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Introduktion  

Upprop mot ledningens hantering av högskolans omorganisering. Vi, an-
ställda här vid högskolan i Gävle, vill härmed öppet framföra våra invänd-
ningar mot ledningens hantering av högskolans omorganisering. Såväl till 
form som till innehåll visar arbetet på otydligt ledarskap och bristande re-
spekt för kollegiala demokratiska arbetsformer.2 

I februari 2009 lämnade 47 anställda på Högskolan i Gävle över ett upprop 
till rektor på högskolan. Uppropet var en reaktion på de planer på en organi-
sationsförändring som rektor initierade snart efter att hennes förordnande 
påbörjats halvårsskiftet 2008. Omorganisationen genomfördes under 2009 
och 2010, ackompanjerad av liknande protester från högskolans anställda. 
Under högskolans historia har flera stora omorganisationer genomförts, vilka 
lett till diskussioner och konflikter, men ingen som liknar konflikten som 
blossade upp under det sena 00-talet.  

Förändringarna rörde organisationsstrukturen, huruvida det var det aka-
demiska ämnet, utbildningsprogrammet eller forskningsprofilerna som skulle 
ligga till grund för hur man delade in högskolan. Omorganisationen berörde 
också hur beslutsmakt samt beredande och rådgivande funktioner skulle 
fördelas i högskolan. Institutionerna avskaffades och ämnen och discipliner 
fördes samman i paraplyenheter, akademier: Akademin för utbildning och 
ekonomi, Akademin för hälsa och arbetsliv samt Akademin för teknik och 
miljö. Dessa kom också att utgöra bas för utvecklingen av forskningsprofiler 
inom högskolan; akademierna blev tvärdisciplinära enheter där högskolans 
ämnen samlades tematiskt. Den konstruktionen blev föremål för den kritik 
som framfördes mot omorganisationen. Kritiken tog ofta avstamp i argument 
för vikten av de akademiska ämnenas autonomi Diskussionerna rörde hur 
ämnen skulle kunna samlas i verksamheten och så småningom i forsknings-
profiler. Ett annat ämne för konflikt var hur beslutsmakt flyttades från lärare 
och forskare till ledning. Kritiken var dock inte unison inom kollegiet, det 
fanns också delar av det där omorganisationen betraktades som oproblema-
tisk och kanske även nödvändig.  

Omorganisationen kom till stånd trots omfattande, om än inom organisat-
ionen partiella, protester, vilka vilade på föreställningar om hur en högskola 
borde organiseras. Tre olika principer för enheternas indelning stod emot 
varandra i de förslag som utvecklades i omorganisationen – att organisera 
efter utbildningsprogram, efter akademiskt ämne eller efter forskningsprofil. 
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I dessa tre principer rymdes frågor om vad en högskola kan och bör vara; en 
regionalpolitisk motor, ett miniuniversitet, en högskola för framtiden, en 
högskola för breda professionsutbildningar, ett centrum för några få och 
smala forskningsområden. Till slut kom man överens om en organisation 
som stödde sig på och stöttade de tre forskningsprofiler man ämnade ut-
veckla på högskolan. Här frångicks både det akademiska ämnet och utbild-
ningsprogrammet som principer för en högskolas organisering, två principer 
som funnits i högskolan ända sedan dess bildande 1977.  

Hur blev forskningsprofilen som grund möjlig? Och varför var inte ämnet 
eller utbildningsprogrammet längre giltiga grunder för organiseringen?  

Det empiriska fenomenet – De nya högskolorna 
Min utgångspunkt när jag började avhandlingsarbetet var att få veta mer om 
högskolor utan väl utbyggd forskningsorganisation, framförallt de som grun-
dades vid högskolereformen 1977 och åren efter detta. Jag fann dem intres-
santa då de tycktes befinna sig i ett slags underdog-position, i limbo, i ett 
tillstånd av to be or not to be; de är institutioner för högre utbildning, men 
ändå inte riktigt eftersom arketypen vi har att göra med i högskolefältet är ett 
universitet med stor forskningsorganisation. Den spänningen lockade mig, 
att vara, men samtidigt inte vara, en institution för högre utbildning.  

Svenska högskolor kan ha status som universitet eller som högskola. Vem 
som är universitet och vem som är högskola avgörs av regeringen, detta re-
gleras i högskolelagen3. Skillnaden mellan ett universitet och en högskola är 
att universitetet har en generell behörighet att utfärda doktorsexamen; högs-
kolor har begränsad rätt att utfärda doktorsexamen, de måste ansöka om 
rätten i specifika områden. Vad ett område är specificeras dock inte i författ-
ningstexterna. I Universitetskanslerämbetets (UKÄ) vägledning för ansökan 
om tillstånd att utfärda forskarexamen kan vi läsa:  

Ett område kan beskrivas som ett avgränsat kunskapsfält. Området kan 
rymma ett eller flera ämnen för utbildning på forskarnivå (forskarutbild-
ningsämnen). Lärosätet anger i sin ansökan hur området ska avgränsas och 
vilket eller vilka ämnen som man vill utfärda examen på forskarnivå inom 
(utbildning på forskarnivå) och som initialt kommer att ges inom området. 
Vad ett område för examenstillstånd kan omfatta kommer således att variera 
från fall till fall. Det behöver inte sammanfalla med ett område för masterex-
amen som redan finns vid lärosätet.4  

 
Utvecklingen av vad ett område kan vara har istället utvecklats i högskolor-
nas arbete med att själva utveckla områdena genom egna forskningsprofiler. 
Områdena inkluderar vanligen delar från olika vetenskapliga fält och disci-
pliner. En sådan profil kan vara ”Textil och Mode” på Högskolan i Borås 
eller ”Hälsofrämjande Arbetsliv” på Högskolan i Gävle (för en fullständig 
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genomgång av de nya högskolornas formella organisation samt områden för 
forskarutbildning se bilaga, tabell 3-11). Det var kring denna slags forsk-
ningsprofil som organisationen i Högskolan i Gävle rättades in efter vid om-
organisationen 2008 - 2009.  

Efter grundandet av högskolorna 1977 har ytterligare högskolor tillkom-
mit. Dels de som kom ur kölvattnet av 70-talsreformen och som visserligen 
inte grundades 1977 men väl som en följd av den, såsom Högskolan i Halm-
stad och Högskolan i Skövde. Men också under senare år har högskolor bil-
dats, till exempel högskolorna i Malmö och på Södertörn, vilkas tillkomst 
kan förstås utifrån andra politiska agendor än 70-talets, till exempel den 
ekonomiska krisen under 90-talet och politiska idéer om att satsa sig ur den5. 
De högskolor jag kommit att intressera mig för är dock de som grundades 
under 70-talet, de som gav upphov till termen ”regional högskola”. Nu har 
historien dock gett oss en annan typ av högskolefält än 70-talet, reformens 
principer har luckrats upp och nya epitet har bildats; man talar om ”små och 
medelstora högskolor” samt numera ”nya högskolor”. Ingen av dessa är be-
häftade med de historiska resterna av den regionala idén från 70-talets re-
form, vilka högskolorna i vissa fall velat bli kvitt. Det är inte heller min me-
ning att tillskriva de högskolor som grundades under 70-talet alltför specifikt 
historiskt bagage, även om de förutsättningar historien ger en högskola är av 
intresse i avhandlingen. Jag väljer därför att kalla dessa högskolor för ”de 
nya högskolorna” i avhandlingen.  

Högskolornas existens är och har varit ifrågasatt stundtals i den offentliga 
debatten och det politiska samtalet (se till exempel Björklund 2011, Dovstad 
2016). Deras position i fältet är inte självklar och de uppgifter de tilldelats 
problematiseras ofta, på senare år har de forskningsmedel de tilldelas av 
staten varje år samt högskolornas förmågor att bedriva kvalificerad forskning 
varit särskilt i fokus (Danielsson 2016, Andersson 2002, Andersson, Quigley 
& Wilhelmsson 2004). Högskolorna jämställs långt ifrån alltid med universi-
teten trots att de till allra största del lyder under samma lagar och regleringar 
(Nybom 2012). Det finns skillnader mellan högskolor och universitet som 
sträcker sig bortom den direkta statliga regleringen, dessa skillnader syns 
bland annat i de rankingar som gjorts av högskolor och universitet i Sverige 
senaste åren och där högskolorna som grupp placerar sig i den undre halvan. 
I dessa rankingar är högskolorna främst framgångsrika vad gäller sociala 
indikatorer såsom hög andel utrikes födda eller studenter med föräldrar som 
saknar högskoleutbildning. I det att de framstår som något perifera är de 
dock inte en helt marginell grupp inom sektorn. Idag står de nya högskolorna 
vilka grundades ur reformen 1977 för ungefär en femtedel av alla examina 
utfärdade inom grundutbildning i Sverige, om än endast en bråkdel av forsk-
ningen6. De senaste årens kvalitetsutvärderingar från Universitetskansleräm-
betet ger ingen entydig bild men visar att många av de utbildningar som 
bedrivs på de nya högskolorna håller en enligt UKÄ hög kvalitet7. De nya 
högskolorna är underdogs men utgör också en ansenlig del av högskolefältet. 
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Samtidigt som det finns en offentlig debatt om högskolorna och deras roll 
och uppgifter idag så finns en begränsad akademisk kunskap om fenomenet. 
Framförallt finns studier med ett makroperspektiv. Scott (1991) pekar på en 
mängd skillnader mellan universitet och högskolor såsom storlek, lärarnas 
kompetens, storlek på externa och interna forskningsmedel och även ett slags 
”etos” som grundar sig i att de nya högskolorna till stor del är byggda på 
yrkesskolor såsom lärarseminarier. En likande poäng gör Nybom (2012) där 
han sätter det svenska systemet med högskolor och universitet i relation till 
det kaliforniska universitetssystemet. Han ifrågasätter att det stämmer, 
såsom görs anspråk på från politiskt håll, att vi verkligen har ett enhetligt 
system där alla enheter inom det svenska högskolesystemet forskar och un-
dervisar på lika villkor. Nybom (2012) menar att det i själva verket inte blev 
något enhetligt system efter 1977 utan att den homogenisering som eftersträ-
vades i reformen aldrig blev verklighet, de skillnader som fanns i fältet vad 
gäller yrkesutbildning och klassiskt akademiska ämnen och utbildningar 
rådde inte systemet på. Benner, Stensaker och Unemar Öst (u.å.) diskuterar 
de nya universiteten och högskolornas förutsättningar i fältet och pekar på 
hur de i än högre grad än universiteten är föremål för ambivalent styrning. 
Andersson (2002) diskuterar hur de nya högskolornas storlek begränsar 
forskningsmöjligheterna. I dessa studier beskrivs hur högskolorna getts mul-
tipla och ibland motsägelsefulla roller i den svenska högskolesektorn. De 
visar på olika sätt på problem med att vara både en regionalt förankrad högs-
kola och samtidigt ha forskningsanknuten grundutbildning. Än mer proble-
matiskt är att bedriva aktiv forskning utifrån de förutsättningar som ges. 
Detta ses i studierna både som ett problem i sig och som en förklaring till de 
problem de nya högskolorna står inför. Detta slags studie anknyter till inter-
nationella diskussioner om högskolornas och universitetens mål och uppgift i 
samhället. Det råder knappast koncensus om vilka dessa uppgifter är. Uni-
versiteten och högskolorna har bland annat getts rollen som entreprenöriella 
(Slaughter & Leslie 1997), samverkande och samhällstillvända (Nowotny, 
Scott & Gibbon 2001), försvarare av humboldtska bildningsideal (Nybom 
2009) och excellenta och världsledande (Sandström et al 2010). Kerr (1963) 
sammanfattade detta redan på 60-talet då han lyfte fram begreppet multi-
versity – universiteten och högskolorna hade inte bara en utan flera och 
ibland konkurrerande uppgifter.  

Det finns också studier av samhällsfenomen som sätts i samband med de 
nya högskolorna och som ökar förståelse för de nya högskolornas roll i ett 
större samhälleligt sammanhang. Detta kan vara fenomen såsom regional 
tillväxt och näringspolitik (Pierre 2000, Elfström och Lundqvist 2012), An-
dersson, Quigley och Wilhelmsson (2004) utvärderar den regionala högsko-
lepolitiken och diskuterar hur den regionala högskolepolitiken påverkar den 
regionala tillväxten. De nya högskolorna kan också ses i ljuset av den mass-
utbildning som växte fram i Sverige efter andra världskrigets slut (Boli 
2014). Dessa studier handlar dock inte om de enskilda högskoleorganisat-
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ionerna eller i vissa fall ens primärt högskolefältet. Utöver detta finns studier 
som riktar in sig på högskolereformen på 70-talet då flertalet av de nya hög-
skolorna grundades, såsom Lindensjös (1981) som beskriver själva policy-
processen – hur reformen skapades i ett samspel mellan olika aktörer. Lin-
densjös (1981) studie pekar mot att den omfattande policyprocess som före-
gick reformen visserligen hade ett storslaget anslag vad gällde både politik 
som mål och som medel för förändring, men att rationaliseringen av högsko-
lepolitiken kanske inte var riktigt så långtgående som man kan få intryck av 
genom att studera policyprocessen. Lindensjös (1981) studie rör dock varken 
följder av reformen eller de enskilda högskolorna utan endast själva det poli-
tiska beslutsfattandet.  

Den omgivning som högskolorna existerar i och de institutionella förut-
sättningar som de fungerar under är till viss del utforskade men studier av de 
enskilda högskolorna är däremot mer sällsynta. I den mån den enskilda hög-
skolan tar plats i dessa studier är det främst som delar i statistiska samman-
ställningar eller som anekdotiska exempel. Ett undantag är Leif Borgerts 
(2013) arbete om Högskolan i Dalarna vilket baseras på personliga erfaren-
heter men också ett omfattande arkivmaterial. Borgerts bok är ett av mycket 
få bidrag som främst fokuserar på den enskilda högskoleorganisationen och 
som beskriver samspelet mellan högskolan och dess omgivning.  

Själva idén om en ”högskola” fick sitt fäste i Sverige under 70-talet då 
vad som kommit att kallas för de ”regionala högskolorna” bildades. De till-
kom i den reformering av eftergymnasial utbildning som skedde i Sverige 
under 70-talet; under decennierna efter andra världskriget växte det högre 
utbildningsväsendet snabbt och de politiska beslutsfattarna såg ett behov av 
samordning och organisation av verksamheterna på högskolor och universi-
tet (Lindensjö 1981, Andrén 2013). Den förändringsviljan rörde inte bara 
högskolan. Hela skolväsendet hade reformerats under flera decennier och 
särskilt mycket utredningsarbete och reformer gjordes under 50 och 60-talen 
(Andrén 2013). Högskolereformen betraktades som ytterligare ett steg i det 
arbetet. Skolreformerna var i sin tur en del av ett större socialdemokratiskt 
folkhemsbygge (Lindensjö 1981, Trädgårdh & Berggren 2006) och högsko-
lereformen under 70-talet bär så med sig övergripande mål som är i sam-
klang med den ideologin. Utifrån en tanke att ena all eftergymnasial utbild-
ning under ett och samma högskolebegrepp bildade man av företrädesvis 
dåtidens lärarseminarier 14 nya högskolor, varav de flesta förlades till resi-
densstäder i län där inget universitet eller universitetsfilial tidigare funnits 
(Nybom 2012). De nya högskolorna skulle vara en regional aktör och främst 
finnas till för att tillgodose den egna regionens behov av högre utbildning8, 
därav epitetet ”regional”. De var framförallt till för grundutbildning och 
skulle inte ha en egen forskningsorganisation.  

Reformen som genomfördes under 70-talet var spektakulär som politiskt 
projekt, som en del i uppbyggnaden av folkhemmet och i de utopier som 
kom till uttryck i stora infrastrukturprojekt såsom miljonprogrammen och 
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skolreformerna. Den är också spektakulär som organisering och organisat-
ion. En tanke i de socialdemokratiska politiska projekten var att man kunde 
förverkliga utopierna genom planering, beslutsfattande och organisering. I 
det här fallet omorganiserade man högskolesektorn och man omorganiserade 
eftergymnasial professionsutbildning såsom lärare och socionom och gjorde 
det på så sätt till en del av högskolesektorn. Lärarhögskolor och socialhögs-
kolor blev högskolor som skulle organiseras genom samma lagar och regle-
ringar som universiteten. Nya högskoleorganisationer byggdes upp på ett nät 
av lagar och förordningar vilka bestämdes genom politiska beslut, men de 
byggdes också på äldre organisationer med egna institutionaliserade prakti-
ker. Den institutionella omgivning som de nya högskolorna skapades i var 
följaktligen i hög grad en produkt av politiska beslut och så var också den 
verksamhet som tog form i högskolorna de första åren. Högskolorna bildades 
inte främst utifrån en samling människors gemensamma projekt som forma-
liserades i en organisation utan genom nationella politiska beslut.  

De nya högskolorna väckte också debatt i det att de inte skulle ha en egen 
forskningsorganisation; idén om forskningens och utbildningens nära samhö-
righet var stark i universitetssverige och en uppluckring av detta sågs som 
problematisk främst från universitetshåll (Lindensjö 1981). Omtvistat var 
också att inte enbart de nya högskolornas organisationer skulle orienteras 
mot yrkesutbildning snarare än bildning, det skulle även universitetens alla 
fakulteter inklusive de filosofiska vilka vid den tiden byggde på det akade-
miska ämnet mer än det yrke studenten eventuellt utbildades till (Nybom 
2012).  

Enligt Nybom (1997) utvecklades tanken om forskningsuniversitet till 
stor del under förra sekelskiftet i Sverige. Det var då universiteten fick som 
huvudsyssla att forska och man började dela upp forskningen i grundforsk-
ning och tillämpad forskning. Universiteten organiserades i enlighet med 
detta. Man började betrakta högre utbildning dels som den klassiska akade-
miska där man blev ”filosofie” någonting, och dels de mer ”ämbetsmannain-
riktade” (Nybom 1997). Nybom menar att detta innebar ett upphöjande av 
status för flera typer av kunskapsområden som blev upplyfta till ”det akade-
miska, vetenskapliga samfundet” (Nybom 1997 s. 24), tendensen var följakt-
ligen en statushöjning för vissa utbildningar och yrken. I reformen 1977 
ingick återigen en akademisering av yrkesutbildningar, då blev linjen den 
organiserande principen inom universiteten och de nya högskolorna snarare 
än det forskning och akademiska ämnet. Med linjenämndssystemet sattes 
yrkesutbildning i förgrunden. Att organisera högre yrkesutbildning på detta 
sätt var inget nytt, lärarhögskolorna, sjuksköterskeskolorna och journalistut-
bildningarna och till viss del handelshögskolorna formades till stor del kring 
ett linjetänkande redan innan detta, men för universiteten och särskilt de fria 
fakulteterna var linjetanken mer främmande. Ämnets status och universitets-
organisationerna vilka byggde på forskningsämnen kan förklara en del av de 
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protester som linjesystemet möttes av i reformen 1977, och institutionernas 
bevarande som en eftergift från politikerna.  

Motsättningen som uppstod mellan yrkesorientering och ämnesoriente-
ring i högskolornas tidiga år finns närvarande i den konflikt som uppstod på 
Högskolan i Gävle 2008. Dessa två sätt att tänka kring vad man gör inom 
högre utbildning och att organisera den har varit en del av högskolan från det 
att den grundades fram till idag. De enheter som utbildningen, forskningen 
och lärarna samlats inom såsom linjenämnder och institutioner har omväx-
lande byggt på antingen det akademiska ämnet eller på det yrke studenten 
utbildats till. I omorganisationen 2008 möttes följaktligen två äldre principer 
i en ny, forskningsprofilen. Dessa principer återfinns i hela högskolefältet 
samt i den reform där grunden lades för de nya högskolorna. Även andra nya 
högskolor jobbar nu med tvärvetenskapliga akademier och institutioner, 
forskningsprofilerna utvecklas i samspel med rättigheterna att utfärda fors-
karexamen i avgränsade områden. Om vi ska vi förstå vad som möjliggjorde 
beslutsfattandet vid omorganisationen i Gävle, men också de nya högskolor-
nas orientering mot tvärvetenskap och forskningsprofiler så tycks inte bara 
en förståelse av samtida förutsättningar i högskolefältet vara nödvändig utan 
också en undersökning av den historia som ligger bakom dagens högskolor.  
 
Jag intresserar mig för de nya högskolorna som dels delar i ett större empi-
riskt fält och dels utifrån deras historiska utveckling med ett särskilt intresse 
för hur högskolorna hanterat den reform de skapats ur. Jag intresserar mig 
för dem för de tycks vara något annat än universiteten, samtidigt som de är 
detsamma. De studier som finns av de nya högskolorna pekar på skillnader 
mellan universitet och högskolor, trots det enhetliga systemet. Vad dessa 
skillnader består i och vad den enskilda högskolans del i detta är, vet vi dock 
mindre om. Den politiska policyprocessen, lagstiftningen och de omvärlds-
blickar på högskolorna som beskrivs i litteraturen får mening och görs till 
praktik i den enskilda högskolan. Kunskapen om de nya högskolornas lokala 
organisationer är dock så knapphändig att en fråga som tar skillnader för 
givna riskerar att cementera bilden av att skillnader finns och vad de består i. 
Jag ställer därför en mer öppen fråga – vad definierar de nya högskolorna om 
de studeras lokalt? Hur kommer lagstiftningen till uttryck i den lokala orga-
nisationen? Den här avhandlingen har som syfte att bidra till en mer fördju-
pad kunskap om de nya högskolorna och deras belägenhet i högskolefältet.  

Studien jag gör fokuserar på en enskild högskola, Högskolan i Gävle. 
Högskolan hette från början Högskolan i Gävle/Sandviken och hade verk-
samhet i båda städerna. Under 90-talet avvecklades dock verksamheten i 
Sandviken och 1998 tog högskolan det nya namnet Högskolan i Gävle. Jag 
kommer benämna högskolan vid dess äldre namn när vi befinner oss under 
dessa år i historien, alltså 1977 – 1998. Tiden därefter och när tiden inte tyd-
ligt finns närvarande i berättandet benämner jag den vid dess nyare och sam-
tida namn. Jag studerar den enskilda högskolan för det är i den lokala orga-
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nisationen som de politiska besluten ges mening och innehåll. Resultaten vad 
gäller empirin kommer till delar att kunna generaliseras, då omgivningen 
varit likartad för övriga högskolor som grundades 1977 och åren därefter; 
dessa högskolor delar ursprung i reformen och de har samspelat med den 
politiska organiseringen på liknande sätt. Idag utvecklas såsom jag beskrivit 
i Gävles fall forskningsprofiler på fler högskolor. Det finns en samhörighet 
mellan de här högskolorna. De enskilda organisationerna lever dock sina 
egna liv och förklaringar till enskilda beslut som fattas kommer till delar 
vara unika för Gävle; detta är också en berättelse om den specifika högsko-
lans tillkomst. De högskolor som grundats senare samt de nya universiteten 
bildade efter reformen delar inte samspelet med de politiska besluten på 
samma sätt och resultaten av avhandlingen kommer till mindre del gälla för 
den typen av högskola och universitet. Frågan jag ställde i början om hur 
forskningsprofilen blev möjlig i högskolan är en empiriskt genererad fråga 
som hör samman med den om hur skillnaderna kommer till uttryck, den ge-
nerella frågan om vad som definierar de nya högskolorna handlar dock om 
att förstå dessa högskolor som fenomen. Avhandlingen är på så sätt vad gäl-
ler metodval ett slags fallstudie av Högskolan i Gävle och de lokala besluts-
processerna, men som fältstudie sett (se distinktion fallstudie – fältstudie i 
Forssell 1992) berör den fenomenet ”nya högskolor grundade genom refor-
men 1977”. Frågan jag kommer arbeta med att svara på är: 

Hur har Högskolan i Gävle vuxit fram till att bli den högskola den är idag i 
samspel med den politiska organiseringen av högskolesektorn? 

Begreppsbildning och metaforer samt deras roller i 
avhandlingen 
För att studera den enskilda högskoleorganisationen i fältet så har jag gjort 
en studie av beslutsfattande i Högskolan i Gävle från 1977 fram till 2010. 
Här följer jag högskolan över tid, jag gör detta i relation till den ständigt 
pågående politiska organiseringen. Jag studerar alltså både politiskt besluts-
fattande och beslutsfattande i en lokal högskola, frågan jag besvarar har som 
fokus den lokala högskolan, hur den vuxit fram genom åren i samspel med 
historia och med politiskt beslutsfattande. För att förstå detta behövs teore-
tiska utgångpunkter för hur både politiskt beslutsfattande och lokal organise-
ring kan studeras. Jag presenterar dem här såsom ett ramverk för sorteringen 
och analysen av empirin. 
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Beslutsteori – några utgångspunkter 
En organisation kan studeras och förstås på många sätt, definitionerna skiftar 
inom det organisationteoretiska fältet. Vi kan förstå dem som öppna och 
slutna system, som processer, som sociala konstruktioner; vi tar hjälp av en 
uppsjö av metaforer såsom fält, identitet eller minne för att förstå dem. 
Dessa olika ansatser utesluter inte varandra, snarare överlappar de varandra 
och används i praktiken parallellt och integrerat. Min utgångspunkt vad gäl-
ler organisationens varande är att en central del i varandet är beslut och be-
slutsfattande (Luhmann 2005, Simon 1947). För att förstå vad som händer 
när en högskola kommer till i den politiska kontext jag beskrivit så undersö-
ker jag hur lokala beslut fattas i relation till politiska beslut. Luhmann (2005) 
menar att beslutsfattande är det sätt som organisationer differentierar sig 
själva och på så sätt kommer underfund med vad de gör. Beslutsfattande är 
således en process av social konstruktion. Beslutsfattande och beslut är dock 
inte samma sak. För tillfället räcker det att om beslut säga att det är ett avslut 
på en sådan process men också ett löfte om en fortsättning (Mauritzen & 
Kreiner 2016). Låt oss dock inte helt fastna i dessa definitioner utan låta dem 
fungera som utgångspunkter för varför beslut och beslutsfattande kan hjälpa 
oss att förstå hur organisationer blir till och utvecklas. Beslut kommunicerar 
också till omvärlden vad som händer i organisationen. Om man då vill veta 
något om vad som hänt under åren är beslut ett sätt att studera detta. Beslut 
är alltså både något som utgör och reproducerar organisationen och något 
som kan förmedla vad som händer.  

Den studie jag gör har sin bas i att förstå ett empiriskt fenomen. Den 
öppna frågan jag ställer besvaras i en undersökning där jag utgått från att 
beslut är centrala, i övrigt har jag haft en öppen teoretisk ansats. Ett resultat 
av det inledande empiriska arbetet var att de beslut som fattades i högskolan 
tycktes helt rationella, det är något av det offentliga arkivets natur när allt 
ordnas i protokoll, utredningar och internremisser. Besluten tycktes ordent-
liga och följa ett slags konsekvenslogik (logic of consequentiality se March 
& Olsen 1989) När jag tittade närmare på besluten så syntes det mer oklart 
varför beslut fattades och vad de handlade om. I A garbage can model of 
organizational choice (Cohen, March & Olsen 1972) fokuseras särskilt det 
tillfälliga i den ordning som uppstår genom beslut. Här beskrivs valsituation-
er i organisationer som soptunnor där deltagare slänger i problem och lös-
ningar som sen plockas upp. Mixen av sopor kommer att bero på vilka sop-
tunnor som finns närvarande, vad de alternativa tunnorna är märkta med, på 
vilket skräp som för stunden produceras samt av farten som sopor samlas 
och förs bort från ”the scene”, scenen med.  Modellen utvecklades i empi-
riska studier av organisationer vilka March & Cohen (1976) kallade ”organi-
serade anarkier”. Dessa organisationer kännetecknades av problematiska 
preferenser (problematic preferences), oklar teknologi (unclear techonology) 
och instabilt deltagande (fluid participation) (Cohen, March & Olsen 1972). 
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En typisk sådan organisation är enligt Cohen, March och Olsen (1976) en 
högskola där målen för individen kanske kan vara klara men där det för or-
ganisationen som helhet ofta råder ambivalens kring vilka målen är – att 
utbilda, forska och samverka, att bidra till tillväxten, till positionering 
gentemot andra nationalstater eller kanske till att öka jämställdhet? Detta är 
något som förändras i organisationen över tid. Utveckling beskrivs som en 
trial and error-process där individer och grupper lär sig av erfarenhet. Vem 
som är med och deltar i beslut skiftar, vilka problem och lösningar som tar 
plats ändras och så gör också i något avseende organisationens gränser. Be-
slutsfattande blir sett ur detta perspektiv ett sätt för organisationsmedlem-
marna att tillsammans skapa organisationen såsom en gemensam och social 
verklighet. Processer som sådana tycktes vara det som besluten i högskolan 
handlade om, på så sätt har de potential att berätta om hur högskolan vuxit 
fram. På detta sätt kan jag komplettera de berättelser som finns om skillnader 
mellan högskola och universitet vilka jag beskrivit, med en berättelse om hur 
en högskola faktiskt kom till. Soptunnemodellen är den metafor jag främst 
använt för att förstå min empiri.  

Högskolor är dock endast till delar autonoma organisationer. Det besluts-
fattande som sker inom högskolan formas av politiska beslut, vi talar ofta om 
”statlig styrning”. Högskolan kom till ur politiska beslut och fortlever med 
dem. Att förstå och analysera det politiska beslutsfattandet är en del i att 
förstå högskolans utveckling och en begreppsbildning behövs även för detta. 
För att förstå politiskt beslutsfattande har jag utgått från Kingdons 
(1984/2003) teorier om policyprocesser. Jag betraktar tillkomsten av statlig 
politisk reform som den typ av beslutsfattande som Kingdon beskriver 
såsom en process där deltagare tillsammans utformar en agenda utifrån till-
gängliga problem och lösningar. Kingdon utgår till stor del från Cohen , 
March och Olsens (1972) tankar om organiserade anarkier där strömmar av 
problem, lösningar och deltagare möts i beslutssituationer. Kingdons termi-
nologi är något annorlunda än Cohen March och Olsens (1972), men tanken 
är densamma; politiskt beslutsfattande består av problem, lösningar och 
olika politiska viljor vilka även de befinner sig relativt oberoende av 
varandra i den politiska vardagen. Problemströmmar blir ibland uppmärk-
sammade av individer inom politiken och förs upp på agendan. Individer 
skapar också förslag inom politiken som förs upp på agendan där lösningar 
på problem formuleras. Detta sker i politiska sammanhang såsom val, intres-
segrupper med mera. Ibland möts strömmarna och ett ”window of op-
portunity” öppnas där politiskt beslutsfattande blir möjligt. Liksom i den 
ursprungliga modellen för organiserade anarkier lyfter Kingdon (1984/2003) 
fram att det inte finns några på förhand givna relationer mellan strömmarna 
som gör att fönstret öppnas, den rationella beslutsmodellen ligger inte till 
grund för när ett problem länkas till en acceptabel lösning. Ur beslutsfattan-
det kommer regler och principer för förvaltningens organisering genom lag-
stiftning, förordning och men också av förarbetena. Det är denna organise-
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ring som når högskolorna. Kingdon (2003) beskriver hur beslutsfattandet blir 
möjligt på den politiska nivån när problem och lösningar möts, men lämnar 
det vi ofta kallar för ”implementeringsfasen” därhän. Kingdon (1984/2003) 
är statsvetare och har främst tittat på hur, när och varför möjlighetsfönstret 
öppnar sig i det politiska beslutsfattandet. Jag är istället intresserad av att se 
vad som händer med besluten i högskolan, alltså vilken relationen är mellan 
politiska beslut och högskolans beslut. 

Uppställningen så här långt är följaktligen att jag studerar en högskola 
och dess beslutsfattande över tid. Eftersom högskolan är en endast delvis 
autonom organisation och påverkas av politiska beslut så studerar jag också 
dessa. Det är dock högskolans tillblivelse jag studerar, inte statens. I det att 
det är högskolan jag studerar så är de politiska besluten en hjälp för att förstå 
högskolan, inte ett primärt studieobjekt i sig.  

Förutom idén om att organiserade anarkier är organisationer vilka definie-
ras av problematiska preferenser, oklar teknologi och instabilt deltagande så 
beskrivs också i modellen själva processen att fatta beslut som ett möte mel-
lan valsituationer, problem, lösningar och deltagare; dessa betraktas som 
pågående strömmar och betecknas som oberoende av varandra. Det innebär 
att beslutsfattande inte behöver följa en standardmall där man löser problem 
genom att fatta välinformerade beslut om konstruktiv förändring. Det inne-
bär också att det inte bara är deltagare som avgör beslutsutgången, fortfa-
rande utifrån sina egna begränsningar, utan också att problem och lösningar 
som finns tillgängliga gör det. Det är följaktligen det möte mellan strömmar-
na som uppstår i en viss kontext som gör beslutsfattandet möjligt. I de fall 
mötet leder till beslut kan vi betrakta det hela som en kontextberoende och 
tillfällig ordning (March och Olsen 1976). Den anarki som råder mellan de 
oberoende strömmarna blir tillfälligt organiserad. För att beslut ska bli möj-
liga måste något slags matchning uppstå mellan lösningar och problem. Hur 
denna matchning uppstår kan se olika ut, en central del av teoribildningen är 
att lösningar kan stödja problem likaväl som problem kan stödja lösningar. 
Ur detta har utvecklats en litteratur med alternativa sätt att förstå hur och 
varför beslut blir till. Beslutsfattare, såsom en högskolestyrelse eller en rek-
tor har till uppgift att fatta beslut, vilket de också kommer att göra (March & 
Olsen 1976). Beslutsfattandet kan ske för att tilldela någon ansvar eller för 
att skapa legitimitet (Brunsson 1990). Beslut är också ett sätt att skjuta upp 
eller ersätta handling (Brunsson 1993) Beslutsfattande kan också ske för att i 
efterhand motivera ett val som inledde hela beslutfattningsprocessen (Krei-
ner 2012). En idé som Kingdon (1984/2003) lyfter fram är att enskilda indi-
vider eller grupper ofta bär på en favoritlösning som de på olika sätt försöker 
göra till del av ett beslut. Huruvida favoritlösningen löser ett problem som är 
viktigt att lösa är mindre centralt. Ett liknande skeende kan vara att man 
hellre löser något problem än inget problem alls när en valsituation väl har 
skapats. Detta är grunderna för att en tillfällig ordning ska skapas, en ord-
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ning som kan betraktas som beroende av mötet mellan lösningar, problem 
och deltagare.  

Soptunnan som metafor och metaforen i organisationsteorin  
Soptunnemodellen medför en syn på organisation som något tillfälligt och 
kontextuellt. I sitt historiska sammanhang är den synen revolutionerande, 
man bröt här med tanken om både rationellt och begränsat rationellt besluts-
fattande. Den gängse uppfattningen var då och är antagligen fortfarande att 
organisationer hänger samman över tid och rum, något som ifrågasätts ge-
nom den tanketradition som modellen kommer ur. Kärnan i den teoribildning 
som finns runt soptunnan syftar dock inte till att understryka kaos utan till att 
bidra med viss ordning i kaoset. Cohen, March och Olsen (2012) diskuterar i 
en samtida kommentar till utvecklingen av soptunnemodellen att den från 
början byggde på två iakttagelser, 1) att organisationer faktiskt är något 
sånär stabila system där mål och syften nås men 2) att detta sker genom att 
människor skapar mening av tillvaron genom mer tillfällig ordning. Det var 
det organiserande i anarkierna som var av intresse, inte enbart anarkin i sig.  

