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Abstract 

Uppsatsen frågar sig varför de kollegiala styrformerna minskade mer på Göteborgs 
universitet än på Uppsala universitet efter högskolereformen 2011. För att svara på 
frågan undersöks hur organisationsförändringarna utreddes lokalt på lärosätena 
genom att ta del av intern dokumentation. Genom en idéanalys av utredningar och 
relaterade remissvar visar vi att organisationsförändringarna gett upphov till 
konflikter mellan kollegiala styrningsideal och linjestyrningsideal. Utifrån 
resultaten och med hjälp av Patriks Halls förståelse av organisationspolitik och 
makt dras slutsatsen att det kollegiala styret på Uppsala universitet hade mer makt 
än på Göteborg och lyckades stoppa förslag som gick emot deras intressen. Vi 
konstaterar även att hur utredningen genomfördes verkar haft inverkan på utfallet. 
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1 Inledning 

Forskning och utbildning är prioriterade områden för den svenska regeringen. 
Sverige har högt satta mål om att vara en kunskapsnation i världsklass med 
internationellt konkurrenskraftiga universitet (Prop. 2020/21:60, s. 1). Hur detta 
mål ska uppnås är inte en enkel fråga att besvara. Ekonomiska medel är en del av 
strategin men det handlar även om hur universiteten ska styras och vem som ska 
bestämma vad över verksamhetens utformning.  

I Sverige drivs universitet och högskolor som förvaltningsmyndigheter vilket 
innebär att de är ålagda att följa de lagar, förordningar och regleringsbrev som 
politiker beslutar om. Dessa myndighetsuppdrag säkerställs genom det som kallas 
chefslinjen, som på lärosätena börjar hos rektor och styrelse och förmedlas nedåt 
till dekan och prefekt (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2016, s. 48). Lärosätena 
utmärks dock också genom att de samtidigt styrs med en motsatt styrningsprincip, 
nämligen kollegial styrning. Kollegial styrning innebär att frågor om hur 
verksamheten organiseras och utförs beslutas av kollegiet, vilket oftast definieras 
som lärare och forskare med vetenskaplig kompetens, alltså doktorsexamen. 
Kollegial styrning har en lång tradition inom universiteten och anses vara en 
mekanism för att skapa oberoende och kvalitet i utbildning och forskning (ibid., s. 
46). De senaste åren har även managementstyrning spelat en roll på universiteten. 
Denna typ av styrning är kopplad till linjestyrningen, men fokuserar i högre grad 
på ledarskap, resultatmätning och nya sätt att organisera (Sahlin och Eriksson-
Zetterquist, 2017, s. 120).  

Det kollegiala styret har tidigare varit reglerat i Högskolelagen, genom att varje 
lärosäte varit skyldiga att ha minst ett kollegialt organ (fakultetsnämnd), som ska 
bestå av en majoritet av vetenskapligt kompetenta personer och utses genom val av 
vetenskapligt kompetenta personer. Dessa krav avreglerades 2011 i och med 
propositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor (Prop. 
2009/10:149), också kallad autonomireformen. Idag ligger makten hos lärosätets 
styrelse att ta ställning till om kollegiala organ ska finnas, hur de ska tillsättas och 
vilka frågor de har beslutsmakt i. Styrelsens sammansättning är dock fortfarande 
reglerad i lag. 

Det är inte på förhand givet hur lärosätena ska organiseras och olika 
styrningsprinciper och ideal kommer i konflikt med varandra när lärosätena beslutar 
om hur de ska organiseras. Autonomireformen har synliggjort konflikter och 
spänningar mellan den så kallade linjestyrningen och det kollegiala styret.  

Tidigare undersökningar och uppföljningar, däribland riksdagens egen, har 
visat att när lärosätena själva fick bestämma över sin interna organisation blev 
utfallen olika. Vissa lärosäten har behållit ett starkt kollegialt styre medan andra 
nästan helt har avskaffat det och förflyttat all beslutsmakt till linjecheferna 
(Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2017, RFR 2014/15:RFR5). Vi är i den här 
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uppsatsen intresserade av varför utfallen blev som de blev på de två lärosätena 
Uppsala universitet och Göteborgs universitet.  

1.1 Bakgrund 

Högskolesektorn har genomgått flera reformer och förändringar över tid. Det 
kollegiala styret av universiteten har länge varit en norm och fanns redan som inslag 
när de första universiteten grundades i Sverige för 500 år sedan (Björck, 2013). 
Synen på vilken roll högre utbildning ska spela i samhället har dock skiftat sedan 
dess. Kraven på att verksamheten ska leda till nytta och användbarhet för andra 
delar av samhället har ökat i och med att fler fått tillgång till utbildning. Det 
kollegiala styret har utmanats av nya styrsätt och styrningsideal. (ibid., s. 10–12).  

På 1950-talet utreddes universitetens och högskolornas organisation och de blev 
på många sätt mer integrerade i staten och förvaltningen. 1977 genomfördes 
ytterligare reformer, med syfte att både skapa enhetlighet i utbildningssystemet 
genom centraliserade regler och lagar, men också att decentralisera styrningen och 
skapa starka universitets- och högskolestyrelser (Hedmo, 2017). Den politiska 
regleringen av högskolestyrelser kan ses som ett exempel på hur nya intressen har 
utmanat kollegiala styrformer. Universiteten styrdes traditionellt av konsistorier 
som bestod av lärare med vetenskaplig kompetens, samt representanter för andra 
anställda och studenter. Rektor var konsistoriets ordförande och utsågs av kollegiet. 
Förhållandena ändrades 1977 då det beslutades att universitetens styrelser skulle ha 
externa representanter för att öka den demokratiska insynen och möjliggöra för 
utomstående att påverka verksamheten (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2016, s. 52). 
Lärarna hade dock fortfarande majoritet. 1988 ändrades förhållandena igen och de 
externa ledamöterna fick majoritet och några år senare beslutades det att rektor inte 
skulle vara ordförande i styrelsen (ibid. s. 54–56). Sammantaget kan konstateras att 
det kollegiala inflytandet över universitetens högsta beslutande organ har minskat. 
Samtidigt har de fått beslutsmakt i fler frågor i och med decentraliseringsreformers 
avregleringar av lärosätenas inre organisering. 

Sedan 1990-talet har högskolesektorn genomgått en rad 
decentraliseringsreformer, under parollerna ”frihet” och ”autonomi”. Dessa kan ses 
som en del av en större decentraliseringstrend inom svensk förvaltning, som i sin 
tur är en del av den större trenden av new public management. Reformerna har 
inneburit att politikerna beslutar om mål och resultat för lärosätena, så kallad mål- 
och resultatstyrning. Universiteten ansvarar själva sedan för att skapa en 
ändamålsenlig organisation som når upp till de mål politikerna har satt upp 
(Sundström, 2015, s. 4). I Frihetsreformen från 1993 avreglerades 
institutionsstyrelserna och institutionernas inre utformning blev upp till lärosätet att 
bestämma om. Kravet på minst ett kollegialt organ behölls dock där beslut rörande 
utbildningens och forskningens genomförande och kvalitet skulle tas (Hedmo, 
2017, s. 47–51). Dessa krav togs bort i och med Autonomireformen 2011 (Prop. 
2009/10:149). Autonomireformen syftade till att öka lärosätenas institutionella 
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autonomi och motiverades med att det skulle skydda den akademiska friheten, och 
leda till ökad kvalitet i forskning och utbildning (ibid., s. 56–58).  

1.2 Tidigare forskning 

Shirin Ahlbäck Öberg och Elin Sundberg har undersökt effekterna av 
autonomireformen på sammanlagt tio lärosäten. De undersöker hur styrning och 
beslutsfattande har förändrats sedan autonomireformen genomfördes, utifrån 
lärosätenas styrdokument. Resultatet visar att fyra typer av förändringar 
möjliggjorts av autonomireformen. Dessa är att rösträtten till val av kollegiala 
ledamöter och ledare utökats till att omfatta fler kategorier av anställda, även de 
utan vetenskaplig kompetens. Möjligheten till inflytande av linjechefer, alltså rektor 
och dekan, vid val av kollegiala ledare, alltså dekaner och prefekter, har ökat. 
Resultaten visar en tendens av centralisering av beslutsmakt på flera lärosäten, 
genom att fler fakultetsövergripande organ har kunnat bildas och överta 
beslutsmakt i olika frågor om utbildning och forskning. Linjecheferna har också fått 
utökad makt i utbildningsfrågor, anställningsärenden, samt beslut om ekonomi i och 
med att kravet på att besluten ska fattas av en grupp med vetenskapligt kompetenta 
personer tagits bort. Ahlbäck Öberg och Sundbergs slutsats är att det kollegiala 
styret har försvagats som en konsekvens av den ökade autonomin. (2017, s. 97–98) 
Resultatet av undersökningarna visar dock att utvecklingen har sett olika ut på de 
olika lärosätena. På vissa lärosäten finns det mesta av det kollegiala styret kvar 
medan på andra har det försvunnit helt och alla de undersökta besluten fattas av 
enskilda chefer i linjen och de kollegiala organen har blivit endast rådgivande (ibid., 
s. 103–104).  

