapa en schematiserad och naiv bild av verkligheten 

utan att vi använder diskurserna som grundval att problematisera och nyansera utifrån. 
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3.2.1 Klassiska akademiska ideal och bildning 

Sedan 80-talet har bildningsbegreppet fått förnyat utrymme i diskussioner kring svensk högre 

utbildning (Burman-Sundgren, 2010,s.26) och i inom utbildningspolitiken har behovet av så 

kallat klassiska och akademiska ideal åberopats. I det som Unemar Öst benämner som den 

klassiska diskursen betonas vikten av att återknyta till äldre universitetsideal, där bland annat 

det fria kunskapssökandet är centralt. De klassiska traditioner man hänvisar till har sina 

ursprung främst i upplysningstiden och de universitetsreformer som genomfördes under 1800-

talet, särskilt förknippat med den tyske språkvetaren och filosofen Wilhelm von Humboldt 

(2009,s.115ff, Liedman, 2009,vol1,s.17). Inom den klassiska diskursen framhålls att man inte 

strävar efter en fullständig återgång till Humboldts universitet utan snarare ett bejakande av 

dess mest centrala principer (Unemar Öst, 2009,s.117). Den humboldtska traditionen är 

synonym med en nyhumanistisk tradition där bildningen är central och då dess ideal refereras 

till även i nutid blir bildning en relevant del av diskussionen kring den högre utbildningens 

form och funktion.  

Den nyhumanistiska traditionen växte fram under 1800-talet med antiken som förebild 

och definierade bildning som ett uppvaknande där människan frigör inneboende kunskaper 

och slumrande kapaciteter som antas existera på förhand inom henne. Bildning betraktas här 

som en process utan givet mål, en fortlöpande resa där sökandet är ett mål i sig (Burman - 

Sundgren, 2010:12f) Det är ett självförverkligande där människans aktiva deltagande är en 

förutsättning för bildningen. Utan en medveten delaktighet blir kunskapsprocessen begränsad 

till inmatning av redan given fakta (Broady, 2010 [1984],s.369).  Det individuella 

kunskapssökandet förväntas i sin tur bidra till en kulturell och samhällelig utveckling. 

(Unemar Öst, 2009,s.116) Det fria kunskapssökandet utgör kärnan inom traditionen, ett ideal 

som gäller såväl forskaren, studenten och universitetet som institution. Det handlar om en 

frihet och strävan mot att söka kunskap oberoende av andra samhällsintressen. Ytterligare 

grundläggande tanke är den om att universiteten ska omfatta både högre utbildning och 

forskning (Agélii, 2007,s.101). Som organisatorisk princip kan idealet uttryckas i form av ett 

kollegium där akademisk frihet, kritisk granskning och kontinuerliga samtal mellan dem inom 

kollegiet utgör grunden. Det är med andra ord en organisationsform byggd på vetenskapliga 

principer där kunskap hela tiden prövas och kontrolleras för att uppnå ett tillstånd där 

rationella argument är vägledande för ledning och beslutsfattande (Sahlin, 2009, vol1,s.45ff). 

Inom den klassiska diskursen syftar begreppet frihet till en akademisk frihet byggt på ett 

öppet debattklimat, vetenskapliga argument och kritiskt tänkande. Samtidigt uttrycks att: ”Det 

frihetsbegrepp […] innebär naturligtvis inte en isolering eller en avgränsning av universitet 

och högskolor från det omgivande samhället.” (Unemar Öst, 2009,s.123). Spänningen mellan 

akademisk frihet kontra den högre utbildningens samhällsnytta är långt ifrån ny och då det 

fria kunskapssökandet är centralt för bildningstanken har motsättningen även återkommit i 

diskussionen kring just bildning.  Inte sällan har det traditionella bildningsidealet förknippats 

med navelskådning och romantisk förkovran av klassiska verk och ställts i kontrast till en mer 

instrumentellt styrd utbildning (Wright, 2007,s.32).  Under 1800-talet användes det 

humboldtska universitetet som förebild vid en reformering av det svenska universitet men det 

ska framhållas att idealen sällan avspeglades i praktiken. Studenterna kunde ägna sig åt, just 

den något verklighetsfrånvända, kunskapsinlärning som nämnts ovan. Då universiteten på den 
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tiden var en institution förunnad en priviligerad elit, innebar detta dock ingen större 

problematik (Burman - Sundgren, 2010,s.15ff).  

 Samtidigt som ett klassiskt bildningsideal var förebilden för de svenska universiteten 

växte idén om folkbildning fram. En bildningstradition som var unik för Sverige och övriga 

nordiska länder då den gjorde bildning till en angelägenhet för den ”breda massan” 

(Gustavsson, 2009,s.17). Folkbildningen förmedlades genom studiecirklar och så småningom 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) där bildningen främst gavs ett instrumentellt värde med 

syfte att stärka den politiska kampen och arbetarnas moral. Även här fanns det motsättningar 

om vad bildning egentligen borde innebära men de flesta var dock överens om att det 

handlade om en mänsklig inre utveckling som borde förstås som och ta formen av en process 

(Burman-Sundgren, 2010,s.18–21). Under 1900-talets första hälft var bildningsbegreppet 

fortsatt under diskussion inom svensk utbildning där rationalitet kontrasterades mot 

förvaltandet och bevarandet av klassiska arv. Efter hand kom man, istället för bildning, mer 

att tala om utbildning med demokratiska förtecken. Under 50- och 60-talet växte svensk 

ekonomi och bildningstanken fick stå åt sidan för en mer nyttoinriktad utbildning som kunde 

stötta och upprätthålla den ekonomiska högkonjunkturen. Samtidigt etablerades 

massuniversiteten och tillsammans med ekonomins expansion ökade kraven på den högre 

utbildningen vilket ledde till att samhällets behov blev allt mer styrande för dess utformning. 

En utveckling som i sin tur bidrog till inskränkning av den akademiska friheten. 

 Inskränkningen väckte protester främst bland studenter och lärare och här ser vi återigen 

motsättningen mellan akademisk frihet kontra samhällsnytta samt elitism och jämlikhet 

(Burman-Sundgren, 2010,s.22–27). 

3.2.2 Förändringsprocesser inom svensk högre utbildning 

Trots att klassiska universitetsideal och tankar kring bildning har återkommit inom 

diskussioner kring utbildning framhåller Unemar Öst att dessa är underordnade en 

globaliseringsdiskurs på svensk utbildningspolitisk nivå. Som namnet själv implicerar är 

globalisering och internationalisering centrala begrepp inom diskursen då det är främst utifrån 

en globaliserad kontext som retoriken kring utbildningens roll förs fram. Resonemanget utgår 

från att globaliseringsprocesser leder till ökad konkurrens med omvärlden och att svensk 

ekonomi blir allt mer kunskaps- och teknologibaserad. Därför framhålls i synnerhet den högre 

utbildningens och forskningens betydelse för säkerställandet av den ekonomiska tillväxten. 