En kritik som riktats mot soptunnemodellen är just dess betoning på det 
tillfälliga, ostyrbara och oordnade. Musselin (1995)  skriver om den ur-
sprungliga modellen och teorin som utvecklades genom fallstudierna, hon 
menar att de drar soptunnemodellens särdrag för långt, man studerar undan-
tag, förkastar rationalitet alltför mycket och undantar deltagarna från att ha 
något att säga till om. Musselin (1995) föreslår en modifierad modell där 
deltagare och organisationen som helhet ges större plats, vilken enligt henne 
bättre harmonierar med hur valsituationer i organisationer oftast ser ut. 2001 
skriver Bendor, Moe och Schotts mindre försonlig kritik av soptunnemo-
dellen: 

Indeed, the theory that has grown up over the years is so complex and con-
fusing, and some of its components are so seriously flawed, that there is little 
reason for thinking that it can look ahead to a more fertile future. For funda-
mental reasons, the theory lacks the rigor, discipline, and analytic power nee-
ded for genuine progress. (Bendor, Moe & Schotts 2001 s.169) 

I kritiken finns en mängd trådar som rör sådant som konceptdefinitioner och 
inkongruens mellan den simulering som görs i artikeln från 1972 och den 
verbala modell som presenteras. Bendor och hans kollegor bestämmer sig för 
att benämna den ursprungliga A Garbage Can Model för The Garbage Can 
Theory. Som övergripande tema ligger teorins brist på stringens och svårig-
heter att testa den. Johan Olsen skriver som enda, om än dock i vi-form, 
upphovsman till modellen ett lika brännande svar på kritiken:  

The complete lack of understanding of the spirit in which the garbage can 
model was offered makes it difficult for Bendor, Moe, and Shotts to avoid 
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muddling the issues. They tell us (p. 172) that the dictionary defines "solut-
ion" in terms of problems. So for them the fundamental premise of the origi-
nal article-that it is instructive to imagine problems and solutions as indepen-
dent-is literally unintelligible. The account of our work that follows re-
sembles the grumbling of humorless people who accidentally wander into the 
lively part of town. We are glad that most readers have had more imagination 
and have found it stimulating to consider a world in which a solution can use-
fully be conceived as "an answer actively looking for a question." (Olsen 
2001 s.192) 

Olsen går i svaromål på flera av de trådar som Bendor med kollegor (2001) 
spinner i sin artikel och i bakgrunden ligger hela tiden ett övergripande svar 
på deras kritik angående teorins testbarhet och stringens - Bendor och kolle-
gor (2001) saknar all den fantasi som krävs för någon teoriutveckling att tala 
om med tanke på den komplexitet som verkligheten ständigt uppvisar. En 
del av den konflikt som uppstod då representerar en vidare diskussion om 
skiftande sätt att förstå metaforer, modeller och teori inom samhällsveten-
skapen.  

Vi vet alla vad en soptunna är, vad ett problem är, vi vet vad en lösning är 
och vi vet också vad en ström är, och med alla menar jag i princip alla män-
niskor för alla tre begreppen använder vi i vår vardagliga kommunikation 
med varandra. Samtidigt blir de i ett fall som detta teoretiska begrepp, vi 
förstår våra studieobjekt genom att använda det allmänna språkgodset som 
metaforer för det vi ser i det vi studerar. Det problem som eventuellt uppstår 
här återfinns i en debatt mellan Pinder och Bourgeois (1982) och Morgan 
(1983) om troper inom organisationsteorin (en hjälplig översättning av ter-
men ”administrative science”). Pinder och Bourgeois (1982) stod för en 
hållning där de såg troper, såsom till exempel metaforer, som problematiska 
i det att de riskerade att få forskare att gå vilse i troperna och därmed leda 
vetenskapen fel. De förespråkade att organisationsteorin utvecklade sina 
egna väldefinierade termer som var fria från vardagsspråket och troperna. 
Det skulle råda begreppsklarhet och ordning. Morgan (1983) å sin sida me-
nade att språket aldrig kan frigöras från metaforer, även sådana grundläg-
gande begrepp som ”organisationen” är en metafor enligt Morgan. I det att 
organisationsteorin sysselsätter sig med abstrakta analyser av samhällsfeno-
men så måste den vara metaforisk på det sättet att ett begrepp representerar 
något abstrakt. Språket, menar Morgan (1983), är till sin natur metaforiskt – 
så även det vetenskapliga. Metaforerna skulle fungera som tankevidgande 
verktyg. I den mån den hållningen som Pinder och Bourgeois intog ens var 
möjlig riskerade den att leda forskningen in på ett snävt hypotesprövande 
fokus med avsaknad av kreativitet. Forskningen, menade Morgan (1983), 
vinner på att utforska metaforerna.  

Det är lätt att sympatisera med Morgans öppna och lekfulla hållning till 
språket och tveka inför Pinder och Bourgeois stelbenta argument för ett ve-
tenskapligt språk frigjort från bilder och kreativitet. Samtidigt finns en poäng 
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hos Pinder och Bourgeois (1982) som kanske tydligare framgår drygt trettio 
år efter debatten utspelades. Metaforerna i samhällsvetenskaplig forskning 
tycks ha vuxit till en mindre monsterrörelse där Pinder och Bourgeois (1982) 
tanke om klarhet i definitionerna tagit över metaforerna och där metaforerna 
har kommit att utgöra egna teorier där begreppsklarhet eftersträvas.  

1983 hade postmoderna och poststrukturalistiska strömningar strömmat 
ett tag, men hade kanske fortfarande inte fått sitt stora genomslag inom sam-
hällsvetenskaplig forskning och kanske ännu mindre så inom organisations-
forskningen. Alvesson och Kärreman (2000) beskriver under början av 
2000-talet ”the linguistic turn in organizational research” som något som 
började ske under 90-talet dels med ökat fokus på språk och dels en mer 
allmän debatt om postmodernismen. Inom den nyinstitutionella teorin kunde 
Phillips, Lawrence och Hardy 2004 få genomslag som nydanande med en 
artikel om institutioner och diskurser. När Morgan försvarade lekfullhet och 
metaforer 1983 så fanns ännu begränsat med kunskap om hur en sådan håll-
ning skulle komma att fungera på längre sikt inom forskningsfältet. Språkets 
och metaforernas elasticitet tycks inte vara oproblematisk inom organisat-
ionsforskningen. Redan 1987 påpekar Potter and Wetherell att diskursanalys 
är ett fält “which it is perfectly possible to have two books [on the matter] 
with no overlap in content at all” (1987 s.6). Och då hade diskursanalysen 
knappt ens nått organisationsteorin. Efter detta har följt ett antal fenomen där 
metaforers innebörd på något sätt metadiskuteras, en ansenlig del av det som 
publiceras inom organisationsforskning idag handlar om att reda ut vad me-
taforerna betyder. Det finns sådant som specialupplagor av tidsskrifter, till 
exempel Academy of Management Reviews om identitet från 2000. Vi har 
också debatter om metaforer, såsom den nämnda om soptunnan mellan Ben-
dor, Moe & Schotts (2001) och Olsen (2001). Ett annat fenomen är artiklar 
gjorda som litteraturgenomgångar där man försöker fånga innebörden i en 
metafor genom att titta på hur ett helt fält lekt med eller definierat den, ett 
exempel skulle kunna vara Walsh och Unsong från 1991 om organisatoriskt 
minne. I sammanhanget kan också nämnas olika typer av ”handbooks” där 
kvalificerade översikter över metaforer görs, såsom Thorntons, Ocasios och 
Lounsburys (2012) om institutionella logiker. Vi har också sedvanliga litte-
raturgenomgångar, betecknade som ”gap spotting” av Sandberg och Al-
vesson (2011) i både artiklar och avhandlingar som ofta sysselsätter sig med 
metaforutredning samt syftar till att hitta en ännu inte gjord definition av 
metaforen. Utöver detta finns givetvis också konferenser, workshops och 
andra träffar där forskare samlas och diskuterar innebörden i en metafor. Det 
var knappast här varken Pinder och Bourgeois (1982) eller Morgan (1983) 
tänkte att organisationsteorin skulle befinna sig 2016. 

33 år efter Morgans (1983) svar till Pinder och Bourgeois (1982) och 15 
år efter debatten mellan Bendor med kollegor (2001) och Olsen (2001) så 
finns en värld av diskussion om betydelsen i de metaforer som odlas inom 
fältet där implicita och explicita önskningar om överblickbara definitioner 
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florerar i all den metadiskussion som pågår. Kreativitet och lekfullhet finns 
fortfarande men samtidigt finns ett slags inlåsning i metaforerna där de till 
viss del dras mot den typ av begreppsklarhet som Pinder och Bourgeois 
(1982) förespråkade, metaforerna har blivit teori och genomgår ständiga 
processer av definiering. Kanske är inte metaforerna teoretiska begrepp, just 
som Pinder och Bourgeois (1982) ville hävda, utan hjälp att tänka kreativt 
kring hur organisationer fungerar såsom Morgan (1983) menade? Var teorin 
tar vägen i organisationsteorins förkärlek för att göra teori av metaforer är 
ovisst; frågan om metaforerna är en del i en större diskussion om organisat-
ionsteori är och vad vi kan eller bör göra med den. Finns det gränser mellan 
dessa två och är de meningsfulla att definiera?  

Metafor eller inte så är den kritik som riktas mot soptunnemodellen inte 
felaktig i det avseendet att litteraturen inte är särskilt sammanhållen. Frågan 
är dock om det finns behov av en sammanhållen litteratur vad gäller en me-
tafor. Som metafor borde soptunnan hjälpa oss att tänka, inte begränsa tän-
kandet till att soptunnan behöver ha en inneboende logik, en sammanhållen 
litteratur eller klart definierade variabler. Det är inte metaforerna det är fel 
på, utan viljan att definiera dem. Weick (1979) sätter fingret på detta från ett 
annat håll när han säger att soptunnemodellen utifrån den berömda satsen om 
hur strömmar möts är så enkel och samtidigt träffar verkligheten så rätt att 
det går att se soptunnesituationer överallt, med en soptunneblick upptäcker 
man att det är exakt så världen fungerar. Weick (1979) lyfter inte fram detta 
som ett problem, snarare något bra. Men om modellens berömda sats inte når 
längre än till att finnas överallt vart vi än tittar så tycks den ganska menings-
lös, det enda vi får veta är att det inte finns någon ordning. Att använda mo-
dellen för att beskriva lite oordning här och irrationellt beteende där kan vara 
effektivt men kanske är det något av en disneyfiering av den.  

Möjligen kan man säga att idén med att analysera med hjälp av soptunnan 
är att dekonstruera den; eller att fylla den med eget innehåll. Vi är fria att på 
egen hand genom empiri upptäcka och teoretisera mer rationalitet, studera 
rutin och ge deltagarna en alldeles särskild roll; eller vad annat som vi ser 
händer i empiriska undersökningar. Det kanske var detta Johan Olsen (2001) 
var ute efter att fånga när han framförde att deras artikel från 1972 faktiskt 
hette A garbage can model of organizational choice och inte The garbage can 
model (mina kursiveringar). Det är upp till var och en att bygga sin egen 
modell, men för att soptunnetanken ska ge något så måste man ha fantasi nog 
att uppskatta dess ursprung.  

Syftet med att föra in soptunnemodellen i min undersökning av högskolan 
är inte främst att vara med och ytterligare definiera metaforen utan snarare 
att låta metaforen hjälpa till med arbetet att bättre förstå politiskt beslutsfat-
tande och högskolans beslutsfattande i samspel. I detta kommer en diskuss-
ion om hur soptunnan kan förstås föras i avhandlingens andra del som ett 
resultat av att ha använt den som ett verktyg för tänkandet. Jag har inte haft 
ambitionen att teoretiskt bygga vidare på en specifik del av metaforen. Dock 
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kommer ett resultat av den induktiva studien bli ett bidrag till hur vi kan 
tänka kring den.  

Tillfällig ordning över tid 
I avhandlingen finns en idé om att ”history matters” (se till exempel Row-
linson, Hassard & Decker 2014 eller Suddaby, Foster & Mills 2014) för att 
förstå dagens högskolor. Hur historien spelar roll är en empirisk fråga vars 
svar kommer ges under avhandlingen gång. Jag kommer knyta an till den 
frågan och diskussionen i del 2 där jag diskuterar historiska fältstudier av 
organisationer. Om historien spelar roll även utifrån ett soptunneperspektiv 
så behöver vi diskutera något mer än autonoma tillfälliga ordningar; om 
tillfällig ordning är det enda som räknas kan vi sluta intressera oss för histo-
rien. För att modellen ska bli meningsfull för avhandlingens syfte att ta reda 
på relationen mellan nutid och historia så ställer jag frågorna hur relationerna 
mellan de tillfälliga ordningar ser ut, och hur de relationerna kan förstås? Jag 
talar inte om ordning och kontinuitet, om utveckling eller förändring, inte 
om kausalitet; utan just om att studera relationer.  

Det finns inom soptunnemodellen ett begrepp som öppnar för att studera 
beslutsfattande över tid, det är begreppet strömmar. Hur dessa strömmar ska 
förstås är en outvecklad del av modellen (Lomi och Harrison 2012). I den 
verbala modellen så uttrycks det som att oberoende strömmar av problem, 
lösningar, deltagare och valsituationer möts och skapar tillfällig ordning 
(Cohen, March och Olsen 1972). Formuleringen möjliggör att det kan finnas 
en förflyttning över tid och rum, som metafor tänker vi på en rörelse från en 
plats till en annan. Jag inleder empirin med tanken om att det finns strömmar 
av problem, lösningar, deltagare och valsituationer i den meningen att de 
förflyttas från en beslutssituation till en annan. Jag intresserar mig för hur 
modellen kan härbärgera både en tillfällig ordning och en metafor såsom 
strömmar som så tydligt signalerar rörelse från ett ställe till något annat 
ställe eller från en tid till en annan tid. Strömmetaforen kommer sedan ut-
vecklas till ett centralt begrepp i empirin och diskuteras utförligt i del 2.  

Cohen, March och Olsen (1972) använder termen ”organizational choice” 
modellen beskriver hur val i organisationer görs. Den del av organisations-
teorin som ligger till grund för teoribildningen är beteende inom organisat-
ioner och hur det påverkas av och påverkar organisationen, vilket ger upp-
hov till att val blir centralt i teorin; beslut handlar här om att välja. Detta 
innebär inte att valen behöver vara rationella eller ens medvetna, valbegrep-
pet innebär endast att flera möjliga utgångar av en situation existerar, att en 
av dessa blir beslutad och att en riktning för framtiden därmed avgörs (Si-
mon 1945/1997). Det är dock fortfarande människans beteende som står i 
fokus, men ett beteende som inte bara avgörs av människan begränsade kog-
nition utan också hennes omgivning. Simon för i sina postkommentarer till 
”Administraive Behaviour” (1945/1997) en diskussion om huruvida hans 
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teori är att se som en psykologisk eller en sociologisk sådan. I denna dis-
kussion för han in begreppet ”premises” vilket jag översätter till premisser. 
Detta är ett slags villkor för beslutsfattande vilka kan vara både av sociolo-
gisk och av psykologisk art, detta är dock en distinktion som inte intresserar 
Simon själv nämnvärt. Snarare är det en teori om val under vissa bestämda 
premisser, vad som bestämmer dem är underordnat. Där Simon intresserar 
sig mer för valet kommer jag intressera mig för själva premisserna i större 
utsträckning. Ett sätt att benämna det hela är att säga att beslut blir till, inte 
att de görs (March 1994) semantiskt lägger man då fokus på beslutets till-
komst i en specifik kontext istället för de val som görs av individer. Detta 
går i linje med hur jag intresserar mig för hur de politiska besluten blir en del 
av organisationen och hur organisationen utvecklas. Det är inte det organisa-
toriska beteendet eller valet som är centralt utan beslutens tillkomst i en spe-
cifik organisatorisk kontext och hur varje beslutssituation relaterar till andra 
beslutssituationer. Jag vill därför lyfta fram användandet av termen beslutssi-
tuation istället för valsituation för att betona intresset för den kontext beslutet 
kommer till i, att det är relationerna mellan de tillfälliga ordningar som är av 
intresse. 

Metod 
För att svara på frågan ”Hur har Högskolan i Gävle vuxit fram till att bli den 
högskola den är idag i samspel med den politiska organiseringen av högsko-
lesektorn?” med hjälp av soptunnan som metafor behöver frågan ta form 
som en empirisk undersökning på både den lokala nivån för att se vad man 
fattar beslut om där, och vad för slags beslut som fattas i politiska beslutssi-
tuationer. Vi behöver veta vad högskolan gör med de politiska besluten och 
vi behöver också se vad som sedan händer med den tillfälliga ordning som 
uppstår vid beslutssituationer på den lokala nivån, hur och om den blir en del 
av nästa tillfälliga ordning; vilken relationen mellan ordningarna är. Jag pre-
senterar här mina grunder för att ta mig an en sådan undersökning.  

Den empiriska studien 
För att studera relationer behöver jag identifiera och studera tillfälliga ord-
ningar. Jag har studerat nio beslutssituationer i Högskolan i Gävle vilka alla 
representerar tillkomsten av en tillfällig ordning och där de politiska besluten 
blir del av ordningen. Beslutssituationerna sträcker sig över en tid från 1978 
till 2009. Högskolestyrelsen är här den övergripande analysenheten i det att 
det är där besluten fattas. Genom historien har högskolestyrelsen utgjort en 
ständig skärningspunkt mellan de politiska besluten och lokala beslut. En 
sådan punkt är central när jag vill veta hur högskolan över tid utvecklas i 
symbios med politiska beslut.  Högskolestyrelsen står också för en historisk 
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kontinuitet i högskolans beslutsfattande, under hela den studerade perioden 
har de haft ansvar för likartade, dock inte med nödvändighet rutinartade be-
slut. Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutsfattande organ. Vad 
högskolestyrelsen gör är att den fattar beslut, den utför inget arbete i verk-
samheten såsom utbildning, forskning eller administration utan det arbete 
som utförs utöver att man fattar beslut är att man förbereder beslutsfattande 
genom utredning, delegation av utredning och förslag till beslut, diskussion 
med mera.  

I styrelsens beslut finns formellt, uttalat och alltid redovisat och arkiverat 
möten mellan de politiska besluten och den lokala organisation jag studerar. 
Besluten redovisas i mötesprotokoll och i diarieförda handlingar. Jag har 
genom bearbetning av sådant arkivmaterial identifierat de nio beslutssituat-
ioner i högskolestyrelsen, vilka handlar om förändring av den formella orga-
nisationen.  

I de nio situationer jag identifierat kommer jag att studera vilka problem 
och lösningar som florerar, deras inbördes relationer, deras relationer med 
det politiska beslutsfattandet samt deras relationer till historiskt beslutsfat-
tande. De nio situationerna är alla beslutssituationer angående högskolans 
formella organisation. En sådan situation tar vanligen sin början med att 
högskolestyrelsen beslutar om att man ska göra en översyn av organisation-
en, detta beskrivs också i termer av omorganisation eller ”ny organisation”. I 
ett par fall är beslutssituationen formulerad som uppföljning av tidigare om-
organisation. En beslutssituation avslutas med att styrelsen fattar beslut om 
en ny organisation eller att beslutet bordläggs tills vidare. Mellan början och 
slut finns en diskussion inom organisationen vilka beslut som bör fattas. Det 
är organisation för utbildning och forskning som omfattas, endast i undan-
tagsfall berörs förvaltningen. 

I definitionen av problem i soptunnemodellen så formuleras problem som 
något som upptar människors uppmärksamhet ganska brett, det är privata, 
samhälleliga och organisatoriska problem som blandas (Cohen, March & 
Olsen 1976). Tanken är att problemen söker valsituationer där de kan få luft 
och eventuellt hitta en lösning. Det är en ganska kontroversiell tanke att 
tänka att människors vardagsproblem eller samhällsproblem så som de for-
mulerats av deras grannar söker valsituationer i organisationer. Soptunne-
modellen kan man säga motsäger idén om the organizational man, alltså en 
individ som hela tiden agerar utifrån organisationens bästa (se till exempel 
Cyert och March 1963, Simon 1945/1997), inte för att den med nödvändig-
het vill organisationen något ont men för att människors känslor och kognit-
ion inte avgränsas mellan arbete och fritid. Varför beslut blir som de blir kan 
delvis förklaras med avsaknaden av sådana gränser. Avsaknaden av en 
omnipotent kognition (Simon 1945/1997, Lindberg 1959) och oförmåga att 
undertrycka känslor, plocka fram relevant erfarenhet samt förekomsten av 
egenintresse (Campell, Whitehead & Finkelstein 2009) är en annan anled-
ning.  
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De exempel jag studerat, mina beslutssituationer är av arten långsamma 
gruppbeslut. Materialet är genererat ur organisationens arkiv. Jag har inte 
studerat människors personliga problem i mitt projekt, de framkommer inte. 
Vi kan dock inte anta att de inte spelat in, det finns dock i det här samman-
hanget inte någon möjlighet att studera hur bara. Jag tänker att denna aspekt 
av modellen är ett slags förutsättning för att vi ska tro på den. Människor är 
inte beslutsfattningsmaskiner utan det ligger för oss att vilja ta reda på vad vi 
håller på med när vi fattar beslut, lika mycket som att bestämma vad vi ska 
göra. I min studie är jag upptagen av att studera problem som verkar hänga 
ihop med organisationen och organisering på högskolan. Det som är soptun-
nelikt är att det råder ambivalens kring vilka problemen, och också lösning-
arna är. Det råder också ambivalens kring varför man ens ska fatta beslut. 
Om någon var brydd över ett familjeproblem så finns detta inte noterat i 
arkivet. Om någon vill ha högre lön märks inte detta. Det som upptar männi-
skors uppmärksamhet så som det speglas i arkivet är framförallt organisato-
riska frågor och då framförallt hur högskolans formella organisation ska 
utformas samt vad det är man gör inom högskolan. 

De statliga reformerna är inte huvudfokus i avhandlingen men har ändå en 
framträdande plats i empirin då de är en förutsättning för analysen där poli-
tiska beslut blir en del av lokala beslut. För att göra analysen av reformen 
som organisatoriskt beslutsfattande måste ett par utgångspunkter för ana-
lysen ritas upp och beslutssituationer definieras.  

Det beslutsfattande som formellt definierar en politisk reform kan vara ett 
sätt att tids- och rumsmässigt avgränsa reformen för att göra den möjlig att 
studera – att definiera dess tillfälliga ordning. En politisk reform börjar van-
ligen med att regeringen initierar den och tillsätter en utredning medan slut-
punkten är en lagtext som riksdagen fattar beslut om. Däremellan finns ett 
antal förarbeten vilka är del av reformarbetet. (Regeringen 2015) Här av-
gränsar beslut reformen i tid. Genom ett beslut om utredning har man i ett 
beslutsfattande organ kommit överens om en problembeskrivning samt att 
något eventuellt bör göras, i alla händelser bör det utredas. Lagtexten utgör 
slutpunkten för då har man kommit överens om en acceptabel problembe-
skrivning samt vad man ska göra för att ändra på problemen och/eller skapa 
bättre villkor för framtiden eller vilka lösningar som är attraktiva nog att 
koppla till problem. Detta är alltså i en formell mening start och slut, politisk 
reform såsom beslutssituation blir det arbete som följer av impulser till för-
ändring och föregår den faktiska, tänkta förändringen.  

Som beslutssituation sett kan en mängd problem och lösningar florera i 
reformarbetet. Formellt kommer man överens om ett begränsat antal be-
skrivningar och lösningar, men i processen där man kommer överens finns 
alltid fler synsätt och ansatser till förändringsområdet (Kingdon 1984/2003, 
March och Olsen 1976). I lagstiftningsprocesser manifesteras detta ofta i de 
remissvar som kommer på utredningar som görs som en del av reformen. 
Början och slut för sådana problembeskrivningar och lösningar är svåra att 
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spåra, någon formell början eller slut finns inte för strömmarna i det att nå-
got ursprungligt eller slutgiltigt beslut knappast finns. Själva förekomsten av 
alternativa problembeskrivningar och lösningar går dock att identifiera, hur 
de kommer till tals i texter som produceras i lagstiftningsprocessen. Genom 
målformuleringar utvecklas en politisk agenda för reformen (Se Kingdon 
1984/2003) som kommer att genomsyra argumenten från regeringen. Utöver 
regeringen deltar andra individer och grupper från högskolefältet i beslutsfat-
tandet. På så sätt modereras vilka mål som ska uppnås i de politiska refor-
merna och hur de ska förverkligas i den demokratiska processen inte bara av 
politiker utan också av andra organisationer och individer i universitetsfältet.  

Lagstiftningsprocessen för reformerna innehåller dock tusentals sidor av 
problem och lösningar som nöts mot varandra. Ett urval ur texterna måste 
därför göras för analysen. 1977 års reform ägnas dock särskild plats och 
analytisk omsorg i det att de nya högskolorna bildades genom den och att 
reformen har fungerat konstituerande för de nya högskolornas inledande 
organisationer. Vad gäller reformen 1977 har urvalsprocessen smalnat av de 
tusentals sidorna till några hundra, detsamma gäller övriga reformer som 
studeras vilka dock inte är lika omfattande som 1977 års reform. Jag kom-
mer främst studera regeringens principproposition 1975:9 eftersom detta är 
det arbete där det bredare kommittéarbetet koncentreras i politiska principer. 
Här finns också återgivning av remissvar samt beslut om hur högskolorna 
fortsättningsvis skulle organiseras. För de andra reformerna som studeras, 
1984 års, 1993 års samt 2010 års har också gjorts urval i förarbeten, de urva-
len följer dock i högre grad en induktiv utveckling där jag följer de strömmar 
jag funnit i mitt material snarare än avgränsar mig till hela propositioner 
eller utredningar. Skälen för urvalen kommer tydliggöras i empirin. 

Forskningsfrågor 
Ur ovanstående diskussion om hur jag tar mig an min vilja att förstå de nya 
högskolornas belägenhet idag samt relationer mellan tillfällig ordning har 
fyra operationaliserade forskningsfrågor utvecklats vilka jag använt mig av i 
mitt arbete:  
 
• Vilka är problemen och lösningarna som presenteras i reformarbetena? 
• Vad händer med de politiska beslut som uppstår i reformerna i den lo-

kala högskoleorganisationen? 
• Vilka problem och lösningar finns i den lokala högskoleorganisationen? 
• Hur skapas tillfällig ordning i detta sammanhang? 

En femte fråga är den fråga som jag i del 2 kommer att teoretisera utifrån:  
 
• Hur ser relationerna ut mellan de tillfälliga ordningarna? 
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Sammanfattning 
Utgångspunkten i avhandlingen är ett intresse för det empiriska fenomenet 
”De nya högskolorna” vilket undersöks genom en studie av en högskola. 
Utgångspunkt för studien är att beslut är centrala på två sätt. Dels för att det 
är genom beslut som organisationens medlemmar differentierar sig själva 
och tar reda på vilka de är (Luhmann 2005). Dels för att beslut är ett sätt att 
studera en organisation över tid, beslut finns bevarade och ofta nedtecknade. 
Inledande observationer av högskolan visade att det var ett slags tillfälliga 
ordningar som ständigt skapades för att ge svar på den typ av fråga som 
medlemmarna ställer i en Luhmannsk (2005) organisation. Sådana tillfälliga 
ordningar har beskrivits av Cohen, March och Olsen (1972) som ett slags 
organiserade anarkier, hur beslut går till i en sådan anarki, hur en tillfällig 
ordning uppstår benämns ”soptunnemodellen”. Frågan är dock om man stu-
derar flera tillfälliga ordningar i en serie över tid, hänger de då ihop? Hur 
hänger de ihop? I avhandlingen går jag på spaning efter de relationer som 
finns mellan tillfälliga ordningar. Genom att beskriva ordningarna och relat-
ionerna skapas en sammanhängande berättelse om högskolan, utifrån idéer 
som de hos Cohen, March och Olsen (1972) och Luhmann (2005), om att 
beslutsfattande handlar om att ta reda på vem man är, vad man gör och om 
att differentiera sig,  

Disposition 
Jag lämnar nu bakgrundsbeskrivningarna och ska strax ta oss till 70-talets 
Sverige, ett socialdemokratiskt projekt och en högskola i vardande för att sen 
berätta om dess tillblivelse över dryga 30 år. Avhandlingen är efter denna 
introduktion indelad i två delar, en som är huvudsakligen empirisk och en 
som i huvudsak innehåller analys och teoretisering. I del 1, empirin, beskri-
ver jag tillblivelsen och utvecklingen av Högskolan i Gävle genom nio be-
slutssituationer och fyra statliga reformer. Här kommer också finnas diskuss-
ioner om sådant som New Public Management, styridéer, det akademiska 
ämnet som institution med mera. Jag har valt att lägga dessa diskussioner då 
de blir aktuella i högskolans och den politiska organiseringens egen historia 
snarare än som en bakgrund till berättelsen. Empirin inkluderar också analys 
av hur tillfällig ordning uppstår i varje beslutssituation. I del 2 koncentrerar 
jag analysen på relationer mellan tillfällig ordning. Jag diskuterar vad det 
innebär att ”omorganisera”. Jag föreslår alternativa sätt att förstå soptunne-
modellen genom att utveckla begreppet ”strömmar” och hur det tillsammans 
med deltagare samt beslut såsom löften bildar förutsättningar för att relation-
er mellan tillfälliga ordningar ska kunna uppstå. Efter det kommer ett avsnitt 
som diskuterar hur politiska beslut påverkar högskolans strömmar samt hur 
högskolan påverkar politiska beslut. Efter det skriver jag om fältstudier i 
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arkiv och hur man finner organisering däri, detta är en fördjupning av min 
metod som tar avstamp i de slutsatser jag dragit om tillfällig ordning, relat-
ioner där emellan och organisering. Jag avslutar del 2 med att diskutera hur 
det sättet som jag utvecklat tanken om strömmar kan användas för att fortsatt 
förstå relationen mellan högskola och politiska beslut. Till sist kommer en 
epilog vilken dels är ett återvändande till Högskolan i Gävle och en kort 
återgivning av läget där idag.  

Det jag beskrivit är en forskningsstrategi att teoretisera utifrån empiri med 
en ambition att låta empiriska fynd i samspel med ett antal centrala metafo-
rer för organisering bilda grunden för teoretiseringen. Detta medför att jag 
har valt att inleda avhandlingen med denna korta introduktion där jag presen-
terat det empiriska fenomenet samt vissa nyckelbegrepp vilka jag kommer 
använda och utveckla i och genom empirin och analysen. Nu börjar det! 
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DEL 1 – Beslutssituationer i Högskolan i 
Gävle och statliga högskolereformer 1977 - 
2010 

Vid högskolereformen 1977 spreds högskolan ut i Sverige, över mindre orter 
utanför storstäderna; Gävle/Sandviken fanns bland dessa orter. I 1975 års 
principproposition gavs förslag på dessa utbyggnadsorter, här var dock inte 
Gävle och Sandviken med som alternativ. Att Gävle och Sandviken blev 
utbyggnadsorter är istället ett resultat av regionala initiativ. Det var ett antal 
riksdagsledamöter från regionen som tillsammans med riksdagsledamöter 
från Skaraborgs län och Blekinge län gick ihop i en motion. I riksdagens 
utbildningsutskott togs under 1975 ett beslut att föreslå till regeringen att, 
med motionen som grund, även Gävle/Sandviken skulle höra till de orter där 
utbyggnad av högskoleutbildningen skulle ske9.  

Motionärerna byggde sina argument på två skäl för att få en egen högs-
kola, regionalpolitiska och utbildningspolitiska. De framhävde den låga ut-
bildningsnivån i länet, Gävle/Sandviken som ett av regeringen angivit ”pri-
märt centra” i regionen, förekomsten av avancerad ståltillverkning, utlokali-
seringen av statliga verk, att regionens invånare skulle få orimligt långt att 
resa till högre utbildning, regionens storlek, att regionens splittring skulle 
öka vid den händelse att 1975 års proposition blev verklighet samt lyfte slut-
ligen fram potential för utveckling av framtida utbildningar på de två orter-
na. Argumenten höll, när propositionen med lagförslag antogs 1976 var 
Gävle/Sandviken med bland listan på utbyggnadsorter. Högskolan i 
Gävle/Sandviken beslutades så att starta halvårsskiftet 1977. 

I november 1975 hölls ett möte i landstingets lokaler i Gävle. Medver-
kande var representanter från Gävle kommun, Sandvikens kommun, lands-
tinget, lärarhögskolan, förskoleseminariet, Sandvik AB (stålindustri Sandvi-
ken) samt Korsnäs-Marma AB (pappersindutri i Gävle). Genom organisat-
ionskommitténs direktiv och under detta möte beslutades det om att bilda tre 
lokala arbetsgrupper i Gävle/Sandviken för den fortsatta organiseringen av 
den nya högskolan. Det var denna grupp som kom att bilda basen för den 
inledande organiseringen av högskolan. Innan jag berättar vidare om detta 
ska jag dock mer ingående presentera de politiska beslut som låg till grund 
för de nya högskolorna, de beslut som brukar samlas i benämningen ”Hög-
skolereformen 1977”. 
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Reformen 1977 – En studie i social 
ingenjörskonst  

Så talar vi om utopier. Gärna använder vi stora ord och eldande paroller. Re-
volutionären rider på den vita hästen i täten för massorna. Basunerna dånar. 
Men tillvaron för oss människor består av enkla ting. Den enskilda männi-
skans förhoppningar är konkreta och verklighetsnära. De kretsar kring familj 
och bostad, utbildning och arbetsplats, fritidssysselsättningar och vardagliga 
relationer med omgivningen. Det är i denna tillvaro som utopierna ska bli 
praktisk verklighet. 

  – Olof Palme i anförande till Skånes socialdemokratiska partidistrikts 60-års 
jubileumsmöte den 30 oktober 196510  

Talet fick titeln ”Utopier och Verklighet” och handlar om spänningen mellan 
att i politiken å ena sidan tro på förändring och formulera tillfälligt ouppnåe-
liga mål och å andra sidan förankra tron i den vardagliga verkligheten. Året 
innan formulerade Palme nödvändigheten i utopin i ett annat tal till Sveriges 
socialdemokratiska ungdomskongressfest då han sa att ”Politik är att vilja 
något. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att för-
ändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasin och handlingskraft, 
stimulans åt drömmar och visioner”11.  I de tal och anföranden som finns 
samlade i antologin ”Politik är att vilja” är temat utopi och verklighet stän-
digt närvarande. Palme gör sig i talen inga visioner om att utopin med lätthet 
kan förankras i verkligheten och att bli till fungerande realpolitik, framförallt 
är den osäkra framtiden en del i tvekan inför hur utopin ska göras verklig. 
Och till viss del är kanske utopin just det han talar om när han säger att poli-
tik är att vilja, att själva tron på förändring är nödvändig oavsett svårförut-
sägbar framtid eller inte. Palme bekänner sig här till en traditionell plane-
rande vänsterpolitik och vänder sig mot idén att marknaden ska vara både tro 
och verklighet samtidigt. Han menar att för att förverkliga tron på förändring 
så behövs planering och politisk styrning, om än med viss lätthet på handen 
för att dels kunna möte en osäker framtid; men också, framhåller han, för att 
möjliggöra individens frihet i systemet. För att möjliggöra denna frihet, som 
i mycket handlar om att frigöra människor från klass, bakgrund samt tidigare 
mindre lyckade livsval, menar Palme att samhällsfunktioner måste regleras.  