Efter autonomireformen genomfördes behöll Uppsala universitet till stor del sin 
tidigare organisation där beslutsmakten gällande kvalitetsfrågor i utbildning och 
forskning låg hos de kollegiala organen. Inför val till kollegiala organ utökades 
rösträtten något, då forskare fick rösträtt. Flera andra förslag utreddes men 
stoppades. (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2017 s. 103–104)  

På Göteborgs universitet skedde alla de fyra möjliga typerna av förändringar. 
Rösträtten till fakultetsnämnder utökades till att även omfatta personal utan 
vetenskaplig kompetens. En universitetsövergripande utbildningsnämnd inrättades 
som övertog vissa beslutsbefogenheter över inrättande och avveckling av 
utbildningar från fakultetsnivå. Linjestyrningen ökade vid utnämning av dekan och 
prefekt genom att valberedningen ska samråda med rektor (eller dekan vid val av 
prefekt) innan förslaget läggs fram för omröstning. Prefekternas inflytande över 
utbildningsfrågor ökade i och med att alla institutionsstyrelser blev till rådgivande 
institutionsråd (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2017, s. 103–104).  

Kerstin Sahlin och Ulla Eriksson-Zetterquist (2017) presenterar olika tolkningar 
av varför linjestyrning och managementstyrning har fått större genomslag inom 
högre utbildning. De skriver att ett vanligt perspektiv som lyfts fram är att det 
handlar om framväxten av en nyliberal ideologi som blivit dominerande även inom 
områden där den traditionellt inte haft inflytande, och där marknad och 
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management är eftersträvansvärda styrningssätt (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 
2017, s. 121). De menar också att förändringarna kan tolkas som ett nödvändigt 
förnyelsearbete i och med att både samhället och universitetens roll i det har 
förändrats. Universiteten verkar numera i högre utsträckning på en global 
utbildningsmarknad och är mer integrerade i resten av samhället, så att flera olika 
intressenter, jämfört med tidigare, är beroende av dess tjänster. De nya kraven och 
förväntningarna på universiteten kräver en ny och anpassad organisering. Kollegialt 
styre upplevs på så sätt som ineffektivt, mindre transparent och gammalmodigt, och 
linjestyrning som bättre anpassat till de nya förutsättningarna (ibid., s. 122–125). 
Att managementstyrning fått genomslag kan också förstås som resultatet av en 
intensiv lobbying från managementföretag, som sålt sina tjänster, bestående av till 
exempel utbildningar, konsulttjänster och modeller, till olika verksamheter. 
Styrningssättet underhålls alltså på ett helt annat sätt än vad det kollegiala 
styrningssättet gör, vilket gör det sårbart (ibid., s. 123–124).  

1.3 Syfte och frågeställning 

Ahlbäck Öbergs och Sundbergs studie visar att autonomireformen resulterade i att 
formerna för kollegialt inflytande i stor utsträckning behölls på Uppsala universitet, 
medan de minskade på Göteborgs. Utifrån detta frågar vi oss hur man kan förstå 
varför utfallet blev som det blev på de två lärosätena. Syftet med vår undersökning 
är att öka förståelsen för hur de två styrningsidealen och spänningar mellan dem 
påverkade organisationsförändringarna på lärosätena, samt svara på hur dessa kan 
förstås och förklaras utifrån ett organisationspolitiskt maktperspektiv. 

Frågeställningarna vi utgår från och ämnar besvara är:  

• Hur utreddes de organisationsförändringar som möjliggjordes av 
autonomireformen på Uppsala universitet och Göteborgs universitet? 

• Vilka idéer och förslag för kollegial och linjestyrning kom till 
uttryck i lärosätenas utredningar och remissvar, och vilken spänning 
fanns emellan dessa ideal?  

• Hur kan vi förstå och förklara utfallet av organisationsförändringarna 
utifrån ett organisationspolitiskt maktperspektiv?  

 
För att svara på frågorna undersöker vi hur organisationsförändringarna utreddes på 
lärosätena genom att ta del av dokumentation. Vi kommer genomföra en idéanalys 
av de lokala utredningarna samt de remissvar som inkom för att identifiera 
spänningar och konflikter mellan olika styrningsideal. Idéanalysen gör vi med hjälp 
av två idealtyper för kollegial styrning och linjestyrning som vi konstruerar utifrån 
teorier om styrning. 

För förklara varför utfallet blev som det blev använder vi oss av Patrik Halls 
(2012) teori om organisationspolitik och makt. Det finns flera sätt att förstå och 
förklara spänningen mellan kollegialt styre och linjestyre och varför utfallet av 
autonomireformen skiljde sig åt på olika lärosäten, varav några Sahlin och 
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Eriksson-Zetterquist redan diskuterat. Halls förståelse ger ytterligare en 
förklaringsmodell som tar till vara på det faktum att det inte finns ett entydigt sätt 
att bäst organisera högre utbildning.  
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2 Metod, urval och material 

2.1 Urval 

I en jämförande fallstudie finns två fall inom två kontexter, som jämförs vid samma 
tidpunkt (Esaiasson m.fl. 2007, s. 121). Urvalet av fall att jämföra har först och 
främst gjorts utifrån Ahlbäck Öberg och Sundbergs (2017) tidigare undersökning 
om förändringar i styrning efter autonomireformen på tio svenska lärosäten. För att 
få reda på orsaker till varför utfallen blev olika på olika lärosäten har vi valt fall 
utifrån en mest-lika-design. Esaiasson m.fl. skriver att detta innebär att man gör 
”jämförelsen mellan fall som är så lika varandra som möjligt på relevanta 
oberoende variabler förutom på den förklaringsvariabel som står i centrum för 
undersökningen” (2007, s. 113). Utifrån denna design har vi valt Uppsala 
universitet och Göteborgs universitet baserat på följande: de är båda statligt styrda 
universitet och berördes därmed av lagförändringarna i och med autonomireformen, 
universiteten är båda stora universitet med stor ämnesbredd och jämfört med andra 
universitet och högskolor i Sverige kan de båda kategoriseras som äldre universitet. 
Universiteten skiljer sig åt på den beroende variabeln, nämligen i utfallet av 
autonomireformen, där Uppsala universitet behöll mer av det kollegiala styret än 
Göteborgs.  

Det skulle vara intressant att undersöka fler av universitet och högskolor som 
ingår i Ahlbäck Öberg och Sundbergs undersökning. På grund av den här 
uppsatsens omfång och syfte har dock ett urval varit motiverat. Metoden, särskilt 
konstruktionen av idealtyperna, lämpar sig väl för att använda även på andra 
lärosäten, utöver det urval vi har gjort. 

2.2 Metod 

För att besvara vår frågeställning genomför vi en idéanalys. Idéanalys är en form 
av innehållsanalys av texter av olika slag, i vilken man vill undersöka vilka olika 
idéer som förekommit i en viss fråga eller debatt (Bergström och Boréus, 2012, s. 
145). En idé förstås vara ”en föreställning om verkligheten, som en värdering av 
företeelser eller en föreställning om hur man bör handla” (ibid., s. 140). Idéanalyser 
kan ha ett beskrivande syfte, med fokus på vilka idéer som förekommit, vem som 
uttryckt dem, logiken i en argumentation och idéernas ursprung, eller ett 
förklarande syfte, med fokus på ”i vilken utsträckning en idé (eller ideologi) 
förklarar förekomsten av vissa institutioner eller reformer” (ibid., s. 146–147).  
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Ett sätt att genomföra en idéanalys är att konstruera idealtyper. 
Idealtypskonstruktionen kommer från sociologen Max Weber, som använde den för 
att formulera hypoteser och renodla företeelser om exempelvis byråkrati 
(Bergström och Boréus, 2012, s. 150). Bergström och Boréus skriver att ”[e]n fördel 
med analysverktyget idealtyp är att det kan bringa ordning i materialet” (ibid., s. 
166). Inom idéanalysen används idealtyper för att rekonstruera idésystem som 
sedan kan användas som raster att lägga över texter (ibid.). Det är på detta sätt vi 
ämnar att använda idéanalysen. 

För att utveckla idealtyper behövs en teoretisk referensram. Vi utgår från 
tidigare forskning och teorier om styrning för att skapa en idealtyp för kollegialt 
styre och en för management-/linjestyre. Idealtyperna använder vi sedan som en 
tolkningsram för att sortera de olika idéer och förslag som uttrycks i källmaterialet 
för våra fall (Bergström och Boréus, 2012, s. 150, 154). Vi kommer att analysera 
materialet både utifrån ett avsändarperspektiv, alltså att vi tolkar vad olika aktörer 
velat uttrycka med sina förslag och motiveringar, och utifrån ett uttolkarperspektiv, 
alltså hur vi förstår förslagen och motiveringarna utifrån våra konstruerade 
idealtyper. Vår studie hör alltså till vad som kallas en hermeneutisk tradition för 
idéanalyser, till skillnad från den positivistiska traditionen där man använder en mer 
specificerad analysmodell präglad av ett neutralt observationsspråk (ibid., s. 169).  

I praktiken förekommer kollegial och linjestyrning ofta parallellt eller i blandad 
form på universiteten. Det kan ibland vara svåra att skilja dem från varandra och få 
skulle förespråka styrning helt utifrån den ena eller den andra principen. Idealtyper 
som verktyg har svagheten att det kan missa hur olika principer överlappar eller 
blandas (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2017, s. 125–126). Vi anser dock att det 
finns en poäng med att tydliggöra principerna som motsatta idealtyper först, för att 
i analysdelen undersöka hur de tar sig uttryck i praktiken.  

Idéanalysen i sig hjälper oss inte heller att svara på frågan varför utfallet blev 
som det blev på de båda lärosätena. Bergström och Boréus skriver att ”i idealtyps-
[...]undersökningar måste textanalysen följas av en diskussion som relaterar 
analysresultatet till forskningsfrågan” (2012, s. 173). Vi kommer här in på den 
andra delen av undersökningen, där vi analyserar resultatet av idéanalysen utifrån 
Halls teori om organisationspolitik och makt för att svara på frågan varför. Vi 
använder oss av Hall på ett teorikonsumerande sätt. Esaiasson m.fl. skriver att det 
”centrala i teorikonsumerande undersökningar är [...] att pröva huruvida en given 
faktor ger en tillfredsställande förklaring till varför det blev som det blev i just det 
undersökta fallet” (2007, s. 100).  