Kopplingar görs till humankapitalteorier och utbildningens syfte och nytta vävs tätt samman 

med ekonomiska aspekter. Den högre utbildningens främsta mål inom globaliseringsdiskursen 

formuleras i termer av: ”[...] innovation, kunskapsutveckling, mobilitet och anställningsbarhet 

[...]” (Unemar Öst, 2009,s.150f,169). Skeendet kan uttryckas som utvecklingen mot ett 

kunskapssamhälle som för den delen inte är unikt för Sverige då samma tendenser går att 

finna bland övriga OECD-länder. Länderna har anammat strategier som: ”[...] handlar om att 

försöka addera kunskapsvärden till sina processer i syfte att därigenom förflytta sig uppåt i 

värdepyramiden.” (Kristensson Uggla, 2007,s.116) De högskolereformer som görs under den 

undersökta perioden refererar till bland annat Bolognaprocessen, och den svenska 

utbildningspolitiken kan till stor del förstås och förklaras utifrån utbildningsinitiativ tagna på 

EU-nivå. Samtidigt kan det som sker inom EU förklaras utifrån neoliberala principer om fria 

marknader och tilltron till konkurrensutsättningens potential att förbättra kvalitén inom vitt 

skilda samhällsområden (Unemar Öst, 2009,s.152). 
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Flera av de tendenser som beskrivs utifrån globaliseringsdiskursen går att koppla till 

bredare teorier kring såväl högre utbildning som till offentliga verksamheter (Wedlin, 2001). 

Vi ämnar här presentera några av dem. En av dessa teorier är den om akademisk kapitalism, 

som introduceras av Sheila Slaughter och Larry L. Leslie (1997). Akademisk kapitalism 

bygger på framväxten av det som författarna benämner som “academic capitalist knowledge 

regime”, en utveckling där universitetet blir en del av, och bidrar till “the new economy”. 

Denna domineras av “just in time”-produktion vars flexibla processer i sin tur skapar en 

efterfrågan på flexibel arbetskraft som huvudsakligen har korta anställningar att tillgå 

(Slaughter - Rules, 2004,s.18). Författarna poängterar att universiteten inte är passiva eller 

maktlösa mottagare av de nya tendenserna utan att de själva är med och reproducerar 

utvecklingen.  Den nya ekonomin skapar nya former för finansiering som såväl 

universitetsledningar, studenter och administratörer gör sitt bästa för att hantera och 

manövrera. Ett beteendemönster som leder till universitetets sammansmältning med de 

ekonomiska strukturerna (Slaughter - Rules, 2004,s.306). 

 

We see the salient characteristics of the new economy for colleges and universities as being 

its global scope, its treatment of knowledge as raw materials, its non-Fordist productions 

processes, and its need for educated workers and consumers. (Slaughter - Rules, 2004,s.16) 

 

Inom regimen behandlas kunskap som råmaterial med ett ekonomiskt värde genom dess 

potential att förvandlas till produkter och tjänster (Slaughter - Rules, 2004,s.15). Slaughter 

och Rules sätter skeendet i kontrast till en äldre “public good knowledge/learning regime” där 

kunskap är till för allmänheten och vetenskapliga normer om universalism, fri 

kunskapsspridning, och kritisk granskning är grundläggande (2004, s.28). Det understryks att 

den nya regimen inte helt eliminerat den gamla utan att de överlappar varandra och att den 

äldre för den delen inte var eller är utan brister. Problem med den nya värderingen av kunskap 

riskerar dock att underminera den akademiska friheten då beslutsmakten till stor del 

förskjutits från fakultets- till en högre institutionsnivå. En följd av denna underminering kan 

ge upphov till en allt för snäv och styrd kunskapsutveckling (Slaughter - Rules, 2004,s.29).  

Principerna kring akademisk kapitalism är även applicerbara på samhället utanför 

universitetet och kan beskrivas utifrån begreppet New Public Management.(NPM). NPM 

beskriver en relativt ny typ av styrningsideal för offentliga verksamheter, institutioner och 

myndigheter som anammats av kapitalistiska stater sedan 80-talet och i Sverige har detta 

således påverkat den högre utbildningen. NPM handlar om en rad reformer som förändrar 

offentliga verksamheter så att de organiseras och styrs mer som företag än som statliga 

förvaltningsverksamheter. För universiteten och högskolorna har detta bland annat inneburit 

att anslagen blivit mer och mer prestationsbaserade och knutna till antalet studenter, vilket i 

sin tur har lett till ökat fokus på profilering och marknadsföring. Det har också lett till ökade 

krav på framgångsrikt ledarskap och strategisk styrning där framför allt effektivitet premieras. 

Sammantaget handlar det om en ökad konkurrens som förändrar organisationsklimatet på ett 

genomgripande sätt (Sahlin, 2009, vol1,s.39f).  

Utvecklingen som beskrivits ovan har bland annat bidragit till en motsättning där 

universiteten å ena sidan förväntas handla som självständiga företag och å andra sidan följa 

och uppfylla statliga visioner och riktlinjer (Sahlin, 2009, vol1,s.41). Svenska regeringen 

uttrycker i en proposition, från 1992, gällande universiteten och högskolornas ökade frihet att 

friheten: ”måste kombineras med en incitamentsstruktur som ger stimulans till nytänkande, 
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kvalitetskonkurrens och ett effektivt resursutnyttjande.” (Unemar Öst, 2009,s.159). 

Kristensson Uggla beskriver det som att de avregleringar som präglat utbildningspolitiken 

gett upphov till en apparatur av granskning, utvärdering och uppföljning. (Gustavsson et al., 

2007,s.121) En apparatur som är en del av det som somliga skulle benämna som 

granskningssamhället eller the audit society, ett begrepp som introduceras av Michael Power i 

boken; ”The Audit Society – Rituals of Verification”. Power menar att såväl den högre 

utbildningen som forskningen har anpassats efter dessa utvärderings- och 

granskningsmekanismer så att de resultat som produceras blir mätbara (1999,s.99f). Behovet 

av att kunna kvantifiera kunskap leder till ett formaliserande och standardiserande av 

kunskapsprocesserna. (Kristensson Uggla, 2007,s.121) Frågan om hur man mäter kunskap är 

också en fråga om hur man mäter kvalitet och här skapas en kontrast mellan att å ena sidan 

mäta resultatet å andra sidan själva processen. Inom Sverige går det att skönja en utveckling 

mot större inriktning på just resultatet (Liedman, 2010, vol1, s.23). Som påföljd uttrycks ett 

behov av mer djupgående, kvalitativa mätningar som tar hänsyn till båda delar (Slaughter -

Rules, 1999,s.103).  