Regleringen av samhällsfunktioner för att uppnå utopin om individens 
frihet genom frigörelse från klass, bakgrund och tidigare livsval var en del av 



 35 

byggandet av det svenska folkhemmet. Berggren och Trädgårdh (2006) be-
skriver hur tanken om individens autonomi växte sig stark genom det social-
demokratiska projektet. Genom åtgärder som dagis, sjukförsäkring, slopad 
sambeskattning för gifta par, utbyggd skola, en breddad högskola samt ut-
byggd vård och omsorg för äldre frigörs individen från sociala band, famil-
jeband och arv, socialt arv och den närmsta omgivningens ekonomiska sta-
tus. Individen ska själva kunna ta hand om sig, men med staten som garant. 
Det socialdemokratiska projektet byggde så på ett jämställt samhälle med 
autonoma individer inom staten, vilket skulle bygga välfärd och säkra demo-
kratin. 

Den socialdemokratiska utopin blev en del av den högre utbildningen. 
Sektorn genomgick en rad större förändringar för att bli en del av folkhems-
bygget, detta skedde till stor del genom högskolereformen under 60- och 70-
talet (Lindensjö 1981). Tidigt i arbetet med reformen formulerades mål med 
högre utbildning som var ett sätt att uttrycka utopi och ideologi för den spe-
cifika sektorn. Reformen initierades med en utredning, ofta kallas U68 i 
vilken fem övergripande mål med högre utbildning definieras: 

 
• Personlighetsutveckling 
• Välfärdsutveckling  
• Demokrati 
• Internationalisering  
• Social förändring12 

Reformen syftade i sin tur till att uppnå dessa mål genom organisering av 
högskoleväsendet, för att få förändring och förnyelse att komma till stånd. I 
reformen tydliggörs att det inte är enbart högre utbildning som ska bidra till 
målen, högre utbildning är en del i ett större sammanhang: 

Det står numera klart för alla att det är svårt att påverka samhällsutvecklingen 
med enbart utbildningspolitiska medel. Det behövs ett bredare register av åt-
gärder för att en önskvärd ekonomisk, social och kulturell utjämning skall 
komma till stånd. Utbildningspolitiken måste här samverka med insatser på 
områden som arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och kulturpolitik.13 

Det var i denna reform som den högskola jag har studerat och ska berätta om 
kom till, Högskolan i Gävle/Sandviken, grundad 1977. 

I följande diskussion om reformen 1977 är syftet att identifiera de politiska 
beslut och den organisering som kommer ur reformen som gjordes under 70-
talet av den svenska socialdemokratin och som gav upphov till de nya hög-
skolorna; detta för att vidare kunna se vad som händer med politiska beslut i 
den lokala organisationen. Inledningsvis utvecklas tanken om hur utopi och 
ideologi blir till organisatoriska mål och hur syftet med högre utbildning 
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definierades genom utopi och ideologi, en agenda sätts. Efter detta diskute-
ras hur ett antal lösningar formuleras ur målen och hur viljor från högskole-
fältet möter ideologin genom alternativa problemformuleringar och lösningar 
i remissvar. Dessa bildar sedan en överenskommen riktning i besluten om 
hur den enskilda högskolan samt högskolesektorn sedan organiseras. Avslut-
ningsvis kommer en diskussion om politiskt beslutsfattande i relation till 
soptunnemodellen. Resultat av att ha gjort detta kommer bilda utgångspunkt 
för berättelsen om och analysen av Högskolan i Gävle. 

En agenda formuleras genom problem 
Vad gäller agendan i beslutssituationen så kan vi förstå reformen utifrån två 
övergripande problemformuleringar, en som handlade om politisk förändring 
men också en som handlade om samordning. Politisk förändring har hittills 
varit i fokus i den här texten. Utredningen U68 vilken inledde reformarbetet 
hade till primär uppgift att ”utreda den fortsatta planeringen av det efter-
gymnasiala systemet m. m.”14, vilket inte bara inkluderade det socialdemo-
kratiska projektet utan också praktisk planering. Man ville dels åstadkomma 
förändring och förnyelse av sektorn, att förverkliga utopier genom politisk 
reform. Men reformen kan också ses som samordnande och som en reaktion 
på högskolesektorns utveckling. Under decennierna innan reformen hade det 
högre utbildningsväsendet vuxit snabbt och statsmakterna såg ett behov av 
samordning och organisation av verksamheterna på högskolor och universi-
tet (Andrén 2012). Den globala trenden där universiteten var på väg från 
forna tiders elitutbildning till massutbildning (Meyer, Ramirez and Soysal 
1992) var en trend även i Sverige (Boli 1989). Man betraktade det fria inta-
get till de fria fakulteterna (den filosofiska, den juridiska och den teologiska) 
och särskilt den filosofiska fakulteten som ett problem; särskilt var den höga 
tillströmningen ett problem som behövde åtgärdas. En del av agendan var 
politisk förändring, en annan samordning av högre utbildning.  

En agenda formuleras genom lösningar 
Fördragande inleder sin del i princippropositionen 1975 med en bild av ut-
bildningens roll i samhället och hur dess relation till en önskvärd samhälls-
utveckling ser ut: 

I de senaste årtiondenas omdaning av det svenska samhället intar de stora ut-
bildningsreformerna en central plats. Utbildningen har setts som ett väsentligt 
instrument för att befästa demokratin och utjämna olikheter i fördelningen av 
välfärd, inflytande och möjligheter till kulturell upplevelse15  



 37 

Här lyfts utbildningens roll i samhällsutvecklingen fram. Genom fördel-
ningspolitiska åtgärder inom utbildningsområdet ska man motverka bland 
annat social snedrekrytering till högre utbildning och främja jämställdhet 
mellan kön och generationer. Högskoleutbildningen ska också tillgängliggö-
ras för yrkesverksamma för vidareutbildning och den egna personliga ut-
vecklingen. På så sätt kommer också demokratin att stärkas.  De fem målen 
från U68 bärs på detta vis med in i propositionen; personlighetsutveckling, 
välfärdsutveckling, demokrati, internationalisering och social förändring.  

Vid flera tillfällen, liksom i citatet ovan, benämns utbildning som ett ”in-
strument”, ett annat vanligt förekommande ord är ”medel”. Man lyfter fram 
att högre utbildning ”ska tjäna alla medborgare”16 och att den därmed är en 
angelägenhet för politiken. Det ska finnas både politiskt inseende och infly-
tande; högskolesektorn tydliggörs det, är inte en ”angelägenhet uteslutande 
eller ens i första hand för dem som är verksamma i den”17. Samtidigt lyfts 
det lokala inflytandet från de verksamma som har erfarenhet och kunskap 
om sektorn fram som betydelsefull ”liksom inom andra företag och andra 
institutioner är givetvis också demokratiska arbetsformer av betydelse för de 
enskildas och därmed för verksamhetens utveckling18.  

Högre utbildning är ett medel för att nå mer generella politiska mål, eller 
utopier som Palme talade om tio år tidigare. Högskolesektorn betraktas som 
en huvudsakligen politisk angelägenhet där politiska intressen ska få råda. I 
de knappa 200 sidor där regeringen föredrar den tänkta politiken så vävs 
målen samman med olika typer av principer som ska förverkliga målen och 
också sätter ett slags agenda för hur organiseringen ska göras. De lagtexter 
som utvecklas i den proposition19 som följer princippropositionen bygger till 
stor del på skisser till högskoleorganisationen som görs redan i princippro-
positionen. Det finns följaktligen två olika aspekter av hur målen ska för-
verkligas, dels är det abstrakta principer som i sig inte reglerar handlingar i 
högskolorna. Dels är det förslag till lagtexter vilka föreskriver hur verksam-
heten i högskolan ska regleras i detalj. Jag kommer i det följande presentera 
ett antal principer som lösningar i reformen, först de mer principiella lös-
ningarna och sedan den typen av lösningar som har karaktären av regler. Jag 
kommer också visa hur vissa befintliga principer inom sektorn kommer in 
och modererar reformlösningarna.  

Principlösningar 
Planering som princip för att organisera genomsyrar hela reformarbetet. 
Tanken är att en noggrann planering kan leda till att uppfylla målen med 
högre utbildning, detta leder till en planering som rör finkorniga detaljer i 
högskolornas organisation. Mycket kretsar kring planering av utbildningens 
dimensioner och de rent finansiella delarna av den högre utbildningen. Det 
kan handla om sådant som planeringstal för hur många studenter som ska 
antas till varje utbildning. Det utvecklas femårsplaner över högskolornas 
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utveckling vilka bygger på ”samhällsekonomiska kalkyler”, ”behovs- och 
inflödesberäkningar” samt beräkningar på efterfrågan hos studenterna med 
mera20. Man planerar också att genom riktning av medel utveckla vissa ut-
bildningsområden inom vissa högskolor. Insikten om att allt inte går att för-
utse såsom Palme formulerade den i sitt tal finns där men viljan till planering 
tycks större:  

Flera remissinstanser betonar, liksom U 68, osäkerheten i de för utredningens 
räkning utförda kalkylerna. Prognossvårigheterna är inte endast tekniska. Det 
är också så att efterfrågan på arbetskraft med viss utbildning inte är absolut 
till sin karaktär. Den påverkas av den utbildningsmässiga sammansättningen 
av den grupp som söker sig ut på arbetsmarknaden. Vidare kan prognoserna 
själva lätt få en styrande effekt på individernas utbildningsval och därmed bi-
dra till ogynnsamma svängningar i tillströmningen till olika utbildningar. Be-
dömningar av arbetslivets behov av utbildade, där hänsyn tas till målen för 
utveckling av bestämda sektorer av samhället, bör likväl enligt min mening 
tillmätas betydande vikt vid fördelningen av utbildningskapaciteten på bl. a. 
yrkesutbildningssektorer21  

En stor del av planeringen går dock bortom dimensioneringsfrågor och berör 
högskolornas inre organisationer och hur planerings- och samordningsorgan 
för utbildning och forskning ska utformas. Principer för den planeringen 
utvecklas i reformarbetet. Planering blir ett medel för att organisera och för 
då med sig ett antal sekundära principlösningar och lösningar för handling. 
Planering kräver organisation.  

En ytterligare principlösning var breddning av högskolebegreppet. En ut-
gångspunkt för reformen var att sektorn för eftergymnasial utbildnings hade 
kommit att bli alltför heterogen, man hade en mängd olika eftergymnasiala 
utbildningar som lydde under olika lagar, olika huvudmän, olika verksorga-
nisationer och olika departement22. Universitetskanslerämbetet och skolöver-
styrelsen var två myndigheter som hade tillsynsansvar över en stor del av 
den högre utbildningen, men även andra typer av organ som till exempel 
Nämnden för socialutbildning eller Samarbetsnämnden för journalisthögsko-
lorna hade myndighetsansvar för vissa utbildningar. Utbildningarna kunde 
vara statliga, kommunala och landstingskommunala. Även enskilda utbild-
ningsanordnare förekom. Vad gällde lagar fanns en mängd lagar som styrde 
utbildningen. Detta anges i propositionen som ett skäl till att omdefiniera 
högskolebegreppet. Genom att acceptera ett breddat högskolebegrepp var 
tanken att man skulle komma tillrätta med organisatoriska svårigheter. Ur 
föredragandens framställning: 

För egen del anser jag (föredragande, min anm) det viktigt att högskolebe-
greppet vidgas i enlighet med U68:s förslag. Detta ger bättre förutsättningar 
för en rationell utbildningsplanering och ökar individernas och arbetsmark-
nadens möjligheter att få överskådlig information om utbildningsutbudet.23  



 39 

En framåtblickande aspekt av breddningen var att den skulle tillgängliggöra 
högre utbildning för andra grupper än de man menade traditionellt sökt sig 
till universiteten. Breddningen innebar inte en stor och snabb total ökning av 
platserna i den eftergymnasiala utbildningen24. Det var snarare en omorgani-
sation av befintlig eftergymnasial och till viss del annan utbildning vilken 
inte kan betecknas som varken gymnasial eller eftergymnasial utbildning, till 
exempel den yrkestekniska högskoleutbildningen. Detta var också ett sätt att 
bygga en organisation som i en längre tidshorisont skulle möjliggöra utbild-
ning på de nya lärosätena. Breddningen blir en del av den sociala föränd-
ringen då resurser omfördelas från traditionella universitetsorter till mindre, 
nya orter och på så sätt möjliggör för fler att delta i utbildningen. Den här 
principen ska dock också betraktas i ljuset av reformens samordnande 
agenda, det samlade högskolebegreppet blev ett sätt att samla många olika 
utbildningsformer under en och samma myndighet, Universitet- och högsko-
leämbetet25. 

En annan principlösning är återkommande utbildning, det ideal som ritas 
upp är att utbilda sig på högskola i flera kortare etapper under ett yrkesliv 
snarare än en lång period som ung vuxen26. På det sättet tänker man att flera 
problem löses och att mål om social förändring, personlighetsutveckling och 
välfärdsutveckling möts. Dels minskar klyftan mellan den då befintliga äldre 
generationen som inte varit med om 50- och 60-talets utbildningsboom och 
den yngre generationen med godare tillgång till utbildning27. Genom åter-
kommande utbildning menar utredningen att man kan få in den äldre gene-
rationen i högre studier. Tanken om att återkommande utbildning, vilket 
innebär kortare utbildningsetapper, ska locka in studieovana grupper i högs-
kolan presenteras samtidigt. De nya grupperna i högskolan blir ett sätt att nå 
målet om social utjämning. Återkommande utbildning blir också en del i 
tanken om att högskoleutbildning inte behöver leda till examen. Genom att 
man öppnar upp kurser möjliggör man för människor att utvecklas och bil-
das, på så sätt stödjer återkommande utbildning även personlighetsutveckl-
ing. Återkommande utbildning stödjer också målet om välfärdsutveckling. 
Utredningen betraktar samtiden som snabbt förändrande, detta medför att det 
är svårt att veta vad för kompetenser kommer krävas i ett framtida yrkesliv28.  

En annan idé i reformen är att högskolan ska vara regionalt förankrad, 
särskilt de nya högskolorna29. Den regionala förankringen finns på flera sätt 
närvarande i reformen. Dels finns den regionala förankringen genom omde-
finieringen och breddningen av högskolebegreppet, det är så högskolan blir 
regional. När till exempel Lärarhögskolan i Gävle blir Högskolan i 
Gävle/Sandviken så möjliggörs en utbyggnad av högre utbildning i Gävle-
borgsregionen. Den regionala förankringen finns också som övergripande 
idé för de nya högskolornas verksamhet och roll. Centralt är att regionens 
särart och behov ska vara en del av högskolans verksamhet. Utredningen 
lyfter också fram vikten av samspel mellan högskola och omgivning.  
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I propositionen betonas tydligt att utbildningarna i större utsträckning än 
tidigare ska ha tydlig orientering mot ett kommande yrkesliv30. Utredningen 
lyfter fram den princip om yrkesinriktning som var tydlig i direktiven till 
utredningen och pekar på vilja att orientera högre utbildning mot arbets-
marknadsanpassning. 

Forskningsanknytning av grundutbildningen och forskning i högskolan 
var en princip som lyftes fram av remissinstanserna och då främst av univer-
siteten31, en princip som kom att bli omstridd i reformarbetet. U68-
utredningens ursprungliga förslag betonade att all grundläggande forsk-
ningsutbildning skulle ha anknytning till forskning. Men utredningen lade 
mindre vikt vid detta än vad många remissinstanser tyckte var bra. Man me-
nade att de nya högskolornas forskningsanknytning skulle bli allt för bristfäl-
liga. Beredningen som följde utredningen satte större fokus på frågan om 
forskningsanknytning och presenterade ett antal principer för hur denna 
kunde öka samt organisering för detta. I princippropositionen är forsknings-
anknytning av grundutbildningen på de nya högskolorna med på agendan. 
Det är dock främst forskningsanknytning av grundutbildningen och inte 
forskning det handlar om. Anknytningen lyftes fram som nödvändig för kva-
liteten på grundutbildningen men gavs inte mer utrymme än så på de nya 
högskolorna.32  

Regellösningar 
Vi går vidare till att studera ett antal regellösningar vilka dels omfattade 
utbildningens organisering och dels högskolornas organisering i olika enhet-
er. Som övergripande indelning för högskoleutbildningen delas utbildningen 
in i yrkesutbildningssektorer och basutbildningsområden33. Som skäl till 
indelningen uppges att skapa ett underlag för översiktlig planering och re-
surstilldelning, utgångspunkt för information till studenter och arbetsgivare 
samt för den institutionella organisationen. De fem sektorerna var teknisk 
yrkesutbildning, administrativ och ekonomisk yrkesutbildnings, vårdyrkes-
utbildning, utbildning för undervisningsyrken samt utbildning för kultur- och 
informationsyrken. Basutbildningsområdena var sju till antalet, fysisk-
kemisk, kemisk-biologisk, beteendevetenskaplig, samhällsvetenskaplig, Ma-
tematisk-systemvetenskaplig,språklig,historisk-estetisk-
religionsvetenskaplig.  

Yrkesutbildningssektorerna betecknas som den grundläggande indelning-
en och har en relation till yrkesorienteringen som princip. Genom sektorer-
nas orientering mot yrke kunde man föra utbildningen närmre arbetslivet.34 
Genom sektorerna klassificerades enskilda befintliga utbildningslinjer till 
allmänna utbildningslinjer i det nya systemet, alla linjer fick en hemmatillhö-
righet i en sektor. Sektorerna berörde enbart de allmänna linjerna, enstaka 
kurser, lokala samt individuella linjer lämnades utanför så länge. Basutbild-
ningsområdena var tänkta att bilda grund för kontakt mellan grundutbildning 
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och forskning samt ge viss vägledningen i resursfördelningsfrågor35. I propo-
sitionen menade man att basutbildningsområdena fångade mer generella 
kunskaper och färdigheter än en yrkesutbildning och att de förra kunde skära 
över flera av de senare.  De följde en indelningen som påminner om dagens 
vetenskapsområden och innefattar akademiska ämnen till skillnad från yr-
kesutbildningssektorernas yrkesinriktningar.  

Utbildningen organiserades i dels linjer och dels enstaka kurser36. En cen-
tral tanke i reformen var att all högre utbildning skulle organiseras i linjer 
utifrån yrkeslivsanknytning, tre olika slags linjer utvecklades - allmänna 
linjer, individuella linjer och lokala linjer. De allmänna var sådana som var 
lika på alla högskolor. De individuella och lokala möjliggjorde en större 
frihet för individ och den enskilda högskolan att utforma passande studie-
gångar. Linjebegreppet omsluter dem alla tre som ett sätt att rikta in studie-
gången mot yrkeslivet. Genom lokala linjer menar man att anknytningen till 
det lokala och regionala arbetslivet kan utvecklas, särskilt på de nya högsko-
lorna var det där utvecklingen till nya allmänna linjer skulle ske37. På så sätt 
blir linjebegreppet relaterat till den mer övergripande principen om regional 
anknytning.  

Enstaka kurser ses i reformen som angeläget av de flesta parter i proposit-
ionen att utveckla. Deras roll är dels att erbjuda vidareutbildning till yrkes-
verksamma, men också att ha en mer allmänbildande roll; här handlar det om 
personlighetsutveckling och individfokus38. Men de ses också som en del i 
att utveckla lokala linjer, enstaka kurser kan vara ett försteg till sådana39. På 
så sätt blir även de en del i den regionala anknytningen och att utveckla de 
nya högskolorna till högskolor. 

Genom reformen utformades regler för en ny organisationsstruktur vilken 
omfattade hela sektorn från departementsnivå till den lokala högskolans 
diverse enheter med ansvar för utbildnings- och forskningsfrågor, persona-
len, studentkontakter och liknande, såsom till exempel institutionerna. Ut-
redningen föreslår att en ny myndighet inrättas som ett mellanled mellan 
departement och högskolorna. Tidigare har Universitetskanslerämbetet varit 
central myndighet för statlig högre utbildning, det nya verket Universitets- 
och högskoleämbetet (UHÄ) har en liknande funktion men omfattar fler ut-
bildningar40. Enligt förslaget så skulle all statlig högre utbildning som är 
ordnad under utbildningsdepartementet också vara ordnad under UHÄ. Lä-
rarhögskolor, socialhögskolor, journalistutbildningar och vissa sjuksköters-
keskolor går från att fungera under skolöverstyrelsen och nämnden för 
socionomutbildning med flera.41  

Som övergripande indelning för högskolorna i Sverige formades högsko-
leregioner. Högskoleregionen utgjordes av två sorters nav, ett universitet och 
en regionstyrelse42. Universitetet fungerade som en central punkt för region-
en och högskolorna samlades runt det. För Högskolan i Gävle/Sandviken 
kom Uppsala Universitet att utgöra regionuniversitetet. Uppsala blev den 
fakultetsnämnd som stod för planeringen av forskningen i regionen43. For-
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mellt var det inte universitetet som styrde regionen utan detta gjorde region-
styrelsen vilken samordnade viss verksamhet inom högskoleregionerna. Hu-
vuduppgift för regionstyrelsen blev planering av regionens grundutbildning-
ar44. Regionstyrelsen blev så ett slags plattform för anknytning mellan enhet-
er med och enheter utan fast forskningsorganisation 

De nya högskoleenheterna som bildades ur befintlig eftergymnasial ut-
bildning föreslogs ledas av en ”enhetsstyrelse”45 vilken skulle vara under-
ordnad statsmakterna och överordnad rektor. Enhetsstyrelsen var det som 
senare kom att kallas ”högskolestyrelse” varför jag fortsättningsvis använder 
det begreppet. Högskolestyrelserna gavs uppgiften att ”ha inseende över 
högskoleenhetens verksamhet i dess helhet och inom angivna ramar besluta 
om enhetens organisation, olika organ m.m.”46 Styrelsen gavs ansvar för den 
ekonomiska planeringen, både att förvalta och fördela de resurser man tillde-
lades vad gällde både grundutbildning samt forskning och forskarutbildning. 
Det medförde att styrelsen fick ansvar för anslagsframställningar till de poli-
tiska beslutsfattarna, men enbart för grundutbildningen47. Anslagsframställan 
för forskning och forskarutbildning fick fakulteterna och sektionerna fortsatt 
ansvar för. En följd av ansvaret för den ekonomiska planeringen var att man 
också gjorde styrelsen ansvarig för planeringen och till viss del dimensioner-
ingen av den grundläggande utbildningen. Styrelserna ges uppgiften att in-
rätta lokala och individuella linjer, samt kurser som inte hörde till en linje-
nämnds ansvarsområden48. Högskolestyrelserna skulle ha representation från 
både studenter och anställda samt från allmänna intressen. Rektor gavs rollen 
som ordförande49. 

De verkställande funktioner som utformas i högskolorna är linjenämnder 
samt institutioner och institutionsstyrelserna. Institutionerna är en enhet där 
resursfördelning och personalplanering ska ske men lika mycket är institut-
ionerna ett arv från det befintliga systemet hos de äldre universiteten.50 In-
stitutionerna är en enhet för det akademiska ämnet framförallt:  

Institutionsbegreppet torde av praktiska skäl i första hand vara tillämpligt på 
ämnesbaserade enheter av det slag som f.n. finns vid bl.a. universiteten. Inom 
andra slag av högskoleenheter bör också andra slag av arbetsenheter kunna 
finnas med utgångspunkt i nuvarande förhållanden. Det bör i sistnämnda fall 
ankomma på vederbörande enhetsstyrelse att besluta om organisationen i 
denna del. 51 

Propositionen och senare också högskolelagen och -förordningen lämnar 
öppet för högskolorna att själva välja om de vill inrätta institutioner eller 
någon annan typ av arbetsenhet där resursplanering ska ske. Vad detta är för 
slags arbetsenheter definieras dock aldrig med den tydlighet som linjenämn-
derna definieras med. Parallellt med institutionerna inrättas utbildnings- och 
linjenämnder52. Utbildningsnämnd ska finnas för varje yrkesutbildningssek-
tor och vara ett planerande och ledande organ för den grundläggande utbild-
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ningen på lång sikt. Linjenämnderna ska ha hand om mer löpande planering 
av utbildningen. Arbetsfördelning mellan utbildningsnämnd och linjenämnd 
beslutas om av utbildningsnämnden. Nämnderna ses i ljuset av idén om yr-
kesutbildningssektorer och på det sättet svarar mot principerna yrkesoriente-
ring medan ämnet och institutionen var ett arv från universiteten.  

Samtidigt som verksamheten ska drivas inom institutionerna så ska linje-
nämnderna stå för planering av utbildning. Man är dock noga med att betona 
att institutionernas roll som experter inom ämnesområden inte ska äventyras 
i den nya organisationen; balans och ansvarsfördelning mellan institutioner 
och linjenämnder ska utvecklas i ett dialogiskt förhållande mellan de två53. 
Samtidigt fastställs att ett införande av en linjeorienterad planerings- och 
ledningsorganisation är nödvändig för ytterligare yrkesinriktning54. Föredra-
gande ser en potentiell konflikt mellan att de gamla institutionernas roll och 
det nya slags institutioner som inrättas därför att linjenämnderna får större 
inflytande. Han menar dock att inflytandet som institutionerna haft på ut-
bildningens innehåll och organisation alltid varit ett informellt inflytande; 
enligt universitetsstadgan har utbildningsnämnderna haft all sådant formell 
beslutanderätt. Föredragande tillägger då: ”denna sakkunskap och det reella 
inflytande (institutionen har) finns givetvis kvar även vid en reformerad pla-
nerings- och ledningsorganisation i fråga om grundutbildningen”55. Det som 
görs i propositionen är alltså ett föreslag om att en rådande informell organi-
sation får fortsätta att råda. Det gör att ämnets inflytande på utbildningen ges 
en större plats på vissa lärosäten än på andra. Med tanke på styrelsernas 
sammansättning i de olika organen institution och linjenämnd så innebär det 
i teorin att den akademiska professionen blir starkare på universiteten än på 
de nya högskolorna i grundutbildningen.  

Diskussion 
Vi ser ovan att det finns tre olika nivåer av organisering i det politiska be-
slutsfattandet i reformen. En första nivå är det som här kallas ”mål med 
högre utbildning”, ett slags ideologiskt ramverk som definierar det politiska 
syftet med högskolorna. Den andra nivån är ett slags operationalisering av 
målen ner till principer för hur den högre utbildningen kan organiseras. Prin-
ciperna leder inte direkt till handling utan är ett slags förutsättning för den 
tredje nivån. Den tredje nivån är organisering vilken tar formen av mer di-
rekta regler, här föreskrivs organisationsstrukturer och beslutsordningar. På 
detta sätt kan vi följa till exempel hur ett övergripande ideologiskt mål som 
”social förändring” tar plats i principen ”återkommande utbildning” som i 
sin tur bildar grund för regeln ”enstaka kurser”.  

Analysen av reformen visar också spår av att det inte enbart är politiker 
som är med i beslutsprocessen. Genom remissvaren ges också andra delar av 
fältet såsom universiteten möjlighet att föra upp sina problem och lösningar i 
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processen. Högre utbildning har för universiteten ett annat egenvärde än vad 
den har i det politiska projektet, principer och organisering som lösningar 
föreslås då vara annorlunda än vad de är i det politiska projektet. Här märks 
en viss grad av institutionalisering, man har en viss organisation, man gör på 
vissa sätt men det är kanske inte alltid helt klart varför eller varför man 
borde fortsätta att göra på det viset utan det är förgivettaget. Vi ser detta i 
reformen till exempel i fallet med forskningsanknytning som i påtryckningar 
från remissinstanser ges en större roll än vad de ursprungligen haft. Ett annat 
exempel är bibehållandet av institutionernas informella makt på universite-
ten vilken uttryckligen ges mandat att bestå även efter reformen trots att 
linjenämnderna är det nya sättet att organisera i relation till bland annat prin-
cipen om yrkesanknytning och därmed målet om välfärdsutveckling. Alter-
nativa lösningar och problem till de politiska lösningarna och problemen 
letar sig så in i reformen och den organisering den för med sig.  

I reformen framställs relationen som sekventiell medan Kingdons 
(1984/2003) ramverk snarare pekar på en simultan existens. Framställningen 
av reformen visar hur först stora drag ritas upp i form av mål medan princi-
per och regler kommer in senare och därmed framställs som en slutsats av 
syftet med organisation samt principerna för organisering. Framställningen 
ska dock förstås just som en sådan, den speglar inte själva tillkomsten av 
lösningarna. Lindensjö (1981) formulerar en liknande idé där han visar att 
reformen formulerades som ett slags teknokratisk analys där beslutsunderlag 
tagits fram på expertbasis. Han menar att förslagen kommit till i ett slags 
politisk kamp och att det snarare är framställningen som är rationell än själva 
reformen. Framställningen speglar själva tron på den sociala ingenjörskons-
ten, att ideologi kan brytas ner till handling. Det är den tron som framkallar 
de olika typerna av lösningar som jag nyss beskrivit. Det är dock lösningarna 
och hur de blir del av högskolan som är av intresse här, inte policyprocessen 
i sig.  

Avhandlingen handlar inte primärt om hur det politiska beslutsfattandet 
går till såsom en tillfällig ordning skapas. Beskrivningen och analysen av 
princippropositionen har främst fokuserat på att det finns olika typer av lös-
ningar i reformarbetet; en typ som vi kan kalla mål, en typ som vi kan kalla 
för principer samt en typ som vi kan kalla för regler. Tanken i det socialde-
mokratiska projektet är att dessa tre olika typer av organisering ska samverka 
för att högskolorna ska bli en del av projektet. March och Olsen (1976) be-
skriver lösningar, problem, beslutsfattare och valsituationer som strömmar 
som simultant befinner sig i en organisation och deras relationer bestäms 
kontextuellt. En förutsägelse angående de olika typerna av lösningar är då att 
de strömmar av lösningar som bildas i den politiska reformen även de kom-
mer ha en kontextbunden relation när de blir del av nya beslutssituationer i 
högskolorna. Hur strömmarna av lösningar kommer in lokalt är en empirisk 
fråga som jag avser att undersöka. 
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Den centrala idén jag tar med från March och Olsen (1976) och Kingdon 
(1984/2003) är att de strömmar som finns i den organiserade anarkin visser-
ligen möts när ett möjlighetsfönster öppnas men att det är en tillfällig över-
enskommelse. Strömmarna rinner inte ut i en lugn sjö där de kommer till ro 
utan fortsätter ut i det politiska landskapet. I mötet blandas strömmar med 
andra strömmar, vattnet fått en annan sammansättning och strömmarna 
kanske tar en något ny riktning eller får nya egenskaper, nya strömmar bil-
das. Ett slags ström som bildas i mötet är lösningar som strömmar vidare ut i 
de lokala organisationer som berörs av dem.  

Avhandlingens fortsatta riktning 

Den organisering som utvecklades i reformen blev utgångspunkten för de 
nya högskolorna, ett system av lösningar på vilka de skulle bygga de lokala 
organisationerna.  

Utifrån Kingdons (1984/2003) ansats blir inte de problem som reformen 
bygger på problemströmmar i de lokala organisationerna. De har redan trans-
formerats till lösningar i reformen vilka sedan blir en del av de lokala orga-
nisationerna. Den soptunna de politiska besluten utgör innehåller följaktligen 
både problem, lösningar, deltagare och möjlighetsfönster men den kompo-
nent den delar med den lokala organisationen är lösningarna. Ovanstående 
diskussion bildar nu ett ramverk för att börja undersöka hur den beslutssitu-
ation som reformen utgör fungerar i relation till den lokala organisationen. 
Jag har tre begrepp, problem, lösningar och strömmar. Vad gäller lösningar 
har jag definierat tre nivåer av lösningar; mål, principer och regler. Jag ska 
nu se hur strömmar av lösningar som presenteras i reformen tar plats i den 
lokala organisationen. 
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Den lokala nivån innan 1978 

Höstterminen 1977 var första terminen i högskolans verksamhet. En högsko-
las organisation reglerades genom högskolelagen och förordningen, där före-
skrevs vilka enheter som skulle finnas likväl som deras sammansättning och 
uppgift, var beslutanderätten skulle finnas och vilka organ som skulle vara 
rådgivande. Mycket av detta bestämdes under interimstiden utifrån direktiv 
från statsmakterna. Förutom statsmakternas direktiv var förutsättningarna för 
Högskolans i Gävle/Sandviken verksamhet att man till stor del byggde den 
på det före detta lärarseminariet. Det fanns också centrala beslut om att en 
försöksverksamhet med en yrkesteknisk utbildning i stålhantering skulle 
startas i Sandviken. Utöver detta fanns reformens intentioner att de nya hög-
skolorna skulle erbjuda enstaka kurser, vilket Högskolan i Gävle/Sandviken 
också fick medel till.  

Högskolestyrelsen ledde genom direktiv från lagstiftningen högskolans 
arbete. Ordförande var rektor Wenche Nerdrum Ullman och vice ordförande 
Ing-Marie Hansson, politiker från Gävle. Högskolan hade fyra linjenämnder 
vilkas indelning följde högskoleförordningen: 

 
• Linjenämnden för undervisningsyrken  
• Linjenämnden för enstaka kurser och lokala linjer  
• Försöksnämnden för yrkestekniska högskoleutbildningar  
• Linjenämnden för administrativa och ekonomiska yrkesutbildningar, 

vilken var knuten till högskolan men också en del av den kommunala 
högskoleutbildningen. 

Det fanns också sju institutionerna av två olika typer, linjeinstitutioner och 
ämnesblocksinstitutioner, vilka leddes av en styrelse. 1977 fanns tre linjein-
stitutioner och fyra ämnesblocksinstitutioner på högskolan enligt följande: 
 
• Institutionen för förskollärarlinjen  
• Institutionen för fritidspedagoglinjen  
• Institutionen för klasslärarlinjen  
• Instiutionen för kommunikationsämnen  
• Institutionen för pedagogik/metodikämnen  
• Institutionen för NO och matematikämnen  
• Institutionen för SO-ämnen     
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Utöver detta fanns en beredande nämnd för forskningsanknytning och ut-
vecklingsarbete, ”Nämnden för forsknings - och utvecklingsarbete”. Nämn-
den hade tre uppgifter – att föreslå riktlinjer för att främja grundutbildning-
ens kontakter med forskning som sedan skulle fastslås i högskolestyrelsen, 
att lämna underlag till högskolestyrelsens anslagsframställan vad gällde 
forskningsanknytning samt att lämna underlag till högskolestyrelsen för 
fördelning av de anslag man fått för forskningsanknytning.  
Det tycks som att det inom högskolan inte var klart vad de av högskolelagen 
och högskoleförordningen olika organisatoriska enheterna skulle fylla för 
funktion. Under 1976 och 1977 finns uppgifter om prefekter och ordföran-
den, om arvoden och ledamöter, om mandatperioder och delegationsord-
ningar, men det är sparsamt med information om vad man faktiskt gör på 
högskolan och varför man gör det. Ett vanligt förekommande sätt att förklara 
och försvara organisationsstrukturen är genom högskoleförordningen. För att 
förstå den organisering som pågick i Högskolan i Gävle/Sandviken vid den 
här tiden, dels i linjenämnder och dels i institutioner så kan en tillbakablick 
på reformarbetet 1977 samt högskolelagen och högskoleförordningen som 
följde av den vara till hjälp.  