Denna typ av detaljerad och närläsande idéanalys som vi använder oss av passar 
för att göra genom en fallstudie där fokus är att åstadkomma ”kontextbaserad 
kunskap” (Flyvbjerg, 2003, s. 185–187). Våra anspråk på generaliserbarhet är som 
konsekvens låga, som är fallet med fallstudier, men vi menar fortfarande att 
uppsatsen kan bidra med fördjupad kunskap om styrning inom högre utbildning. 

2.3 Material 
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Källmaterialet vi använder oss av i undersökningen är olika dokument vi samlat in 
från de båda lärosätena. Under kapitelrubrik 7. Materiallista återfinns en fullständig 
förteckning över dokument och hur vi numrerat dem i referenssystemet. 

Eftersom utrednings- och beslutsprocesserna sett olika ut på de olika lärosätena 
skiljer sig också materialet åt. Källmaterialet från Uppsala universitet består av två 
utredningar som gjordes av universitetsdirektören 2010, som fick namnet ”En 
akademi i tiden”, remissvar på utredningarna från fakulteter, områdesnämnder, 
institutioner, studentkårer och fackliga företrädare, samt protokoll med beslut om 
förslagen från utredningarna och remissvaren. Två ytterligare utredningar som 
genomfördes efter 2011, under namnet ”Organisationsutredningen”, samt direktiv 
till dessa utredningar, ingår i materialet.  

På Göteborgs universitet utgjordes materialet främst av den utredning som 
tillsattes efter att autonomireformen gått igenom, nämligen "Göteborgs universitet 
förnyas". Rektors direktiv till utredningen ingår även i materialet. Till det kommer 
de remissvar som inkom när utredningsförslagen skickades på remiss. Även den 
arbetsordning som beslutades om refereras till för att klargöra huruvida förslaget 
gick igenom eller ej. I enstaka fall hänvisas även till andra bilagor som tillkom 
under arbetet med att ta fram en ny arbetsordning. 

Sammanlagt inkom det på Göteborgs universitet över 500 sidor av remissvar, 
och även materialet från Uppsala universitet var omfattande om än något mindre. 
Vi har inte ambitionen att analysera samtliga remissvar eller göra en 
sammanställning av alla de åsikter som förekom. Vår ambition är istället att visa på 
de övergripande förslag där diskussion, eller spänning, mellan våra två idealtyper 
av styrningsideal uppkommit. Detta gör att en del remissvar faller bort då de 
uttrycker samma styrningsideal som förslaget och därför inte tillför idéanalysen 
något, såtillvida att de inte motiverar förslaget på ett annat sätt än vad som gjordes 
i utredningen.  

Materialet vi har samlat in utgörs av den dokumentation som fördes. Det finns 
ett stort material, såsom mötesdiskussioner och minnesanteckningar, som vi inte 
haft tillgång till inom ramen för den här uppsatsen. Intervjuer med olika 
nyckelpersoner om hur de upplevde processen hade också kunnat nyansera bilden. 
Dock har det dokumenterade materialet fördelen att det nedtecknades i realtid, och 
att genomföra intervjuer tio år efter ett händelseförlopp kan vara vanskligt. Utifrån 
materialets omfattning har vi fått en god bild av händelseförloppet och av hur 
organisationsförändringarna bemöttes av olika instanser.  
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3 Teori 

3.1 Kollegial styrning som idealtyp 

3.1.1 Principer för kollegial styrning 

Den första principen är att kollegialitet ska bygga på ett pågående kritiskt samtal 
som sker utifrån professionellt verksamma personers kunskap och erfarenhet. 
Universitetets kärnverksamhet, det vill säga forskning och utbildning, ska styras av 
vetenskapligt grundade argument, som i ett kollegialt samtal prövas och granskas 
och där det bästa argumentet fäller avgörandet. Sinnebilden för detta samtal är det 
akademiska seminariet. Detta innebär också att kollegor måste vara öppna för kritik 
och för att kunna ändra ståndpunkt (Björck, 2013, s. 30, Sahlin och Eriksson-
Zetterquist, 2017, s. 129). Eriksson-Zetterquist och Sahlin har kärnfullt formulerat 
detta ideal som: ”I det kollegiala ska det goda argumentet råda” (2017, s. 130).  

Det kollegiala organet bör ha beslutsbefogenheter i frågor som rör och grundas 
på bedömningar av kvalitet i forskning och undervisning (Björck, 2013, s. 48). Det 
vill säga att det har rätt att besluta i frågor som rör det som är universitets 
huvuduppgifter enligt högskolelagen. Exempelvis kan detta innefatta beslut om 
vem ska anställas som lärare, hur utbildningar ska läggas upp, bedöma avhandlingar 
eller vem som ska antas som doktorand. Kollegialt styre kan på det här sättet ses 
som en typ av styrning underifrån, med utgångspunkt i den vetenskapliga praktiken 
(Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2016, s. 46). 

Den andra principen som är nära kopplad till tanken att det kritiska samtalet 
leder till kvalitet, är tanken att kollegiala beslut ska fattas av en grupp av personer 
med vetenskaplig kompetens, av kollegiet. Henrik Björck formulerar det som en 
uppfattning att ”kollegiet eller vetenskapssamfundet [har] en sammantagen 
klokskap som är vidare och djupare än den enskildes” (2013, s. 47).  

För att det kollegiala organet ska fungera optimalt bör det inte vara för 
ämnesövergripande. Risken är att de enskilda ledamöterna inte har tillräcklig 
kunskap om de ämnen som avhandlas (Björck, 2013, s. 48). Att en statsvetare inte 
är kompetent att bedöma i medicinska frågor säger sig självt. Med alltför 
ämnesövergripande organ riskerar man även att ledamöterna inte ser varandra som 
just kollegor, utan som företrädare för separata intressen som ska förhandla. För 
goda kollegiala resultat krävs ett visst mått av värde- och kunskapsgemenskap 
(Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2016, s. 48). Kollegialiteten skiljer sig på det viset 
från exempelvis medlemsinflytande, då ledamöterna inte bör se sig som 
förespråkare för ett visst intresse eller ämne (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2017, 
s. 130).  
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Ledamöter till kollegiala organ bör väljas genom val där kollegiet röstar. Även 
ledare och ordföranden bör tillsättas genom val av vetenskapligt kompetenta 
personer. Valen till ledamöter och ledare bör ha ett reellt inflytande på 
tillsättningen, även om den formella utnämningen kan ske av överordnad chef 
(Björck, 2013, s. 48). Denna metod för tillsättning av företrädare och ledare bygger 
på principen om primus inter pares, den främsta bland kollegor. Tanken är att den 
mest framstående och med mest erfarenhet också är den som bäst kan leda, bedöma 
och utveckla ny kunskap (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2017, s. 130). 
Ledaruppdragen bör också vara tidsbegränsade och ses som att man får ett 
förtroendeuppdrag att företräda och leda kollegiet. Detta ska skapa förutsättningar 
för tillit till ledarna (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2017 s. 131, Björck, 2013, s. 
48). Ledaren ska på samma sätt som ledamoten inte representera sin egen åsikt, utan 
har till uppgift att leda samtalet, sammanfatta ståndpunkterna och representera 
dessa utåt (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2017, s. 131).  

3.1.2 Varför kollegialitet? 

När kollegialt styre förespråkas inom högre utbildning så menar man ofta att det 
genom sin förankring i vetenskaplig praktik är det bästa sättet att avgöra frågor om 
akademisk kvalitet på. I och med kollegialitetens historia är det även en beprövad 
metod. Björck menar att kollegiala mekanismer är det effektivaste och mest 
beprövade sättet att säkra och befordra kvalitet, kreativitet och produktivitet i den 
verksamhet som högre utbildning utgör (2013, s. 25, 38). Ett exempel på kollegiala 
arbetsmetoder är peer review, där kollegor granskar och kritiserar varandras 
forskning. Peer review är ett sätt att kvalitetssäkra och legitimera forskning. 

Kollegiala organ kan också ses som att de främjar oberoende, då de idealt ska 
styras av ”det goda argumentet” och inga andra yttre eller inre intressen.  På detta 
sätt kan det ses som en typ av självreglering som hindrar kärnverksamheten från att 
i för hög grad styras av enskilda intressen (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2017, 
s. 133).  

Dock passar inte kollegiala tillvägagångssätt för alla frågor. Björck (2013, s. 
25) skiljer på vad han kallar akademiska frågor och ordningsfrågor, som bättre 
hanteras av ”linjen”. Det är dock inte alltid helt enkelt att skilja de två åt, vilket vi 
också kommer se i undersökningen. Kollegiala styrformer har även kritiserats för 
att vara ineffektiva, otydliga och brista i ledarskap och ansvarsutkrävning (Sahlin 
och Eriksson-Zetterquist, 2017, s. 123).  