De förändringsprocesser som hitintills skildrats kan huvudsakligen betraktas som 

verkande på en makronivå samtidigt som de naturligtvis även har implikationer på ett 

mikroplan. Begreppen anställningsbarhet och livslångt lärande har sina ursprung i 

samhälleliga initiativ men tycks vara relevanta för en diskussion kring studentens förändrade 

situation. 

Livslångt lärande som begrepp introduceras redan på 70-talet i Sverige (Proposition 

(Prop.) 1975:9,s.1) men har sedan dess givits en ny innebörd. Om det förut inbegrep flertalet 

aspekter så som sociala, individuella och politiska betydelser, handlar det idag främst om 

ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Begrepp som policykoncept används både 

inom EU och andra OECD-länder och kan ses som ett led i strategin för att stå sig i den 

globala ekonomiska konkurrensen. Den betydelse som begreppet ges idag lägger vikt vid 

individens ansvar och det rör sig inte så mycket om ett frivilligt val som om en nödvändighet 

skapad av samhälleliga ekonomiska behov.  

 

“Vi är i själva verket dömda till livslångt lärande. Livslångt lärande är ett led i en absolut 

nödvändig och tvingande anpassning till det avancerade liberala samhällets strategier för att 

hantera globaliseringens utmaningar” (Kristensson Uggla, 2009,s.177f) 

 

Det livslånga lärandet som samhällsprojekt förutsätter anställningsbara individer. 

Anställningsbarhet som begrepp är inte heller det nytt men har tillskrivits en ny innebörd och 

uttrycks idag inom flertalet politikområden (Berglund, 2009,s.30). Från att beskrivit om 

huruvida en person kan arbeta eller inte har det blivit ett mångfacetterat uttryck där någon kan 

vara mer eller mindre anställningsbar, beroende på såväl kompetens som sociala förmågor 

(Berglund, 2009,s.34f). En av förklaringarna till utvecklingen går att finna i EU samarbetet 

och dess strävan mot ökad rörlighet för studenter och arbetskraft inom unionen. En strävan 

som bland annat tar sig uttryck i de gemensamma mål och riktlinjer för utbildning som 

formuleras i Bolognaprocessen 2003 (Unemar Öst, 2009,s.173). Begreppet bär på en rad 

aspekter och att vara anställningsbar är som sagt inte enbart synonymt med rätt kompetens för 

ett visst yrke utan det handlar också om sociala färdigheter och att anamma rätt attityd 

gentemot arbete (Berglund, 2009,s.35f) Det handlar om nödvändigheten att ständigt vara 

anpassningsbar och beredd på att lära sig nya saker. Anställningsbarhet som begrepp kopplar 
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samman utbildning och arbetsmarknad men det går att se en fördelning av ansvar där det allt 

mer handlar om studentens skyldighet att utbilda sig i linje med arbetsmarknadens behov. Det 

skapas således en ojämn maktrelation där ekonomin och arbetsmarknaden är överordnade i 

stipulerandet av utbildningens syften och mål. En relation som såväl universitetet som 

institution och studenten som individ nödgas förhålla sig till (Unemar Öst, 2009,s.177f). 

Kristensson Uggla ser en problematik i utvecklingen och hur det påverkar möjligheterna till 

bildning på universitetet. Bildning kan ses som en mänsklig process som löper livet ut men 

den betydelsen som livslångt lärande innehar idag är mer av en påtvingad nödvändighet och 

detta har i sin tur påverkan på studentens relation till kunskap. ”Eftersom förändringstrycket 

primärt är externt och det gäller att vara flexibel kan man inte heller utveckla ett personligt 

förhållande till kunskap” (2007,s.131f). Även vetenskapliga ideal kring frihet och kritiskt 

tänkande kan komma att få stå åt sidan när universitetens och högskolornas främsta uppgift 

blir att skapa anställningsbara individer (Lindberg, 2009,s.41). När arbetsmarknaden indirekt 

styr innehållet i utbildningen skapas en anslutning till marknadsprinciper vilket i längden kan 

innebära; ”att legitimera produktionen av kapitalistiska relationer och att leda till en 

odemokratisk instrumentalisering av handling” (Unemar Öst, 2009,s.179). Begreppens 

nuvarande innebörd och kritik gentemot dem belyser än en gång motsättningen mellan en 

tydligt målinriktad utbildning och en där det fria kunskapssökandet är överordnat.    
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4 Samhället 

I detta kapitel analyserar vi skiftet från den fordistiska epoken till det postfordistiska ditot, ett 

skifte vi menar kan förstås med utgångspunkt ur en kris. Vi söker sedan identifiera och 

diskutera universitetets roll i denna nya epok. 

4.1 Den fordistiska epoken och dess kris 

Den fordistiska epoken ca 1945-1973 är vår benämning på en bred samhällelig ordning. En 

ordning som fixerar den efterkrigstida västvärlden i ett temporalt begrepp. Dess rötter sträcker 

sig långt tillbaka i tiden och är på många sätt ett barn av modernismens framåtanda, tro på 

rationalism och optimism vad gäller tekniken och vetenskapens möjligheter. 

Implementeringen sträckte sig över decennier och involverade en myriad av aktörer, såväl 

stater och institutioner som företag och individer (Harvey, 1990,s.127). Ett tydligt avstamp 

kan dock tas i fordismen (som produktionssystem) själv. Sprungen ur Henry Fords införande 

av höga löner (5 dollar om dagen) och åtta timmars arbetsdag vid sin fabrik i Dearborn, 

Michigan 1914. Ford ämnade skapa en produktionsstruktur som tillätt bilen att bli var mans 

vara och inte längre endast en lyxprodukt avsedd för de rika. Detta mål skulle sedan utvecklas 

till en ambition om massproduktion inom en mängd industrier och ett därpå följande behov av 

masskonsumtion. Det vill säga en lösning på avsättning av produkterna, istället för att som 

tidigare skapa marknader i kolonierna för att få sina produkter sålda så kunde det nu ske på 

hemmaplan. De höga lönerna och de korta dagarna hade alltså inte bara som funktion att få 

arbetarna att acceptera ett stressigt och monotont arbete vid de löpande banden. Fritiden och 

pengarna skulle användas för konsumtion (Harvey, 1990,s.125f). I samhällen där man tidigare 

konsumerat mindre och till viss del producerat för husbehoven skulle nu anskaffandet av 

varor bli själva fundamentet för sättet att leva. 