Utbildningslinjen som princip för högskolans organisering utvecklades i 
reformarbetet under 70-talet i samklang med den ökade fokuseringen på 
yrkesutbildning inom högskolan. Institutionen som parallell princip kan ses 
som ett sätt att möta det befintliga universitetsfältets tradition att organisera 
efter det akademiska ämnet (se vidare under rubrik ”Reformen 1977 – En 
studie i social ingenjörskonst). Förekomsten av linjenämnder kom att regle-
ras i högskolelagen56. Dess uppgifter och sammansättning preciseras sedan 
närmre: ”Linjenämnden ska inom sitt verksamhetsområde planera utbild-
ningen och handlägga övriga frågor om vad utbildningen skall innehålla och 
hur utbildningen skall organiseras”57. Nämndernas uppgifter preciserades i 
nio punkter i Högskoleförordningen58. Här föreskrivs också att nämnden ska 
samverka med institutionerna59. Även institutionernas roll preciserades i 
högskoleförordningen, dess uppgifter, sammansättning och ledning. Här 
föreskrivs att institutionerna ska ledas av en styrelse och en prefekt, styrel-
sens övergripande uppgift är att ”ha allmän tillsyn över och vård om institut-
ionens angelägenheter samt verka för goda arbets- och studieförhållanden 
och ett gott samarbete inom institutionen och med andra institutioner. Styrel-
sen skall ta initiativ till och främja utvecklingen av utbildning, forskning och 
utvecklingsarbete inom institutionens område.”60. Vidare preciseras styrel-
sens uppgifter i elva punkter där högskolestyrelsen kan besluta om att de två 
sista i vissa fall kan fullgöras av prefekten istället för institutionsstyrelsen61.  

Institutionerna fick genom lagstiftningen en beredande roll där de skulle 
lämna förslag om till exempel anslagsframställan till linjenämnden. De hade 
också en beslutande roll där de främst hade hand om den praktiska organise-
ringen såsom tjänsteplanering och lokal- och materialförvaltning. Linje-
nämnden hade en större och mer principiellt inriktad samling uppgifter 
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såsom inriktningen på högskolans utbildningar. Linjenämnderna fungerade 
också som beredande organ för högskolestyrelsen, bland annat utarbetades 
där beslutsunderlag angående anslagsframställan och budget. Utöver det 
skulle linjenämnderna samordna de resurser som institutionerna tillhanda-
höll. Med reformen uppstod ett slags matrisorganisation, med en enhet, in-
stitutionen, som skulle tillvarata ämnets intressen och fungera som förvaltare 
och tillhandahållare av resurser, vilka den andra enheten, linjenämnderna, 
skulle samordna i det att de organiserade och genomförde utbildningen vid 
högskolorna. Matrisen kan ses som ett slags kompromiss mellan att behålla 
ämnets ställning såsom det fungerat på universiteten och samtidigt göra plats 
för yrkesutbildningen. För de nya lärosätena föreslogs i princippropositionen 
1975 att institutioner skulle vara av mer frivillig art där sammanhanget 
skulle få avgöra deras förekomst, beslut om detta skulle ligga på lokal nivå 
hos den enskilda högskolestyrelsen. Här föreslogs också att andra typer av 
arbetsenheter än institutionerna skulle kunna samarbeta med linjenämnderna 
om utbildningen och att också högskolestyrelse kunde delta i ett sådant sam-
arbete.  

Sammantaget ser jag i den nya lagen om högskolans institutionella orga-
nisation en detaljerad organisering av de olika enheterna som föreskriver vad 
var och en ska göra och ansvara för. Samtidigt lämnade man öppet för olika 
sätt att organisera på. All högre utbildning i Sverige omfattades av den nya 
lagen och enades i samma högskolebegrepp, samtidigt resulterade förarbeten 
och lag i ett slags differentiering genom att de äldre universiteten kunde 
bygga vidare på institutionaliserade former av organisering. Den organisat-
ion jag beskrivit utformades följaktligen utifrån lagstiftningen, men också 
utifrån den före detta lärarhögskolan.  

Det var grupper från den före detta lärarhögskolan som fick till uppgift ut-
forma högskolan under våren 1976. Lärarhögskolans dominans under de 
första åren återfinns också i den ekonomiska planeringen. I budgeten för 
läsåret 1977/78 som klubbades av den interimiska högskolestyrelsen maj 
197762 kan man utläsa att den omslöt 11 633 000 kronor. Försöksutbildning-
en med YTH var undantagen då den drevs på andra medel. Av de närmare 
tolv miljoner som högskolan hade att röra sig med var drygt åtta miljoner 
avsatta till kostnader för utbildningar, där lärarlöner var den dominerande 
underposten. Dessa var uppdelade på två olika poster - ”linjekostnader” vil-
ket innefattade de tre lärarlinjerna samt kostnader för ”enstaka kurser”. De 
åtta miljonerna var fördelade som så att lärarutbildningarna tilldelades 7 362 
000 kronor medan de enstaka kurserna tilldelades 640 000 kronor. Budgeten 
för de 30 platserna på YTH var för samma läsår 420 000 kronor vilket inne-
bär att den totala budgeterade summan till andra utbildningar än lärarutbild-
ningar var 1 060 000 kronor. Under högskolans första år utgjorde lärarut-
bildningarna räknat i hur mycket pengar varje utbildning omslöt över 80 % 
av hela utbildningsverksamheten på Högskolan i Gävle/Sandviken. 
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De enstaka kurserna som gavs det första läsåret rörde sig inom tre yrkes-
utbildningssektorer – en med teknisk inriktning, en med ekonomisk, admi-
nistrativ och social inriktning samt en med inriktning mot kultur och inform-
ation63. Totalt beslutades om att tolv olika kurser skulle ges i Gävle och 
Sandviken. Inom teknik kunde man läsa miljövård och hydraulik. Inom 
AES-sektorn fanns företagsekonomi och ulandskunskap. Inom kultur och 
kommunikation gavs bland annat kursen ”Människan i familj, yrke och sam-
hälle”. Kurserna hade med något undantag en gräns på högst 30 studenter, 
vilket innebar att cirka 300 studieplatser fanns på enstaka kurser. Alla kurser 
gavs på deltid. Lärarutbildningarna omfattade i sin tur fyra linjer, fritidspe-
dagog, förskollärare, lågstadielärare samt mellanstadielärare. Tillsammans 
hade samtliga linjer med alla årskurser sammanslagna 765 studerande.  Det 
går dock inte att jämföra siffran 300 med siffran 765 eftersom den första 
beskriver hur många platser som finns för studenter som läser deltid och 
endast en viss del av året medan 765 är till största delen heltidsstuderande 
under hela läsåret. Det finns vid den här tiden inte någon medveten särskilj-
ning mellan helårsstudent, helårsprestation och studieplats, och en exakt 
jämförelse hur stor lärarutbildningen var i studentantal jämfört med den öv-
riga utbildningen lämnas därhän. 

Lärarhögskolans position i relation till den nya högskolan framträder inte 
bara i delegerade beslut och i den ekonomiska planeringen utan också i be-
skrivningar av högskolan. Bilden som framträder av högskolan var sådan att 
det var den före detta lärarhögskolan som var den gamla organisationen i den 
meningen att det var den som föregick högskolan, och att den nya högskolan 
var ”Högskolan i Gävle/Sandviken” – en fortsättning på lärarhögskolan. I ett 
utkast till petitaframställan 1977 skriver man att ”I den tidigare (min kursi-
vering) organisationen har resurser för extern information och studievägled-
ning inte funnits…”64, här är den tidigare organisationen detsamma som 
lärarhögskolan. Det finns alltså en befintlig organisation som man bygger 
den nya högskolan på. Samtidigt vittnar samma petitaframställan om en 
medvetenhet om de krav på förnyelse som reformen medför: ”riktlinjerna för 
högskolereformen kräver ett omfattande förnyelsearbete, dels med befintliga 
utbildningar, dels med nya utbildningar”65. I det utkast till framställan man 
sen lämnar finns ett antal enstaka kurser inom fem sektorer: teknik, eko-
nomi; administration och sociala utbildningar, vård, utbildning samt kultur- 
och kommunikation vilka motsvaras av de sektorer inom högre utbildning 
som föreskrevs av högskoleförordningen66.  

Diskussion 
Förväntningarna på förnyelse och utveckling – att bli en högskola - samexi-
sterar med resterna av den gamla lärarhögskolan. Samma personer som haft 
ledande positioner på lärarhögskolan fick ledande positioner på högskolan, 
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både rektor och prefekter fördes över. Samma utbildning låg också till grund 
för det gamla och det nya lärosätet och elever från lärarhögskolan fördes 
över till högskolan. I någon mening kan man anta att procedurer och aktivi-
teter som var institutionaliserade fördes över med individer och verksamhet 
och därför inte beskrivs eller reflekteras under de tidiga åren. Å andra sidan 
så var procedurer och aktiviteter helt nya, detta att vara en högskola inom 
universitetsfältet var en vit sida i en bok som knappt var påbörjad och de 
föreskrivna reglerna som kom från av de politiska besluten hade ännu inte 
fått något praktiskt eller vardagligt innehåll. 

I beskrivningar av organisationen baseras informationen om vad respek-
tive enhets uppgift är och vilken typ av beslutsmakt och inflytande den har 
genom att hänvisa till författningstexter. Det finns mycket lite i arkivet som 
berättar om vad de olika enheterna faktiskt gör eller är tänkta att göra utifrån 
den specifika lokala nivån i Sandviken och Gävle. Enheterna framträder i 
arkivet som ramar utan innehåll eller böcker utan berättelse – det finns för-
fattningstexter men ingen praktik. Arkivets beskaffenhet bidrar i viss mån till 
knappheten, under kommande år växer dock utsagor om vad man gör inom 
högskolan. Bristen på berättelse om vad man faktiskt gör kan förstås genom 
själva avsaknaden vilken i sig berättar något, det går inte att berätta om det 
man inte förstår. Det är en berättelse om tomhet, om arvet från lärarhögsko-
lan och om organisatorisk ambivalens vad gäller högskolans uppgift och 
arbetets innehåll under denna första tid. Ett resultat av ambivalensen, arvet 
från lärarhögskolan och tomheten i organisationsstrukturen är att det inte går 
att säga så mycket om vad högskolan gjorde vid den här tiden. Detta hade 
varit belysande för läsaren att veta lite mer om vad dessa linjenämnder och 
ämnesblocksinstitutioner var för något. Samtidigt är detta något av poängen, 
organisationen Högskolan i Gävle/Sandviken var vid denna tid en del i en 
serie av beslutssituationer men i den kedjan hade man ännu inte formulerat 
vad de olika enheterna var för något, det är istället ett arbete vi kan se tar sin 
början i de nästkommande beslutssituationerna. Mötet mellan det gamla och 
det nya var fortfarande primärt ett resultat av en byråkratisk och politisk 
process och det resultatet hade vid den här tidpunkten inte fått någon direkt 
mening för de individer som tog plats i organisationen. Beslutssituation 1 
handlar om när man tillsammans börjar diskutera detta och hur det ska fun-
gera och förstås i verksamheten. 
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Beslutssituation 1 – Beslutssituation utan syfte 
eller avslut 

Beslutssituation 1 tar sin början på Torsbergsskolan i Bollnäs, Hälsingland 
den 17 januari 197867. Under högskolans tidiga år förlades högskolestyrel-
sens möten till platser runt om i Gävleborgs län och vid detta möte var det 
Bollnäs tur. 17 personer var närvarande vid mötet vilket leddes av Wenche 
Nerdrum-Ullman, högskolans rektor och högskolestyrelsens ordförande. 
Efter att justerare valts, föregående protokoll lagts till handlingarna och dag-
ordning fastställts hade styrelsen cirka 25 paragrafer att gå igenom och be-
sluta om vid detta möte. Högskolestyrelsens hade under den här tidsperioden 
såväl stora som något mindre frågor på sitt bord; under mötet i Bollnäs hade 
man att besluta både om det fortsatta arbetet med budgetframställan men 
också hur 30000 kronor i medel för ”lokalt utvecklingsarbete” skulle förde-
las på tre olika projekt. Bland annat erhöll Gösta Ivarsson 8100 kronor för 
”utvecklingsarbete med utvecklingsspel”. Andra beslut styrelsen hade att 
fatta kunde beröra sådant som remissvar i statliga utredningar, tjänstledighet 
för lärare och administrativ personal och delegationsordningar.  

Paragraf 92 vid mötet i Bollnäs hade rubriken ”Översyn över högskolans i 
Gävle/Sandvikens institutionella organisation”. Vid denna mötespunkt beslu-
tade styrelsen att uppdra ”åt linjenämnden för undervisningsyrken att till 
1978-04-30 avge förslag till och synpunkter på högskolans i 
Gävle/Sandvikens institutionella organisation”.  

Syftet med översynen som då inleddes, eller en problemformulering kring 
denna, kan inte återfinnas i arkivet. I de då pågående diskussionerna i styrel-
serum och korridorer kan vi ana att det fanns ett myller av skäl och anled-
ningar som lyftes av olika individer och grupper, men i arkivet finns endast 
ett beslut om att så ska ske. Det finns inga problem i den här situationen som 
har definierats på förhand; vilka problemen är definieras istället kontinuerligt 
i de diskussioner som pågår i beslutssituationen. I avsaknad av uttalat syfte 
med omorganisationen så finns ändå en central punkt i den problemformule-
ring som görs i den här situationen. Det är dock inte styrelsens eller rektors 
problemformulering utan den formuleras av gruppen med uppdraget att ut-
reda den institutionella organisationen, Linjenämnden för undervisningsyr-
kena. Problemet som linjenämnden ser det och som de presenterar i sitt för-
slag på åtgärder handlar om problem med de två organisatoriska enheterna 1) 
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linjenämnderna och 2) institutionerna samt de olika enheternas funktioner 
och inbördes relationer68.  

I utredningen 1978 tecknas en bild av den då befintliga organisations-
strukturen som jag också beskrivit i ”Den lokala organisationen innan 1977”. 
Bilden är ett klassiskt organisationsschema med lådor och streck, den typ av 
schema som ofta används för att beskriva organisationer och som är en stän-
digt återkommande artefakt i högskolan arkiv. 1978 beskrevs organisationen 
så här: 

  
 

Bilaga 145 till högskolestyrelsens protokoll 30 maj 1978 ”Högskolans institutionella 
organisation” daterad 780525. Serie A  
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Linjeorganisationen innebar vid den här tiden att man planerade och or-
ganiserade utbildningen i linjenämnder. Högskolan organiserades i fyra 
nämnder. Två av nämnderna var knutna direkt till högskolan, en för under-
visningsyrken samt en för enstaka kurser och lokala linjer. Det fanns också 
en försöksnämnd för den yrkestekniska utbildningen i Sandviken vilken 
fungerade som en egen linjenämnd, samt en linjenämnd för administrativa 
och ekonomiska yrkesutbildningar vilken drevs i samarbete med Gävle 
kommun. Institutionerna var av två typer – linjeinstitutioner och ämnes-
blocksinstitutioner. De tre lärarlinjerna; klasslärare, förskollärare och ämnes-
lärare hade varsin linjeinstitution. Utöver det fanns fyra ämnesblocksinstitut-
ioner som var och en innefattade med varandra näraliggande ämnen, det var 
institutionen för pedagogik och metodik, för kommunikationsämnen, för sam-
hällsorienterande ämnen samt för naturorienterande ämnen och matematik. 

Paragraf 92 i protokollet från styrelsens möte i Bollnäs är upprinnelsen till 
en beslutssituation angående högskolans organisation, en beslutssituation 
som tar slut våren 1978 utan några egentliga förändringar i organisations-
strukturen, ”arbetet med detta (fastställa ansvarsområden för olika enheter) 
har visat sig utomordentligt besvärligt”69 konstateras i en ytterligare utred-
ning. Vad handlade då beslutssituationen om, om inte förändring? Och var-
för beslutade man att behålla den befintliga organisationsstrukturen?  

Beslutsprocessen 
Linjenämnden för utbildningsyrken hade alltså lämnat ett förslag om ny or-
ganisation där en problemformulering föreslogs, i utredningen presenteras ett 
antal problem samt lösningar på problemen. Den diskussion som uppstod 
berörde hur högskolelagen och förordningen skulle förstås i relation till det 
uppdrag man fått i den nya högskolan. Nämnden fokuserade på linjeorgani-
sationens funktion, ämnesblocksinstitutionernas funktion och sammansätt-
ning av samt institutionernas vara eller icke vara. I diskussionen lyftes frå-
gan om att förändra institutionernas roll och förhållandet mellan linje-
nämndsorganisationen och institutionsorganisationen. Den utgångspunkt 
som finns i linjenämndens utredning är att ”en grundtanke i högskolerefor-
men” är att utbildningslinjerna skulle ”utnyttja resurser som ämnesorgan 
skulle förvalta och tillhandahålla”70. Vilket alltså innebär att institutionerna 
hade hand om personal, material och andra resurser medan linjenämnderna 
bestämde över utbildningen i linjer. Här tar utredningen upp två typer av 
resurser, materialresurser och lärarresurser. Materialresurserna menar man 
har förvaltats av ämnesblocken dittills och att det är en rimlig ordning. Ut-
redningen påpekade dock att den största resursen i högskolan är lärarresur-
sen och om ämnesblocken skulle ha ansvar även för dessa resurser så ansåg 
man att en gruppering av lärare utifrån ämnen skulle vara naturlig.  
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Utredningen tog vidare upp frågan om institutioner och ifrågasätter om 
begreppet alls är ”tillämpligt vid den typ av högskola som finns i 
Gävle/Sandviken”71, man menar att den typen av fristående enhet som en 
institution är, med egna anställda, inte finns på högskolan och att man därför 
kanske borde övergå till att ”tala om arbetsenheter”72 vilket högskolelagen 
också möjliggör. Vid den här tiden var lärarna på högskolan inte anställda vi 
en institution utan vid högskolan som sådan. Utredningen föreslår så att 
linjeinstitutionerna skulle kallas arbetsenhet samt att de skulle ha en egen 
styrelse. Ämnesinstitutionerna upphör i förslaget och istället bildas ett antal 
mindre arbetsenheter för respektive ämne vilka ska ledas av en föreståndare 
istället för en styrelse. Dessa skulle vara tio till antalet: 

 
• Samhällsorienterande ämnen 
• Naturorienterande ämnen och matematik 
• Svenska med röst- och talvård samt dramatik och engelska 
• Bild- och formarbete 
• Musik 
• Gymnastik 
• Pedagogik med psykologi 
• Förskolans metodik 
• Fritispedagogikens metodik 
• Klasslärarlinjens metodik73 

Utredningen kom så att definiera två problem, att resursfördelningen till 
linjenämnderna inte fungerade samt att institutionsbegreppet inte skulle vara 
tillämpligt på högskolan. På dessa problem fann man en lösning, att institut-
ionerna skulle upphöra och att arbetsenheter skulle ta hand om resursfördel-
ningen medan ämnesgrupper skulle bildas för att lärarna skulle ha ett forum 
att diskutera ämnesangelägenheter. Då utredningen gick på remiss i organi-
sationen så utvecklades förvisso diskussionen om relationen mellan linje-
nämnd och institution. Men remissvaren visar också på ett annat sätt att för-
stå översynen, flera av remissvaren menar att själva utgångspunkten – att en 
översyn behövs – är problemet och inte organisationen i sig. Detta blir på så 
sätt en beslutssituation som dels kommer att handla om relationen mellan 
ämne och yrkesutbildning men också om huruvida det är meningsfullt med 
en översyn efter endast en termins verksamhet.  

I ett odaterat yttrande till ”linjenämnden” ”med anledning av protokolls-
utdrag 25/1 1978” underskrivet ”förskollärarna” diskuteras översynen utifrån 
den problemformulering som linjenämnden gör, angående linjenämnder och 
institutionernas sammansättning74. Yttrandet inleds med att nämnden ut-
trycker att högskolereformen varit en besvikelse och att direktdemokrati 
inom lärar- och studentgruppen ersatts med styrning uppifrån. Nämnden vill 
också föra beslutsfattandet närmre verksamheten genom att överföra viss 
beslutsmakt från linjenämnderna till linjeinstitutionsstyrelserna. De föreslår 
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att institutionsorganisationen ska göras om så att det blir tre institutioner, en 
institution för varje lärarlinje. Den förändringen menar man är en ”förenk-
ling” av det dåvarande systemet. Förskollärarna vill ta bort ämnesinstitution-
erna, dessa föreslår man kan ersättas med ämnesavdelningar, vilkas roll 
skulle vara att möjliggöra diskussion mellan lärare inom ämnena. ”Linjekon-
ferensen” inom institutionen för förskollärarutbildning tydliggör förskollä-
rarnas ståndpunkt i ett protokoll daterat 11/5 197875. Här menar man att insti-
tutionsbegreppet ska behållas för linjeinstitutionerna, detta med hänvisning 
till att de från utredningen föreslagna arbetsenheter som skulle ersätta in-
stitutionerna ändå skulle ha en egen styrelse. Detta menar man skulle med-
föra att en förändring av begreppen enbart skulle bli ”praktisk”.  

Parallellt med linjenämndens problemformulering finns ett flertal delta-
gare, nämnder och institutioner som förespråkar att översynen ska skjutas på 
ett år. Ståndpunkten stöds med illustrationer över hur organisationen ännu 
inte börjar fungera:  

Det framhölls att styrelsen hittills arbetat tämligen ostrukturerat, att en mängd 
praktiska frågor hade behandlats men att någon egentlig pedagogisk diskuss-
ion aldrig förekommit. Angående integration framhölls hur komplicerat det 
egentligen är att försöka integrera både mellan ämnen och linjer.76 

Någon entydig precisering av de nuvarande institutionernas beslutsfunktioner 
har ej förelegat, varför det kan anses att en viss oklarhet funnits beträffande 
de olika institutionernas arbetsuppgifter. 77 

I remissvaren finns också röster för ett klargörande av de olika enheternas 
uppgifter, dels för att för tillfället kunna navigera i organisationen men också 
som en referens vid den senare översyn som föreslås. 

Diskussionen fortsätter sedan i det underlag som utarbetats till högskole-
styrelsens sammanträde 30/5 1978. I detta kommer man fram till att föreslå 
en oförändrad organisation under läsåret 1978/79. Samtidigt försöker man 
förtydliga uppgifterna för linjeinstitution och ämnesinstitution. Här under-
stryks vilket samarbetet mellan de två enheterna är, att linjenämnderna har 
ett samordnade ansvar men att ämnesinstitutionen har ansvar för att se till att 
utbildningen kan genomföras genom att se till att samverkan sker mellan 
ämnena. I detta beskriver man utifrån högskoleförordningen en uppgiftsord-
ning och ansvarsfördelning mellan de två typerna av institutioner. Denna 
ordning och fördelning menar man dock är ett diskussionsunderlag och inte 
ett beslutsunderlag därför att inga beslut kan nås efter de diskussioner som 
förts. Underlaget avslutas med att man möjligen kan få fram ett underlag för 
beslut till nästkommande styrelsemöte i augusti. 
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Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
I översynen, som inleddes ett knappt halvår efter den första terminens start, 
är den vanligast förekommande tanken om varför man organiserar som man 
gör de politiska lösningarna som tillhandahålls i form av reformen, lagen och 
förordningen. Högskolan arbetar i det här skedet med att förstå högskolela-
gen och -förordningen och att få dessa att fungera ihop med lärarhögskolans 
redan existerande verksamhet. Listorna i högskoleförordningen över de olika 
enheternas uppgifter är detaljerad. I beslutssituation 1 ser vi att de detalje-
rade instruktionerna leder till tvetydighet kring linjenämndernas uppgift i 
förhållande till institutionen. Utredningen och remissvaren är fyllda med 
tolkningar av lagens föreskrifter om de olika enheternas uppgifter. När grup-
per och individer uttalar sig så finns endast en svag förankring i en faktisk 
verksamhet, vad man gör om dagarna när man undervisar har en svag relat-
ion till den organisation som lagen föreskriver. Det är ett bollande av en 
påbjuden struktur som ingen på högskolan riktigt tycks kunna greppa. I den 
mån det finns tolkningar så handlar dessa om vilken enhet eller position som 
ska ha ansvar för vad, vem som ska ha inflytande, vem som ska besluta, vem 
som ska bereda, vilka grupper man kan ha och vad enheter kan kallas. Det 
finns också utsagor som direkt sätter fingret på oklarheterna implicit och 
explicit i arkivmaterialet. I den alternativa problemformuleringen där över-
synen är problemet försöker man inte ens diskutera dessa frågor utan ser det 
som ett arbete som måste ske i verksamheten det kommande året. Allt detta 
utgör en utsaga om att högskolan hade svårt att förhålla sig till de statliga 
lösningarna, dels tycks enskilda lösningar såsom ämnesinstitutioner vara ett 
problem dels tycks själva idén om att göra en lärarhögskola till en högskola 
och sätta upp ett antal regler om hur detta ska gå till vara ett problem. Samti-
digt framgår att det är yrkesutbildning och akademiskt ämne som försöken 
att organisera rör, det finns något slags koncensus redan här om att det är 
detta som organisationsstrukturen trots allt ska spegla. Deltagarna i beslutssi-
tuationen ser att dessa är två delar av verksamheten, dels finns yrkesutbild-
ningar av tradition genom lärarhögskolan samt genom den inriktning hög-
skolefältet gavs genom reformen. Dels finns också det akademiska ämnet 
som en del av högskolan. Ämnet existerar genom att olika ämnen fanns på 
lärarhögskolan, men även om lärarna undervisar inom olika ämnen förstås 
det inte som ett sätt att bygga organisationsstrukturen. Att ha ämnet som en 
organiserande princip är något som kommer från det universitetsfält man 
nyligen gifts ihop med. Ämnet benämns som en ”resurs som måste samord-
nas” mer än något essentiellt för högskolan. Det finns dock tecken på att 
ämnet har något slags roll utöver att vara en resurs. I ett par av remissvaren 
beskrivs ämnet som ett sätt för lärare på olika linjer att samverka med 
varandra. Det akademiska ämnet blir på det sättet ett slags kitt mellan linjer 
men ges inte det egenvärde det har i en forskningsmiljö såsom det förstås av 
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röster från universiteten i reformarbetet under 70-talet. Detta med ämnet som 
samverkan är varken ett problem eller en lösning utifrån deltagarnas retorik i 
den här specifika beslutssituationen utan tycks vara det sätt som man språk-
ligt konstruerar ämnets plats i högskolan; som ett sätt att koppla ihop olika 
yrkesutbildningar.  

Lärarhögskolans arv kommer inte bara fram i den yrkesorientering som 
finns i hur man diskuterar kring organisationsstrukturen utan också i sådant 
som vem som gör utredningen och vilka som är med i remissvaren. Det är 
uteslutande organ för lärarutbildningen samlade i linjeform, ämnena, de lo-
kala linjerna och försöksverksamheten med YTH i Sandviken lyser med sin 
frånvaro. På det sättet förstås lag och förordning mycket utifrån den gamla 
lärarhögskolan. Detta är en högskola som redan har en organisation som 
enligt röster i arkivet fungerar tillfredställande, den nya högskoleförordning-
en ”passar inte” den typ av högskola som högskolan ”är”.  

Beslutssituation 1 tar inte sitt slut i någon utbredd förståelse eller balans 
mellan det gamla och det nya. Det som slutligen fattas beslut om handlar om 
ett klargörande av de olika enheternas uppgifter, organisationsstrukturen 
förändras inte. Lösningarna från den politiska beslutsprocessen får fortsätta 
leva sitt liv i högskolan utan förändringar. Ännu mindre vidrör man refor-
mens intentioner att ge plats för nya utbildningar på utbyggnadsorterna, vil-
ket möjligen skulle kräva en annan organisation än den ärvda lärarhögskole-
organisationen. 
I den diskussion som uppstår i beslutssituation 1 finns två huvudsakliga pro-
blemformuleringar, en rör hur ämnet ska organiseras och samsas med yrkes-
utbildningen och en annan rör rösterna som menar att översynen är proble-
met och att organisationen måste testas ytterligare ett år. Den förra problem-
formuleringen kommer ur den politiska organiseringen men också ur arvet 
från lärarhögskolan. Den senare uppstår i en diskussion mellan deltagarna i 
beslutssituationen och är den som i huvudsak formar själva den tillfälliga 
ordning som uppstår.  

Samtidigt som frågan om hur lagstiftningen ska tolkas och hur arvet från 
lärarhögskolan ska ta plats inte entydigt formuleras som ett problem som kan 
lösas eller vice versa så finns det i beslutssituationen en diskussion där del-
tagarna uppmärksammar att det finns en ny ordning att förhålla sig till; utta-
landen om att översynen varit utomordentligt svår vittnar om att man inser 
att det finns en ny situation där man inte är överens med varandra och där 
inte heller organisationen är överens med den lag och förordning som är 
tänkta att organisera den. De lösningar som tillhandahålls genom politiska 
beslut är till delar problematiska. Vad innebär en ämnesinstitution egentligen 
för den typ av högskola som Högskolan i Gävle/Sandviken är just då? Själva 
oordningen blir här en förutsättning för den kontextuella ordningen, man 
enas om att det inte finns lösningar att koppla ihop med problem. Deltagare 
förstår inte vilka problemen är, detta märks i uttalanden om att organisation-
en är oklar och att en beskrivning behövs. Det finns också tecken på att del-
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tagarna inte är överens om lösningar på eventuella problem. Detta märks i 
ambivalensen kring relationen mellan yrkesutbildning och det akademiska 
ämnet. Här tyngs lösningarna av dels föreställningar om vilket slags högs-
kola man ”är”, vilket tycks vara en före detta lärarhögskola men också en ny 
högskola. En lösning förefaller vara att se ämnet som ett sätt för linjerna att 
samverka. Snarare är det ett sätt för deltagarna att närma sig relationen och 
där ordet ”samverka” har gett något slags språklig mening till vad det hela 
handlar om. På så sätt ger beslutssituationen upphov till en mängd lösnings- 
och problemembryon som inte finner någon plats i just själva beslutet men 
som ändå förs upp på agendan av deltagare. 

Deltagarna är inte heller eniga i den andra problemformuleringen som ut-
vecklas, den om vad beslutssituationen handlar om. Detta märks i de två 
olika sätten att ta sig an översynen, där en grupp ser att översynen ska leda 
till förändring och en anser att organisationen ska utvärderas under ett senare 
skede. I detta kommer man dock till ett enande. Den lösning som man enas 
om är en mycket generisk organisatorisk sådan – att skjuta upp beslutet till 
senare. Det samma gäller det problem som man löser – att man egentligen 
inte förstår den egna organisationen och måste ta reda på mer. Den tillfälliga 
ordningen konstrueras också som en sådan av deltagarna. I översynen finns 
ingen tillfällig ordning i den meningen att man kommer överens om en ny 
beskrivning av organisationen genom organisationsstrukturen. Den tillfälliga 
ordningen uppstår ur diskussionen om översynen i sig, den överenskom-
melse man når är att förändringar i organisationsstrukturen måste vänta, men 
att det som kan hjälpa är en beskrivning av hur organisationen ser ut. Det 
finns inget avslut här i form av en ny organisationsstruktur, istället tar dis-
kussionen som förs i beslutssituation 1 sin fortsättning under hösten 1979 
vilken utgör en utgångspunkt för beslutssituation 2. 
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Beslutssituation 2 – Att rita om kartan efter 
verkligheten  

Under senhösten 1979 tar styrelsen återigen upp det arbetet som avslutades i 
och med den tillfälliga ordning som uppstod i beslutssituation 1. Från det att 
besluten bordlagts i maj 1978 hade över ett år förflutit och frågan om hur 
högskolans formella organisation skulle se ut blev återigen en del av högsko-
lestyrelsens dagordning. Syftet med översynen är höljt i liknande dunkel som 
det i beslutssituation 1, det finns inget uttalat syfte och de formella direkti-
ven för utredningen i översynen är få. I december 1979 beslutar styrelsen om 
ett par övergripande principer för organiseringen av högskolan, dels att ”be-
slutsmakten ska ligga så nära verkställighetsorgan som möjligt” och dels att 
en så ”effektiv och arbetsbesparande organisation som möjligt ska eftersträ-
vas” vilket bland annat exemplifieras med att ”antalet formella möten ska 
hållas nere78. Dessa principbeslut är de direktiv som ges av styrelsen till den 
grupp som ska utreda den formella organisationen. Högskolestyrelsen beslu-
tar vid samma möte att ta in yttranden från organisationen om ett förslag på 
ny organisation som utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av rektor tidigare 
under hösten. Svaren kretsar kring liknande frågor som vid beslutssituation 
1, hur ämnet ska organiseras och hur lagstiftningen ska tolkas. Återigen 
kommer också frågan om omorganisationen i sig upp, vad den syftar till och 
hur individer och grupper förstår högskolan genom omorganisationen.  Men 
i svaren kommer också ett förslag till ny linjenämndsorganisation upp, ett 
område som från början inte var uppe på agendan i beslutssituationen. Till 
skillnad från situation 1 så kommer högskolestyrelsen i denna beslutssituat-
ion överens om ett ställningstagande till en ny omorganisation, under ett 
möte i mars 198079. I en MBL-förhandling med de fackliga organisationerna 
möter dock förslaget på patrull80 och vid ett extrainkallat styrelsemöte på 
Vallbacken 9 maj 1980 stoppas större delen av förslaget, styrelsen beslutar 
att den befintliga institutionella organisationen ska bestå ytterligare ett år81.  

Det blir inte någon omorganisation utav översynen såsom de ursprungliga 
intentionerna var - att komma tillrätta med de problem som formulerades av 
utredningen i beslutssituation 1. Däremot fattas i beslutssituation 2 ett beslut 
som från början inte fanns på agendan, ett beslut som rör förslaget om ny 
linjenämndsindelning. Situation 2 innefattar följaktligen två delvis separata 
beslutsprocesser. Dels är det den beslutsprocess som stoppas, vilken rör vad 
som i arkivet kallas ”den institutionella organisationen” – fortsättningen på 
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beslutssituation 1. Dels är det en beslutsprocess som resulterar i en föränd-
ring av vad som i arkivet kallas ”linjenämndsorganisationen”.  

Vilka var problemen och lösningarna som formulerades i beslutssituation 
2 och varför kunde de inte mötas i en tillfällig ordning såsom presenterades i 
förändringsagendan? Och varför kom man till beslut om något som ur-
sprungligen inte fanns på agendan? 

Beslutsprocessen  
Arbetsgruppen som tillsattes av styrelsen under hösten 1979 bestod av Stig 
Axrup, utbildningsledare, Gösta Ivarsson, byrådirektör samt Erik Petrén, 
ordförande i linjenämnden för utbildningsyrkena. I remissomgången som 
följer utredningen kommer svar in från samtliga linjenämnder och institut-
ionsstyrelser, elevkårer, gruppen för biblioteks och läromedelsfrågor samt 
forsknings- och utvecklingsnämnden.82 

Utredningen för fram att det finns för många forum för beslut och för få 
för diskussion och idéutbyte på högskolan. Dessa två bör enligt utredningen 
skiljas åt av ”ekonomiska och funktionella skäl”. Man menar att beslutsin-
stanser inte bör vara fler än vad som krävs, samtidigt ska de vara tillräckliga 
för att ge utrymme för en växande organisation. Till sist menar man att in-
stitutionsindelningen och begreppet inte är relevant för den typen av ”liten” 
högskola som HiG/S då var. Institutionerna hade då ingen egen administrat-
ion, inte något arbetsgivaransvar och var inte heller anställningsmyndighet. 
Utredningen tillägger till sist att ”vid de större högskolorna har i flera fall 
den före detta lärarhögskolan i sin helhet blivit en ”institution för lärarut-
bildning’”83. 