 
 
 
 

3.2 Linjestyrning som idealtyp 
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3.2.1 Principer för linjestyrning 

Om kollegial styrning karaktäriseras som styrning underifrån så innebär 
linjestyrning istället styrning ovanifrån (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2016, s. 48). 
Björck gör en jämförelse att om sinnebilden för kollegialiteten är seminariet, så är 
sinnebilden för linjestyrningen befälslinjen i militären, där överordnad chef 
delegerar uppgifter och beslutsmakt till understående (2013, s. 30). Linjestyrningen 
innebär en individualisering av beslutsfattandet, där en enskild chef fattar beslut 
utifrån sin position i hierarkin. Begrepp som kontroll, planering, ordning, tydlighet, 
effektivitet och regler lyfts i litteraturen fram som centrala för linjestyrning 
(Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2016, s. 50, Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2017, 
s. 128).  

Den linjestyrning som förekommer på universitet kan sägas bestå i två olika 
typer av styrformer, byråkrati och den så kallade management- eller 
företagsinspirerade styrningen. Vi kommer i den här uppsatsen i likhet med 
Ahlbäck Öberg och Sundberg (2016, 2017) benämna båda dessa linjestyrning, då 
de bygger på samma hierarkiska uppbyggnad i motsats till kollegialiteten. Sahlin 
och Eriksson-Zetterquist (2017, s. 129) pekar dock på skillnader mellan dem, där 
byråkrati utgår från regelföljande och management betonar ledares 
handlingsutrymme att utforma verksamheten för att uppnå vissa mål. I praktiken 
blandas de två modellerna dock och sammanfaller ofta på universitetet i samma 
befattningar.  

Utöver den hierarkiska uppbyggnaden har de gemensamt att meriterande är 
kunskap om styrning och organisationsskapande i sig, snarare än kunskap inom det 
specifika området som de är chefer över. Byråkrati och managementstyrning bygger 
på idén att alla organisationer fungerar och kan styras på samma sätt, det är ingen 
skillnad mellan till exempel en bilfabrik och ett universitet. Att de producerar olika 
saker betyder inte att de inte kan styras bäst på samma sätt (Hall, 2012).  

3.2.2 Varför linjestyrning? 

Linjestyrning har en naturlig roll på universitetet och kanske särskilt i Sverige där 
de statliga universiteten drivs i form av förvaltningsmyndigheter. Det innebär att de 
är ålagda att följa lagar och förordningar beslutade av riksdagen och att följa den 
budget och de mål som regeringen formulerar för verksamheten i regleringsbrev. 
Ansvaret för detta ligger hos linjecheferna som på lärosätena börjar med rektor och 
förmedlas nedåt i linjen till dekaner och prefekter (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 
2016, s. 48). Björck kallar dessa frågor för ordningsfrågor och kan innefatta 
administrativa frågor, att säkra efterlevnad av lagar och regler såsom arbetsrättsliga 
frågor och jämställdhetsfrågor, informationsspridning samt att följa upp och 
redovisa verksamhetens resultat med mera (2013, s. 42, 50.)  

Linjestyrningens individualisering av beslutsfattande gör att en chef kan agera 
kraftfullt och snabbt. Björck (2013, s. 41) skriver att ”ledningsansvaret är 
tydliggjort genom ett individualiserat chefskap längs linjen och kan därmed bli 
föremål för skarpt ansvarsutkrävande”, vilket ger förutsättningar för effektivitet i 
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styrning och ledning. Linjestyrning kan även tänkas innebära ökad lojalitet 
gentemot överordnade chefer, då de underordnade cheferna får sitt mandat från dem 
och inte från kollegiet (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2016, s. 49). 

Införandet av ökad linjestyrning i form av management inom högre utbildning 
motiveras på olika sätt. Lärosätenas nya roll och starkare koppling till andra delar 
av samhället har motiverat att fler utomstående haft intresse av insyn och inflytande 
över verksamheten. I och med att universiteten finansieras med offentliga medel 
motiveras även säkerställande av en effektiv användning av medel (Sahlin och 
Eriksson-Zetterquist, 2017, s. 125).  

Kritik har riktats även mot linjestyrning, framförallt då den får befogenheter att 
besluta i frågor av akademisk karaktär. Ahlbäck Öberg och Sundberg (2016, s. 49) 
menar att detta hotar att inskränka den akademiska friheten, vilket i längden kan 
leda till försämrad kvalitet i forskning och utbildning. Frågan återstår alltså om vem 
som ska besluta om vad. 

3.3 Organisationspolitik och makt 

Det organisationspolitiska maktperspektivet utgår från en syn på organisationer 
som politiska system ”i miniatyr”. Om politik handlar om en maktkamp över beslut 
om resurser och lagar, så handlar organisationspolitik om en maktkamp över beslut 
om resurser och ”lagar” över organisationens utformning (Hall, 2012, s. 178, 193). 

Hall skiljer i sin organisationspolitiska analys av förvaltning på två olika typer 
av aktörer. Den ena kallar han organisatorisk och den andra professionell. På 
universiteten skulle den organisatoriska makten representeras av linjechefer och 
den professionella av de kollegiala organen. Det är de aktörerna som maktkampen 
sker mellan. De strävar båda efter makt över organisationens utformning. De har 
dock olika typer av legitimitet som de grundar sina maktanspråk på, vilket 
Hall förklarar beror på att de har olika maktbaser i organisationen. Professionen 
baserar sin makt och legitimitet på tillgång till ”exklusiv […] kunskap” och 
”organisationsöverskridande normer” (ibid., s. 179–180, 183). Den professionella 
gruppens legitimitet ”ligger alltid utanför organisationen som sådan” (ibid., s. 184). 
För den organisatoriska eliten, alltså exempelvis styrelsen, är det organisationen i 
sig som är resursen för makt (ibid, s. 180).  Viljan hos den organisatoriska eliten att 
organisera och styra verksamheten utifrån managementideal förstås utifrån att det 
tillmäter just lednings- och kontrollsystemet en stor betydelse. Att den 
organisatoriska makten förespråkar starkt ledarskap beror ur det här perspektivet 
inte bara på att man tror att det sättet är bäst för verksamheten eller mest effektivt. 
Sättet man utformar på handlar också om att göra det på ett sätt som utökar eller 
behåller ens egen makt (ibid., s. 179). Han påpekar dock att det inte handlar om 
några hyperrationella aktörer som medvetet vill tillskansa sig makt, utan att detta 
från alla håll kan ske omedvetet (ibid., s. 179).  

I och med de senaste decenniernas decentralisering som new public 
management inneburit, har beslut flyttats från politikens arena till de offentliga 
organisationerna (ibid, 2012, s. 178). Med nya beslut att fatta över verksamheten 
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har också nya organisationspolitiska konflikter och maktkamper uppstått. Ett sätt 
för den organisatoriska eliten att hantera dessa konflikter menar Hall är att införa 
stabila, förutsägbara och rationella styrningssystemsystem som minimerar risken 
för konflikter att uppstå (ibid., s. 59). Dessa rationella styrsystem återfinner vi i 
linjestyrningens ideal med dess hierarki och tydliga ansvarsfördelning.  

 På det här sättet kan kollegialitetens försvagade ställning förstås på ett annat 
sätt än som att det är det “rationellt” bästa för verksamheten, eller som en 
anpassning efter trender, utan som en organisatorisk elits utmanövrering av den 
professionella gruppen (ibid., s. 182). 
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4 Resultat och analys 

Resultatdelen inleds med en beskrivning av händelseförloppet när 
organisationsförändringarna utreddes och beslutades om. Därefter tar vi upp de 
förslag och förändringar som framkom i utredningarna samt remissvaren, och 
diskuterar dem utifrån våra två idealtyper. I sista delen försöker vi förklara varför 
utfallen blev som de blev utifrån Halls förståelse av organisatorisk makt.  

4.1 Uppsala universitet 

4.1.1 Beskrivning av processen 

Uppsala universitet styrs av en styrelse, som kallas konsistoriet. Vid tidpunkten för 
autonomireformen, fanns under konsistoriet tre vetenskapsområden - det teknisk-
naturvetenskapliga, det medicinsk-farmaceutiska och det humanistisk-
samhällsvetenskapliga. Dessa tre områden leddes av varsin områdesnämnd. 
Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden och Medicinsk-farmaceutiska 
områdesnämnden var tillika fakultetsnämnder för respektive område. För 
humaniora och samhällsvetenskap låg istället de separata fakultetsnämnderna under 
områdesnämnden.  

Vid Uppsala universitet genomfördes flera omfattande utredningar med 
anledning av de avregleringar som autonomireformen innebar, men de ledde inte 
till några stora organisatoriska förändringar. Hela universitetet involverades i de 
olika utredningsprocesserna och de flesta av besluten togs av konsistoriet. 
Utredningarna ledde till att Uppsala universitet beslutade om att anta en ny 
arbetsordning och anställningsordning, samt revidera dessa igen efter ytterligare 
utredning. Överlag präglades utredningsarbetet av att det inte var motiverat att 
genomföra stora organisatoriska förändringar på universitetet, trots att det var 
möjligt.  

Den första utredningen som tillsattes vid Uppsala universitet under våren 2010 
kallades för ”En akademi i tiden” och bestod av två faser. Det var 
universitetsdirektören, det vill säga förvaltningschefen, som fick uppdraget av 
rektor att genomföra utredningarna i båda faserna. I fas ett kartlades propositionen 
från regeringen ”med särskilt fokus på förändringar och frågor som ska hanteras 
inom universitetets organisation” (UU, Dokument 1). Fas ett resulterade i en 
kartläggningsrapport som främst fastslog vilka frågor som behövde utredas vidare. 
Fas två bestod av två olika delar, en för organisation och ansvarsfördelning och en 
för läraranställningar. Utredningen om organisation och ansvarsfördelning ledde 
fram till rapporten ”Delrapport II - En akademi i tiden: Organisation och 
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ansvarsfördelning” och utredningen om läraranställningar ledde fram till rapporten 
”Delrapport II - En akademi i tiden: Läraranställningar” (UU, Dokument 2 och UU, 
Dokument 3). Utredningarna skickades på remiss till alla olika delar av 
universitetet. Utredningarna och remissvaren ledde till beslut i konsistoriet, som 
antog en ny arbetsordning och anställningsordning.  