Den andra viktiga faktorn var depressionen i början av 30-talet som fick till följd att idéer 

om keynesianism och statlig interventionism fick luft under vingarna. Den centrala idén var 

att kapitalismen i sig själv aldrig kan bli helt stabil och det stora problemet var bristen på 

efterfrågan vilket fick ekonomins hjul att stanna av. Staten skulle därför anta en aktiv roll i 

ekonomin och på olika sätt aktivt stimulera den med offentliga projekt såsom infrastrukturella 

satsningar, sociala program, utbildning o.s.v. (Harvey, 1990,s.129ff). Den fordistiska epoken, 

det vill säga en kombination av bl.a. fordism och keynesianism slog dock igenom på allvar 

först efter andra världskriget. Och då på olika sätt beroende på land. Generellt så innebar den 

en stark tillväxt i ekonomin. I Sverige först och främst beroende av en stark 

tillverkningsindustri samt stor tillgång till naturresurser, främst malm och timmer. 

Universitetet var under denna tid fortfarande en relativt isolerad institution i samhället, avsedd 

för en relativt liten och privilegierad grupp. Även om dess tillväxt hade varit ett faktum sedan 

början av 60-talet (Gustavsson et al. 2007,s.17). Något som skulle kunna förklaras med 

fordismens ökande behov av vetenskapsmän, administratörer och dylikt (Dyer-Witheford, 

2005,s.74). 
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Med den starka tillväxten tillkom kraftigt stigande lönenivåer, till stor del beroende på 

starka fackföreningar som hade stor samhällelig makt i många länder. För Sveriges del så 

kom detta att institutionaliseras i samband med Saltsjöbadsavtalet 1938. Denna kompromiss 

mellan arbete och kapital samtidigt som den förda politiken genererade offentliga nyttigheter 

såsom sjukvård, skola, infrastruktur och bostäder gav en stabil kapitalism med en stadig 

ackumulation vilken också tillät en fördelning av resurserna (Harvey, 1990,s.135ff; Cockshott 

– Zachariah, 2010,s.5f). Detta var den mytomspunna folkhemstiden. En tid då framsteget 

tycktes vara reellt och då folk fick det materiellt sett bättre. 

   Den fordistiska epoken var en blomstrande tid för västvärlden. I vilket fall rent ekonomiskt. 

I genomsnitt var tillväxten i OECD länderna 5,1% 1960-68 och 4,7% 1968-73 (Harvey, 

1990:130). Vid denna tidpunkt stötte den dock på problem. Arbetskraftsutbudet tunnades ut 

och istället pressades lönerna upp av de välorganiserade arbetarna. Profitkvoterna sjönk 

(Cockshott – Zachariah, 2010,s.5ff; Anderson, 1999,s.90f) och rigiditeten i fordismens 

struktur blev allt mer tydlig (Harvey, 1990,s.142). Man hade med David Harveys 

begreppsapparat ställts inför två av de sex potentiella hindren för kapitalackumulation. 

Nämligen brist på arbetskraft samt motstånd och ineffektivitet inom själva arbetsprocessen 

(Harvey, 2010,s.65) Detta ledde till en kris från och med 1973, en kris som fick sitt ordentliga 

genomslag i samband med en krasch på den amerikanska fastighetsmarknaden och OPEC:s 

oljeembargo samma år (Harvey, 2010,s.20,145). Denna kris skakade på allvar om 

grundvalarna för den fordistiska modellen vilket krävde en förändring. En omdaning som 

skulle få konsekvenser för hela samhället och som vi ska se, för universitetet i synnerhet. 

4.2 Den postfordistiska lösningen 

Svaret på den kris som uppstod blev den flexibla ackumulationen som ska förstås som ett svar 

på fordismens rigida struktur (Harvey, 1990,s.147). De problem som uppstått hade delvis varit 

interna till systemet självt, delvis externa (se ovan). Detta innebar en nödvändighet för ett 

kvalitativt skifte i produktionens struktur. Men vändningen inom den samhälleliga 

produktionens fält, från fordism till postfordism och inom samhället i stort från modernitet till 

postmodernitet ska inte ses som ett regelrätt brott i tiden med ett klart avgränsat före och efter 

en brytpunkt. Snarare bör man se denna vändning som ett bevarande genom upphävande för 

att använda hegelianska termer. Det vill säga att moment av fordismen och moderniteten 

bevarades trots de djupgående förändringsprocesserna. 

    Den nya produktionsstrukturen, eller den nya ackumulationsregimen (Harvey, 1990,s.121–

124) innebar en mängd samhälleliga förändringar. Harvey lyfter i sin studie fram olika 

teoretikers schematiska och dualistiska teoretisering av skiftet. Dessa är Halal, Lash och Urry 

och Swyngedouw som alla använder olika begreppsliga apparater men som undersöker 

samma tendenser. Där Halal talar om gammal kapitalism (det industriella paradigmet) och ny 

kapitalism (det post-industriella paradigmet) så använder Lash och Ury begreppen 

organiserad kapitalism och disorganiserad kapitalism. Swyngedouw å sin sida talar om 

fordistisk produktion och just-in-time produktion (Harvey, 1990,s.174-179). Ytterligare en 

begreppsapparat som kan lyftas fram är Dyer-Withefords kognitiva kapitalism i motsatts till 

den äldre industriella kapitalismen. Även här framstår skiftet just som en brytning med den 

modernistiska fordismen och fabriken som produktionens nav. Istället lyfts kunskap fram som 

den centrala produktivkraften. Eller annorlunda uttryckt: Den kognitiva kapitalismen är den 

kommersiella appropriationen av det generella intellektet (Dyer-Witheford, 2005,s.71–74). 
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    I den dualistiska schematiseringen dessa teoretiker lyfter fram så framstår vissa punkter 

som mer centrala för vår förståelse av skiftet. Där den gamla produktionsstrukturen byggde på 

principer såsom hård tillväxt, centralisationstendenser med stora företag och storskalig 

produktion, tekniskt-vetenskapligt rationell hegemoni, nationell produktion, enkla och 

uppdelade arbetsuppgifter
1
, regleringar, rigiditet och ideologisk modernism. Så byggde den 

nya produktionsstrukturen på andra premisser såsom smart tillväxt, strategisk management, 

relativ och absolut minskning av arbetare inom tillverkningsindustrin och istället tillväxt inom 

tjänstesektorn, flexibel produktion, off-shoring och internationalisering, mer komplexa 

arbetsuppgifter, avregleringar, flexibilitet och ideologisk postmodernism
2
 (Harvey, 

1990,s.174–179). 