I utredningsgruppens förslag i beslutssituation 2 tas ämnesblocksinstitut-
ionerna bort och dess uppgifter förs över till en rad andra organ. Istället för 
prefekter föreslås ämnesföreståndare som ska ta hand om ämnesutveckling-
en.  
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Bilaga 58 till högskolestyrelsens protokoll 17 december 1979. ”Förslag till institut-
ionell organisation av Högskolan i Gävle/Sandviken” s.6. Serie A1 vol. 2. 

Förslaget fortsätter i och med detta på den väg som grundlades av utred-
ningsgruppen i beslutssituation 1. Detta gör man dels med hänvisning till det 
redan befintliga argumentet om institutionsbegreppets ställning inom högs-
kolan. Gruppen menar att institutionsbegreppet inte är tillämpligt och att 
högskolan är för liten. Ett annat och mer centralt argument för att ta bort 
ämnesblocksinstitutionerna som inte fanns i beslutssituation 1 är att föränd-
ringen antas åstadkomma en mer rättvisande bild över hur högskolan funge-
rar, i utredningen förs fram: ”Att överföra uppgifter som berör utbildningen 
(från institutionsstyrelse) till linjenämnd innebär väsentligen en kodifiering 
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av nuvarande praxis på högskolan”84. En metafor som uppstår för att lyfta 
den tanken och som tycks vinna legitimitet inom framförallt linjenämnderna 
är att man genom omorganisationen ”ritar om kartan så att den passar verk-
ligheten”85. 

På samma sätt som argumentet att ta bort ämnesblocksinstitutionerna 
tycks ha vidgats så har också argumentet att sätta ämnet i centrum fått en 
vidare förankring: 

Sedan må vi tala om att leka ett litet universitet eller ej. Det är säkerligen ing-
en fördel för vår högskola om ni tar bårt (sic) ämnesblocksinstitutionerna86 

Citatet kommer från remissvaren till utredningen och är en del av diskuss-
ionen om huruvida ämnesblocksinstitutionerna ska finnas kvar eller inte. 
Curt Åberg som ligger bakom citatet var del av institutionsstyrelsen för äm-
nesblocket som omfattade naturorienterande ämnen och matematikämnen. 
Ämnesblocksstyrelsen tog ståndpunkten att ämnesblocksinstitutionerna 
skulle behållas, för att som uttrycks i remissvaret ”ge stadga åt ämnesut-
vecklingen”87. I remissrundan lägger Curt Åberg också ett eget yttrande som 
tillägg till institutionens gemensamma yttrande. Där utvecklar han tanken 
om ämnesblocksinstitutionernas roll i utvecklingen av ämnet. Han lyfter 
särskilt fram forskningsanknytning och anser inte att en ämnesföreståndare, 
såsom föreslås i utredningen, kan vara det bästa för verksamheten. Åberg 
förespår att forskningen kommer att öka inom högskolan, även om högsko-
lan, vilket Åberg påpekar vid den tiden inte hade några egna forskningsre-
surser. Samtidigt framhäver Åberg att det finns lärare inom högskolan som 
var aktiva inom forskningen redan då. Detta menar han i sitt yttrande leder 
till att det behövs forum för ämnet att utvecklas i. ”Det vore ytterst egen-
domligt om man inte längre hade ämnesinstitutioner att knyta denna verk-
samhet till utan endast ha löst hängande ämnesföreståndare att tillgå”88 och 
lyfter sedan som exempel att ett forum för ämnet behövs som remissinstans 
vid prövning av nya projekt.  

Curt Åbergs ställningstagande står i opposition till förslaget om att ta bort 
ämnesblocksinstitutionerna och istället ha ämnesföreståndare. Det är inte 
unikt bland remissvaren, men till större del bifaller de olika instanserna ut-
redningens förslag om att ta bort ämnesblocksinstitutionerna. Vid sin sida 
har dock Åberg, och den ämnesblocksinstitutionen han är knuten till, Curt 
Forsberg vid ämnesblocksinstitutionen för samhällsorienterande ämnen, 
vilken också föreslår att ämnesblocksinstitutionerna ska behållas89. Forsbergs 
argument är dock något annorlunda än Curt Åbergs, han lyfter fram högsko-
lestyrelsens direktiv vilka säger att beslutanderätten ska ligga så nära verk-
ställande organ som möjligt och att det bäst sker i ämnesblocksinstitutionen. 
Forsberg menar att institutionerna är ett forum för inflytande, särskilt för de 
studerande och att det på så sätt är ett organ som ”återförsäkrar demokrati”.  
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De övriga institutionsstyrelserna och linjenämnderna bifaller förslaget om 
att ta bort ämnesblocksinstitutionerna men både institutionsstyrelsen för 
klasslärarlinjen, förskollärarlinjen, samt för kommunikationsämnen under-
stryker vikten av att ämnet ges en plats i organisationen och särskilt att äm-
nesföreståndaren bör ha en stark roll. Även elevkårerna har liknande stånd-
punkter. Argumenten för ämnet hos övriga remissinstanser har dock en 
övervikt mot att det är centralt för elev- och lärarinflytande90 snarare än Curt 
Åbergs tanke om att ämnet har mer av ett egenvärde – att det är ett sätt att 
utvecklas.  

I diskussionen som uppstår i utredningen och dess remissvar finns frågan 
om ämnesblocksinstitutionens vara eller icke vara, om hur ämnet och yrkes-
utbildning ska organiseras. I den diskussionen uttrycks en ambivalens om 
vad man gör på högskolan och vad man bör göra, vad man är för slags och 
vilket slags högskola man bör vara. Ska man utbilda människor för yrkesli-
vet, ska man forska och hur hänger dessa ihop? Är det en ny högskola, en 
före detta lärarhögskola eller ett litet universitet som Högskolan i 
Gävle/Sandviken ska sikta mot att bli? I översynen utvecklas också ett slags 
metanivå till detta. Här kommer idéer om organisationsöversyner och omor-
ganisationer som praktiker i sig fram. Dessa idéer handlar å ena sidan om i 
vilken utsträckning omorganisationen handlar om att beskriva och förstå det 
man hittills gjort på ett mer relevant sätt; å andra sidan om i vilken utsträck-
ning omorganisationen handlar om att utveckla högskolan utifrån vad man 
vill vara för organisation samt utifrån förväntningar som finns inom och 
utanför högskolan på dess uppgift. Dessa två sätt att förstå översynen hos 
deltagarna flätas samman i en väv av argument och föreställningar om hög-
skolans belägenhet. Vi ska nu undersöka dessa närmre. 

Vad gäller ämnesutvecklingen så är den inte central i den organisation 
som föreslås i utredningen, där linjenämnderna tar ämnesblockinstitutioner-
nas roll. Ämnet diskuteras inte annat än översiktligt i det slutgiltiga besluts-
underlaget, en tanke om att ämnesgrupper utan beslutanderätt ska fungera 
som ämnesutvecklare anammas men vad detta har för konsekvenser för hög-
skolans utveckling diskuteras inte. De som förordar ämnesblocksinstitutioner 
för ämnesutveckling och forskningsanknytning får ingen sparringpartner hos 
de som tycker annorlunda. Ämnet är inte en lösning på något utan ett faktum 
att ta hänsyn till och förstås i mycket som en fråga om resursfördelning. 
Forskningsanknytning lyfts inte fram i utredningen, den är en icke-fråga. Att 
de flesta som yttrat sig angående forsknings- och utvecklingsnämnden menar 
att den ska vara integrerad i linjenämnderna har kanske motsvarighet i det att 
man gärna ser verksamheten som organiserande utbildningslinjer mer än 
forskningsverksamhet. Det är egentligen bara institutionsstyrelsen för 
No/Ma samt den för SO samt FoU-nämnden som lyfter fram ämnesutveckl-
ing och forskningsanknytning. 

Vad gäller metanivån, vad översynen handlar om, så fångas två olika sätt 
att förhålla sig till detta på genom två olika metaforer. Den första metaforen 
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är att ”rita om kartan efter verkligheten” vilken illustrerar tanken om översy-
nen som ett sätt att komma överens om vad man gör. Den andra metaforen är 
”att leka litet universitet” vilken illustrerar att det finns ett annat sätt att för-
stå organisering på i den nya högskolan – att det handlar om vilken organi-
sation man vill bli. Den metafor som vinner inflytande i det slutgiltiga för-
slaget till högskolestyrelsen är att man bör rita om kartan efter verkligheten 
och att institutionsbegreppet i högskoleförordningen därmed inte är tillämp-
ligt på högskolans organisation. Själva syftet med omorganisationen blir här 
att man anpassar organisationsstrukturen efter en uppfattning om vad som 
redan är praxis på högskolan. Högskolelagen ger utrymme för en annan 
självbeskrivning än den rådande, som inte anses passa för en liten högskola 
och på så sätt tar man hjälp av förordningen för att legitimera den organisat-
ion man redan har. Här används dock samma förordning av dem som menar 
det motsatta, förordningen används också för att peka på att högskolan ska 
ha en institution. Här lyfter man fram att andra mindre högskolor har institut-
ioner, bland andra Curt Åberg påpekar detta. Detta har dock inte tagit skruv 
hos institutionsmotståndarna. Samma paragrafer i högskoleförordningen blir 
då lösningar i två motstridiga agendor. Förhållningssättet att man vill ha ett 
forum för ämnesutveckling står samtidigt för något likartat, att bygga en 
högskola på en lärarhögskola, men här förstås detta som att den politiska 
organiseringen och de nya aktiviteterna i form av forskning ger möjlighet att 
beskriva något man vill bli snarare än något man är. Inte heller den här håll-
ningen innefattar några särskilt utvecklade idéer om innehåll, däremot om en 
riktning som är något annat än att beskriva den befintliga organisationen på 
ett rättvisande sätt. Det centrala värdet blir ämnesutveckling vilket represen-
terar ett annat sätt att förstå förändring av den formella organisationen än att 
uppnå en passande beskrivning. Högskolan i Gävle/Sandviken blir här en 
framtida högskola. 

Utredningen som tillsattes för att komma med förslag till ny institutionell 
organisation hade inte till uppgift att lämna förslag på hur linjenämnderna 
skulle delas in, istället kommer ett förslag till sådan förändring upp på dag-
ordningen genom de diskussioner som förs i remissvarsarbetet. Det är Linje-
nämnden för enstaka kurser och lokala linjer (LNE) som i sitt remissvar till 
utredningen tar upp frågan om ny nämndorganisation91. Förslaget från LNE 
utgår till stor del från hur den egna nämnden fungerar och inte fungerar. 
Linjenämnden lyfter fram problem med att de enstaka kurserna som helhet 
omfattar vitt skilda områden och att nämndledamöterna har att ta ställning 
till alla dessa områden vilka kan omfatta kurser inom allt från ”kulturpeda-
gogik till cellulosateknik” liksom lokala linjer som ”friskvårdslinje och ar-
betsliv-arbetsmiljölinje”. Detta förhållande menar nämnden kan ”anses som 
omöjligt”92. Istället föreslår man att enstaka kurser och lokala linjer bör av-
handlas i nämnder där de med avseende på ämne eller yrkesutbildning har en 
samhörighet med varandra.  
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Nämndens förslag om förändrad linjenämndsorganisation blev del av be-
slutsprocessen kring den institutionella organisationen, förståelsen av arbetet 
i linjenämnderna som en del av förändringen av den formella organisationen 
fick genomslagskraft i styrelsen eller utredningsgruppen, den togs på allvar 
och blev en del av arbetet med att göra om organisationen. Den fortsätter 
dock att vara en egen punkt på dagordningen med ett eget beslutsunderlag 
och integreras inte med frågan om den institutionella organisationen93. På 
samma sätt får inte heller den ändrade nämndorganisationen något större 
genomslag i förändringen av den institutionella organisationen, det blir två 
parallella beslutsprocesser.  

I beslutssituation 2 är inte den dagliga verksamheten i form av utbildning 
och forskning en del av direktiven från högskolestyrelsen eller utav utred-
ningens förslag, vilka främst berör olika organisatoriska enheters relation till 
varandra samt beslutsmakt. De första att uppmärksamma själva innehållet i 
verksamheten var linjenämnden för enstaka kurser och lokala linjer. Istället 
för att vara en del av diskussionen om ämnesblocksinstitutionerna vara eller 
icke vara och linjenämndernas roll så förstod man behovet av organisering 
på en annan dimension där man i större utsträckning utgick från verksamhet-
en och vilka aktiviteter som pågick däri i form av forskning och utbildning. 
Sett utifrån avhandlingens perspektiv så tangerar frågan om linjenämnderna 
och de problem som uppmärksammas där diskussionen om vilken högskola 
man är och vilken man vill bli, vilket är centralt i förståelsen av vad som 
händer i diskussionerna kring den institutionella organisationen. Den ur-
sprungliga nämndorganisationen utgick från den befintliga lärarhögskolan 
samt politiska beslut. Man hade en nämnd för undervisningsyrken vilken var 
en fortsättning på lärarhögskolan, en nämnd för YTH vilken var beslutad på 
riksnivå samt en nämnd för enstaka kurser och lokala linjer. Den sistnämnda 
var en central del av reformen 1977 som ett verktyg att utveckla högre ut-
bildning mot återkommande utbildning för redan yrkesverksamma94. Nämn-
dens namn var hämtad direkt från reformarbetet. Utöver detta hade man lite 
på sidan linjenämnden för administrativa och ekonomiska yrkesutbildningar 
vilken delvis var en kommunal utbildning.  

Det LNE uppmärksammar under utredningens gång är att den samman-
sättning av nämnder som kom från reformarbetet inte längre fungerade i 
högskolan, nämndledamöterna hade inte kompetens att avgöra frågor i alla 
de områden som de enstaka kurserna samt lokala linjerna omfattade. Istället 
lyfte man fram de olika områdena ur paraplyet enstaka kurser och lokala 
linjer och gav dem plats inom verksamhetsområden som de platsade i vad 
gällde anknytning till antingen yrkesutbildningsområde eller ämnesområde. 
Man lämnade på så sätt delvis idén om att vara en reformerad lärarhögskola 
och skapade en egen förståelse av sammansättningen av verksamheten. De 
nya linjenämnder som skapades byggde på de yrkesutbildningssektorer som 
konstruerats i reformen, men utgick också från en upplevd verklighet på den 
lokala nivån. Den nya nämndorganisationen var inte såsom förslaget om 
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ämnesutveckling i den andra beslutsprocessen i beslutssituation 2, förankrad 
i en tanke om framtiden. Men den är ändå ett uttryck för att man höll på att 
bli något annat än en omorganiserad lärarhögskola. Den nya linjenämndsor-
ganisationen beskrev en högskola som rörde sig inom ett flertal vetenskaps-
områden, idag hade vi tänkt på dem som naturvetenskap och teknik, sam-
hällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap. Detta var dock en 
tanke som låg flera år in i framtiden för Högskolan i Gävle/Sandviken. Den 
logik som processen är orienterad utifrån är inte direkt framtidsinriktad utan 
kretsade kring att organisera utifrån det man redan gjorde, att åstadkomma 
en mer relevant struktur för att nämndledamöterna skulle kunna fatta bättre 
beslut. Genom att använda sig av yrkesutbildningssektorerna som lösningar 
skapade man en organisationsstruktur som man ansåg bättre skulle kunna 
möta de behov organisationen hade. Reformens lösningar blir lösningar även 
i den lokala organisationen; med hjälp av sektorerna skapas en vad man me-
nar är en mer ändamålsenlig indelning av linjenämnderna.  

I den nya organisationen behölls linjenämnden för undervisningsyrken 
samt linjenämnden för administration och ekonomi. Försöksnämnden för 
YTH blev en egen, permanent nämnd medan organiseringen av de enstaka 
kurserna och lokala linjerna upphörde i en egen nämnd och lades ut på de 
respektive nämnder där de ämnesmässigt bäst passar in. Den fortsatta 
nämndorganisationen efter beslut i högskolestyrelsen blev: 

 
• Linjenämnden för tekniska yrkesutbildningar (LNT) 
• Linjenämnden för undervisningsyrkena (LNU) 
• Linjenämndens för administrativa och ekonomiska yrkesutbildningar 

(LNA) 
• Linjenämnden för sociala yrkesutbildningar och för kultur- och inform-

ationsyrken (LNS)95 

Förslaget från utredningsgruppen om ny institutionell organisation mötte 
dock motstånd i en MBL-förhandling 18 april 198096. Kritiken från facken 
var samstämmig och genomgripande, båda yrkade på avslag. Kritiken omfat-
tade i huvudsak två punkter – förslaget stred mot högskoleförordningens 26 
§ vilken föreskrev att verksamheten skulle bedrivas i institutioner eller arbet-
senheter, detta skulle enligt facket inte bli fallet för de enstaka kurserna och 
lokala linjerna i den nya institutionella organisationen. Man menade också 
att remisstiden på en månad varit för kort. Hela omorganisationen stoppas 
till slut under ett extrainkallat styrelsemöte på Vallbacken 9 maj 1980 då den 
befintliga organisationen beslöts att bestå till 30 juni 198197.  
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Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
Den tudelning som finns mellan beslutsprocesserna i situationen kan sägas 
finnas i två epistemologiska avseenden, dels genom hur situationen redovi-
sas i arkivdokumenten och dels utifrån en analys av situationen.  I redovis-
ningen i dokumenten så behandlas de två processerna som två separata be-
slutssituationer av högskolestyrelsen genom att den har två egna punkter på 
dagordningarna för de aktuella styrelsemötena, och följaktligen återfinns i 
separata paragrafer i styrelseprotokollen. Samtidigt behandlas de två skilda 
besluten som en gemensam beslutssituation då de utreds och diskuteras till-
sammans i samma utredning. Utifrån avhandlingens analytiska ansats finns 
anledning att betrakta processerna som sammanflätade. Frågan om linje-
nämndsorganisationen uppstod i den ursprungliga frågan om den institution-
ella organisationen. Den första processen om den institutionella organisat-
ionen har samma karaktär som den i beslutssituation 1. Till en början handlar 
beslutssituation 2 om att se över de olika enheternas funktioner och uppgifter 
– ska förändringar i organisationsstrukturen göras? Utredningsgruppen 
kommer med ett förslag där förändringar i nämnds- och institutionsorgani-
sationen föreslås. Samtidigt införs här en idé om vad själva översynen hand-
lar om - att anpassa beskrivningen av organisationen så den bättre passar den 
befintliga organisationen. I remissvaren uppstår en annorlunda problemfor-
mulering vad gäller den ursprungliga frågan om hur linjer och ämnen ska 
organiseras, en del av högskolan vill utveckla ämnet. I detta bildas också ett 
annorlunda sätt att se på översynen jämfört med det där man vill rita om 
kartan efter verkligheten; det handlar om en omorganisation för att bli ett 
annat slags högskola som får allt mer forskningsresurser. Liksom i beslutssi-
tuation 1 skapas ingen tillfällig ordning i den meningen att man kommer 
överens om att förändra något, även här kommer man överens om att skjuta 
på en eventuell omorganisation. I beslutssituation 1 så hade den överens-
kommelsen i sig något koncensusartat över sig, deltagarna var överens om 
att de inte var överens. I beslutssituation 2 är ett beslut nära men stoppas sent 
i beslutsprocessen, det kan förstås utifrån en av motsättningarna som finns – 
den om hur högskoleförordningen ska tolkas i fråga om institutionens vara 
eller icke-vara. I beslutssituation 2 har högskoleförordningen mer antagit 
formen som både problem och lösning vilket också tillfälligt ha ökat mot-
sättningar mellan deltagare. Lösningarna från reformen används av olika 
deltagare i olika agendor. I den motsättningen finns också de olika sätten att 
se på vilket slags organisation man ska vara och vad översynen ska leda till. 
Den tillfälliga ordning som skapas kommer från ett beslut i högskolestyrel-
sen vilket till delar baserades på fackets ståndpunkt i MBL-förhandlingen.  

I beslutssituation 2 uppstår dock en tillfällig ordning vad gäller linje-
nämndernas sammansättning. Det är en ordning som inte präglas av konflikt 
eller olika sätt att konstruera politiska beslut som problem eller lösningar. 
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Den andra processen om linjenämndsorganisationen uppstår ur ett verksam-
hetsproblem, eller konstrueras åtminstone på det sättet. Här finns ingen tolk-
ning av de politiska lösningarna, det finns ingen diskussion om vad högsko-
lan ska vara för slags högskola eller olika sätt att betrakta förändring av or-
ganisationen. Samtidigt är förändringen en direkt följd av reformen, de me-
del som tilldelats för enstaka kurser resulterade i ett utbildningsutbud som 
utvecklades snabbt under de första åren. Utvecklingen gjorde att kompetens 
fattades i de beslutsfattande organen vilka då behövde förändras. Det går inte 
att säga att det här var ett område som saknade konflikter på högskolan, det 
går att på andra ställen se att frågor om utbildningsutbudet dras med mot-
sättningar och olika tolkningar. Men i den här beslutssituationen är det till-
synes konfliktfritt.  

Beslutet om den institutionella organisationen var på många sätt ett icke-
beslut, beslutet sköts upp. Givet att beslutsfattare såsom en högskolestyrelse 
söker beslut att fatta, man gör det man är satt att göra vilket till exempel ger 
legitimitet, så kan vi förstå beslutet om linjenämndsorganisationen kanske 
inte bara som ett okomplicerat beslut i det att det byggde på ett klart definie-
rat och välavgränsat problem. Vi kan också betrakta det som en beslutssitu-
ation där en lösning fördes fram av en deltagare (LNE) som en del av den 
ursprungliga översynen, och som blev attraktivt för att det kunde kopplas till 
ett problem som man kunde enas kring. Den konflikt som pågick runt in-
stitutionsorganisationen dämpades något när ett beslut kunde fattas om 
någonting. Den tillfälliga ordningen adderade också något till deltagarnas 
sätt att förstå sin organisation; att organisera hade fram tills beslutet om lin-
jenämndsorganisationen handlat om att fördela uppgifter och beslutsmakt 
utifrån en anpassning av politiska lösningar och vad de innebar för högsko-
lan. I den här ordningen infördes en ytterligare aspekt av organisering – att 
den kunde handla om att anpassa den formella organisationen utifrån den 
verksamhet som höll på att utvecklas i den nya högskolan.  
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Beslutssituation 3 – Beslut blir möjligt  

Året är 1980 och lärare och personal har nu tre verksamhetsår bakom sig i 
den nya högskolan. Ännu har man inte kommit överens om någon annan 
formell organisation än den som funnits sen högskolans grundande; alterna-
tiva lösningar på ämnets och yrkesutbildningens organisering lever vidare 
och så gör också frågan om vad högskolan är för slags högskola. Samtidigt 
utvecklas verksamheten och alltfler enstaka kurser utarbetas; företagsteknik-
linjen med tillhörande kurser utvecklas, likaså arbetar man med en lokal linje 
i friskvård. Sveriges universitet och högskolor styrs nu av en borgerlig 
koalitionsregering med Thorbjörn Fälldin som statsminister. På utbildnings-
departementet börjar de årliga anslagen till högskolans verksamhet alltmer 
riktas bort från lärarutbildningar mot en bredare profil där övriga yrkesut-
bildningssektorerna fick alltmer anslag medan antalet utbildningsplatser för 
lärarutbildningar stod still eller minskade. Högskolesektorn har inte genom-
gått någon ytterligare reform sedan 1977 men genom den löpande politiska 
organiseringen har högskolornas förutsättningar förändrats. I denna kontext 
kommer högskolan slutligen fram till ett beslut om en förändrad institution-
ell organisation. 

Liksom beslutssituation 2 är beslutssituation 3 en fortsättning på föregå-
ende beslutssituation, beslutssituation 2 gav upphov till fortsatta direktiv om 
översyn även om frågan tillfälligtvis bordlades. Vid det extrainkallade sty-
relsemötet i maj 198098 hade man beslutat om att inte ändra organisationen 
och att den befintliga organisationen skulle bestå ytterligare ett år. Styrelsen 
beslutade då också om en rad åtgärder för det fortsatta arbetet med en för-
ändrad institutionell organisation. Dels uppdrog styrelsen åt ämnesblocksin-
stitutionernas styrelser att utreda och föreslå hur ämnesgrupperingar kunde 
organiseras. Ett liknande uppdrag gavs till linjeinstitutionsstyrelserna. Rek-
torsämbetet fick uppdraget att se över instruktionerna för linje- och ämnes-
blocksinstitutioner samt att se över ämnesblockstillhörigheten för enstaka 
kurser och lokala linjer. Dessa direktiv gav en inriktning på beslutssituation 
3. Det handlade om att fortsätta att söka en organisation för ämnet och äm-
nesgrupperna samt utvärdera institutionernas roll. Man sökte också fortsätt-
ningsvis en organisatorisk tillhörighet för enstaka kurser och lokala linjer, en 
verksamhet som var central i den statliga reformen. Men ville också fortsätta 
arbetet med att se över vilka ansvarsområden och befogenheter de olika in-
stitutionerna hade och skulle ha. 99 
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Uppgiften att se över den institutionella organisationen togs återigen upp 
under hösten 1980, den 3 november 1980 beslutar högskolestyrelsen om att 
avsätta medel till en konsult för fortsatt utredning av både den institutionella 
organisationen samt förvaltningsorganisationen. Styrelsens beslut utgår från 
en offert man fått in från Statskonsult Organisation AB, man avsätter 96000 
kronor. Direktiv till konsulten framgår inte, utan endast att det är en fortsatt 
utredning.100 I slutet av 1980 bildas en grupp som kallas ”Arbetsgruppen för 
den institutionella organisationen”, ett slags referensgrupp till konsulten. 
Gruppen bestod av en majoritet lärare och möttes vid tolv tillfällen under en 
period av mindre än tre månader mellan 24 november 1980 och 16 februari 
1981.101 

Gruppen tycks ha varit tongivande i diskussionen kring, och beskrivning-
en av, högskolans belägenhet vid den tiden och de fick också inflytande över 
beslutssituationen. Rapporter och PM författade av gruppen bildade underlag 
till beslut för högskolestyrelsen, 3 mars 1981 fattade högskolestyrelsen be-
slut om att anta ett ”principförslag till ny organisation” vilket utformats av 
gruppen102. Detta förslag beskrev inriktning och arbetssätt för högskolan.  

Vid styrelsemötet 27 april 1981 fortsätter man att fatta beslut i frågan om 
den institutionella organisationen: 

 
• att två institutioner inrättas: 1 för beteendevetenskapliga, naturveten-

skapliga ämnen och samhällsvetenskapliga; 1 för metodik och kommu-
nikationsämnen 

• att institutionsstyrelserna ska bestå av fem ledamöter och suppleanter för 
anställda och studenter 

• att enlig högskoleförordningen kap 15 § 15 ha en prefekt som är ledamot 
av institutionsstyrelserna men utses av högskolestyrelsen och inte av be-
rörda grupper103 

Beslutssituation 3 utgör avslutet på de inledande årens samling av beslutssi-
tuationer där den tillfälliga ordningen i huvudsak utgjordes av uppskjutande 
av beslut. De föregående beslutssituationerna hade karaktäriserats av osäker-
het; vilka beslut man kan eller bör fatta, vad man är för slags verksamhet. 
Under beslutssituation 3 ändras dock detta. Här når man i mars 1981 fram 
till en överenskommelse om en ny organisation som sedan också genomförs. 
Samtidigt karaktäriseras situation 3 av nyheter, här blir vi bekanta med nya 
idéer om den egna organisationen samt förhållningssätt till detta att vara en 
högskola. Vilka är dessa nyheter och hur kommer de in i beslutssituationen? 
Vad för gemensam idé om organisationen kommer man till sist överens om? 
Och varför kom man tredje gången gillt slutligen fram till denna idé? 
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Beslutsprocessen  
Det principförslag som antogs av styrelsen i mars tog ett grepp runt hela den 
institutionella organisationen och ritade om en stor del av den med undantag 
för linjenämndernas indelning.104 Förslaget innehöll dels konkreta förslag till 
ny organisation men också en del där man beskrev de principer varpå försla-
get vilar och som utvecklats i arbetet som referensgruppen gjort. I förslaget 
skissas en lösning där antalet institutioner minskas från dåvarande sju styck-
en till två stycken och att varje lärare ska tillhöra endast en institution. Detta 
relateras direkt till att högskoleförordningen anvisar att minst två institution-
er eller arbetsenheter ska finnas. Man menar att ”Utveckling, forskning och 
utvecklingsarbete vid högskoleenhet ska drivas inom institutioner eller andra 
arbetsenheter”105. Man föreslår att institutionen ska ledas av en institutions-
styrelse och en prefekt och räknar sen upp deras uppgifter utifrån högskole-
förordningen. Inom institutionerna föreslår gruppen att man bildar ämnes-
grupper vilka består av lärare som undervisar inom samma ämnesområde. 
Gruppens uppgifter blir ämnesutveckling och utveckling av nya kurser. Insti-
tutionsstyrelserna ska också kunna delegera uppgifter till ämnesgruppen. 

Linjenämndens uppgifter definieras inte närmre än till de uppgifter de har 
enligt högskoleförordningen. Antalet linjenämnder och deras indelning före-
slås vara intakta, men av kostnadsskäl med ett minskat antal ledamöter och 
möten. Vidare föreslår man att man inom linjenämnderna inrättar bered-
ningsgrupper för de olika linjerna vilka utgörs av ledamöterna för respektive 
linje i linjenämnden. Beredningsgruppens uppgifter formuleras som att de 
respektive ledamöterna ska ”förankra frågorna i de grupper som valt dem”106, 
vilka frågorna är i det här sammanhanget anges inte. Linjenämnden ska 
kunna delegera beslut till beredningsgruppen.  

Utredningen föreslår också att man bildar lärarlag vilka är de enheter som 
genomför utbildningen och ser till att de strategiska målen uppfylls. Lärarla-
gen ska arbeta utifrån riktlinjer som getts av linjenämnden samt också på 
delegation från nämnden. Lagen består av de lärare som genomför en kurs, 
dessa utser också en kursföreståndare. Detta betyder att en lärare kan ingå i 
flera lärarlag samtidigt. Ett antal organ för samarbete och idédiskussion före-
slås. Dels ska detta ske i kurskonferenser vilka består av ett lärarlag samt 
studenter på aktuell kurs. Man har också linjekonferenser med samtliga lä-
rare på en linje samt utbildningskonferenser vilka är linjekonferensen med 
studentrepresentanter. Både lärarlagen och ämnesgrupperna beskrivs som 
”informella” 107 av utredningen i den meningen att de inte föreskrivs av hög-
skoleförordningen. Man menar dock att de får viss formell form genom att 
beslut kan delegeras från institutionsstyrelser och linjenämnder till de infor-
mella organen. I utredningen föreslås också att arbetet med forsknings- och 
utvecklingsarbete ska knytas direkt till linjenämnderna och inte bedrivas i en 
separat nämnd.  

Den nya organisationen beskrivs enligt följande skiss: 
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Bilaga 93 till högskolestyrelsens protokoll 27 april 1981 Skiss daterad 810216.  
Serie A1 vol. 3.  

Principförslaget innehöll inte bara, som namnet skvallrar om, förslag till ny 
struktur utan också principer för hur organisationen skulle utformas. Försla-
get är formulerat under sex punkter: 

 
• Högskolans ”strategiska mål” beträffande innehåll och arbetssätt, 
• ”Vissa allmänna organisatoriska principer”  
• Verksamhetens krav 
• Personalens krav 
• Studerandes krav  
• Formella krav enligt högskoleförordningen.108 

De strategiska målen vad gäller innehåll anges i befintliga studieplatser i 
relation till antalet studieplatser fem år senare. Den totala mängden studie-
platser varken ökar eller minskar utan är ungefär densamma fem år senare. 
Dock sker en viss omstrukturering av platserna där tekniska, ekonomiska 
och administrativa utbildningar ökar medan lärarutbildningarna minskar med 
ungefär 5 %. De enstaka kurserna riktas mer mot teknik, naturvetenskap, 
vård, data och undervisning. Vad gäller forskningsanknytning så anger man 
barnomsorg, vård och teknik som prioriterade områden. Omstruktureringen 
sker utifrån att statsanslagen fördelas på sektorerna så att vissa minskar och 
andra ökar. De strategiska målen vad gäller arbetssätt uppges vara demo-
krati, helhetsperspektiv, yrkesperspektiv, kunskapsutveckling och samverkan 
mellan linjer.  
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I den här omorganisationen bildar man två stycken institutioner av det 
som tidigare var sju institutioner. Tanken om att ha linjeinstitutioner och 
ämnesblocksinstitutioner överges och ämnesblockstanken är den som får ta 
plats i formationen av de nya institutionerna. En institution för beteendeve-
tenskapliga, naturvetenskapliga ämnen och samhällsvetenskapliga samt en 
institution för metodik och kommunikationsämnen. I Institutionen för meto-
dik och kommunikation samlas dels undervisningsämnen såsom didaktik och 
pedagogik samt humaniora medan den andra institutionen omfattar reste-
rande ämnesområden109. Institutioner som lösning hade som vi sett sitt ur-
sprung i universitetens organisation innan reformen under 70-talet110. In-
stitutionerna hade drivit arbetet med ämnesutveckling och forskning, även 
om linje- och utbildningsnämnder samt fakultets- och sektorsorgan hade haft 
formell makt över medelstilldelning och liknande. Princippropositionen 
öppnade för att lösningen med att ha institutionerna kvar trots en förstärk-
ning av linjenämnderna var ett sätt att jämka tidigare organisation av univer-
siteten med den nya principen om yrkesorientering av högre utbildning. Här 
öppnades för flexibilitet vad gäller institutioner på de nya högskolorna och 
att de resursfördelningsfrågor samt planering som skulle ske inom institut-
ionerna kunde ske i förenklade organ vilket återfinns i begreppet ”arbetsen-
heter” i högskoleförordningen. I den här beslutssituationen orienterar man 
sig inom högskolan mot traditionella ämnesinstitutioner, om än i två stora 
block. Från och med här föreslås att en lärare enbart ska höra till en och 
samma institution och att man på så sätt efterliknar idén om institutionen 
som arbetsgivare och prefekten som chef111. Yttranden från organisationen 
tyder på att man börjar förstå institutionerna inte som resursfördelare i den 
meningen att man fördelar lärartid eller material utan att det är själva ämnes-
kunskaperna som är resursen som fördelas på linjer och enstaka kurser112. 
Det går också att se idéer om att de nya institutionerna ska utgöra forum för 
ämnesutveckling på ett liknande sätt som beskrivs av Curt Åberg i föregå-
ende beslutssituation.  