Konsistoriet beslutade också att tillsätta två nya utredningar, varav en med 
fokus på organisation och en med fokus på anställningar. Organisationsutredningen 
genomfördes av en arbetsgrupp, bestående av främst professorer, både från Uppsala 
universitet och från andra lärosäten. Läraranställningsutredningen bestod av både 
professorer och förvaltningspersonal. Dessa utredningar skickades också på remiss, 
och ledde till nya förändringar i arbetsordningen och anställningsordningen.  

4.1.2 Utredningsprocessen 

På Uppsala universitet skapade själva utredningsförfarandet, vem som tilldelades 
uppdraget och vilka som ingick i arbetsgruppen en spänning mellan olika 
styrningsideal. Att utredningen gjordes av förvaltningen kan ses som ett uttryck för 
linjestyrningsideal och den kritik som riktades mot detta hade uttryckligen 
kollegialt styre som ideal. 

I den inledande utredningen ”En akademi i tiden” gav rektor 
universitetsdirektören uppdraget att kartlägga och ge förslag på ny arbetsordning 
och anställningsordning. I de båda arbetsgrupperna ingick endast företrädare för 
förvaltningen, såsom biträdande universitetsdirektör, personaldirektör och 
kanslichefer (UU, Dokument 2 och UU, Dokument 3). Arbetsgruppen för 
utredningen om organisation utgick från att ”genomgripande förändring av den 
interna organisationen inte är motiverad” (UU, Dokument 4). 

När ”En akademi i tiden” sedan skickades på remiss till universitetets områdes- 
och fakultetsnämnder menade vissa av remissinstanserna att utredningen visst gav 
förslag på betydande förändringar i organisationen och att det därav borde ha ingått 
företrädare för verksamheterna i utredningen. De remissinstanser som kritiserade 
detta var Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, samt de 
fakultetsnämnder som tillhör området (UU, Remissvar 1). Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden skriver i sitt remissvar att ”majoritetsförslaget i den remitterade 
rapporten innebär så betydande förändringar av organisationen att 
verksamhetsföreträdare borde ha ingått i gruppen” och att utredningen är en ”dåligt 
förankrad tjänstemannarapport” (UU, Remissvar 2). Även Sveriges 
universitetslärare och forskare (SULF) ställer sig kritiska mot att det inte ingått 
företrädare för verksamheten i utredningen (UU, Remissvar 3). Statsvetenskapliga 
institutionen, som inte var remissinstans för utredningen men valde att yttra sig 
ändå, skriver att utredningen ”har tagit tillfället i akt att utnyttja avregleringen” för 
att minska det kollegiala styret (UU, Remissvar 4). 

I ”Organisationsutredningen” beslutades det specifikt av konsistoriet att rektor 
skulle ”säkerställa aktivt kollegialt deltagande av berörda” (UU, Beslut 1). I den 
utredningen ingick professorer från universitetets olika vetenskapsområden, två 
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externa professorer, studentrepresentanter och en företrädare för förvaltningen 
(UU, Beslut 2). 

Att utredningen endast genomfördes av förvaltningsdelen av universitetet och 
inte av någon ur kollegiet med vetenskaplig kompetens kan ses som uttryck för 
linjestyrningsideal på det sätt att det är styrning ovanifrån – från förvaltningen över 
kärnverksamheten. Linjestyrningsidealet bygger på rationalitet och en idé om att 
alla organisationer kan och bör styras likadant, vilket skulle betyda att det viktiga 
är att förslagen på omorganisering är bra och rationella och vem som genomför 
utredningen är mindre viktigt. Många av remissvaren är istället tydliga uttryck för 
det kollegiala styret som ideal. De betonar att företrädare för verksamheten borde 
ta beslut om hur verksamheten ska organiseras. Detta uttrycks också i beslutet om 
tillsättningen av ”Organisationsutredningen”, där rektor uttryckligen uppmanas 
säkerställa det kollegiala inflytandet, vilket också gjordes. 

4.1.3 Enhetlig organisationsstruktur 

En annan aspekt av utredningarna, där det också uppstod en spänning mellan olika 
styrideal, var frågan om en enhetlig organisationsstruktur. Spänningen som uppstod 
var mellan å ena sidan förslag om en så enhetlig organisering som möjligt av 
universitetet, vilket kan sägas vara uttryck för linjestyrningsideal, och å andra sidan 
reaktioner på detta som betonade vikten av att behålla kollegiala 
styrningsfunktioner. 

I ”En akademi i tiden” föreslogs att konsistoriet ska delegera de frågor om 
utbildning och forskning som tidigare var ålagda fakultetsnämnderna till 
områdesnämnderna, med möjlighet för områdesnämnderna att vidaredelegera det 
till fakultetsnämnder, där sådana finns. Det övergripande motivet för utredningens 
förslag var ”att ge förutsättningar för tydlighet avseende beslutsansvar genom 
uppdrag, delegationer och regelverket för val till de kollegiala organen” (UU, 
Dokument 4). Medicinska och farmaceutiska områdesnämnden ställer sig positiva 
till förslaget och skriver att ”[g]enom att fördela ansvaret ner till tre 
områdesnämnder uppnås en enhetlighet inom universitetet och rektor kan föra 
samtal med tre vicerektorer som representerar tre jämförbara vetenskapsområden” 
(UU, Remissvar 10). Även Uppsala teknolog- och naturvetarkår är positiva till 
förslaget och till mer enighet inom universitetet, som de menar gör det lättare med 
ämnes- och fakultetsövergripande samarbeten (UU, Remissvar 9). 

Flera av remissinstanserna ställer sig dock kritiska till utredningens förslag och 
synen på att de tre vetenskapsområdena är jämförbara. Remissvaren från 
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och fakultetsnämnderna 
inom vetenskapsområdet är alla särskilt kritiska till detta. I områdesnämndens 
remissvar skriver de att ”[u]niversitetets kollegiala styrsätt ska vara utgångspunkt 
och det bör särskilt framgå att fakultetsnämnderna både idag, historiskt sett och för 
framtiden är det grundläggande kollegiala organet eftersom fakultetsnämnderna 
besitter den erforderliga vetenskapliga kompetensen för att utöva kollegial 
styrning” (UU, Remissvar 1). Teologiska fakultetsnämnden skriver att ”[g]enom att 
bevara den nuvarande organisationen och ansvarsfördelningen värnas också ett 
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kollegialt och demokratiskt beslutsfattande” (UU, Remissvar 5). Områdesnämnden 
skriver att det finns en osäkerhet i att ansvaret blir delegerbart och att ”[v]ilket organ 
som ansvarar för denna fundamentala uppgift får inte från tid till annan avgöras 
genom beslutsinstans under konsistoriet” (UU, Remissvar 1). Språkvetenskapliga 
fakultetsnämnden menar att delegeringen kan ”urholkas” med tiden (UU, 
Remissvar 6). Juridiska fakultetsnämnden skriver att ”[v]ilken vetenskaplig 
kompetens som efterfrågas måste bero på vilken typ av frågor som ska behandlas. 
Detta är en förutsättning för att meningsfullt kollegialt samtal ska fungera” (UU, 
Remissvar 12). Uppsala studentkår skriver att en försvagning av 
fakultetsnämnderna innebär en försvagning av det kollegiala styret (UU, Remissvar 
8). 

Flera av remissinstanserna säger uttryckligen att mer enhetlighet är ett uttryck 
för linjestyrning, vilket de är negativa till. Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 
skriver att ”det är linjen som står i centrum” och att ”det tycks eftersträvansvärt att 
organisationsskissen är så symmetrisk som möjligt” (UU, Remissvar 11). I 
Statsvetenskapliga institutionens yttrande skriver de att förslaget ”skulle innebära 
att linjeorganisationen på ett oacceptabelt sätt kör över de kollegiala organen” och 
att ”[u]tredningens 'majoritet' föreslår de facto att minska inslagen av 
kvalitetsbedömningen och intregritetsfrämjande rättigheter för lärare och studenter 
och att stärka linjeorganisationen” (UU, Remissvar 4). Utbildningsvetenskapliga 
fakultetsnämnden skriver att ”[d]et får inte bli så att bara för likformighetens skull 
ska en god struktur slopas” (UU, Remissvar 7). 

I en bilaga till utredningen föreslår en av kanslicheferna i arbetsgruppen att 
konsistoriet delegerar det som tidigare var ålagt fakultetsnämnderna direkt till 
fakultetsnämnderna, i de fall dessa skiljer sig från områdesnämnderna (UU, 
Dokument 2). Detta förslag tillstyrker Områdesnämnden för humaniora och 
samhällsvetenskap, samt de fakultetsnämnder som tillhör vetenskapsområdet. 

I ”Organisationsutredningen” diskuteras olika styrsätt mer ingående än i den 
första utredningen och utredningen föreslår att när en fakultetsnämnd inte också är 
områdesnämnd ska dess uppgifter specificeras i arbetsordningen. I utredningen 
skrivs att ”Uppsala Universitet skulle tjäna på en organisation och arbetsordning 
som på ett bra sätt kan tillvarata behov av effektiv samordning och kraftansamling 
och som samtidigt ger utrymme åt differentiering och stimulerar ”lokala” initiativ 
och anpassningar” (UU, Dokument 5). De framhäver både det kollegiala styret som 
viktigt, men fokuserar också på symmetri och överensstämmelse i 
organisationsstrukturen när de menar att områdesnämnderna är de kollegiala organ 
som ligger närmast under rektor (UU, Dokument 5). 