Vi menar som sagt att detta skifte inte kan förstås som en abrupt förändring, utan en 

process som fortgick (fortgår) i decennier. Detta kvalitativa skifte innebar dock förändringar 

för samhället som helhet och då framförallt inom produktionens fält där fokus skiftade. Den 

schematiska beskrivningen ovan ska förstås i en internationell kontext, det vill säga att 

förändringarna skiftade från land till land och att beskrivningen endast är en sorts 

sammanfattning. Tendenserna som beskrivs är dock på många sätt tydliga i Sverige där 

exempelvis antalet industriarbetare minskat med hälften sedan 1965 medan tjänstsektorn vuxit 

kraftigt (Ekonomifakta, 2012). Detta kan delvis förstås som ett resultat av teknologiska 

förändringar och ett därmed minskat behov av arbetskraft delvis av att arbetsuppgifter 

outsourcats till företag som räknas till tjänstesektorn. Men företag och hela branscher har 

också slagits ut och produktionen flyttats utomlands. Ett slående exempel på detta i en svensk 

kontext är varvskrisen under 70-talet. Detta kan ses som en följd av en ökad internationell 

konkurrens där det som tidigare skett i en nationell kontext, där varje land hade haft sina egna 

industrier var man nu tvungen att konkurrera på en mycket större skala (Harvey, 2010,s.49). 

Dessa samverkande faktorer har gjort att tillverkningsindustrins hegemoni underminerats 

vilket bland andra Erik Melander konstaterar i rapporten Varför har efterfrågan fallit på 

lågutbildad arbetskraft i svensk tillverkningsindustri? Visserligen definierar denna rapport 

lågutbildade industriarbetare som personer med högst grundskoleutbildning och gör ingen 

tydlig koppling till universitetsstudier, men den visar ändå på en tydlig tendens där antalet 

lågutbildade industriarbetare mellan 1985 och 1995 minskade med 45 % eller nästan 200 000 

personer (IFAU, 1999,s.2ff). Detta menar vi är ytterligare ett tydligt empiriskt exempel på 

denna utveckling. 

Kritik har lyfts mot idén om det postindustriella (postfordistiska) skiftet. Förutsättningen 

för ett postindustriellt skifte är att industriepoken är något vi passerat och att vi inträtt i ett 

nytt samhälle. Men industrin och den teknisk-vetenskapliga rationaliteten lever vidare och 

                                                                                                                                                         

 
1
 Detta är något som Harry Braverman utvecklat vidare i sin diskussion om taylorismen (vars tekniskt-rationella 

syn på arbetet intimt får ses hänga samman med det fordistiska produktionssystemet). Hur produktionsprocessen 

delar upp arbetsstyrkan i två delar, en större del av okvalificerat arbete och en mindre med mer kvalificerade 

arbetsuppgifter. Denna uppdelning av arbetsuppgifter urholkade också arbetarnas eget inflytande över processen 

vilket ledde till en degenerering av kunskapen (Braverman, 1977, s.103ff; Bergren, 1991, s.41ff). 
 
2
 Det skifte som skedde mellan fordism och postfordism kan också sägas vara intimt sammankopplad med 

skiftet modernitet och postmodernitet: "För Lyotard var postmodernitetens ankomst kopplad till framväxten av 

ett postindustriellt samhälle [...] där kunskapen hade blivit den viktigaste produktivkraften i ett flöde som ledde 

förbi nationalstaterna men på samma gång hade förlorat sin traditionella legitimering" (Anderson, 2000, s.33). 
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expanderar snarare till nya sfärer menar andra. Samhället i sin helhet industrialiseras med 

tjänstesektorn som ett tydligt exempel med sina callcenters och snabbmatsrestauranger 

(Nyberg, 2001,s.271ff). Denna kritik skall kanske inte främst förstås som en kritik mot idén 

om en brytning med den klassiska fordismen utan tycks snarare emfasera just den hegelianska 

manövern, bevarande genom upphävande. En samhällelig generalisering av industrin, 

samhället i sig blir en social fabrik. En annan kritik som kan lyftas fram är att den emfas som 

lagts vid kunskapsproduktion varit överdriven. Även om stora delar av industrin utlokaliserats 

så är vi än idag beroende av lågkvalificerade jobb såsom lagerarbetare, callcenterarbetare, 

restaurangarbetare och vårdarbetare inom offentlig sektor. (Nyberg, 2001,s.301) 

4.3 Postfordismen och universitetet 

 

Marx presenterar en fragmentarisk tes om kapitalismens framtid i Grundrisse-manuskripten. 

Han menar där att vid ett visst stadium i den kapitalistiska utvecklingen så kommer inte 

arbetstiden längre att vara värdets källa. Istället kommer den samhälleliga kunskapen, det 

generella intellektet att ersätta dess plats som den centrala produktivkraften (Marx, 2010, 

s.203–206; Dyer-Witheford, 2005,s.72). Skulle vi kunna förstå denna tes som en prediktion 

av vad som faktiskt skett? Ovan har vi tecknat en bild av skiftet från det fordistiska till det 

postfordistiska samhället. Ett skifte där industriproduktionen relativt sett minskat och istället 

tjänste- och kunskapsproduktionssektorn kvalitativt och kvantitativt vuxit fram som den nya 

hegemoniska produktionsformen. I denna struktur tycks Fishers tes som vi citerade i 

inledningen om universitetet som den moderna (västliga) kapitalismens reproduktionsmotor 

vara till stor del sann. I det globaliserade postfordistiska samhället har universitetets roll 

förändrats. En förändring som kan förstås som ett paradigmskifte där vi gått från en klassisk 

till en globaliserad diskurs. Universitetet har allt mer fått rollen som den institution som ska 

bevara konkurrenskraften internationellt. Även om dessa två endast kan förstås som idealtyper 

så är själva tendensen tydlig något som korresponderar väl dels vår samhällsteoretiska analys 

där den fordistiska ackumulationsregimen fått ge vika för den postfordistiska. Detta har bl.a. 

inneburit ett skifte från industri- till tjänste- och kunskapsproduktion. Resultatet speglar även 

till stor del den undersökning vi genomfört av statens relation till den högre utbildningen. 

Bilden som växte fram var att många fenomen funnits då som nu exempelvis den 

komplicerade relationen mellan arbetsmarknad och individ, det livslånga lärandets imperativ 

och så vidare. Men som konstaterades i materialet så bör nog vår förståelse grunda sig i att det 

skett ett kvalitativt skifte, där olika fenomen varit fokus något som beror på den samhälleliga 

kontexten. 

Det postfordistiska proletariatets aktivitet är massintellektualitet, och inte som dess 

fordistiska föregångare masstillverkning (Dyer-Witheford, 2005,s.73). Dess plats är inte 

längre fabriken, det är universitetet, eller universitetet som fabrik. Ett universitet som också 

förlorat sin rumslighet. Det postfordistiska performativa arbetet iscensätts ofta på så kallade 

“icke-platser” som kan vara överallt och ingenstans. De är “övergångszoner för 

kommunikation och konsumtion som innesluter människor likt “enorma parenteser” 

(Southwood, 2011,s.49). Kanske kan vi tolka universitetet som en sådan icke-plats där 
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undervisningen inte bara tar sin plats i lokalerna, utan också i hemmet, på caféet, på distans 

o.s.v. I det postmoderna samhället tycks arbetet i “icke-platsen” vara en generisk kunskap 

som efterfrågas på arbetsmarknaden och som också därför blivit legio även på universiteten. 