Under högskolans första år hade man behandlat frågor om forskning- och 
utvecklingsarbete i en särskild grupp ”Nämnden för forsknings - och ut-
vecklingsarbete”. Nämnden inrättades 1977, den skulle verka för och främja 
forskningsfrågor samt bereda förslag på fördelning av forsknings- och ut-
vecklingsmedel. Nämnden leddes av en disputerad lektor och hade represen-
tation från lärare, studenter, facket och allmänna intressen. I nämndens upp-
gifter ingick att äska medel från regionstyrelsen som man sen fördelade på 
olika projekt inom högskolan.113 Vid beslutet om ny organisation i beslutssi-
tuation 3 fattades två beslut som rörde forsknings- och utvecklingsfrågorna i 
högskolan, dels till vilka ämnesområden resurser skulle koncentreras114 och 
dels att forsknings- och utvecklingsnämnden skulle avvecklas.115  

Jag återvänder nu kort till reformen 1977 för att förklara forskningsorga-
nisationen vid den här tiden och se hur forskningen tog plats i den politiska 
organiseringen. I reformen som högskolan uppstod ur var inte forskning med 
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som ett föremål för reformering, utredningen som tillsattes under slutet av 
60-talet hade som uttalad uppgift att se över grundutbildningen116. Forsk-
ningsfrågan blev dock obönhörligen en del av det faktiska utredningsarbetet 
i det att forskning och grundutbildning även då förutsattes ha viss anknyt-
ning. U68 duckade i stora delar frågan om forskning och forskningsanknyt-
ning, remissvaren som följde utredningen uppmanade dock till vidare över-
syn vilket också blev uppgiften för den beredning som följde utredningen. 
Beredningen menade att forskningsanknuten grundutbildning är viktigare än 
vad utredningen framhöll ”all högskoleutbildning (bör) ha ett samband med 
forskning”117.  

Beredningen presenterade sju punkter som forskningsanknytningen skulle 
realiseras genom:  

 
1. Vidgad rekryteringsbas för forskarutbildningen  
2. Överbrygga klyftor mellan institutionellt forskningsanknuten och 

icke forskningsanknuten utbildning  
3. Principen att resurser för grundutbildning och forsk-

ning/forskarutbildning ska hållas samman ämnesvis ska vara väg-
ledande vid institutionsindelning   

4. Organ för forskning ska få representation och inflytande över or-
gan för grundutbildning  

5. Alla universitetslektorer bör ingå i en fakultet/sektion  
6. Universitetslektorer ska forska, även de på högskolor utan fast 

forskningsorganisation genom omfördelning av lärartid 
7. Forskningsprojekt (utan krav på speciell utrustning) bör kunna 

förläggas till högskoleorter utan fast forskningsorganisation118  

Den enhet som främst stod för överbryggandet mellan universitet och högs-
kola var regionstyrelserna. Ett huvudsyfte med deras inrättade var att skapa 
en plattform för anknytning mellan enheter med och enheter utan fast forsk-
ningsorganisation119. Det fanns följaktligen en regional organisation för 
forskningsanknytning och i den fanns en central ambition och idé om hur 
forskningsanknytning skulle organiseras mellan de nya högskolorna utan 
fasta forskningsresurser och de äldre universiteten. Det saknades dock direk-
tiv angående vilka slags lokala enheter som skulle organisera de aktiviteter 
som var förbundna med forsknings- och utvecklingsfrågor. På HiG/S hade 
man valt att inrätta en egen nämnd i frågan. 

Regionstyrelsen fick till uppgift att disponera medel för forskningsan-
knytning. Högskolans forskningsnämnd hade till uppgift att äska medel däri-
från. En stor del av fördelningen av pengarna gick under de första åren till 
projekt som drevs av personer från lärarutbildningar. För läsåret 1977/78 
tilldelades högskolan av regionstyrelsen 140 000 kronor i medel för forsk-
ningsanknytning. 40 000 av dessa fördelade regionstyrelsen till förberedelse 
för fyra forskningsprojekt inom utbildningssektorn. Av de 100 000 som hög-
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skolan själv förfogade över tilldelade man 15 000 för att utveckla en kurs i 
forskningsmetodik och 10 000 till forskningsanknytning av YTH-
utbildningen. Resterande 75 000 gick dels till 11 projekt inom utbildnings-
sektorn och dels gjordes en avsättning för projekt under vårterminen.120 Un-
der denna tid fanns också medel för utvecklingsarbete vilket innebar medel 
för utveckling av kurser, pedagogik och liknande. Även denna tilldelning 
hade FoU-nämnden ansvar för att bereda för beslut i högskolestyrelsen. Vid 
tilldelningen av medlen i januari 1978 gick samtliga medel till kurser inom 
utbildningsyrken121. Utbildningssektorns dominans vid den tidiga medelstill-
delningen sammanfaller med dess dominans vad gäller högskolan i allmän-
het. Vid tiden för beslutssituation 3 hade karaktären på forskningsaktivteter-
na förändrats något, liksom sammansättningen av de projekt som bedrevs. I 
januari 1980, ungefär ett år innan beslutssituation 3, samlades FoU-nämnden 
för ”överläggning” om forsknings- och utvecklingsverksamheten122. Det är 
inget formellt möte vilket gör att det saknar beslutsprotokoll, dock finns 
minnesanteckningar där varje deltagares inlägg i överläggningen återges, 
kortfattat som snabba ögonblicksbilder. Sammantaget visar anteckningarna 
på hur inriktningen i arbetet med forskningsanknytning och utvecklingsar-
bete har förändrats från de första årens lärardominans. Dels skedde det under 
åren däremellan en breddning, nu talar man om projekt inom ämnen som 
kulturarv och kulturvård, miljöteknik och skogsvetenskap. Dock finns lärar-
utbildningens dominans kvar. En annan och kanske tydligare trend är att 
man diskuterar samverkansfrågor mycket, vem ska man samarbeta med och 
hur? Länsmuseet, skolstyrelsen, studieförbund, intresseföreningar, Konst-
högskolan, Linköpings Universitet, Byggforskningen och Bibelkommission-
en är bara några av de organisationer man pratar om som befintliga eller 
potentiella organisationer att samarbeta med. Den tredje stora frågan för 
gruppen är hur forskningen ska göras relevant för fler än forskarna. Hur får 
man ut forskningen till samhället samtidigt som den knyts an till utbildning – 
hur engagerar man studenter? I en av de sista replikerna i överläggningen 
fastslås: ”Det är angeläget att ta bort glamouren kring forskningen”123. 
Forskningen på högskolan skulle vara ”1. jordnära 2. förankrad i regionens 
10 kommuner och 3. ha samhällsrelevans”.  

I principförslaget menar man att teknik, vård och barnomsorg ska vara 
prioriterade områden inom forskningen124. Beslutet vad gäller prioriterade 
forskningsfrågor sammanfaller med bilden att forskningsområden breddas 
liksom bilden av en lärarhögskola som genom breddning av ämnen samt 
yrkesutbildningar utvecklas till en högskola.  

I beslutssituation 3 beslutar man om vilka ämnen som ska vara del i ut-
vecklingen av forskningen på högskolan. Den andra förändringen i beslutssi-
tuation 3 vad gäller FoU-frågor är beslutet om att forsknings- och utveckl-
ingsnämnden skulle upphörda. Istället fördelades ansvaret för forsknings- 
och utvecklingsfrågorna ut på varje linjenämnd, en person fick ett för högs-
kolan övergripande samordningsansvar för frågorna men ingen grupp skulle 
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fortsättningsvis arbeta specifikt med detta125. Enligt högskoleförordningen 
låg en stor del av arbetet med utvecklingen av forskningen på fakultets-
nämnderna, en enhet som endast fanns inom universitetsorganisationerna126. 
Högskolan i Gävle/Sandviken hade följaktligen ingen fakultetsnämnd. Inom 
universiteten var också forskningen organiserad genom forskargrupper som 
formades kring professorsstolar. Men även institutionsstyrelserna hade enligt 
högskoleförordningen till uppgift att ”ta initiativ till och främja utvecklingen 
av utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom institutionens om-
råde”127. I Högskolan i Gävle/Sandviken var följaktligen institutionsstyrel-
serna det organ som genom politiska beslut tillskrevs uppgiften att arbeta 
med frågor kring forskning och utvecklingsarbete. Arbetet med forskning 
och utvecklingsarbete var dock inte uppgifter man tilldelade de nya ämnes-
blocksinstitutionerna som skapades i omorganisationen under beslutssituat-
ion 3 utan det var linjenämnderna som fick uppgiften att driva arbetet med 
forsknings- och utvecklingsarbete128. Linjenämnderna vars uppgifter enligt 
högskoleförordningen endast berörde grundutbildningen129.  

I den inledande delen till empirin om reformen 1977 samt i beslutssituat-
ion 1 så beskriver jag hur man under reformtiden på 70-talet gjorde uppdel-
ningen mellan yrkessektorer och basutbildningssområden. Yrkessektorerna 
var bandet till yrkesutbildning, arbetsliv, representation i samhället och i 
förlängningen samhällsapparatens bästa. Basutbildningssområden knöts till 
forskning men också till mål inom reformen som berörde individens egen 
utveckling. Från politiskt håll såg man att frågor kring ämnet skulle organi-
seras inom institutionerna. Parallellt fanns dock utsagor om att ämnesin-
stitutioner främst var en angelägenhet för universiteten. I förordningen ut-
trycktes också att linjenämnderna kunde överta frågor som ålåg institution-
erna eller ”annan arbetsenhet”. Var arbetet med forsknings- och utvecklings-
arbete skulle utföras styrdes följaktligen politiskt i viss utsträckning men 
med viss ambivalens; i vilken utsträckning den ambivalensen var en med-
veten strategi för att från politiskt håll skapa handlingsutrymme för högsko-
lorna är oklart. I principförslaget som utvecklades av referensgruppen i be-
slutssituation 3 citerar man vid två tillfällen ordalydelsen ur högskoleförord-
ningen som säger att forskningen är en angelägenhet inom institutionerna130. 
I samma utredning beslutar man dock att linjenämnderna ska ha hand om 
just de frågorna, utan att föra en diskussion om varför eller vilka alternativen 
är. Beslutet att avveckla FoU-gruppen gjordes med motiveringen att ”den 
inte behövdes”131. Det finns endast ett kortare diskussionsinlägg i remissva-
ren om alternativ kring hur FoU-arbetet borde organiseras. Linjenämnden för 
sociala yrkesutbildningar och kultur- och informationsyrken (LNS) tar ställ-
ning för att det inte ska finnas en särskild nämnd. LNS menar att de frågorna 
genom att behandlas inom en separat forsknings- och utvecklingsnämnd, och 
utanför linjenämnderna lett till att forskningsfrågorna inte kommit upp or-
dentligt vilket ”varit till nackdel för kursernas kvalitet”132.  
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Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
En nyhet i beslutssituation 3 i serien av beslutssituationer är tanken om for-
mella och informella organ. De två olika typerna av organisationer var vida 
spridda långt innan Högskolan i Gävle/Sandviken fanns, liksom medveten-
heten om dem i organisationspraktik och -teori. Men det är här de för första 
gången uppstår som en lokal lösning. De informella organen uppges vara 
lärarlagen och ämnesgrupperna, vilkas uppgifter är beskrivna ovan. Genom 
att de är beslutade och överenskomna, namngivna och dessutom ges uppgif-
ten att bereda ärenden, arbeta med idéutveckling samt även besluta på dele-
gation så kan de givetvis betraktas som högst formella organ utifrån det fak-
tum att de är beslutade. Uppgiften här är dock att beskriva den särskiljning 
man i den här beslutssituationen gör mellan dessa två typer av organ. Det 
informella består enligt utredningen dels i avsaknad av regelmässig beslu-
tanderätt, ämnesgrupperna och lärarlagen är primärt organ för idéutbyte och 
beredning, för beslut krävs delegation. En annan sida av det informella är att 
ämnesgrupp och lärarlag inte är beskrivna i högskolelagen eller -
förordningen. Detta är den aspekt av informell som utredningen främst lyfter 
fram, i detta sammanhang är man också noga med att förordningen ger ut-
rymme för delegering. Ett organ som inte benämns som informellt men som 
inte heller finns beskrivet i högskolelagen eller -förordningen är berednings-
grupperna som inrättas under linjenämnderna. Beredningsgrupperna skulle 
vara fler till antalet än linjenämnderna för att förankra och ta vidare frågor 
från mer specifika grupper inom utbildningsorganisationen. Här skulle också 
representanter från yrkeslivet ingå. Även här ingår att nämnden kan delegera 
beslut till beredningsgruppen.  

Förekomsten av de nya informella grupperna tycks finna problem man ti-
digare beskrivit i organisationen, att det finns för få organ för idédiskussion-
er och att det finns oklarheter kring vem som ska göra vad. Tidigare hade en 
mängd uppgifter tilldelats linjenämnder och institutioner, strategin i besluts-
situation 3 blev något annorlunda. I ämnesgruppen ges ämnet en större plats 
i organisationen och genom beredningsgrupperna kommer man åt problem 
med att linjenämndernas ledamöter inte har tillräcklig kunskap om alla yr-
kes- och ämnesområden de ställs inför. De informella grupperna blir lokala 
lösningar på den politiska organiseringen. 

Det informella och formella var en lösning där högskolans egna definit-
ioner av vad det innebar att vara formell och informell utgjorde grunden. 
Uppdelningen styrdes av regleringar, det som inte legitimerades av förord-
ningen kallades ”informellt” och gruppens brist på beslutsmakt och hand-
lingsutrymme betonades. Det förefaller dock finnas en gräns för användan-
det av termen ”informell”, den gick vid beredningsgrupperna. De ges vissa 
befogenheter som linjenämnderna tidigare haft och de ges också allmänre-
presentationen, en idé som var central både i reformen och som också vår-
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dats av högskolan. Att kalla dem informella skulle innebära att man mins-
kade vikten av de här delarna av linjenämnderna, trots att beredningsgrup-
perna inte heller beskrevs i några regleringar och inte heller hade beslutande-
rätt förutom på delegation.  

Att ansvaret för forskningsfrågorna fördelades till linjenämnderna och 
inte institutionsstyrelserna som föreskrevs i högskoleförordningen knyter an 
till den diskussion som fanns under överläggningen i FoU-nämnden året 
innan. Linjenämnderna var högskolans kanal ut i samhället där representan-
ter från allmänintressen fanns, att ta bort glamouren och komma ner på jor-
den var möjligen något som skulle underlättas genom linjenämnderna. Det 
var också i linjenämnderna som yrkesutbildningen till stor del fick ta plats, 
yrkesutbildningen som också den var ett slags kanal ut i samhället. Inom 
högskolan var det inte linjenämnderna som främst drivit frågan om forsk-
ningsanknytning tidigare, den idén hade snarare formats inom ämnesblocks-
institutionerna vilka hade företrädare som talade om forskning och högsko-
lans framtida utveckling. Forskningen beslutades här dock inte handla om att 
”leka litet universitet” utan om att stödja grundutbildningen, såsom uttrycks i 
LNS remissvar och såsom uttrycks i FoU-gruppens överläggning 1980. 
Forskningen gavs också funktionen att vara ett sätt att samverka med sam-
hället på. Detta var en uppgift som tagit stor plats i det lokala planeringsar-
betet under 1975 – 76.  Där argumenterade man för högskolan som en reg-
ional angelägenhet i den motion som skrevs efter den första principproposit-
ionen. På det lokala och regionala planet involverades också företag och 
offentliga organisationer i arbetet med högskolan; legitimitet och existensbe-
rättigande byggdes genom den regionala närvaron. Under de två första be-
slutssituationerna finns inte den regionala tanken med i hur organiseringen 
görs, det centrala är att försöka hitta former för detta att vara en ny högskola 
och äldre lärarhögskola. Den regionala tanken manifesteras dock redan här 
genom sådant som att högskolestyrelsens möten förläggs till olika platser i 
regionen, ibland Bollnäs, ibland Sandviken men oftast Gävle. Här går det 
dock att spåra den idén i organiseringen av forskningen genom linjenämn-
derna. I detta utvecklas valet att göra forskningen till en angelägenhet för 
grundutbildningen och det omgivande samhället. Tanken och aktiviteterna 
hade redan vuxit fram men nu inlemmades de också i organisationsstruk-
turen.   

Ämnet fick här en ny förankring i en förändrad organisering av ämnesin-
stitutionerna. Samtidigt klargjordes forskningen och utvecklingen som en 
fråga för linjenämnderna och därmed för grundutbildningen. I samtal om 
forskningen formades dessa frågor som frågor om samverkan och regional 
förankring, att vara giltig för sin omvärld. Forskningsanknytning, regional 
förankring och linjeorganisationen knöts ihop, medan ämnet existerade vid 
sidan av de andra tre. 
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1981 – En modifierad förståelse för lösning, 
problem och ström 

Under våren 1981, knappt fyra år efter högskolans grundande, kom de första 
besluten om ändringar i den institutionella organisationen. Frågan om hur 
den formella organisationen skulle utformas hade lagts fram, utretts, diskute-
rats, remitterats och skjutits upp vid två tillfällen. Att definiera de tre över-
synerna som tre distinkta beslutssituationer förankrade jag inledningsvis 
genom att betrakta även beslut om bordläggande som ett slags tillfällig ord-
ning, skillnaden mellan beslutssituation 1 och 2 gentemot beslutssituation 3 
ligger i detta avseende huruvida beslutet rör status quo eller förändring av 
organisationsstrukturen. Detta var en utgångspunkt för analysen. Ett alterna-
tivt sätt att förstå de tre situationerna på hade varit som en samlad beslutssi-
tuation. Den enskilda beslutssituationens förekomst vad gäller både 2 och 3 
kan förklaras med att man beslutat att bordlägga den föregående beslutssitu-
ationen, men att samtidigt fortsätta hålla den levande i rektorsämbete, in-
stitutioner och linjenämnder genom vidare diskussion och utredning. På så 
sätt finns det en beslutad kontinuitet som binder samman beslutssituation 1, 
2 och 3. I den analys jag hittills gjort av varje beslutssituation var för sig och 
i en samlad analys av de tre, visar det sig också att kontinuiteten inte enbart 
bryts av den ursprungliga definitionen av avslut på beslutssituation – att man 
fattar ett beslut om förändring eller status quo; beslutssituationerna kan 
också betraktas som autonoma genom den kontext som omger beslutet. När 
jag beskriver vad som i detalj hänt i en beslutssituation så ser vi att de lös-
ningar och problem man inom organisationen skickar vidare till nästa be-
slutssituation omformar sig och tar en ny skepnad vid varje beslutssituation.  

Beslutssituation 2 och 3 kännetecknas inte bara av att man återigen ska 
försöka besluta om den institutionella organisationen utan också av att pro-
blem och lösningar konstrueras på nya sätt. På så sätt är det inte enbart själva 
beslutet om ny översyn i beslutssituationen som definierar om den är ny eller 
inte. Problem och lösningar såsom beskrivs av Cohen, March och Olsen 
(1972) samt March och Olsen (1976) är inte statiska utan bestäms av situat-
ionen. Det som definierar en ny beslutssituation är följaktligen nya relationer 
och ny förståelse av redan existerande problem och lösningar. De politiska 
lösningarna förändras i beslutssituationerna, de blir till problem, löser något 
annat än vad de ursprungligen var tänkta att lösa och blir till en lokal praktik. 
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En politisk lösningsström blir då både problem och lösning i en och samma 
beslutssituation.  

En idé som kommer ur analysen är att strömmarna i en organisation över 
tid kan förstås som något annat än lösnings- eller problemströmmar (se Co-
hen, March och Olsen 1972 samt March och Olsen 1976). Det samma gäller 
för de lösningsströmmar som uppstår i de politiska besluten och kommer in i 
den lokala organisationen. En anledning till att beslut kunde tas i beslutssitu-
ation 3 tycks vara lösningarna från reformen gjorts till högskolans egna ge-
nom att de omkonstrueras till lokala förhållanden. För att göra detta så för-
stås och diskuteras de befintliga lokala förhållandens men också högskolans 
framtid utifrån olika lösnings- och problemperspektiv. Frågan om ämnet, om 
yrkesutbildning, om forskningsanknytning och om regional förankring pro-
blematiseras och utvecklas genom lokal praktik och beslutsfattandet. Man 
vänder och vrider på en lösningsström tills den hittar rätt i den lokala kontex-
ten.  

För att förstå detta bättre kommer jag fortsätta att följa de politiska lös-
ningsströmmarna, hur planering, principlösningar och regellösningar blir del 
av högskolan. Men jag kommer också lägga märke till de lokala lösningarna 
och problemen, och det som nu börjar skapas hos högskolan ur det ständiga 
problemformulerandet. Vad händer med ämnets plats i högskolan? Med lin-
jen, regionala anknytningen och forskningsanknytningen? Följande besluts-
situationer kommer inledas med en analys av en ny reform men mitt fokus 
kommer i ökad grad vara på lokala problem och lösningar och vad som hän-
der när de möts.  

Jag ska nu gå vidare till ytterligare en statlig proposition samt tre besluts-
situationer för att studera den lokala praktik som uppstår i de första beslutssi-
tuationerna. Hur utvecklas de lokala besluten över tid i samspel med den 
fortsatta politiska organiseringen men också i samspel med tidigare besluts-
situationer?  
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Reformen 1984 

Framför allt syftar de (förslagen till förändringar, min anm) till förenklingar 
och ökad lokal frihet att utforma den egna organisationen (…). Avsikten är 
att skapa ökad flexibilitet och ökade möjligheter till anpassning till skiftande 
lokala förhållanden. Härigenom bör det vara möjligt att göra systemet enklare 
och smidigare så att det på ett bättre sätt skall bidra till att uppfylla de upp-
ställda målen.133  

Ny reform och nya lösningar. Regeringspropositionen titel är ”Om vissa 
högskoleorganisatoriska frågor” och är en uppföljande proposition efter re-
formen under 70-talet. Reformen 1977 bildade som jag tidigare pekat på i 
samspel med problemformuleringar, ett antal lösningar som blev centrala för 
de nya högskolorna. I reformen 1984 har vi inte den omfattande reform som 
gjordes på 70-talet, det handlar om justeringar av lösningarna efter utvärde-
ring av den tidigare reformen. Även här står vi dock inför en beslutssituation 
där deltagare, problem och lösningar ska mötas. Utifrån Kingdons 
(1984/2003) tanke om att möjlighetsfönstret i politiskt beslutsfattande är 
bundet av tid och rum antar jag att mötet mellan de olika strömmarna i pro-
positionen 1983/84:52 kommer se annorlunda ut jämfört med hur mötet 
tedde sig i 1975 års proposition. Lösningar och problem kommer att kon-
strueras på nya sätt och bilda nya relationer. Jag ska nu ägna uppmärksamhet 
åt detta möte i reformen 1984 innan vi återvänder till den lokala organisat-
ionen och följande beslutssituationer. Dels så ska propositionens egna pro-
blem och lösningar kartläggas, dels så ska de sättas i relation till proposition-
en 1975. Slutligen ska vi också se efter hur problem och lösningar beter sig i 
relation till de slutsatser som dragits av situation 1, 2 och 3; finns det lik-
nande mönster att se där olika typer av lösningar skiftar form och där lös-
ningarna och problemen tar varandras skepnader? Och kan vi förstå något 
ytterligare om vad som händer med de politiska besluten i den lokala organi-
sationen genom att titta på en central reform? Metoden utgår från samma 
ram som för reformen 1977, de problem och lösningar som möts samt de 
lösningsströmmar som skickas vidare ut i de lokala organisationerna studeras 
genom den proposition som kommer ur förarbetena.  

Propositionen bygger på ett antal utredningar med betänkanden gjorda 
mellan 1977 och 1983 där ett centralt syfte var att utvärdera reformen och 
dess effekter134. Det förarbete som remissbehandlades inför propositionen 
var en promemoria från utbildningsdepartementet vilken utarbetats utifrån 
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tidigare förarbeten135. Propositionen berörde ett flertal områden som skulle 
reformeras. Det övergripande temat är att man vill ge högskolorna och uni-
versiteten större frihet vad gäller den institutionella organisationen, att göra 
lokala anpassningar för att på så sätt uppnå högre effektivitet.  

Agenda, principlösningar och regellösningar 
Två problem, eller agendor, lyfts i propositionen fram som centrala för re-
formen. Den ena är den utvärderande ansatsen, vilken har varit en pågående 
process sen reformen sjösattes 1977. En så stor reform kunde man på för-
hand se skulle kräva justeringar, den utvärderande ansatsen är på det sättet 
visserligen en del av förarbetet med propositionen men är samtidigt en beslu-
tad följd av föregående reform. Det andra problemet är resursknappheten 
vilken leder till ökade rationaliseringskrav, vilka läggs på högskolorna. Detta 
innebär att högskolorna på något sätt måste anpassas till den typen av krav. 

En annan aspekt av agenda och mål är vad samhället ska med högsko-
lorna till, alltså inte själva reformens agenda utan statens övergripande 
agenda vad gäller högskolefältet. Delen där propositionen föredras inleds 
med konstaterande att högskolorna ska bedriva utbildning och forskning av 
god kvalitet och fortsätter med säga ”att vinna ny kunskap, utveckla och 
förnya de samlade kunskaperna och att förmedla dessa är av största bety-
delse för samhällsutvecklingen”136. Målen med högre utbildning blir här 
alltså att bedriva forskning och utveckling och på det sättet vinna ny kunskap 
som också ska förmedlas till okänd destination. Det yttersta målet, vilket 
anges indirekt, är att bidra till samhällsutvecklingen. Detta leder vidare till 
att högskolans institutionella organisation är ett medel för att nå de övergri-
pande målen.  

I arbetet med reformen växer en ny typ av principlösning fram, frihet eller 
flexibilitet. Den specificeras som ökad frihet för högskolestyrelserna att an-
passa högskoleorganisationen till lokala förhållanden137. Problemdiskussion-
en angående ökade rationaliseringskrav leder vidare till att högskolestyrel-
serna ges en nyckelposition, och då styrelserna i remissvaren ”visat sig vara 
beredda att möta rationaliseringskraven”138 så bör man också stärka styrel-
sernas ställning och ge dem utökad beslutsmakt. Detta för att möjliggöra 
lokala anpassningar av särskilt lednings- och planeringsorgan. Frihetsprinci-
pen blev allmänt väl mottagen i remissvaren 

I reformen finns ett antal förändringar av de regellösningar som finns i 
lagstiftningen runt högskolorna. Den ökade frihet och flexibilitet som skulle 
komma av reformen skulle enligt propositionen framförallt strömma igenom 
högskolestyrelsen, det var den som skulle få utökade befogenheter att an-
passa den lokala organisationens enheter såsom linjenämnd och institutions-
styrelse. Den friheten ges praktisk lösning genom föreskrifter för linjenämn-
der, institutionsstyrelser och vissa andra organ i högskoleförordningen. Re-
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formen medförde dock förändringar även i förordningen vad gällde styrelse 
och rektorsämbete. Förutom mer frihet gavs också styrelsen ett tydligare 
uppdrag att besluta om högskolan i principiellt viktiga frågor medan vissa av 
de mer operativa delarna såsom antagning och arbetsmiljöfrågor flyttades till 
rektorsämbetet.  

Högskolestyrelsen gavs dock inte enbart ökad frihet i propositionen utan 
knöts också tydligare till en nationell, statlig nivån. Den tidigare ordningen 
där kommuner och landstingskommuner inom berörd region utsåg allmänre-
presentanter övergavs i reformen 1984. Här beslutades om att regeringen 
skulle utse styrelserna, detta av två skäl. Det första var att för att understryka 
att högskolorna i ”princip är nationella institutioner”139. Ett annat skäl upp-
gavs vara att säkra en bred och allsidig representation. ”Jag finner det natur-
ligt att företrädare för allmänna intressen också hämtas utanför de politiska 
partierna, t.ex. från arbetsmarknadsorganisationerna, näringslivet och kultur-
området. Detta blir knappast fallet med nuvarande ordning”140.  

Ordförandeskapet i styrelsen kommer upp till diskussion i samband med 
reformen. Den befintliga lagstiftningen vid tidpunkten var att rektor skulle 
vara ordförande i styrelsen. Ett förslag i reformen var att vid de högskolor 
som saknade förvaltningschef och där rektor hade den rollen så skulle någon 
annan inneha ordförandeskapet. Ett argument för detta skulle vara att de två 
rollerna som operativ förvaltningschef och som ordförande inte var fören-
liga. Det blev dock inget av det förslaget. Dels sågs en fara med att göra 
skillnad på högskolor på det viset141. Ett annat argument är att det redan 
fanns en sådan praxis. Den befintliga lagstiftningen öppnade för att regering-
en kunde utse annan ordförande om anledning fanns; detta framförs i propo-
sitionen men praktiserades redan på begäran av berörda högskolestyrelser. 
Föredragande fortsätter ”Jag utgår från att denna möjlighet prövas av hög-
skolestyrelserna, särskilt vid de minsta högskoleenheterna. Där kan rektors 
roll som direkt arbetsledare för kanske all personal vara svårförenlig med 
ordförandeskapet i styrelsen.”142 

Som ett led i att möjliggöra den ökade friheten förändrades lagstiftningen 
inte bara angående högskolestyrelsen; regler kring nämnd- och institutions-
organisationen skrevs också om på ett antal punkter. I reformarbetet blir 
linjenämndsorganisationen en del i förändringsarbetet. Linjenämnderna 
skulle från nu kunna utgöras av flera linjer, till exempel en hel yrkesutbild-
ningssektor med enstaka kurser vilka ansluter till sektorn143. På så sätt möj-
liggjorde den nya lagstiftningen linjenämnder som kunde se något olika ut, 
från ansvariga för en eller ett par närliggande linjer till en hel yrkesutbild-
ningssektor. Institutionsstyrelserna utpekades som möjliga beredningsorgan i 
de fall breda sektorsorienterade linjenämnder inrättades144. Sådana stora 
linjenämnder menade man behövde beredningsgrupper och där kunde insti-
tutionsstyrelserna spela en roll. I styrelserna fanns dock inte representanter 
för yrkeslivet såsom i linjenämnderna. En följd av förändringen av linje-
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nämnder blev då att även institutionsstyrelserna kunde ha yrkeslivsrepresen-
tation vid vissa frågor.  

En annan ändring blev att kravet på att det skulle finnas särskilda skäl för 
att överföra institutionsstyrelsens uppgifter på linjenämnden togs bort och att 
högskolestyrelsen själva gavs möjlighet att avgöra om linjenämnden skulle 
göra institutionsstyrelsens uppgifter145. I övrigt ändras inte institutionsstyrel-
sernas uppgifter och sammansättning. Dock framför föredragande att man 
vid de mindre högskolorna ska kunna ha enbart en arbetsenhet för att mot-
svara förordningens krav på institution. Samtidigt framhålls att ”Högskole-
styrelsen har bl. a. ett ansvar för att institutionsindelningen blir sådan att 
goda betingelser för utbildning och forskning främjas. Alltför små institut-
ioner kan innebära en mindre gynnsam vetenskaplig miljö.”… ”Å andra 
sidan är sammanläggningar av institutioner vilkas verksamheter saknar inne-
hållsmässiga samband knappast ändamålsenliga.”146. Frågan om att institut-
ioner kan bli alltför små om de ska vara ämneshomogena förstås dock också 
som en resursfråga och frågan hänskjuts till en sådan kommande resursut-
redning 

Även anslagsfördelningen och de politiska besluten angående utbild-
ningsutbudet förändras i och med reformen. UHÄ vill att flera ungdomar ska 
läsa längre utbildningar. En del i detta är att formalisera den utbildning som 
pågår inom enstaka kurser inom humaniora genom att inrätta en allmän hu-
manistisk utbildningslinje. I remissvaren kommer här röster för att rikta an-
slagen till de mindre högskolorna med argumentet att de ska möta sitt upp-
drag att nå nya studerandegrupper147.  

Diskussion 
Vad gäller problemformuleringen ändras agenda och lösningsprinciper mel-
lan de olika reformerna. I reformen 1977 hade man dels en samordnande 
agenda där man hade identifierat ett behov av att bringa ordning i ett diversi-
fierat högskolefält. Man hade också en framåtblickande agenda där högsko-
lan sågs som ett medel att förverkliga politisk utopi var en del av själva re-
formagendan. Utifrån detta formulerades fem mål med högre utbildning; 
personlighetsutveckling, välfärdsutveckling, demokrati, internationalisering 
och social förändring. I reformen 1984 ser problemformuleringen an-
norlunda ut, dels har man en utvärderande agenda och dels har man en rat-
ionaliseringsagenda där resursutnyttjande är centralt. Högskolorna som del 
av samhällsutvecklingen var inte del av agendan i reformen 1984, här formu-
leras målen med högskoleutbildning översiktligt.  

I reformen 1977 framställs agenda, mål och lösningar sekventiellt, den 
abstrakta organiseringen följs av alltmer konkret organisering in i lagtexter-
na. I reformen 1984 är inte detta lika tydligt. Målen med högre utbildning 
framställs inte som följder av reformagendan. Målet med högskolorna är att 
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de ska bedriva utbildning och forskning av god kvalitet preciserat som ”att 
vinna ny kunskap, utveckla och förnya de samlade kunskaperna och att för-
medla dessa” med tillägget att det ”är av största betydelse för samhällsut-
vecklingen”. Det samhällsnyttiga perspektivet är således närvarande men 
nedtonat jämfört med reformen 1977, istället fokuserar man mer på högsko-
lesektorn ur ett inifrånperspektiv. I reformen 1984 är målen löst kopplade till 
principer och lösningar för handling. Istället är det reformagendan i sig som 
tar plats i de fortsatta lösningarna. Både den utvärderande agendan och rat-
ionaliseringsagendan är med och modererar diskussionen kring lösningar. Ur 
rationaliseringsagendan följer tanken om att det är högskolestyrelserna själva 
som måste stå för rationaliseringen och därmed behöver utökat handlingsut-
rymme vad gäller organisationen. Den ökade friheten efterfrågas också av de 
lokala organisationerna i remissvaren och blir på så sätt del av utvärdering-
sagendan.  

Principlösningarnas form och innehåll skiljer sig därmed en del mellan de 
två reformerna. 1977 var lösningarna följder av målen med utbildning och 
reformagendan. 1984 var lösningarna följder av reformagendan. 1977 fanns 
ett flertal principlösningar vilka alla hade nära anknytning till högskolesek-
torns egna former. ”Återkommande utbildning” till exempel, är en lösning 
som endast fungerar inom högskolesektorn och inte i andra sektorer. 1984 
finns endast en principlösning, ”frihet”, vilken är en allmän lösning som kan 
användas inom andra områden som omfattas av politiska beslut.  

Vi kan i reformen 1984 se att agendor och mål inte är desamma som 
1977, inte heller principlösningen är densamma. Det som behålls mest intakt 
är regelösningar som dock ges en ytterligare mening 1984 genom den prin-
ciplösning om frihet som finns strömmande bredvid. Som strömmar i en 
politisk kontext sett så är de dock antagligen inte nya, utvärdering och rat-
ionalisering är politisk vardag. Målet med högre utbildning har funnits där 
tidigare men lyfts just i det här sammanhanget fram istället för 1977 års so-
cialdemokratiska utopiska mål. I den lokala organisationen har vi sett hur 
lösningar tar olika form och plats, så gör de även i den politiska reformen. 
Tidigare lösningar blir till problem. Den planeringsiver som utmärker refor-
men 1977 och vilken där var en lösning har enligt reformmakarna blivit ett 
problem i det att styrelserna blir låsta vid en viss organisationsstruktur.  