Utredningen ”En akademi i tiden” ger uttryck för linjestyrningsideal när den 
föreslår mer enhetlighet i organisationen med motiveringen att det ökar tydligheten 
i ansvar. I linjestyrningen ska organisationen vara hierarkisk och makten komma 
ovanifrån, vilket tydliga beslutsgångar och delegationer och förslaget att 
konsistoriet delegerar samma ansvar till de tre områdesnämnderna kan sägas göra. 
De remissinstanser som är negativa till förslaget uttrycker tydligt sitt stöd för de 
kollegiala styrformerna. De menar att det är grundläggande för kollegialt styre att 
ha vetenskapliga sakkunskaper och att det inte går att ha i en så övergripande 
områdesnämnd som den för humaniora och samhällsvetenskap. De menar alltså att 
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områdesnämnden inte är ett kollegialt organ som kan besluta i frågor om kvalitet i 
utbildning och forskning. Detta gör också att de inte ser enhetligheten, det vill säga 
att alla områdesnämnder är likställda, som ändamålsenligt och eftersträvansvärt. 

4.1.4 Rektors beslutsbefogenheter 

 I ”En akademi i tiden” föreslås en rad förändringar av rektors beslutsbefogenheter, 
som både kan förstås ge uttryck för ett kollegialt styrningsideal och 
linjestyrningsideal, på olika sätt. Två av förslagen är att rektor ska besluta om 
inrättande av alla program och inrättande av professorsprogram, på förslag av 
områdesnämnderna. Tidigare beslutade konsistoriet om inrättande av program 
längre än tre år och om inrättande av professorsprogram. Motiveringen för 
förslagen var att det ”ligger i linje med principen att beslut som kräver vetenskaplig 
kompetens ska fattas av därför kompetent person eller grupp” (UU, Dokument 2). 
I delen om läraranställningar i ”En akademi i tiden” föreslås flera beslut flyttas från 
rektor till universitetsdirektören eller personaldirektören. De beslut som föreslås 
flyttas är till exempel delegationsordning till anställningsordning och riktlinje för 
hantering av övertalighet (UU, Dokument 3). Det finns inga motiveringar till varför 
besluten föreslås flyttas. Historiska-filosofiska fakultetsnämnden menar att det inte 
finns några argument för att flytta besluten, och avstyrker därmed förslaget i sitt 
remissvar (UU, Remissvar 11). 

Flytten av beslutsbefogenheterna från konsistoriet till rektor kan förstås som 
uttryck för ett kollegialt styrningsideal. Konsistoriet, vars majoritet inte har 
vetenskaplig kompetens, är inte ett kollegialt organ, och bör därför, menar man i 
utredningen, inte besluta i den typen av frågor. Förslaget om att flytta 
beslutsbefogenheter från rektor till förvaltningspersonal kan istället förstås som ett 
uttryck för linjestyrningsideal och ett uttryck mot det kollegiala styret. Rektor är en 
kollegialt vald ledare med vetenskaplig kompetens, som enligt det kollegiala 
styrningsidealet har mer legitimitet än förvaltningspersonal. Flyttar man 
beslutsbefogenheter från rektor till förvaltningen måste det förstås som en 
minskning av det kollegiala styret. 

  

4.1.5 Val av ställföreträdare 

Ett förslag som läggs fram i ”En akademi i tiden” är att val inför förslag på 
ställföreträdare ska utgå, vilket är uttryck för ett linjestyrningsideal. Förslaget är att 
konsistoriet väljer rektors ställföreträdare, prorektor, på förslag av rektor, istället 
för att det genomförs en valprocedur där kollegiet involveras. Förslaget innebär 
också att rektor utser vicerektors ställföreträdare på förslag från vicerektor och 
vicerektor utser ställföreträdare för prefekt på förslag från prefekt (UU, Dokument 
2). Förslaget mötte kritik från flera av remissinstanserna. I beslutet om ny arbets- 
och anställningsordning kvarstod att en valprocess inför valet om ställföreträdare 
ska finnas (UU, Beslut 1). 
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Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap skriver att ”[r]ektors 

ställföreträdare är inte en förvaltningstjänsteman och måste lika väl som rektor ha 
akademisk legitimitet” (UU, Remissvar 1). Även SULF framhäver detta perspektiv, 
och skriver att ”[p]rorektor och prodekanus bör i likhet med rektor och dekanus 
utses genom val. Detta är ett sätt att ytterligare slå vakt om det kollegiala inflytandet 
vid Uppsala universitet” (UU, Remissvar 3). 

Områdesnämnden för naturvetenskap och teknologi stödjer förslaget om att 
rektor beslutar om prorektor, eftersom det kan ”synliggöra att den som blir vald och 
accepterar ett uppdrag i linjer ska ha ett avgörande inflytande över vem som ska 
vara ställföreträdare” (UU, Remissvar 13). De skriver dock också att ”det som talar 
mot förslaget är att den som ska vara ställföreträdare också bör vara kollegialt 
föreslagen och vald för att få förtroende i organisationen” (ibid.). 

Det som remissinstanserna som avstyrker förslaget påpekar är ett tydligt uttryck 
för ett kollegialt styrningsideal. Kollegiala ledare ska väljas av kollegiet för att få 
legitimitet bland det. Ett linjestyrningsideal betonar individen och det individuella 
ledarskapet och fokuserar på lojalitet mot överordnade chefer. Ställföreträdare 
skulle om förslaget gick igenom inte ha legitimitet gentemot kollegiet, utan snarare 
lojalitet mot den man är ställföreträdare för.   

4.2 Göteborgs universitet 

4.2.1 Beskrivning av processen 

Göteborgs universitet genomförde övergripande omorganisatoriska förändringar 
under parollen “Göteborgs universitet förnyas” mellan år 2010 och 2013. Det var 
ett omfattande arbete som kan vara förvirrande att sätta sig in i. Förändringsarbetet 
byggde på flera tidigare interna och externa utredningar. Syftet med 
förändringsarbetet var att effektivisera administrationen samt att förbättra 
samordning och skapa en gemensam identitet. Målet var att stärka Göteborgs 
universitets konkurrenskraft gentemot andra lärosäten (GU, Direktiv 1).  

En stor del av arbetet handlade om hur det administrativa stödet skulle 
omorganiseras och minskas i omfattning av budget, vilket ligger utanför vår 
frågeställning och som vi därför inte kommer gå närmare in på. Men det är värt att 
notera att omorganiseringen innefattade mer än vad som var konsekvenser av 
autonomireformen.  

Det förändringsarbete som kan kopplas till autonomireformen initierades av 
rektor Pam Fredman i maj 2010 då direktiv till en utredning lades fram. De problem 
som identifierades utifrån de tidigare utredningarna var: att universitetet utåt 
upplevdes som splittrat, att institutionerna upplevde sig som hårt reglerade, att den 
starka fakultetsstrukturen hindrade samordning och gränsöverskridande initiativ 
samt att arbetsfördelningen mellan fakulteterna och den gemensamma 
förvaltningen var oklar och ledde till dubbelarbete (GU, Direktiv 1). Detta skulle 
bland annat lösas genom organisationsförändringar som möjliggjorts i och med 
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autonomireformen. Direktivet gav i uppdrag att utreda inrättandet av ett 
universitetsgemensamt kollegialt organ för utbildningsfrågor på grund- och 
avancerad nivå, en sammanslagning av fakulteter och hur dessa nya “områden” 
skulle organiseras samt att utreda hur institutionernas handlingsutrymme kan öka 
och dess ledning stärkas (ibid.).  

Utredningen gavs namnet ”Göteborgs universitet förnyas” och Göran Bexell, 
f.d. rektor vid Lunds universitet, samt Christina Rogestam, f.d. förvaltningschef vid 
Göteborgs universitet, gavs i uppdrag att genomföra den. I rektors direktiv fastslogs 
att utredningen skulle utgå från tidigare utredningar samt intervjuer med anställda 
från olika yrkeskategorier samt studenter och fackrepresentanter (ibid.).  

Utredningens förslag överlämnades den 15 december 2010 och i januari gick ett 
av rektor och ledning omarbetat förslag ut på remiss. Utifrån de inkomna 
remissvaren lades ett ytterligare omarbetat förslag fram för universitetsstyrelsen 7 
april 2011, där beslut togs om vilka förändringar som skulle genomföras och om 
hur arbetet skulle gå vidare. Efter styrelsens beslut fortsatte en implementeringsfas 
i vilken anställda involverades i framtagandet av en universitetsgemensam 
arbetsordning, men utan möjlighet att påverka de utgångspunkter som styrelsen 
beslutat om.  

4.2.2 Utredningsprocessen 

Utredningen välkomnades av många remissinstanser men fick likväl kritik. 
Framförallt riktades kritik mot att ingen ordentlig utredning av verksamheten hade 
skett utan att utredningen byggt på tidigare utredningar. Återkommande var 
uppfattningen att förslagen var för svagt underbyggda samt otydligt beskrivna och 
därför svåra att ta ställning till.   