Det är möjligtvis utifrån den tolkningen vi kan placera in idén om det livslånga lärandet som 

istället utvidgar universitetet och utbildningens temporala och spatiala gränser. Tidigare 

ordningar där utbildning förekommit arbete följt av pension är inte längre lika självklara utan 

istället står individen med obegränsade valmöjligheter som samtidigt är ett konstant krav på 

anpassning. Som vi tidigare beskrivit tycks vi här ser en tydlig underordning av studenten i 

förhållande till ekonomins föränderliga behov.  

Det livslånga lärandet och arbetet på “icke-platsen” ställer krav på kontroll och 

utvärdering, eller som Fisher konstaterar i sin diskussion om Deleuze: 

 

"Deleuze noterar att […] kontrollsamhällen [...] fungerar med hjälp av [ett] obestämt 

uppskjutande: utbildning som en livslång process... Fortbildning som pågår under hela 

yrkeslivet... Arbete som fortsätter hemma... Man arbetar hemifrån och är hemma på arbetet. 

En konsekvens av denna obestämda makt är att den yttre övervakningen ersätts av en inre 

polis. Kontroll fungerar bara om man är delaktig" (Fisher, 2011,s.43) 

 

De kontrollprocesser som artikuleras genom granskning tar sig olika uttryck såväl externt 

tryck i form av resurstilldelning genom målstyrning som mekanismer som inte i sig är 

tvingande men som blir nödvändiga att uppfylla i konkurrensen t.ex. olika rankningssystem. 

På samma sätt disciplineras även studenten av yttre aktörer såsom indraget studiemedel i 

händelse av ett misslyckande med studierna som ambitionen att klara sig i konkurrensen 

vilket kräver självdisciplinering.   

Den kritik som bl.a. Nyberg lyfter fram mot idén om skiftet från ett industriellt 

(fordistiskt) till ett post-industriellt (postfordistiskt) samhälle tycks också kunna vara fruktbar 

för vår förståelse av universitetet. Likväl som tjänstesektorn industrialiseras så har även 

kunskapsproduktionen gjort det. Kanske är det så att vi bör förstå den högre utbildningen som 

en institution som i allt högre grad har fått det ålagt sig att generera en avkastning i form av 

anställningsbara, konkurrenskraftiga subjekt. Det vill säga att kunskapen reduceras till 

produktivkraft och studenten till humankapital med syfte att vara behjälplig i strävan för en 

fortsatt nationell tillväxt i en globaliserad och konkurrensutsatt värld. Den andra kritiken som 

Nyberg lyfter fram, om samhällets fortsatta beroende av lågkvalificerade yrken och den 

överdrivna emfasen vid kunskapsproduktionens hegemoni tycks också visa på en spänning i 

det förment postindustriella samhället. Som vi såg i kapitlet om universitetet och staten så 

betonas utbildning och kunskap vara två centrala komponenter för Sveriges konkurrenskraft i 

dagens globaliserade värld. På samma sätt argumenteras det på mikronivå för den enskilda 

studenten. Vidareutbildning är ett sätt för den enskilde att stärka sin konkurrenskraft på 

arbetsmarknaden (bl.a. SCB, 2011:7,s.7). Samtidigt extraarbetade omkring hälften av alla 

studenter enligt SFS, Sveriges förenade studentkårer, i en enkät från 2005. Många gjorde detta 

för att man inte ansåg att studiemedlet räckte till. 40 % av de tillfrågade uppgav att detta 

extraarbetande påverkade studierna negativt (Studentliv, 2005). Det tycks alltså finnas två 

sidor av det postfordistiska myntet. Å ena sidan ambitionen att utbilda befolkningen och 

stärka konkurrenskraften både för den enskilda och på en aggregerad, samhällelig nivå. 

Samtidigt så skapas stora skikt av arbetsvilliga studenter som är beredda att ta tillfälliga 

anställningar. Något som de bemmaningsföretag - exempelvis Studentconsulting, Academic 

Work och Studentresurs - som specialiserat sig på uthyrning av framförallt studenter tycks 

vara ett tecken på. Studenterna kan följaktligen fylla det behov av flexibel arbetskraft som det 



 

 18 

postfordistiska samhället är i behov av.  Som tidigare nämnts framhåller bl.a. Svenskt 

Näringsliv att ett överskott av utbildad arbetskraft inom vissa områden är stort, främst inom 

konst och humaniora. Ett överskott som uttrycks som ett samhällsekonomiskt problem och 

därmed belyser hur kunskapssamhället också måste förstås utifrån sitt behov av rätt kunskap. 

På så sätt påvisar man en tydligt instrumentell ambition kring utbildning som starkt begränsar 

bildningstankens utrymme inom universitetet. Om bildning definieras som en aktiv process, 

människans självbildning fri från föreskrivna mål, tycks universitet som kunskapsfabrik 

utgöra ett illa anpassat klimat för bildningsprocessen.    
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5 Ett universitet bortom universitetet 

I den något dualistiska bild vi målat upp i tidigare kapitel kan det tyckas som att den högre 

utbildningens framtid är determinerad. Vi menar dock att det finns alternativ och att dessa 

alternativ endast kan vara ett resultat av universitetets subjekts egna handlingar. Vår främsta 

uppmaning är att man varken bör försjunka i åt defaitism eller nostalgi. För det är 

förmodligen så som Readings säger: ”Vi måste erkänna att universitetet är en institution i 

ruiner samtidigt som vi funderar över vad det kan innebära att dröja sig kvar vid ruinerna utan 

att ta vår tillflykt till romantisk nostalgi” (1996, s.169). Det är inte vad det än gång var, men 

frågan är om det forna är sörjbart. Som vi klargjort ovan var det klassiska universitetet en 

institution för de priviligierade. Men för oss framstår det som ett imperativ att den högre 

utbildningen är till för alla. Frågan är då vad som bör - och kanske framförallt - vad som kan 

göras. Vi menar inte att vi har något fullgott svar på den frågan, det är ej heller vår mening att 

ge ett förment korrekt svar eftersom detta i sig skulle innebära ett brott mot vår utgångspunkt. 