En förändring vad gäller en av principlösningarna från 1977 och som ska 
komma att spela roll längre fram i historien är regionalitet. Vid grundandet 
av högskolorna 1977 framställs de som regionala angelägenheter, de ska 
gagna den egna regionen, samverka med närings- och kulturliv där, ha reg-
ionen som primärt upptagningsområde för grundutbildning. Högskolestyrel-
sens representanter kommer också från regionen. Regionaliseringsprincipen 
har som vi sett utvecklats genom den verksamhet som bedrivs och blivit en 
del av en lokal ström. Högskolan är fysiskt närvarande i Gävleborg och 
forskningssamarbeten med regionens aktörer planeras. Regionalitet som 
princip förändras dock med propositionen när regeringen menar att högsko-
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lorna ska lyftas fram som en nationell angelägenhet och styrelserna få en 
mindre regionalpolitisk representation. Högskolorna hade givetvis varit en 
nationell angelägenhet redan tidigare, de var en del av det socialdemokra-
tiska projektet vilket inte begränsades till områden i Sverige, men principen 
för att nå dit var regional förankring. Förändringen är inte omvälvande, men 
den finns och intressant är att den inte diskuteras i propositionen. Det reg-
ionala, vad som finns kvar av det och vad som eventuellt försvinner i den 
nya betoningen på det nationella beskrivs inte. Principen blir på det sättet 
dunklare och mer motsägelsefull än vad den tidigare varit. 

De regellösningar som kommer av principlösningarna och reformagendan 
i reformen 1984 är till stor del lösningar som kommer ur den utvärderande 
agendan. Principlösningen ”frihet” blir den övergripande tanken som kopp-
las till högskolestyrelsens belägenhet, regellösningarna kommer dock inte ur 
principlösningen utan är snarare resultat av utvärdering inom sektorn där 
man modifierar befintliga lösningar med den nya principlösningen som 
guide. De lösningar för handling som utarbetades under 1977 års reform 
härbärgerar på så sätt 1977 års principlösningar, men ges ny mening i refor-
men 1984 genom den nya principlösningen som möjliggör förändringarna. 
Institutionsstyrelserna fick i 1977 års reform en dubbelhet med sig i det att 
alla högskolor skulle organiseras så, eller i en arbetsenhet, men att de främst 
var en enhet för universiteten genom deras historia där. Nu förändras den 
lösningen i och med att man tydliggör att det är möjligt att endast ha en ar-
betsenhet. Samtidigt möjliggör man bredare linjenämnder där hela sektorer 
kan ingå. Dessa linjenämnder behöver dock enligt reformen beredningsgrup-
per vilka man tänker sig kan utgöras av institutionsstyrelserna. De sektorin-
delade linjenämnderna var ett slags formalisering av lokala lösningar i den 
statliga soptunnan. Högskolan i Gävle/Sandviken fungerade redan på det 
sättet och remissvaren vittnar om liknande organisationer på andra högsko-
lor. Den nya lagstiftningen blev på det sättet en beskrivning av vad som re-
dan gjordes på den lokala nivån. 

Politiskt beslutsfattande kan ses som ”styrning” som ska ”implementeras” 
i organisationerna. Iakttagelsen om linjenämndernas utformning som sektor-
sövergripande i den lokala organisationen antyder dock att de lösningar som 
strömmar i den politiska organiseringen inte strömmar åt ett håll, utan sna-
rare finns till i en organisatorisk kontext. Linjenämnden som lösning skapa-
des i reformen 1977 och kom in i den lokala organisationen som lösnings-
ström där den gavs plats och mening utifrån de förutsättningar som rådde. I 
Gävle blev linjenämnderna en lösning som vidhäftades den tidigare organi-
sationen snarare än yrkesorientering. På så sätt blev den något problematisk i 
det att vara en ny högskola, ett problem som dock tillfälligt löstes när man 
från verksamhetens håll tog initiativ till förändring. Den utformning linje-
nämnderna fick blev sen det sätt som de modifierades på i reformen 1984. 
Det förefaller i en soptunnemetafor som att de lokala organisationerna inte 
enbart gör saker med lösningar på det egna lokala planet utan också dumpar 
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dem i den statliga soptunnan. Sett genom strömmetaforen kan vi se att 
strömmarna inte är enkelriktade, från politiska beslut till lokal verksamhet, 
utan fungerar på ett annat sätt; vilket sätt ska undersökas närmre i kom-
mande beslutssituationer.  
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Beslutssituation 4 – Hellre arbetsro än 
kartritning 

Den överenskommelse som nåddes angående den institutionella organisat-
ionen under våren 1981 ledde till viss stabilitet; under tre år fortlöpte verk-
samheten utan att frågan om hur den formella organisationen skulle utformas 
kom upp på styrelsens dagordning. Under senvåren 1983 kommer den dock 
åter i en paragraf i styrelseprotokollen, då signaler om förändrade förutsätt-
ningar för högskolorna genom ny politisk organisering kommer från utbild-
ningsdepartement och regering148. Diskussionen i beslutssituationen kretsar 
inte som tidigare runt interna utredningar, här står istället den nya regerings-
propositionen i centrum för det gemensamma arbetet med förändring inom 
högskolan; den reformen jag skrivit om i föregående del. 

Tonen från högskoleledningen var bestämd, målmedveten och allvarlig. 
Det hela inleddes med att den departementspromemoria som föregick propo-
sitionen damp ner hos högskolan i april 1983 med inbjudan om yttrande 
senast 25 augusti149. Byrådirektör Gösta Ivarsson fick i uppgift att remittera 
promemorian ut i högskoleorganisationen: 

Till linjenämnderna och institutionsstyrelserna 

Härmed anmodas högskolans linjenämnder och institutionsstyrelser att in-
komma med synpunkter och förslag med anledning av Utbildningsdeparte-
mentets promemoria DsU 1983:6 ”Högskolans institutionella organisation”.  

Yttrandet skall vara högskolestyrelsen tillhanda senast den 13 juni 1983. 

Rektorsämbetet bedömer denna fråga som ytterst väsentlig för högskolan 
framtida verksamhet. RÄ föreslår att högskolestyrelsen kallas till ett extra 
sammanträde den 22 augusti. Högskolans yttrande ska vara UHÄ tillhanda 
senast den 25 augusti 1983. 

Högskolans yttrande kommer sammanställas av Gösta Ivarsson. 

På uppdrag av rektorsämbetet. 

Gösta Ivarsson150 



 89 

Byrådirektör Ivarsson avslöjar dock inte här på vilket sätt frågan var ytterst 
väsentlig för den framtida verksamheten. Remissvar inkom och samman-
ställdes i ett svar till Utbildningsdepartementet151. Så följde en väntan på 
proposition och lagförslag vilket kom under samma höst; 3 november 1983 
fattades beslut om ändringar i högskolelagen vilka skulle träda i kraft 1 juli 
1984152. Högskoleledningen fortsatte i den bestämda och målinriktade tonen, 
25 januari skriver rektor: 

Till Linjenämnder  

Institutionsstyrelser  

Institutionernas samtliga lärare  

Fackliga företrädare 

Den Förordning om Ändring i Högskoleförordningen, som efter 1/7 1984 
kommer att utgöra ett av styrdokumenten för högskolans verksamhet, har 
ännu inte utfärdats av regeringen men är under arbete på utbildningsdeparte-
mentet.  

Med tanke på att verksamheten vid högskolan efter 1/7 1984 har allt att vinna 
på att högskolestyrelsen i februarisammanträdet 20 - 21/2 1984 fattar beslut i 
frågan så långt det är möjligt, anser jag inte att vi kan avvakta längre tills för-
ordningen kommer. Innehållet i denna bygger på regeringsprop. 1983/84:52 
om vissa högskoleorganisatoriska frågor, som har behandlats och beslutats i 
riksdagen utan nu kända avvikelser. Skulle någon mindre avvikelse i förord-
ningen föreligga, får högskolestyrelsen ta ställning till detta i följande sam-
manträden.  

Linjenämnderna, institutionsstyrelserna och institutionernas lärare anmodas 
därför att inkomma med synpunkter och förslag i anslutning till följande. 
Svar skall vara RÄ tillhanda senast 8 februari 1984 (9 arbetsdagar). Jag är 
medveten om att remisstiden är kort. Beredningsgrupp/AU där varje ledamot 
svarar för förankring mot sina intressekollegor - kan vara ett sätt, alternativt 
utarbetat skriftligt förslag från beredningsgrupp ut till samtliga ledamöter.  

(…) 

Wenche Nerdum-Ullman153 

Till brevet följer utvalda delar ur propositionen som ansågs beröra högskolan 
men också interna dokument såsom kostnadstablåer över verksamheter inom 
linjenämnd och institutionsstyrelse, kostnader för kursföreståndare samt en 
”organisationsöversikt”. Man skickade också med propositionen i sin helhet 
samt ett tips om att även läsa högskolans verksamhetsberättelse, skulle fun-
gera som diskussionsunderlag. Inte heller nu antyds på vilket sätt högskolan 
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”har allt att vinna” på att snabbt svara på förändringarna och varför styrelsen 
behövde fatta beslutet i februari och att nio dagar därmed blev tiden enheter-
na ute i högskolan hade på sig att skriva remissvar. Det är rimligt att anta att 
det inom högskolan fanns en pågående diskussion vilken skulle sätta den 
typen av beslutsför retorik som återfinns i de två följebreven i en kontext. 
Den formellt uttalade rationaliseringen av ändringen av den formella organi-
sationen sträcker sig dock inte längre mycket än till att det är viktigt och 
bråttom att förändra den institutionella organisationen. Bilaga 3 som hänvi-
sas till just här ovan kan dock ge vissa uppslag till vad det var som var ange-
läget att förändra. Överskriften är ”Om en organisation kommer i strid med 
sig själv så kan den sällan genomföra sina mål”, vilken illustreras: 

 
”Till Linjenämnder, Institutionsstyrelser, Institutionernas samtliga lärare, Fackliga 
företrädare” daterat 840125 bilaga 3. D.nr. 1.6-260/83.   
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Till bilagan hör också fyra frågor som remissinstanserna ska vara på: 

1 Vad är bra i den nuvarande organisationen?  

2 Vad brister i den nuvarande organisationen?  

3 Vad skulle kunna förbättras och på vilket sätt?  

4 Hur skulle en förändrad organisation kunna se ut, som kan ge en förbätt-
ring, utifrån proppen om högsk. inst. organisation?  

a) Fördelar  

b) Svagheter  

Underlaget till enheterna i organisationen utgjordes följaktligen av en be-
skrivning av en komplex och svårförståelig organisation och en önskan om 
reflektion och konkreta förslag på förbättring. Även på denna remiss in-
kommer svar och en månad efter att den skickats ut fattar styrelsen beslut om 
en ny organisation.  

Beslutssituation 4 slutar dock inte i någon omfattande omorganisation, två 
beslut om ämnet och linjen togs: 

 
• Linjenämnden för undervisningsyrkena och Linjenämnden för sociala 

yrkesutbildningar och för kultur- och informationsyrken slogs ihop  
• Institutionerna behölls i samma form som tidigare154  

Den enda förändringen från tidigare var att två linjenämnder slogs ihop till 
en. De två institutionerna vilka bildades vid den förra översynen genomgick 
ingen förändring. Rektorsämbetets vilja till förändring kom ingen vart, trots 
den nya inriktningen på den politiska organiseringen. Så hur gavs de nya 
politiska besluten plats i beslutssituationen? Och hur tog befintliga beslut 
inom högskolan plats i beslutssituationen? Och varför blev det bara en 
tumme av de ambitioner som uttrycks av rektorsämbetet i början av besluts-
processen? 

Beslutsprocessen  
Jag ska nu presentera två metaforer vilka är centrala i förståelsen hos individer 
och grupper på högskolan av den egna verksamheten och omorganisationerna. 
En av metaforerna uppträdde redan i beslutssituation 1, jag kallar den ”att rita 
om kartan efter verkligheten” den andra visar sig för första gången i beslutssi-
tuation 4, vilken jag benämner ”arbetsro”. Vi kommer möta dem båda igen i 
senare situationer och de kommer fortsätta vara en del av förståelsen av be-
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slutssituationerna och deras relationer. Beskrivningen av dem utgör tillsam-
mans med de fattade besluten de empiriska iakttagelser som bidrar till förståel-
sen av den tillfälliga ordning som uppstår i beslutssituation 4. 

I föregående beslutssituationer har metaforen ”rita om kartan efter verk-
ligheten” förekommit, då som ett sätt för individer och grupper att förstå 
översyner och förändringar av organisationen. Som den metafor den är kan 
den ha olika betydelser och fylla olika funktioner i olika sammanhang. Den 
kan förstås som att man försöker säga att man egentligen inte vill ändra ar-
betssätt, man vill komma till en gemensam förståelse av det man håller på 
med tillsammans i Högskolan i Gävle/Sandviken, och genom att göra det 
kan oklarheter som leder till problem i organisationen tydliggöras. En karta 
såsom vi oftast förstår den utgör en förenklad och samtidigt standardiserad 
beskrivning av verkligheten. Kartans standard är överenskommen, vore den 
inte det skulle den vara svår att navigera med för kartläsaren. Dock så är 
verkligheten alltid mer komplex än kartan. Berget kan när man kommer till 
det i verkligheten vara klippigt eller kulligt, det kan vara täckt av snö eller 
gräs, det kan finnas skygga fjällripor eller ettriga bergsgetter. Berget uppträ-
der på olika sätt under olika årstider. Olika individer kan se olika utmaningar 
i precis samma berg. Om detta säger oss inte kartan någonting. På samma 
sätt kan en delegationsordning innehålla en mängd informella vägar, normer 
för när den träder i kraft och när den inte gör det och liknande. Men varje 
individs verklighet är inte det centrala när en organisationskarta ska ritas, det 
centrala är att komma överens om en verklighet vilken kartan ska ritas efter. 
Det är försök till ett sådant överenskommande vi sett i de tidiga beslutssitu-
ationerna; hur verksamheten ska beskrivas i en organisationskarta vilken 
följer en statlig standard men också en lokal överenskommelse. Det finns en 
avväpnande ansats i användandet av kartmetaforen, som att något ofarligt 
och neutralt pågår där allt som krävs är att man ritar en bild av organisation-
en. Försöken att rita om kartan efter verkligheten misslyckades i tidigare 
omorganisationer, detta har jag tolkat som alltför stora individuella uppfatt-
ningar om vilken verklighet man lever i och hur den relaterar till de statliga 
lösningarna. Att rita om kartan är inte neutralt utan det handlar dels om att 
vilka delar i organisationens topologi som ska lyftas fram och utifrån vilket 
perspektiv den ska ritas. De grupper som använt sig av kartmetaforen har 
gjort det utifrån en på förhand formulerad bild av hur organisationen ser ut, 
en bild som dock är subjektiv och beroende av perspektiv. En annan del i de 
misslyckade försöken är att man inte är överens om själva utgångspunkten i 
metaforen – att en översyn bör syfta till att beskriva den befintliga organisat-
ionen, i beslutssituation 2 finns individer och grupper som tycker att översy-
nen handlar om vilken framtida karta som är möjlig mer än vilken som är 
den mest relevanta i det läge som då rådde. Kartmetaforen har alltså hittills 
inte fungerat som giltig metafor för omorganisering då man dels inom orga-
nisationen inte är överens om vilken verklighet kartan ska ritas efter och dels 
inte är överens om att det är att beskriva verkligheten som översyner är till 



 93 

för, en alternativ tanke om kartmetaforen är att man ritar utifrån ett framtids-
perspektiv - att man omorganiserar för att möjliggöra en önskad utveckling. 

I beslutssituation 4 uppstår en ny metafor, eller är det kanske mer ett poe-
tiskt uttryck för en inom högskolan ny ansats till omorganisationerna - ar-
betsro. Den upprivna tonen hos rektor i de inledande breven om reform på 
central nivå och omorganisation på lokal nivå besvaras inte av remissinstan-
serna - nämnder, institutioner, fackliga organisationer, med samma tonfall 
som hos rektor.155 Bilden av organisationen med kopplingar kors och tvärs 
möts med ett önskemål från lärarna – att få arbetsro. Promemorians och pro-
positionens inriktning mot ökad flexibilitet för högskolestyrelsen tas visser-
ligen väl emot. Men där rektor tar fasta på den förändringspotential som 
finns i propositionen tar de flesta enheter inom högskolan fasta på en tanke 
som lanserades av Universitets- och högskoleämbetets i reformarbetet, de 
talade om arbetsro156. Flera av nämnderna och institutionerna vill inte ha 
någon förändring att tala om. Istället talar man om att organisationen måste 
få sätta sig och att man kan rätta till problemen med små medel. Man vill 
behålla indelningen i linjenämnder och institutioner såsom den är, vissa upp-
gifter och viss beslutsmakt kan ändras om men i stort vill man fortsätta jobba 
i sina grupper. På ett sätt uttrycker kartmetaforen och önskan om arbetsro 
samma sak, att det man gör funkar och att inga egentliga förändringar krävs. 
I kartmetaforen finns det dock en tro på att det man gör kan beskrivas och att 
genom adekvata och översiktliga beskrivningar förbättra någonting. Detta 
gäller även i den händelse som kartritningen syftar mot förändring. I tanken 
om arbetsro har man gått vidare. Den bild som rektor ritar över organisation-
en i beslutssituation 4 vittnar om att det är rörigt och att detta med att få kar-
tan att stämma överens med verkligheten fortfarande är ett problem. Ute 
bland enheterna håller man med om den första delen av analysen om att det 
är rörigt men inte den andra om förändring, man tycks för tillfället ha släppt 
ambitionen att få kartan att stämma. Själva organisationsschemat är i sig 
ointressant i det här läget. Det räcker med att arbeta; organisering sker ge-
nom arbete och inte genom kartritning. 

Arbetsro var också den lösning som kom att dominera besluten som sen 
togs av högskolestyrelsen. Institutionerna behölls intakta och två linjenämn-
der blev en. De två nämnderna tillhörde två olika yrkesutbildningssektorer 
enligt uppdelningen som gjorde i reformen 1977 och som fortsatt gäller här. 
I och med reformen 1984 möjliggjordes bredare linjenämnder, föredragande 
i propositionen menar att:  

En linjenämnds ansvarsområde kan omfatta en eller flera linjer, ofta även an-
knytande enstaka kurser. I vissa fall är en linjenämnds-organisation där varje 
nämnd täcker en eller ett fåtal linjer ändamålsenlig. I andra fall kan det dock 
vara mer rationellt att i stället ha ett beslutsorgan med motsvarande uppgifter 
för ett bredare område. (…) Högskolestyrelsen bör således kunna inrätta lin-
jenämnder även för ett flertal linjer, t.ex. för hela yrkesutbildningssektorer 
med anknytande enstaka kurser.157 
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Beslutet i reformen var för högskolans del en formalisering av redan befint-
lig ordning, man hade sektorsindelade linjenämnder och det hade man haft 
från första början. I och med reformen 1984 kom lagstiftningen så att säga i 
takt med högskolan. Föredragande lämnar visserligen ingen yttre gräns för 
hur bred en linjenämnd kan bli i sitt verksamhetsområde, men exemplet här 
ovan gäller ”hela yrkesutbildningssektorer” vilket också lyfts fram på fler 
ställen i propositionen. Den nya modellen var att linjenämnden kunde bred-
das till att omfatta en hel yrkesutbildningssektor. Det som händer i den lo-
kala organisationen efter reformen är att man breddar linjenämnden ytterli-
gare till att omfatta två sektorer. Institutionsindelningen på högskolan, däre-
mot, ändras inte trots ändrad lagstiftning. Den nya förordningen möjlig-
gjorde att ha enbart en arbetsenhet och förlägga mer makt hos 
linjenämnderna. Högskolan behåller Institutionen för beteendevetenskapliga, 
naturvetenskapliga ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen samt Institut-
ionen för metodik och kommunikationsämnen. 

Linjenämnden som statlig lösning konstruerades sällan som ett problem i 
den lokala organisationen, den antas inte behöva förändring för att organisat-
ionen ska bli bättre. I det fall linjenämndsorganisationen förändras, i besluts-
situation 2, var problemet inte de politiska besluten utan att en verksamhet 
uppstått i högskolan som man behövde anpassa organisationen efter då ut-
bildningsutbudet breddats under de första åren. Linjenämndlösningen såsom 
den formulerades på statlig nivå var starkt knuten till principlösningen yr-
kesorientering. På den lokala nivån blev linjenämnden inledningsvis ett sätt 
att lösa arvet från lärarhögskolan. Linjenämnden för undervisningsyrkena 
var under de tidiga åren dominerande. Den blev en lösning snarare än ett 
problem under de tidiga åren; linjenämndsorganisationen är den minst pro-
blemfyllda enheten dit man lämnar de uppgifter som getts organisationen 
som ny högskola. Linjenämnden som lokal lösning tycks också ha strömmat 
upp på central nivå när den dumpas i den soptunna som reformen 1984 ut-
gör. En möjlig utgång av förändringen av reglerna genom reformen 1984 
skulle vara att lösningsströmmen från 1977 kom till ro i den lokala organi-
sationen då den lokala lösningen kom att ligga i linje med den nya förord-
ningen, ett slags harmoni skulle uppstå där praktik och regel stämde överens 
– linjenämnderna hade som organisationsform kommit att bli mer heterogena 
sett över hela fältet än lagstiftningen från 1977 medgav men i och med 1984 
års justering av lagen så kom lagstiftningen att konvergera med den lokala 
organiseringen. Hade det inte varit rimligt att högskolestyrelsen då lät linje-
nämndsorganisationen löpa vidare i befintlig form vid den översyn jag nu 
beskriver? Nej, det som inträffar i beslutssituation 4 är att man förändrar 
nämndorganisationen till att återigen tänja på de lösningar som tillhandahålls 
genom politiska beslut.  

Institutionen som fenomen har uppträtt på flera sätt i de olika beslutssitu-
ationerna, den har betraktats som ett problem i och med den utformning den 
har i högskoleförordningen vilken inte passar den typ av högskola man i 
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Gävle själv förstår sig som. Institutionen har också setts som en lösning för 
att närma sig detta med att vara en högskola och inte en lärarhögskola, ett 
forum för ämnesutveckling och forskning. Man har också beslutat om för-
ändring av institutionerna genom att först inrätta ämnesblocks- och linjein-
stitutioner för att senare göra om dem till två stycken ämnesblocksinstitut-
ioner. Ämnesinstitutionen bar på ett arv sedan innan högskolereformen och 
lämnades kvar som en kompromiss mellan det nya yrkesorienterade och det 
äldre mer ämnesorienterade. Ämnet som organiserande princip var dock inte 
något som det fanns erfarenhet av från lärarhögskolan när Högskolan i 
Gävle/Sandviken bildades. Institutionerna fick då något slags personalan-
svars- och resursfördelningsroll men beslutsmakten mellan dem och linje-
nämnderna var oklar, liksom vad dess uppgift var och hur de skulle förhålla 
sig till detta med ämne och ämnesutveckling. Det stormade på ett sätt kring 
institutionerna i de första tre beslutssituationerna som det inte gjorde kring 
linjenämnderna. Den stormen tycks ha strömmat fram till reformen 1984 och 
de politiska besluten möjliggjorde där en mer nedtonad roll för institutionen, 
dels att det räckte med att ha en arbetsenhet som gjorde vissa av institution-
ens uppgifter och dels att de uppgifter som inte gjordes av arbetsenheten 
kunde utföras av linjenämnden. Högskolan i Gävle/Sandviken hade vid alla 
tre föregående beslutssituationer drivit mot att förändra eller helt ta bort in-
stitutionerna. Senast vid beslutssituation 3 ändrade man till det man uppfat-
tade som ett minimikrav enligt högskoleförordningen, två stycken breda 
ämnesblocksinstitutioner.  

Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
Hur kan vi förstå att högskolans problembarn institutionen behölls intakt 
medan de tillsynes välfungerande linjenämnderna förändrades? Inom sop-
tunnemodellen finns idén att det inte alltid är de problem som borde lösas 
som man löser, utan de problem man kan lösa. Ett annat möjligt scenario är 
att en lösning tillgängliggörs och finner den ett problem och en beslutsfattare 
eller deltagare som för upp den på agendan så tillåts den också lösa proble-
met. Utifrån detta samt iakttagelsen om arbetsro istället för kartritning samt 
hur linjenämnden samspelat mellan lokal och central nivå kanske det ändå 
går att förstå varför man ändrar linjenämndsorganisationen men inte institut-
ionerna.  

Där den förändrade linjenämndslösningen medför ett slags ett-till-ett-
förhållande mellan central och lokal nivå så är institutionslösningen dock 
mer mångtydig. Problemen med institutionerna som funnits i den lokala 
organisationen får ett slags återkoppling i reformen i det att en mer perifer 
roll för institutionerna blir möjlig. På den lokala nivån hade den konstruerats 
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som ett problem men också en lösning, koncensus vad gällde förståelsen för 
institutionsorganisationen var svag. Den lösning som tillhandahölls genom 
de politiska besluten 1984 tog visserligen hänsyn till att institutionen var ett 
problem, men hjälpte inte den lokala organisationen i att förstå på vilket sätt 
den var ett problem. Lagstiftningen hade kunnat betyda att den lokala lös-
ningen formaliserades såsom fallet var med linjenämnderna, att det som 
redan var praxis blev en beslutad verksamhet. Alternativt hade den nya lag-
stiftningen kunnat leda till att man beslutade om en verksamhet som inte var 
praxis men som man inom högskolan trodde kunde fungera. Men när kon-
census kring vad en fungerande lokal lösning kunde vara eller en gemensam 
uppfattning om vilken verksamhet som borde bedrivas vad gäller institution-
ens uppgifter inte fanns, så blev förändringsbenägenheten vad gäller institut-
ionen i beslutssituation 4 svag. Lägger man då till en önskan om arbetsro och 
att utvecklas genom praktik som återfinns i remissvaren hamnade en föränd-
ring av institutionsorganisationen ännu längre bort. Tron på att rita en karta 
över linjenämnds- och institutionsorganisationen, vare sig den beskrev be-
fintliga förhållanden eller var framtidsinriktad, hade falnat, för att göra något 
sådant krävs att man är överens om vad man gör.  

Vad gällde linjenämnderna så var den lösningen från den politiska organi-
seringen ett svar på hur man redan gjorde lokalt, en fungerande lokal praktik, 
inte som i fallet med institutionerna på en konfliktfylld situation. Den nya 
förordningen var en bekräftelse på att det man gjorde var en lösning som 
fungerade. När man i beslutssituation 4 hindras från att lösa institutionsorga-
nisationen låg då linjenämndsorganisationen som ett alternativt problem att 
lösa, det hade ju visat sig gå att lösa förut. När nu rektor hade rivit upp en 
förändringsstämning så behövde hon också förändra något, istället för att 
lösa det stora problemet löstes ett annat problem, eller om det går att se som 
att en redan fungerande lösning gjordes till ett problem för att ha något att 
lösa. Det sättet som man organiserade linjenämnderna på inom högskolan 
fick positiv återkoppling i den nya förordningen, vilket gjorde att den orga-
nisatoriska lösning som linjenämnderna utgjorde förstärktes. En förändrings-
faktor som dock ligger i tiden samtidigt men som inte tas upp på ytan i be-
slutssituation 4 är hur lärarutbildningarnas dominans börjar avta158. Det 
kommer bli tydligt först i nästkommande beslutssituation, men har börjat 
visa sig i beslutssituation 3 genom att övriga sektorer växer medan utbild-
ningssektorn står still. Det syns också i hur man i diskussionen om forsk-
ningen på högskolan har ett annat fokus på andra sektorer jämfört med hur 
det sett ut tidigare. Det finns också en antydan till detta i den här beslutssitu-
ationen när det enda inslaget av vad man faktiskt tänker sig hålla på med i 
utbildningsväg är en önskan om en linje i kulturpedagogik159. Det bubblar 
under ytan. På så sätt kan man förstå hur just linjenämnden för utbildnings-
yrkena kunde bli en av dem som slogs ihop, vilket förefaller ha varit otänk-
bart under tidigare år.  
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I beslutssituation 4 återkommer linjenämnds- och institutionsorganisat-
ionen som centrala fenomen i organiserandet av den institutionella organisat-
ionen. De båda fenomenen från reformen 1977 omformas i reformen 1984 
och utgör på det sättet nygamla politiska lösningar. Det som tidigare varit 
mer av en lösning för högskolan, linjenämnderna, ändrar man på vid översy-
nen här. Det som tidigare varit mer av ett problem, institutionerna, låter man 
vara som de är. Att linjenämnderna förändras behöver dock inte förstås som 
att de var ett problem som behövde lösas. Den nya inriktningen på politiken 
tillhandahöll en beprövad lösning på linjenämndsorganisationen då den 
gjorde en regel av det som redan gjordes i den lokala organisationen. Samti-
digt vidhöll röster inom organisationens universitets- och högskoleämbetets 
uttalande om arbetsro.  
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Beslutssituation 5 – Eftersläpande förändring 
inbäddad i rationalitet 

4 mars 1985, mindre än ett år efter att man nått beslut i föregående beslutssi-
tuation, sammanträder högskolestyrelsen i styrelserummet på Vallbacken i 
Gävle och beslutar om en ny översyn av organisationen. Under samma möte 
har man avlagt yttrande angående Universitets- och högskoleämbetets an-
slagsframställan för kommande läsår samt för den långtidsbedömning uni-
versitets- och högskoleämbetet gjorde för sektorn för åren fram till 1991. I 
yttrandet stod bland annat att läsa att ”Högskolestyrelsen vill se en utveckl-
ing mot en balanserad och bred profil för Högskolan i Gävle/Sandviken med 
expansion för utbildning inom tekniska, administrativa och sociala yrken 
samt kultur”160. Utvecklingen mot att bli en ny högskola och inte en lärar-
högskola formulerades så uttryckligen som en viljeriktning hos högskolesty-
relsen. Uppmärksamheten riktades vid samma möte mot den institutionella 
organisationen. Den uppmärksamheten uttrycks i arkivet i flera fall som ett 
medel för att uppnå den nyformulerade viljeriktningen.  

Tidigare beslutssituationer har karaktäriserats av brist på uttalade motiv 
till att göra en översyn eller omorganisation. Trenden har varit att syftet med 
översynen av organisationen har klarnat något för var situation, senast i be-
slutssituation 4 kunde tendenser skönjas till en problemformulering hos rek-
tor även om den inte gjordes helt explicit. Detta drag av oklarhet finns inte 
ett spår av i hur beslutssituation 5 kommer fram i arkivet, här finns tydligt 
formulerat vilket syftet är med översynen, vilken problembild som finns 
samt en bakgrund till denna.  

Under marsmötet 1985 på Vallbacken beslutar högskolestyrelsen om att 
en enmansutredning bestående av byrådirektör Mats Wikstrand med refe-
rensgrupp ska göra en översyn av högskolans organisation. Styrelsen beslu-
tar också att rektorsämbetet till mötet det nästkommande aprilmötet ska ut-
arbeta direktiv för en ”genomgripande översyn”. Ur rektors direktiv, beslu-
tade i april 1985: ”Översynen ska syfta till att underlätta pågående och 
kommande omstrukturering i den riktning som högskolestyrelsen angivit i 
sin anslagsframställning, dvs mot en mer balanserad profil”161. Direktiven 
fortsätter med att fastställa att översynen också ska underlätta ”planering och 
uppföljning” och att ”effektivitet i den mening som anges i MBA-S bör 
också eftersträvas”. I direktiven finns följaktligen en framåtblickande orien-
tering vilken beskrivs i en del av direktiven som kallas ”Något om framti-
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den”. Detta inleds med att fastslå att högskolans anseende är ”helt beroende 
av den kvalité som utbildningarna håller” och att tidsresurser måste finnas 
för både kort- och långsiktig planering för att högskolan ska kunna möta 
behov och förändringar i framtiden. Framtiden beskrivs som osäker, struk-
turförvandlingar som är på gång, särskilt i lärarutbildningen står i centrum.  

I beslutssituation 5 görs de förändringar i institutionsorganisationen som 
möjliggjordes i reformen 1984, man slår ihop de två kvarvarande institution-
erna till en enda institution. Samtidigt återgår man i linjenämndsorganisat-
ionen till att separera undervisningssektorn och sektorn för sociala yrkesut-
bildningar och ha dem båda i egna linjenämnder. 162 

Varför blev den omorganisation som möjliggjordes av reformen av i besluts-
situation 5 och inte 4? Varför ändras den status quo-lika organisation som 
trädde fram i beslutssituation 4 och varför backar man angående den utveckl-
ing av linjenämnder man själv tog initiativ till? 

Beslutsprocessen  
Under aprilmötet 1985 fastslår högskolestyrelsen direktiven till utredningen 
och gör också ett antal tillägg till direktiven, ur protokollet: 

 
1. Utvärdering ska göras av den nuvarande organisationen. 
2. Utvärdering och översyn bör relateras till både framtiden och ta hänsyn 

till tidigare utredningar. 
3. Översynen ska omfatta även den informella organisationen. 

I utvärderingen/översynen skall ingå försök till en öppen diskussion om 
hur grupp- och personmotsättningar, makt- och konkurrensförhållanden 
m m påverkar arbetet inom högskolan. Föreslagna förändringar ska in-
nehålla former för hur högskolan som organisation på ett konstruktivt 
sätt ska kunna bearbeta dessa frågor i framtiden. 

4. I organisationsöversynen skall även tas med frågan om högskolans bud-
getgrupp - dess sammansättning och arbetssätt. Förslag lades av ordfö-
randen att arbetsutskottet borde fungera som budgetgrupp med tanke på 
den allt kärvare ekonomin och budgetens styrfunktion.  

5. Högskolestyrelsens arbetsutskott, som utgör styrgrupp för organisations-
översynen, skall successivt pröva behovet av resursförstärkning för utre-
daren. 

6. Arbetet med utvärdering och översyn skall starta omgående.  
7. De mer kortsiktiga och successiva förändringarna av nuvarande organi-

sation och administration skall vara framtagna med ändringsförslag till 
styrelsens sammanträde i november 1985.  



 100 

8. De mer långsiktiga förändringarna skall vara framtagna till styrelsens 
sista sammanträde 1986 - för genomförande fr o m 1 juli 1987 med hän-
syn till pågående mandatperiod.163 

Utredningens första förslag till arbetsutskottet är kortfattat och behandlar 
nästan uteslutande hur organisationen föreslås se ut, den berör enbart kortfat-
tat tanken bakom förslaget och kopplingar till den omvärldsdiskussion som 
fanns i högskolestyrelsens direktiv. I utredningen konstateras att ”förslaget 
innebär att vi i stort sett med vissa smärre justeringar anpassar organisat-
ionskartan efter verkligheten”.164 

Linjenämnder och sektorer ska nu anpassas till UHÄs indelning, alltså yr-
kesutbildningssektorerna från 1977 års reform, ”Dessa produktionsenheter 
ska ledas av en sektorsföreståndare”165 konstateras i utredningen. De fyra 
nämnderna ska utvecklas till att bli ungefär jämstora för att högskolan ska 
kunna utvecklas såsom högskolestyrelsen vill. Sektorsföreståndarens får 
uppgiften att leda det löpande arbetet för lärare och TA-personal inom sek-
torn. Ansvaret omfattar både sådant som budgetering, kalkylering och verk-
samhetsuppföljning, men också pedagogiska ledningen, utveckling och upp-
dragsverksamheten inom sektorn.  