En återkommande reaktion var man borde vänta in resultaten från de två 
utredningar som granskade universitetets forskning och utbildning, RED 10 och 
BLUE 11, innan man gick vidare med omorganisationen av fakulteterna. RED 10 
och BLUE 11 var projekt för att utvärdera utbildning och forskning genom bland 
annat självutvärdering, bibliometrisk analys samt utvärdering av internationellt 
sakkunniga för att identifiera styrkor och svagheter. De syftade till att identifiera 
vilka utbildningar och forskningsmiljöer som var framgångsrika, vilka som 
behövde förstärkas och vilka som behövde avvecklas. Remissinstanserna menade 
att detta var värdefull information som borde vara utgångspunkt för det 
organisatoriska arbetet. NORDICOM (Nordiskt informationscenter för medie- och 
kommunikationsforskning) menar att ”då hade det kunnat bli fråga om en reell 
organisationsöversyn/förnyelseprocess utifrån ett samlat verksamhetsperspektiv” 
(GU, Remissvar 3). Pedagogiska utvecklingskommittén menar i sitt remissvar att 
det inte är optimalt att först bestämma organisationens form, exempelvis antalet 
fakulteter, för att därefter anpassa innehållet, det vill säga utbildningen och 
forskningen, efter det (GU, Remissvar 1). Statsvetenskapliga institutionen skriver 
att det blir ”en mycket konstig ordning där organisationsfrågorna hanteras 
fristående från kärnverksamhetens [...] behov” (GU, Remissvar 7, s. 1). Här kan 
urskiljas en spänning mellan att implementera en organisationsstruktur ”ovanifrån”, 
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vilket vissa remissinstanser uppfattade förslagen som, och att anpassa 
organisationen efter verksamheten vilket vore ett mer kollegialt tillvägagångssätt.  

I utredningen föreslås att ta fram en universitetsgemensam arbetsordning med 
beskrivning av övergripande organisering, beslutsfördelning och 
delegationsordning. Det hade inte funnits tidigare och motiverades med att det 
skulle ”öka tydlighet, transparens och rättssäkerhet i myndighetsbeslut och i 
universitetets uppdrag som statlig arbetsgivare” (Bexell och Rogestam, s. 8) och 
komma till rätta med de samordningsproblem som identifierats.  En gemensam 
arbetsordning skulle även underlätta för rektor att “styra, leda, implementera, följa 
upp och återrapportera” utifrån styrelsens strategiska mål (ibid.).  

De flesta remissinstanser höll med om behovet av en gemensam arbetsordning 
med tydlig delegationsordning och såg det inte som ett hot mot kollegialiteten. 
Humanistiska fakultetsnämnden kommenterar att “myndighetsutövning kräver 
enhetlighet” (GU, Remissvar 6, s. 3). Sahlgrenska akademins styrelse uttrycker i 
sitt remissvar att de välkomnar en översyn av arbetsordningen, men att “man i detta 
arbete måste ta hänsyn till faktiska skillnader mellan fakulteterna vad avser 
verksamhetens inriktning” och att ”lämna möjligheten öppen att det i vissa 
avseenden kan vara motiverat med vissa olikheter fakulteterna emellan” (GU, 
Remissvar 4, s. 6). Detta ses av styrelsen för SA inte som ett hot mot 
rättssäkerheten, medan en gemensam arbetsordning kan verka inskränkande för 
utförandet av kärnverksamheten.  

Avslutningsvis kan kommenteras att trots att anställda involverades i 
förändringsprocessen, bland annat genom remissförfarandet, så uttrycktes på vissa 
håll missnöje med styrelsens beslut om vilka förändringar som till slut 
genomfördes. I ett mail till rektor som redovisades vid rektors chefs- och 
prefektmöte 27/9 2011 skriver en prefekt på Sahlgrenska akademin att hennes 
institution och hela SA motsätter sig förslaget på ny beslutsordning som presenteras 
på mötet, och kräver en särlösning för SA (GU, Dokument 2, s. 8). Detta påverkade 
dock inte utfallet utan den nya beslutsordningen antogs utan särlösning.   

4.2.3 Inrättande av ny utbildningsnämnd  

En förändring som skedde var att det inrättades en universitetsgemensam kollegialt 
vald utbildningsnämnd på universitetet, med vissa beslutsbefogenheter. Den nya 
utbildningsnämnden har tagit över vissa uppgifter som tidigare hörde till olika 
nivåer och organ, så som fakulteter, grundutbildnings- och forskarutbildnings-
beredningen samt delar av kvalitetsrådets uppgifter. Förändringen innebar att beslut 
om t.ex. inrättande och avveckling av utbildningsprogram och forskarutbildning-
sämnen nu beslutas av fakultetsstyrelserna i samråd med utbildningsnämnden 
istället för på egen hand. Ordförande i utbildningsnämnden är prorektor, som är en 
roll utsedd av rektor och inte kollegialt vald (Ahlbäck Öberg och Sundberg, 2017, 
s. 103). Sammantaget kan konstateras att förändringen innebar en försvagning av 
det kollegiala inflytandet i vissa utbildningsfrågor. 

I remissvaren bemöttes förslaget både av stöd och kritik. En spänning kan 
utläsas mellan de som betonar fördelar med ett samordnande organ och de som 



 

 22 

betonar nackdelar med att beslut flyttas uppåt i organisationen. En centralisering av 
beslut i kollegiala frågor kan tolkas som en försvagning av det kollegiala styret. 

I ”Göteborgs universitet förnyas” kan läsas att syftet var att komma till rätta 
med för stora olikheter i hur forskarutbildningen organiserades (Bexell och 
Rogestam, s. 14). Övriga förändringar motiveras inte närmare i utredningen, men 
flera remissinstanser välkomnar förslagen och menar att det kommer förbättra 
samordningen (GU, Remissvar 5). 

Några remissinstanser ser dock risker med att ha ett alltför centraliserat 
kollegialt organ där ”för få personer bestämmer över för många ärenden” och beslut 
hamnar för långt ifrån verksamheten där det ska utföras (GU, Remissvar 1). Många 
betonade också att ansvaret mellan utbildningsnämnden och 
fakultetsnämnder/andra beslutande organ var otydligt beskrivna och att det därför 
var svårt att avgöra vilka konsekvenser det skulle få. Vissa menar att 
fakultetsnämnderna ska behålla beslutsmakten för utbildningsfrågor då det inte är 
en bra idé att beslut tas på en nivå som inte har ansvar för att utföra besluten. 
Humanistiska fakultetsnämnden skriver: ”att organisatoriskt dra isär makt och 
ansvar är principiellt olyckligt och skapar i praktiken legitimitetsproblem för de 
ledare som ska ta ansvar för att implementera beslut fattade av deras ledare på en 
annan nivå” (GU, Remissvar 6, s. 4). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att olika styrningsideal kom i konflikt med 
varandra i frågan om en utbildningsnämnd. 

4.2.4 Utökad rösträtt till fakultetsnämnder  

En förändring som genomfördes var att samtliga anställda vid fakulteter gavs 
rösträtt vid val av fakultetsstyrelse. Tidigare hade rösträtten till kollegiala val 
reglerats i Högskolelagen och endast tillfallit de anställda med vetenskaplig 
kompetens (SFS 2009:764). Förslaget för utökad rösträtt fanns inte med i rektors 
direktiv eller utredningen och remissbehandlades därför inte. När förslaget uppkom 
är oklart utifrån vårt material. Vid presentationen av förslag på nya rutiner för 
valförrättande på chefs- och prefektmötet 27/9 2011 ingår det. Det kommenteras 
vara en tolkning av styrelsens inriktningsbeslut och direktiv till arbetsgruppen som 
tagit fram förslaget, ”[a]rbetsgruppen har preciserat begreppet ”alla” där 
styrdokumenten har angett att ”alla” har rösträtt” (GU, Dokument 2, s. 3). 
Motiveringen lyder att ”Göteborgs universitet [har] vidgat personalinflytandet till 
att omfatta alla anställda” (ibid., s. 15). I den första utredningen lyfts det tvärtom 
fram att det finns en skillnad mellan medarbetare och de som ingår i det akademiska 
kollegiet (Bexell och Rogestam, s. 8). Förändringen går alltså emot den kollegiala 
tanken på att professionen innehar särskild kunskap och erfarenhet som gör dem 
mer lämpade att besluta i frågor om kvalitet i verksamheten.  

4.2.5 Ökad linjestyrning vid utseende av dekan och prefekt 
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Ett annat förslag i utredning som tolkades på olika sätt rör tillsättningen av 
ledamöter till institutionsstyrelsen, dekaner och prefekter, där en spänning mellan 
linjestyrning och kollegialt styre kan utläsas. I utredningen framgår att dekaner och 
prefekter ska tillsättas med hjälp av ”rekryteringsgrupper”, istället som traditionellt 
genom val (Bexell och Rogestam, s. 8). Motivering utvecklas inte men Institutionen 
för kulturvetenskaper tolkar förändringen som att den skulle kunna möjliggöra en 
“mer aktiv rekrytering, dynamik och kompetensförstärkning” (GU, Remissvar 10). 
Förslaget tolkar vi som ett sätt att stärka ledarskapet vid institutioner och fakulteter, 
vilket ingick i rektors direktiv till utredningen (GU, Direktiv 1).  

Många remissinstanser reagerade dock på förslaget. Handelshögskolans 
fakultetsnämnd tolkar skillnaden som att en rekryteringsgrupp har “bemanning” 
som uppdrag, istället för valberedningen som har val av “kollegiala 
förtroendeuppdrag” som uppgift (GU, Remissvar 5). En återkommande åsikt är att 
det traditionella tillsättandet av ledamöter, dekan och prefekt bör behållas för att 
värna de kollegiala principerna och garantera legitimitet för de valda (GU, 
Remissvar 6). Förslaget gick igenom som att valberedningen ska samråda med 
rektor innan förslag till dekan läggs fram och med dekan innan förslag till prefekt 
(GU, Dokument 3, s. 15) vilket stärker rektors och dekanus inflytande över 
tillsättningen. 