Ett universitet av studenterna (och dess anställda) för studenterna. Vi ämnar endast visa att det 

faktiskt finns möjligheter bortom det som idag kallas för nödvändigheten. För som Fisher så 

riktigt påpekar kallades det som är realistiskt idag för en omöjlighet igår (2011,s.34). Och det 

som var möjligt igår verkar omöjligt idag skulle vi vilja tillägga. Alltid med hänvisning till de 

nya realiteterna och den enda vägen. I en postmodern diskurs som förklarar ideologierna döda 

men som förevigar sig själv (Anderson, 1999,s.44) och därmed skapar det infamösa slutet av 

historien. Ett slut vi hoppas kan användas som en början och en utgångspunkt. 

Det finns en rik historia om kampen för ett annat universitet. Ett viktigt exempel här är 

erfarenheterna kring 1968 (d.v.s. åren precis innan ovan beskrivna kris) och det som Toscano 

kallar den första globala cykeln av studentrevolter. Bakgrunden till denna cykel menar han 

var ett allt mer tilltagande inflöde av studenter till den högre utbildningen vilka 

konfronterades med en föråldrad universitetsstruktur. Svaret på detta blev till en början en 

radikal reformistisk organisering med krav på deltagande i beslutprocesserna kring 

verksamhet och det intellektuella innehållet (Toscano, 2011,s.100f). Ett exempel i svensk 

kontext är Kårhusockupationen i maj 68 med anledning av regeringens nya förslag till 

studieordning benämnd UKAS - Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta 

studiegångar. Denna specifika svenska erfarenhet fick inte till följd att reformerna stoppades 

men att de mjukades upp något under namnet PUKAS - Palmes UKAS (Svenska Dagbladet, 

2006). Internationellt resulterade kamperna för att nå inflytande bland annat till skapandet av 

alternativa universitet såsom Kritische Universität i Berlin och Università Negativa i Trento 

med målet att skapa en sorts dubbelmakt. Ett parallellt universitet, kritiskt mot det gamlas 

form och innehåll i ett försök skapa ett alternativt rum. Försök som genomfördes med 

varierande grad av framgång (Toscano, 2011,s.103f). 

     Dessa erfarenheter kan knytas till det Unemar-Öst kallar demokratidiskursen där den högre 

utbildningens främsta mål blir att upprätthålla och utveckla demokratin och att bidra till 

jämlikhet. Ett tema även Toscano är inne på med sin inledningsfråga “Kan universitetet 

demokratiseras?” och beskrivningen av ett demokratiskt universitet som egalitärt och 

emancipatoriskt (Unemar-Öst, 2009,s.183; Toscano, 2011,s.104f). Vi bör alltså förstå 

demokratin i dess dubbla bemärkelse som resultat, skapandet av ett demokratiskt subjekt, och 

process, en demokratisering av själva den högre utbildningen. Frågan blir naturligtvis vad vi 

menar med ett demokratiskt och jämlikt universitet. Den demokratidiskurs som beskrivs av 
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Unemar-Öst tycks skilja sig från vad Toscano förstår som den sanna potentialen, där han 

snarare ser en immanent gräns för den (reformistiska) demokratidiskurs Unemar-Öst talar om. 

Är det kanske här det strukturella spöket dyker upp igen? Det vill säga demokratidiskursens 

vara i en struktur som inte gör det möjligt att utveckla demokratin och jämlikheten till dess 

fullständiga potential utan bara till viss del. Där svaret måste bli att ett större grepp måste 

fattas därför att: 

 

“Utgångspunkten, universitetet, är inte tillräckligt. 

Motsättningarna tar plats på samhällets helhetliga nivå,  

och universitetet är implicerad i den.” (Toscano, 2011,s.106) 

 

Vi tycks alltså stå mellan de två alternativen, den reformistiska strategin inom dagens struktur 

eller den revolutionära utbrytningen ur strukturen för skapandet av något som har potentialen 

att gå bortom nuets realiteter. 

    Med denna korta historiska tillbakablick och urskiljandet av två, dock inte frånkopplade, 

tillvägagångssätt, det reformistiska och det revolutionära kan vi ställa oss frågan vad ett 

demokratiskt universitet faktiskt skulle innebära. För oss tycks den växelprocess mellan fri 

process och mål som Gadamer menar att bildning måste innefatta till stor del ha gått förlorad 

(Gustavsson, 2007,s.73). Universitetet skulle kunna vara ett emancipatoriskt verktyg för 

demokrati och jämlikhet. Men det tycks finnas två huvudsakliga problem. Det första är 

relationen mellan stat och universitet som diskuterats tidigare. Vi har argumenterat för att det 

inte är slumpen som har lett till dagens realiteter utan att det är en process driven av ett 

samhälleligt imperativ. Detta skapar ett universitet styrt ovanifrån, inte bara av statliga dekret 

utan även av omständigheter som i sig skapar ett tvång. Ett yttre tryck som kräver 

disciplinering för att få tillgång till resurser. Dessa processer skulle vi hävda ger upphov till 

ett demokratiskt underskott där studenten ställs inför en förment valfrihet men att denna i stort 

blir en chimär då chanserna till faktisk påverkan av formen och innehållet är mycket 

begränsade. Idag kanaliseras studentinflytandet främst genom kårverksamheten, en 

verksamhet som man dock kan ifrågasätta vikten av. För oss tycks skepsisen vara stor kring 

studentinflytandet, främst p.g.a. den institutionella trögheten som tycks kontaminera varje 

form av representation. Här känns det för oss aktuellt att lyfta fram studenter och anställda på 

universiteten som centrala subjekt att upprätta sitt eget tryck, underifrån. Såväl inom som 

utom de etablerade kanalerna. Att våga kräva ett universitet skapat för och av universitetets 

egna subjekt, ett universitet där man affirmerar undervisning och bildning som något mer än 

som en investering i humankapital och som en potentiell tillgång på arbetsmarknaden. För att 

med Andersons ord se konflikten och förstå skillnaden mellan att: "Bygga för människan" 

kontra "Bygga för människor (marknader)" (Anderson, 2000,s.30). Ett universitet där man 

kan upphäva den ideologiska motsättningen mellan bildning för människans egen skull och 

samhällsnytta, mellan process och mål. Där universitetet kan förklaras vara ett rum befriat 

från den snävt ekonomistiska logiken och därigenom få till stånd en breddning av begreppet 

samhällsnytta. Inte för att åter bygga upp murarna kring universitetet och åter förpassa 

akademin till samhällets periferi. Utan att tvärtom spränga de fjättrar som vi menar hota den 

akademiska friheten och utbildningen och dess resultats spridning i samhället.  

    Den andra problematiken rör problemet kring jämlikhet, då undervisning i sig implicerar en 

ojämlik relation mellan den som kan och den som inte kan. En okunnighetens avgrund som 

vidgas när studenten ställs inför något den inte vet och som sedan stängs genom undervisning 

vartefter den sedan vidgas igen och stängs igen i det oändliga (Rancière, 2011,s.31). Den stora 

frågan för ett alternativt universitet skulle kunna vara frågan om den intellektuella frigörelsen, 

en frigörelse som kräver ett upprättande av en jämlik relation och därmed en omvärdering av 

lärarens roll som medierande instans. En relation där den som lär ut inte har positionen som 
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förmedlare av kunskap utan som pådrivare och kritisk granskare (Rancière, 2011,s.21–27, 

94). På så vis kan en student skapas som förstår att söka kunskapen på egen hand, att inte vara 

rädd för det okända och att tro på den egna förmågan. Detta kan kanske förstås som en 

avindustrialisering av kunskapen då industrialisering förutsätter massproduktion och 

likriktning medan en intellektuell frigörelse förutsätter en radikal individualism skapad av en 

radikal kollektivism. Vi skulle kunna tänka oss att den snävt samhällsekonomiska logiken 

faktiskt är problematisk även för ekonomin i längden och att ambitionerna att skapa en 

tillväxtbaserad högre utbildning i längden faktiskt förhindrar denna då vi menar att lärande, 

tänkande och kreativitet kräver frihet för att nå sin fulla potential. 

De två problemen som vi lokaliserat, demokratiproblemet och jämlikhetsproblemet tycks 

kunna härledas ur de strukturella förutsättningarna för den högre utbildningen. Ett universitet 

har i dagens samhälle ett konstant tryck på sig, dels från reglerande instanser och dels en 

delvis påtvingad självreglering som mer eller mindre tvingar dem till ett visst agerande. Vi 

bör ha med oss Toscanos insikter om reformismens immanenta gränser och vi bör inte tro att 

historien kan återupprepa sig och att universitetskamp kan föras efter exakta ritningar gjorda 

för över fyrtio år sedan. Vi måste slå fast att den kampcykeln i stort misslyckades med sina 

ambitioner och vi vill inte med Marx ord (efter Hegel) att historien ska återupprepa sig, men 

denna gång inte som tragedi utan som fars (Marx, 1981,s.33). Som vi konstaterat så är 

universiteten en mycket mer välintegrerad institution i samhället idag, de är motorn i den 

sociala reproduktionen vilket förändrat dess roll. Denna roll förutsätter disciplinering i olika 

former, en disciplinering som dock inte helt lätt låter sig utföras. Vi får dock inte bortse för de 

faktiska möjligheterna till kamp som faktiskt bjuds oss och som inte bara behöver röra själva 

undervisningen utan andra frågor som berör oss som studenter och anställda vid universiteten. 

Kamp för högre studiestöd och löner, fler och billigare bostäder, kampen mot avgiftssamhället 

etc. är alla viktiga komponenter för att söka förbättra våra liv. Man behöver inte vara 

revolutionär för att se att det finns problem och att saker och ting sker, framförallt på ett 

internationellt plan, som manar till eftertanke om vår framtid. Vi ser exempelvis avgifterna 

som hotar stänga folk ute från den högre utbildningen i Storbritannien i den nuvarande krisens 

kölvatten vilket fått studenterna att ta till gatorna och bygga en rörelse. En kamp som mycket 

väl kan aktualiseras i Sverige om ett par år. Men vi tror samtidigt att det är viktigt att inte bara 

rikta in sig på att försvara det man redan har utan att våga gå på offensiven, att våga storma 

himlarna. Universitetets subjekt har mycket att förlora men de har ännu mer att vinna. 

Studenter, doktorander och lärare på alla fakulteter, förenen eder! 
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6 Slutsatser 

Utgångspunkten för denna studie var tre frågeställningar. Den första vad det är som sker inom 

den högre utbildningen idag vilket vi ämnade koppla till den andra frågeställningen som sökte 

de samhälleliga och strukturella förklaringarna till dessa skeenden. Slutligen ville vi också 

peka på ett möjligt alternativ till den bild av universitetet som vi målade upp. 

Svaret på den första frågan om förändringarna på universitetet är först och främst att det 

essentiellt förändrats. Den högre utbildningen har i allt högre grad ställts i den samhälleliga 

ekonomins tjänst vilket inneburit en övergång och ett paradigmskifte från en klassisk diskurs 

med ett innehåll bestående av bland annat akademisk frihet, bildning och en relativ autonomi i 

förhållande till samhället i övrigt. Istället har en globaliserad diskurs etablerats som inneburit 

att de klassiska diskursidealen blivit underordnade och allt mer ersatts av idéer om 

universitetet som en garant för den ekonomiska tillväxten vilket fört med sig behovet av 

utvidgade ambitioner av kontroll vilket gett upphov till en granskningskultur som tar sig 

uttryck såväl subtilt, i form av strukturellt tryck, som explicit. 

På den andra frågan så kan vi konstatera att förändringsprocesserna på universitetet måste 

förstås som ett resultat av ett skifte från fordism till postfordism. Att vi inträtt i ett samhälle 

där kunskap är en av de viktigaste produktivkrafterna vilket gett universitetet en förändrad 

och central roll i samhällsbygget. Idag talar samhället till universitetet och inte universitetet 

till samhället, rollerna har alltså på många sätt kastats om. Något som också lett till 

förändrade krav på den högre utbildningen i sin helhet. Globaliseringen och den ökande 

konkurrens den medfört, behovet av avkastning från kunskapsproduktionen för fortsatt 

tillväxt har gett universitetet en ny samhällelig kontext vilket artikulerats i de 

förändringsprocesser vi undersökt.  

Möjligheterna för ett alternativt universitet var ämnet för den sista frågeställningen. Här 

kan vi inte ge något egentligt svar förutom att möjligheten är tänkbar. Ett tänkt alternativ i 

våra ögon skulle kunna vara att arbeta för en demokratisering av universitetet där ledorden är 

jämlikhet och deltagande. Detta alternativ skulle dock tvingas konfrontera universitetets 

strukturella förutsättningar inom den postmoderna kontexten. Nya typer av lärande och 

deltagande skulle behöva omdefiniera universitetens roll i samhället och samhällets (statens) 

förhållningssätt. Exempelvis skulle det inte längre vara möjligt att endast förstå högre 

utbildning som en samhällsekonomisk nyttighet, producerandes avkastning i form av 

ekonomisk tillväxt. Utbildningen skulle återigen behöva förstås som ett mål i sig, en 

instrumentell bildning där resultatet kan spridas i samhället. Ett resultat som inte helt enkelt 

låter sig kvantifieras och mätas men som förhoppningsvis på sikt skulle bidra till den 

samhälleliga utvecklingen. Med universitetets nya roll så skulle en sådan konfrontation 

säkerligen bli problematisk vilket dock i sig inte kan förstås som ett hinder utan som en 

nödvändighet för de som vill förändra. 
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