 

4.2.6 Institutionsstyrelser blir rådgivande 

En sista förändring som sker är att alla institutionsstyrelser blir rådgivande till 
prefekt. Institutionerna hade tidigare inte varit centralt reglerade vid universitetet 
och det såg därför olika ut vid olika fakulteter, där vissa institutionsstyrelser var 
rådgivande och andra beslutande. I arbetsordningen (GU, Dokument 3, s. 17) 
framkommer dock att prefekt måste rådgöra med rådet innan beslut fattas i frågor 
bland annat om budget, verksamhetsplan, rekryteringar och kursplaner.  

Dessa förändringar motiveras inte på något utförligare sätt i utredningen, det 
konstateras bara att ”[i]nstitutionsstyrelser bör finnas för att vara ett beslutande 
organ i fråga om budget och i övrigt i huvudsak vara forum för information och 
förankring” (Bexell och Rogestam, 2010, s. 12). Att de skulle vara beslutande i 
budgetfrågor togs alltså bort av styrelsen innan förslaget gick igenom.  

Förändringen mötte inte lika stora reaktioner i remissvaren som andra 
förändringar. Detta kan bero på att vissa fakulteter redan hade rådgivande 
institutionsråd. Vissa bemötte förslaget som positivt. Statsvetenskapliga 
fakultetsnämnden konstaterar att det ”saknas former för ansvarsutkrävande av 
styrelser, vilket leder till otydligheter vad gäller beslutsmandat, ansvar och 
befogenheter" och att "för att institutionernas strategiska utvecklingspotential ska 
kunna tas till vara krävs ett stärkt ledarskap” (GU, Remissvar 9, s. 4). Man 
poängterar dock att institutionens medarbetare i den nya arbetsordningen bör 
garanteras former av inflytande över beslut, då ”institutionerna och dess 
medarbetare är helt enkelt inte enbart utförare av uppdrag, utan lika mycket 
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initiativtagare till utbildningar, kurser och program, till forskningsprojekt och 
samverkansaktiviteter” (ibid., s. 5). 

Andra uttrycker att förslaget är otydligt utformat och efterfrågar tydlighet för 
att kunna ta ställning. Ytterligare andra uttrycker större oro för förändringen. 
Humanistiska fakultetsnämnden konstaterar att ”kollegier med rådgivande 
funktioner kan få betydelse för hur beslut sen fattas, men vi önskar en tydligare 
markering av att det kollegiala inflytandet och beslutsfattandet ska (för-)bli starkt 
vid GU” (GU, Remissvar 6). 

4.3 Analys av resultaten utifrån ett 
organisationspolitiskt maktperspektiv 

Med hjälp av Halls teori om organisationspolitik och makt kan man förstå 
spänningen mellan de olika styrningsidealen på Uppsala och Göteborgs universitet 
och varför utfallet skiljde sig åt dem emellan. Hall menar att konflikt mellan 
styrsystem och idéer är oundviklig i organisationer, vilket visade sig tydligt på både 
Uppsala och Göteborg. 

I båda fallen Uppsala universitet och Göteborgs universitet kan man se att det 
funnits konflikter mellan kollegiala styrideal och linjestyrningsideal. Man kan i de 
spänningarna förstå universiteten som politiska system i miniatyr. I de politiska 
systemen kan man se det som att olika aktörer med olika styrningsideal strävar efter 
att behålla eller utöka sin makt över organisationen som helhet eller över sina 
verksamhetsområden. De på universiteten som förespråkat och gett förslag som 
uttrycker ett linjestyrningsideal kan förstås som den organisatoriska eliten som vill 
säkra sin makt. Att det förekommit diskussion om och motstånd mot förslagen kan 
förstås som att det funnits en stark professionell lojalitet till det kollegiala styret 
bland kollegiet och att de velat behålla sin makt.  

Flera av förslagen från både Uppsala universitet och Göteborgs universitet 
handlar om att skapa en mer enhetlig organisation, vilket kan förstås som en process 
av organisering. För de professionella grupperna, menar Hall, ligger inte makten i 
organisationen i sig utan istället i professionens områdesspecifika kunskap. 
Eftersom deras maktbas inte ligger i själva organisationen har de heller inget 
intresse av att skapa en enhetlig organisation som utgår från en modell istället för 
utifrån verksamheten. Detta syns i de många remissvar från både Uppsala 
universitet och Göteborgs universitet, där kollegiala organ uttryckt sig negativa till 
och oroliga över att universitetet ska bli mer enhetligt organiserat och att variationer 
utifrån kärnverksamhetens inriktning eller funktionssätt inte kommer tillåtas. 

Utifrån tidigare forskning vet vi att det genomfördes färre förändringar på 
Uppsala universitet än på Göteborgs universitet, och att de kollegiala organen 
behöll mer av sin beslutsmakt på Uppsala än Göteborg. Utifrån ett 
organisationspolitiskt perspektiv kan vi dra slutsatsen att den starka tradition av 
kollegialt styre på Uppsala universitet stoppade vissa förslag som utmanade det. 
Till exempel var kritiken mot att kollegiala val av ställföreträdare skulle utgå stark, 
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och lyssnades på av styrelsen, vilket slutade med att förslaget inte genomfördes. På 
Göteborgs universitet kan vi konstatera att vissa förändringar genomfördes trots att 
de fick kritik hos remissinstanser och andra för att de utmanade de kollegiala 
principerna. Ett exempel är att institutionsstyrelserna gick från att kunna ha 
beslutandemakt till att bli rådgivande till prefekt. Även på Göteborgs universitet har 
de kollegiala organen fortfarande visst inflytande över verksamheten. Utifrån Halls 
analys av motstridiga maktintressen över organisationen kan vi förstå utfallet som 
att på Uppsala universitet hade de kollegiala organen mer makt än på Göteborgs 
universitet och kunde därför framgångsrikt sätta sig emot de förslag som gick emot 
deras intressen.  
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5 Slutsats, diskussion och fortsatt 
forskning 

Med vår undersökning har vi visat hur Uppsala universitet och Göteborgs 
universitet gick tillväga för att besluta om den interna organisationen efter 
autonomireformen. På båda lärosätena tillsattes utredningar som resulterade i 
förslag på organisationsförändringar som utmanade det kollegiala styret som fanns. 
På Göteborgs universitet blev många av förslagen också beslut. På Uppsala 
universitet stoppades flera av dem från att genomföras. Vi har också visat att dessa 
utredningar och förslag på förändringar ledde till att konflikter mellan olika 
styrningsideal synliggjordes. I resultatet kan man även se att utrednings-
förfarandena i sig skapade spänning mellan olika styrsätt på båda lärosätena. 

Vår undersökning visar också att vilka förändringar som genomfördes på 
universiteten kan förklaras som ett resultat av en maktkamp, där olika aktörer 
strävade efter att behålla eller utveckla den organisationsform som gynnade dem 
själva. Utifrån maktperspektivet kan man förstå det faktum att Uppsala universitet 
behöll kollegiala styrformer i högre utsträckning än Göteborg som att de 
professionella gruppernas, alltså kollegiets, ideal hade mer inflytande än 
linjestyrningsidealen. På Göteborgs universitet kan man istället tolka utfallet som 
att den organisatoriska eliten lyckades utmanövrera kollegiet, och genomföra 
förändringar som stärkte deras inflytande i organisationen.  

I ett vidare perspektiv kan vi med vår undersökning konstatera att det inte finns 
något självklart optimalt sätt att organisera högre utbildning på för att uppnå hög 
kvalitet i forskning och utbildning. Förespråkarna för de två styrningsidealen menar 
att det är olika principer som leder till kvalitet. Förespråkarna för kollegialt styre 
menar att det är samtal mellan verksamma kollegor som leder till kvalitet och att 
organisationen därför ska utformas för att garantera kollegiets inflytande, medan 
förespråkarna för linjestyrning menar att tydliga beslutslinjer, en enhetlig 
organisation och ett individualiserat beslutsfattande gynnar kvaliteten. I praktiken 
blandas de två modellerna, och konflikter återkommer om vem som ska besluta vad. 

Fortsatt skulle det vara intressant att undersöka fler fall med samma metod. Vi 
vet exempelvis att Luleå tekniska universitet avskaffade nästan alla former av 
kollegialt inflytande efter autonomireformen. Där beslutade styrelsen om 
förändringarna utan att skicka förslagen på remiss. Det skulle vara intressant att 
undersöka fler lärosäten för att se om remissförfaranden i sig har haft inverkan på 
utfallen. En annan fråga som är intressant, men som vi inte har ämnat svara på, är 
varför det kollegiala styret förefaller ha varit starkare vid Uppsala universitet än vid 
Göteborgs. En sådan undersökning skulle kunna ställa frågor om universitetens 
historia och traditioner och huruvida detta påverkat styrningen av universiteten. En 
tredje fråga att undersöka är om den faktiska kvaliteten i forskning och utbildning 
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förbättrats och om konkurrenskraften hos universiteten stärkts av autonomi-
reformen och avregleringen av det kollegiala styret, eftersom det var vad som var 
syftet med reformen.  

Slutligen hoppas vi med vår undersökning ha bidragit till en fördjupad förståelse 
för de olika idéerna om styrning och organisering som finns vid universitet och 
högskolor, samt visat på hur olika styrningsideal kan komma i konflikt med 
varandra och hur detta kan påverka lärosätenas organisatoriska utformning.  
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