Utredningen föreslår att institutionsstyrelsernas uppgifter överförs till lin-
jenämnderna, förutom ansvaret för rekrytering, läraranställningar samt 
”övergripande lärarplanering”. De senare uppgifterna föreslås att en ”sam-
ordnare/prefektfunktion” tar hand om. Man fortsätter förslaget med att det 
inom samordnare/prefektfunktionens enhet också ingår ”frågor om omställ-
ningsutbildning, schemaläggning, disponering av undervisningslokaler och 
lärarrum.”. Det ska inte finnas någon institutionsstyrelse utan alla lärare ska 
tillhöra en och samma institution. Ämnesföreståndarna får en mer framträ-
dande roll i den föreslagna organisationen. De ska tillsammans med samord-
naren/prefekten ha hand om rekrytering samt lärarnas ”möjlighet till utveckl-
ing”. De tillsammans ska också arbeta för att det ”tvärsektoriella synsättet 
bibehålls”. 

Biblioteket och förvaltningskansliet ska finnas till som ”service till pro-
duktionsenheterna”. Det ska också finnas en ”controllerfunktion”, vilka ut-
görs av personal-, ekonomi- och studiedokumentationsenheter ska ta fram 
underlag ”som ska ge signaler” till beslutande organ för verksamhetsupp-
följning. Man understryker att det i underlagen ska ingå uppgifter om ”resul-
tat och kostnader”. 

Den fördjupade utredningen som följer har samma förslag vad gäller den 
institutionella organisationen som den första övergripande utredningen hade. 
Men när översynen utvecklas så ökar också dess omfattning. Den ska nu inte 
bara leda till en ”klarare organisation” utan också:  

- Ett genomtänkande och klargörande av färdriktningen för högskolan och ett 
internt marknadsförande av denna 
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- olika utbildningsinsatser för personalen166 

Den fördjupade utredningen har enligt de ursprungliga direktiven gått från 
att klargöra den befintliga organisationen till att också klargöra en framtida 
riktning. Utredningens syfte representeras inte bara av kartmetaforen utan 
också av en raket som skjuts upp över högskolan: 

 
”Organisationsöversynen remissförslag” daterat 860211, onumrerad förstasida. D.nr. 
1.81-212.85 167 

Den fördjupade utredningen inleds med en presentation av utgångspunkterna 
för utredningen, att man dels utgått från direktiven från högskolestyrelsen 
och mot bakgrund av anslagsframställningen till UHÄ från året innan där 
högskolan anger att en omstrukturering av utbildningarna kommer att ske 
där sociala, ekonomiska och tekniska utbildningar samt utbildningar inom 
kultur ska öka medan utbildningssektorn ska hållas på samma nivå. De kallar 
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det en ”mer balanserad och bred profilering”168. Utredningen presenterar 
bakgrunden till sitt arbete genom att konstatera att ”Stor vikt har lagts vid 
högskolans strategiska mål, till verksamhetens krav samt krav från de stu-
derande och de anställda”169. Man betonar också högskolans övergripande 
mål i författningen - att utbilda, forska och bedriva utvecklingsarbete, samt 
att utbildningen ska ske på vetenskaplig grund. Efter detta kommer utred-
ningen in på vilka högskolan samspelar med i omvärlden och pekar på att 
UHÄ, regionstyrelserna och statsmakterna ger uttryck för den tänkta ”färd-
riktningen” i anslagsframställningen medan ”samhällets och yrkeslivets krav 
och önskemål” uttrycks inom högskolestyrelsen och linjenämnderna.  

De mindre högskolorna måste visa sig nyttiga som resurs i den regionala ut-
vecklingen av näringslivet. Det finns förväntningar på högskolan. Högskolan 
har ett regionalt ansvar att fungera som utvecklingsmotor för arbetsliv och 
näringsliv i regionen och att vara en stimulansfaktor för FoU-arbete och kul-
turliv. Kontaktnätet med myndigheter och näringsliv utanför högskolan måste 
ytterligare utvidgas. Det är således angeläget för högskolan med en organisat-
ion som med bibehållet krav på högskolemässighet och effektivitet kan an-
passa sig till ett föränderligt samhälle.170 

I utredningen har också en ”probleminventering” gjorts. Inventeringen 
kommer först punktvis uppdelat på fyra rubriker: aktuella förändringar i 
omvärlden, interna problem, intressentinflytande samt eftersatta funktioner. 
De fyra rubrikerna preciseras i ett antal punkter: 

 
• Dimensioneringsminskningen i utbildningssektorn 
• Efterfrågan på ”i första hand” tekniker 
• Önskemål om billigare administration 
• Krav om mer ”närdemokrati” 
• Lokaler 
• Deltidstjänster 
• Oklara arbets- och befogenhetsfördelningar 
• Otillräckliga resurser 
• ”Främjar nuvarande organisation ett rationellt resursutnyttjande?” 
• Personalpolitik – för mycket relationsinriktat problemlösande 
• Bristande koppling mellan ekonomiskt ansvar och verksamhets-

mässigt ansvar 
• Redovisningssystemet medger inte löpande uppföljning 
• Högskolan ska tillgodose olika intressentgrupper: 
• Studerande, avnämare, ”anslagsgivarna” samt de anställda. Staten 

signalerar att högskolan bör göra sig mer nyttig som resurs för 
regionen. Kontaktorganisationen är inte utbyggd. 

• Långtidsplanering 
• Inköp 
• Arbetsledning för vaktmästeri 
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• Handläggare för lokalfrågor171 

Utredningen går sen över till att titta på den konsultrapport som gjordes vid 
omorganisationen 1980/81. Man menar att den fortfarande är aktuell och tar 
upp vad i sju punkter:  

 
• Resonemang kring yttre och inre effektivitet borde finnas. Alla ar-

betar hårt och oförtrutet men med fel saker (yttre effektivitet) och 
kanske på fel sätt (inre effektivitet).  

• Den bristande formaliekunskapen är inte ett hinder enbart för den 
administrativa personalen utan också för lärarna.  

• Bygg upp beslutskompetens grundat på kunskaper och formell de-
legation.  

• Omöjligt att hinna bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete, långsik-
tigt planeringsarbete, metodikförbättringsarbete med nuvarande 
elevkurativa inriktning av arbetet.  

• Oklar arbetsfördelning mellan prefekter och utbildningsledare.  
• Ledning, organisation, planering inom skolan borde vara effekti-

vare. Ledningskapaciteten otillräcklig. Strategisk ledning poli-
cyfrågor, externa kontakter, verksamhetens utveckling och inne-
håll å ena sidan, å andra sidan administrativ ledning.  

• Studievägledningsarbetet - var, när, hur och av vem efterfrågas 
vägledning172  

Utredningen tar dock inte enbart upp problem utan också fördelar, det är ”en 
fördel att högskolans linjenämnder arbetar sektorsvis och institutionsled-
ningen tvärsektoriellt.”. Och att: ”För en högskola av vår storlek anser refe-
rensgruppen att det är rimligast att som nu sker rekrytering och anställning 
av lärarpersonal i en enhet samt övergripande lärarplanering sker i en ge-
mensam enhet”. Det konstateras också att efter försöksverksamheten med 
studierektorer står det klart att ”institutionsgöromålen i allmänhet, dvs verk-
ställigheten av utbildningen för de studerande och den löpande arbetsled-
ningen för lärare och förvaltningspersonal lämpligast sker sektorsvis”. 

En av lösningarna på problemen är en ”tydligare färdriktning”. Utred-
ningen menar att man måste arbeta mer med målfrågorna i högskolan. Förut-
sättningarna för högskolan förändras ständigt och beslut om det fattas av 
överordnade myndigheter. Samtidigt finns ett ökat behov av tydligare profi-
lering. De anställda behöver också ha en klarare bild av detta för att veta åt 
vilket håll de ska arbeta, öka delegeringsmöjligheter och på så sätt minska 
motsättningar. Förutom färdriktning och tydlighet menar utredningen att det 
behövs en allmän orientering i förvaltning, förvaltningsrätt och förutsätt-
ningarna för verksamheten. De menar att behovet av kompletteringar finns 
hos TA-personalen men menar att även lärarna behöver en utökad oriente-
ring. Utredningen ser också behovet av arbetsledarutbildning då förvänt-
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ningarna ändrats under åren och att det kan finnas motstridiga krav på ar-
betsledaren. Denne bör därför få fördjupa sig i mål, medel och sin egen roll. 

Remissvaren på utredningen är generellt kortfattade och majoriteten har 
få invändningar mot förslaget. Trenden är snarare att berömma det, och spe-
ciellt tanken att förändra inte bara den institutionella organisationen utan 
också mål och ”färdriktning” samt vidareutbildning av personalen.  

Linjenämnden för utbildningar i ekonomi och administrationsyrken inle-
der med att säga att de tycker förslaget är välgenomtänkt och att de i stort 
håller med om innehållet.173 Nämnden har inget att tillägga om färdriktning 
och vidareutbildning utan bifaller förslaget utan vidare kommentarer. Till 
förslaget om institutionell organisation finns dock ett antal kommentarer. 
Den ledande principen för den institutionella organisationen anser man ska 
vara ”sektorskoncentration av resurserna för att uppnå största möjliga effek-
tivitet. Man menar att ”raka beslutsvägar och entydighet i ansvarsfördelning” 
är nödvändigt. Sen konstaterar man att förslaget tillfredsställer detta. Nämn-
den diskuterar också institutionsstyrelsen där de anser att en gemensam insti-
tutionsstyrelse kanske inte är den ”bästa eller ens lämplig” som forum för 
”tvärsektoriellt utbyte om tvärsektoriella utbildningar och ämnesutveckl-
ing.”. Nämnden menar att en institutionsstyrelse skapar oklarheter i besluts-
vägar, i resurstilldelning och ansvar. Men menar också att institutionsstyrel-
sen skapar onödiga interndebiteringar. Ämnesutvecklingen hör ihop med 
linjenämndernas arbete vilket gör att den bör knytas till sektorerna, detta 
menar nämnden också skapar kvalitetstänkande hos lärarna som är knutna 
till sektorn. Efter det hänvisar nämnden till det egna förhållningssättet tills 
sektorstanken och menar att den försöker att inte vara ”för snävt sektorsin-
riktad” och att det tvärsektoriella ansvaret och utvecklingen ska ligga på 
nämnderna och samverkansgrupper dem emellan men att högskolestyrelsen 
också ska stimulera med ansvar till informella projektgrupper och liknande. 
Kurslag föreslås som knyts till arbetsenheten där det finns möjlighet att sam-
verka med studenter. Nämnden tar också upp att sociala yrkesutbildningar 
bör föras till LNA för att uppnå samstämmighet med sektorsindelningen som 
den ser ut på hela universitets- och högskoleområdet. 

Linjenämnden för undervisningsyrken och sociala yrkesutbildningar anser 
att de förändringar som finns i förslaget inte kan införas från 1 juli 1986, 
man menar att det saknar analys av de ekonomiska konsekvenserna det får 
och att lärarutbildningarnas osäkra framtid gör att förändringarna inte kan 
införas så snart174. Man menar också att organisationsförslaget ”i övrigt” (ej 
mer preciserat än så) bör ses över medan de ekonomiska förutsättningarna 
utreds. 

Institutionen för beteendevetenskapliga, naturvetenskapliga och sam-
hällsvetenskapliga ämnen tillstyrker förslaget om att inrätta en linjenämnd 
för kultur- och informationsyrkena med motiveringen att det kommer stärka 
humanioras ställning175. En ledamot invänder dock att utvecklingen måste 
ske genom satsning och inte sparande och att ”en egen sektor stärker kultur-
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utbildningarnas identitet.”. Förslaget om en gemensam institution för tvär-
sektoriellt arbete tillstyrks. En ledamot kommenterar att den tvärsektoriella 
utvecklingen ligger på var och en i högskolan och att det ligger på högskole-
styrelsen att dela ut medel för att stimulera detta. Förslaget med fyra arbets-
enheter med föreståndare tillstyrktes. Nämnden påpekar här att även infor-
mella organ ska uppmärksammas i förändringen av den formella organisat-
ionen, till exempel kurslagen. 

Institutionen för metodik och kommunikationsämnen bifaller utredningen 
i sin helhet. Förslaget till ny institutionell organisation tillstyrks med några 
kommentarer. Institutionen menar att det är särskilt viktigt att en sektor för 
kultur- och informationsyrken inrättas då det förstärker basen för de ämnena. 
Förslaget om arbetsenheter tillstyrks, institutionen menar att den direkta och 
dagliga arbetsledningen kommer närmare verksamheten. Man anser också att 
förslaget med en institution och med styrelse och prefekt för de tvärsektori-
ella uppgifterna är ”väl motiverat”. De påpekar att man i omorganisationen 
bör uppmärksamma även individuella organ som kurslag. 

Även facket är med som remissinstans, SACO ställer sig principiellt (de-
ras understrykning) positiva till förslaget med de tre förbättringsområdena 
men har ett antal invändningar176. SACO menar att de osäkerheter som råder 
kring lärarutbildningens framtid och den instabilitet som det också leder till i 
resten av verksamheten gör att en omorganisation inte kan göras från och 
med 1 juli 1986 utan måste få växa fram. Man menar att en förändring som 
föreslås bara gör ”systemets människor ännu mer desorienterade”. När det 
kommer till tidpunkt så avstyrker alltså SACO förslaget. Angående utbild-
ningsinsatser menar SACO att förvaltningspersonalen också borde få en 
orientering om utbildningens och undervisningens problems, villkor och 
förutsättningar. SACO anser att det går att göra de tre linjenämnderna till två 
linjenämnder istället för fyra och presenterar exemplet LNT/LNA och 
LNK/LNU. De ställer frågan om en ”superprefekt” över en ”mångfacette-
rad” institution löser problemet med gränsdragningen mellan prefekter och 
utbildningsledare? Man menar också att arbetsenheternas funktion är oklar 
och undrar vad de innebär, likaså är ämnesföreträdarnas roll oklar.  

Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
Beslutssituation 5 ser annorlunda ut än beslutssituation 4 på flera sätt. Be-
slutssituation 4 är inbäddad i reformarbetet medan beslutssituation 5 inte har 
samma tydliga koppling till politiska beslut. Beslutssituation 5 har en annan 
typ av inbäddning, här är förändring av den institutionella organisationen 
inbäddad i en vidare förändring som omfattar andra delar av den lokala or-
ganisationen.  
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Förändringsförslaget i beslutssituation 5 börjar med att det är den institut-
ionella organisationen som ska förändras och tidigt läggs det förslag som sen 
också beslutas och genomförs. Redan här finns förslaget om en enda institut-
ion och ny linjenämndsindelning med. Utredaren formulerar dock i näst-
kommande fördjupade förslag att fler förändringar krävs och presenterar den 
bredare ansatsen med färdriktning och utbildningsinsatser. Förslaget är utför-
ligt med många små detaljer kring förändring av enheter och andra åtgärder. 
Min framställning av beslutssituationen med ingående återgivning av dess 
detaljer kan tyckas tröttsamt men illustrerar väl det sätt som utredningen 
tycks ha fungerat på. Den typ av planerande rationalitet som återfinns i re-
formen 1977 och som finns som en bredare diskurs, som stöds av företagse-
konomin och även delar av 1900-talets sociologi och dess idéer om byrå-
krati, rationellt beslutsfattande och planering - det är den typen av språkbruk 
vi återfinner i beslutssituation 5. Högskolan kallas för ”resurs”, linjenämn-
derna för ”produktionsenheter” och anställdas kompetens kallas för ”kapa-
citet”. Det är i mycket ett språk hämtat från industrin. Detta är den prin-
ciplösning som omger beslutssituation 5, med planering och effektivt resurs-
utnyttjande ska problemen lösas. En principlösning som delvis är den över-
gripande i reformen 1977, planering som principlösning, men som också 
gifts ihop med industrins rationella byråkrati.  

Beslutssituation 5 omfattar delar av organisationen som tidigare bara 
stundvis har kopplats in i förändringar av den institutionella organisationen, 
personalens kompetens och högskolans ”färdriktning”. Stora delar av utred-
ningen och förslagen rör dessa andra delar samt placerar in dem i den sam-
tida kontext som högskolan befann sig i, strukturförändringar, nedskärningar 
och den lokala utredningen och klargörandet av en problembild. Här fram-
ställs omorganisationen som att man enbart gör justeringar utifrån tidigare 
förändringsarbeten men att man i stort, åter igen, endast ”ritar om kartan 
efter verkligheten”. 

Utredningen i beslutssituation 5 relaterar också högskolan till tidigare 
omorganisationer. I beslutssituation 3 var ”strategi” en del av förändringar-
na, det principförslag som låg till grund för besluten där utvecklade idéer om 
högskolans framtid samt anställdas och studenters plats i organisationen. 
Detta är idéer som plockas upp i beslutssituation 5, hänvisningar görs expli-
cit till omorganisationen i beslutssituation 3.   

Förändringarna av den institutionella organisationen kopplas så till en 
mängd organisatoriska sammanhang, detta görs utifrån den rationella plane-
rande principlösningen. Remissvaren var alla positivt inställda till utred-
ningsförslaget. Det positiva tenderar dock att främst beröra tydliggörandet av 
färdriktning samt utbildningsinsatser. Dessa är dock enbart lösningar på en 
principiell nivå, vilken färdriktningen är kommer man aldrig tydligt överens 
om och vilka utbildningsinsatserna blir beslutas inte utan ska diskuteras vi-
dare på internat. Att vara överens om att man ska vara överens om varåt man 
är på väg är inte särskilt svårt att säga nej till. Inte heller att personalen ska få 



 107 

utbildning. Flera av remissvaren är dock tveksamma till förändringen av 
institutionen, detta tenderar dock att endast bli en detalj i det stora tag som 
utredningen tar om förändringsarbetet. Förändringen av institutionen tycks 
möjliggöras av inbäddningen i detta större sammanhang. Dels tycks det rat-
ionellt och dels tycks det bara vara en detalj. Detta återfinner vi också i be-
slutssituation 3 då förändringen av institutionen senast var möjlig, även då 
fanns ett slags masterplan bakom förändringen.  
  



 108 

Beslutssituation 6 – Ämnet gör entré 

Beslutssituation 6 visar sig för första gången i arkivet genom högskolestyrel-
sens protokoll från 23 maj 1989. I paragraf 77 redovisas att rektor informerat 
om ett besparingsförslag där institutionernas uppgifter tas över av arbetsen-
heterna på sektorerna. Styrelsen beslutar om att principen för förslaget ska 
gälla men att det måste förankras i organisationen. Omorganisationen i be-
slutssituation 6 börjar följaktligen som en besparingsåtgärd, men styrelsens 
beslut om förankring leder situationen vidare. I september samma år fattade 
högskolestyrelsen beslut om att organisationen skulle förändras och rektor 
får i uppdrag att arbeta fram ett mer precist förslag177. Rektors fördjupade 
förslag och remisserna berättar en annan historia om omorganisationen än att 
den var en besparingsåtgärd. Det är en historia om hur forskningsfrågorna 
blir en del av diskussionen om den institutionella organisationen och hur 
ämnet som princip för organisering tar plats. 1990 avvecklas den övergri-
pande institution som bildades i föregående beslutssituation. Linjenämnder-
na tar över institutionens uppgifter och ges också uppgiften att ta hand om 
ämnets utveckling. Detta är dock något som i stort delegeras till ämnesgrup-
per som inrättas i och med omorganisationen. Varför utvecklas beslutssituat-
ion 6 från en fråga om besparingsåtgärder till en fråga om verksamheten 
kärna? Varför kan denna omorganisation ses som en förstärkning av ämnet 
trots att linjenämnderna är den fortsatta stommen i organisationen och inga 
ämnesinstitutioner inrättades? Och varför tar det akademiska ämnet slutligen 
plats som något relevant för verksamheten?  

Beslutsprocessen  
Det är utredningen som görs av rektorsämbetet samt remissvaren på den som 
utgör kärnan i beslutssituation 6. Utredningen inleds med en tillbakablick på 
tidigare omorganisationer, här konstateras att den utredning som gjordes vid 
föregående omorganisation också ska ligga till grund för den omorganisation 
som är på gång178. I utredningen ifrågasätts dock modellen med en enda in-
stitution, vilken utvecklades i föregående omorganisation. Institutionsstyrel-
sen menar själv att dess arbetsuppgifter är ”mycket begränsade” och att en 
översyn måste göras. I utredningen föreslås att dåvarande institution avveck-
las medan ett ”antal” institutioner med prefekt inrättas i enlighet med hög-
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skoleförordningen. Efter detta följer ett fördjupat förslag med olika alternativ 
kring hur detta kan göras. 

Förslaget inleds med frågan om institutioner. Man menar här att det trad-
itionella sättet att organisera institutionerna på är efter ämnen men också att 
”detta torde inte vara tillämpbart vid de mindre eller medelstora högskolorna 
eftersom antal lärare som representerar varje enskilt ämne är få.”179 Detta 
leder fram till två förslag på hur institutionerna kan organiseras: 

 
A. Att låta en institution utgöras av flera närliggande ämnen såsom en 

ämnesgrupp. Man tar upp exempel som naturvetenskap/teknik, pe-
dagogik/metodik men menar också att andra alternativ kan vara möj-
liga. 

B. Att låta de lärare som har sin huvudsakliga tjänstgöring vid de linjer 
som tillhör en linjenämnd utgöra en institution. Man menar att detta 
liknar dagens indelning i linjenämnder och att sektoransvarig till viss 
del har prefektens roll.  

Man går vidare till att diskutera hur medelstilldelning ser ut i de båda försla-
gen. I alternativ A så menar man att ett antal ämnesansvariga ska utses som 
ska svara för och tilldelas resurser för kvalitet och utveckling av ämnena. I 
en sådan organisation menar man i förslaget att det är linjenämnderna som 
fördelar medel till institutionerna utifrån det antal kurser som ges inom en 
linje181. I alternativ B blir det linjenämnderna som tilldelas medel till linjer 
och enstaka kurser och att varje linjeföreståndare fördelar medel mellan kur-
ser. För kursutvecklingsmedel avgör linjeföreståndaren tillsammans med de 
kursansvariga detta.182 Detta är en ordning som motsvarade den då befintliga. 

Alternativ B benämns i utredningen som det som är ”smidigast”, men att 
alternativ A skulle kunna vara det bästa ur ”kvalitetshänseende”183. Lärare i 
samma ämne skulle föras närmre varandra i alternativ A vilket skulle leda 
till att de skulle samverka bättre och påverka de ”egentliga lärarfrågorna” 
”såsom erfarenhetsutbyte, fortbildning, forskning, forskningsanknytning m 
m.”184. Rektorsämbetets bedömning blir att det är principiellt viktigt att göra 
indelningen utifrån ämnesgrupper enligt alternativ A men att Högskolan i 
Gävle/Sandviken är liten och lokalmässigt splittrad vilket gör alternativ A 
till en administrativt dyr och trög lösning. Rektorsämbetet förordar därför 
alternativ B185. I utredningen finns också en diskussion om ämnessamord-
ningen och hur den kan se ut i alternativ B. För att underlätta samverkansar-
betet föreslår utredningen att ämnesgrupper med ämnesgruppsansvariga 
inrättas. Man menar att ämnesgrupperna är ”informella organ” och att de ska 
”verka för samordning, utveckling och forskningsanknytning”186. Ämnes-
grupperna ska ”höras vid tjänstetillsättningar” och ”ge förslag om personal-
fortbildning”. För den ”utvecklande verksamheten” ska ämnesgrupperna 
söka medel hos FoU-nämnden och linjenämnderna. Ämnesgrupper och äm-
nesansvariga utses av rektorsämbetet efter förslag från prefekterna. 
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I den nya organisationen ska det fortsatt finnas fyra linjenämnder, dessa 
ska delvis fullgöra institutionsstyrelsernas uppgifter. Nämnderna bör ha be-
nämningar som motsvarar institutionerna eftersom ”verksamhetsområdena 
helt sammanfaller”187. Därför föreslår man följande benämningar på linje-
nämnderna: Linjenämnden för tekniska utbildningar, för administrativa och 
ekonomiska utbildningar, för lärarutbildningar samt för utbildningar inom 
friskvård, information och kultur188. 

Centralt i utredningen är också forskningsorganisationen, vilken man av-
ser att utveckla på högskolan. Den befintliga FoU-organisationen utgörs av 
forsknings- och utvecklingsnämnden vilket är ett organ som bereder ärenden 
och ger råd till rektorsämbetet och högskolestyrelsen. Utredningen ser ingen 
anledning att ändra på den organisationen och föreslår därför att den behålls 
i sin befintliga form tills vidare. Man betonar också att linjenämnderna ska 
hållas informerade om forsknings- och utvecklingsarbetet och att detta ska 
skötas av prefekten.189 

En stor del av remissvaren liksom utredningen berör frågor om ansvars-
fördelning, beslutsvägar, uppgifter för olika positioner och enheter. Re-
missvaren bifaller i mycket förslaget om att alternativ B är det som ska infö-
ras, flera betonar liksom utredningen att alternativ A kanske hade varit bättre 
ur utvecklings- och kvalitetshänseende men att högskolans storlek gör alter-
nativ B till det bästa för tillfället190. Flera av remissvaren diskuterar indel-
ningen i sektorer både vad gäller institutioner och linjenämnder; här rör dis-
kussionen sammansättningen av enheterna. Enligt förslaget ska högskolan 
delas in i universitetskanslersämbetets fyra sektorer. En åsikt bland re-
missvaren är dock att en obalans uppstår mellan en sektorsindelad organisat-
ion191. En strävan som uttrycks i utredningen och som finns redan i beslutssi-
tuation 5 är att gå mot en högskola där sektorerna är mer jämnstora. Ned-
dragningarna av utbildningssektorn har fortsatt och de andra sektorerna har 
utökats. Sektorn för kommunikations- och informationsyrken är dock fortfa-
rande vid den här tidpunkten mycket liten, argumentet för att ge den en egen 
linjenämnd och organisation är att utforma en organisation som ska vara 
möjlig att utveckla i framtiden. KI-sektorn säger själv att en linjenämnd 
inom ”KI-området är nödvändig” och att ”de unika utbildningar som idag 
finns på den nuvarande KI-sektorn kräver särskild omsorg”192. Man menar 
att man är i en uppbyggnadsfas och att det arbetet som gjorts bör ”stärkas 
och inte splittras”. Man tillägger att ”de mjuka delarna inom samhällsbyg-
garutbildningarna hör hemma inom sektorn.”. Samtidigt finns andra fram-
tidsperspektiv på precis samma utbildningsområde, ett uttrycks av Linje-
nämnden för AES-sektorn. Nämnden menar att förslaget innebär att sam-
hällsbyggnadsutbildningarna inom högskolan ligger på tre institutioner vilket 
man ser som en nackdel för ”en framtida satsning på detta område”193. 

22 februari 1990 beslutar högskolestyrelsen om den nya organisationen, 
bland annat beslutas att ämnesgrupper ska inrättas194. Anledningen till inrät-
tandet är att man i och med beslutet om att alternativ B där sektorn ska vara 
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organiserande princip ändå vill börja vandra vägen mot en mer ämnesorien-
terad organisation. Detta menar man skulle vara fördelaktig i kvalitetshänse-
ende och att en sådan ansats då var outvecklad på högskolan.195 Det var dock 
inte rimligt att skapa ämnesinstitutioner, främst på grund av skolans storlek 
men också på grund av den splittrade geografiska lokaliseringen, vilket gör 
att ämnesgrupper blir en lösning. En del av den fortsatta omorganisationen 
blev att utveckla ämnesgrupperna. Utgångspunkten är beslutet som fattades i 
högskolestyrelsen där man fastslog dels att ämnesgrupperna skulle vara in-
formella organ och dels skulle ha ett ”övergripande ämnesansvar och an-
svara för ämnesutvecklingen”196, uppgifterna preciserades i ett antal punkter: 

 
• ha ansvar för ämnenas forskningsanknytning 
• initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete 
• ha kontakt med högskolor och universitet med fasta forskningsre-

surser 
• ha ansvar för de i gruppen ingående lärarnas ämnesfortbildning 
• arrangera föreläsningar och seminarier 
• initiera och utveckla nya kurser 
• granska kursplaner och litteraturförteckningar 
• svara för kontakten med biblioteken 
• höras vid inrättande och tillsättning av tjänster 
• föreslå tjänstefördelningar 
• höras vid inköp av utrustning197 

 
Efter remissrunda utvidgades gruppernas uppgifter och man fick egen 

budget och egna medel tilldelade från högskolestyrelsen direkt istället för via 
linjenämnderna.198 

Processen att utveckla ämnesgrupperna kretsar kring ett förslag på äm-
nesgruppsorganisation som rektorsämbetet utvecklar på uppdrag av högsko-
lestyrelsen. Ämbetet har där ett första förslag på indelning av grupperna. Tio 
grupper bildas, siffran inom parentes är antalet personer i gruppen: 

 
• Ekonomi, juridik, ADB, statistik (10) 
• So-ämnen och sociologi (5) 
• Svenska, engelska, drama (10) 
• Musik, bild, idrott, rörelse, slöjd, media (9) 
• No-ämnen, matematik, datateknik (7) 
• Elektroteknik (5) 
• Material- och maskinteknik (4) 
• Byggnadsteknik, kart- och mätningsteknik, samhällsplanering, 

VVS (1) 
• Metodik (9) 
• Pedagogik (11)199 
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I beslutsprocessen anger inte rektorsämbetet eller styrelsen något skäl för 
den föreslagna indelningen. Remissvaren på förslaget kommer inte primärt 
från organisationens olika enheter, det är de enskilda lärarnas yttranden som 
utgör merparten av diskussionen kring beslutsprocessen.  

Ett yttrande berör hur man kan hantera förekomsten av små grupper, här 
anser den som yttrar sig att det är rimligt att slå ihop grupperna 6, 7 och 8 
och att en sådan sammansättning inte skulle vara ”helt onaturlig”. De poten-
tiella medlemmarnas forskningsinriktning kommer upp till diskussion; Ed-
vard Nordlanders forskning, menar den som yttrar sig ”är så fysikaliskt in-
riktad att den berör materialtekniken; och att ”materialflödesteknik” som är 
Göte Olssons specialitet är ett viktigt inslag i verkstadstekniken; ”den tid ett 
arbetsstycke tillbringar i en verkstad är till största delen väntetid”. En sådan 
grupp skulle vara ”fullt möjlig att hantera” och den skulle heta ”’TEKNIK’, 
rätt och slätt”. En avslutande kommentar uttryckt i en parentes illustrerar det 
som utredningen tar upp, att ämnena är alltför små för att ha egna institut-
ioner. Yttranden menar att benämningen på den grupp som Göte Olsson 
tillhör, Byggnadsteknik, kart- och mätningsteknik, samhällsplanering och 
VVS ser ”besynnerlig ut” när Göte Olsson är ensam medlem.200  

En del yttranden rör individens tillhörighet till ett ämne. En lärare önskar 
dubbel grupptillhörighet med tanke på att det ämne hon tillhör, mediekun-
skap, har en tvärvetenskaplig prägel och är ”färskt” och under utveckling. 
Läraren menar att hon är osäker på vilken grupp som kan passa men föreslår 
grupp 2, So och sociologi utöver grupp 4, Musik, bild, idrott, rörelse, slöjd, 
media. Läraren ger dock inga skäl för det utan lämnar över önskemålet om 
dubbel tillhörighet utan vidare kommentarer.201 

Fler yttranden rör sammansättningen av grupperna, en lärare menar att 
No, matematik och datateknik ”torde ha få gemensamma intressen i fråga 
om ämnesutveckling m.m” och föreslår följande indelning 

 
• No, So-ämnen, matematik 
• Datateknik, ADB202  

Andra förslag kommer punktvis utan vidare kommentarer: 
 

• Grupp 4 benämns istället ”Praktiskt – estetiska ämnen med me-
dia” 

• Undertecknad önskar tillhöra 2 ämnesgrupper, ovannämnda gr 4 
samt PEDAGOGIK203 

Andra yttranden är essälånga, ett behandlar hur kulturvetenskap ska kunna 
utvecklas som ämne på högskolan, och varför det bör göras.204  

Ett kortare inlägg rör So- och sociologigruppen, och att den kommer växa 
när ämnen som geografi, religionskunskap och historia ska vara med där. För 
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egen del vill den läraren vara med i dels den gruppen men också grupp 5, 
No-ämnen, matematik, datateknik. 205 

Ytterligare ett yttrande tar upp att So- och sociologigruppen bör heta 
”samhällsvetenskapliga ämnesgruppen” för att ”bättre passa till det språk-
bruk som finns inom högskolevärlden i sin helhet.”. I samma yttrande sägs 
att antalet grupper gör det tveksamt att grunda representationen i FoU-
nämnden på ämnesgrupperna. Läraren som skrivit yttrandet vill vara med i 
både den samhällsvetenskapliga samt pedagogikgruppen.206 

Innan jag går vidare till en diskussion om den tillfälliga ordning som upp-
står i beslutssituationen vänder jag mig åter mot högskolepolitiken för att se 
vad som skedde där under slutet av 80-talet, trots att inga omfattande lagänd-
ringar gjorts. Ett halvår innan beslutssituation 6 tog sin början, i juli 1988, 
hade regeringen tillsatt en utredning ”om vissa frågor rörande forskning vid 
de mindre och medelstora högskolorna”207 vilken resulterade i en färdig of-
fentlig utredning i mars 1989208. Uppdraget i direktivet inleddes med att en 
utredning behövdes göras för att se vilka åtgärder som krävdes för att 
”forskning på eget programansvar” skulle kunna finnas på de nya högsko-
lorna. Direktivet fortsätter: ”Forskning på eget programansvar innebär att 
forskare ges hela ansvaret för hur problemen ställs och uppgifterna löses och 
redovisas. Forskning på eget programansvar kan avse både över högskole-
budgeten och över forskningsråden finansierad forskning och sektoriellt och 
industriellt motiverad forskning som syftar till långsiktig kunskapsuppbygg-
nad inom ett visst område”209. Direktiven pekade på brister i forskningsan-
knytningen hos de mindre högskolorna, de ambitioner som funnits vid 1977 
års reform, menar regeringen, hade inte riktigt fullbordats under åren efter 
detta. Från statligt håll framhölls nu att verksamheten i högskolan måste vara 
likvärdig oberoende av lokalisering och att en del i likvärdigheten skulle 
vara att lärare vid de nya högskolorna utan fasta forskningsresurser skulle 
kunna ingå i en forskningsorganisation samt ägna sig åt ”självständigt forsk-
ningsarbete”210. Två linjer i frågan lyftes fram som centrala för att förbättra 
läget, dels att öka antalet forskarutbildade lärare vid de nya högskolorna och 
dels att förbättra dessa lärares möjligheter att konkurrera om forskningsme-
del med forskare vid högskolor med egen fakultetsorganisation och fasta 
forskningsmedel. I direktiven tas upp att utvecklingen ändå har gått åt rätt 
håll i de nya högskolorna, ”projektverksamheten”211 menar man har fått en 
allt större del. Verksamheternas betoning på ”utredningar och utvecklingsar-
bete av uppdragskaraktär”212 pekas ut samt att anslagen från forskningsråd 
och statliga sektorsorgan endast utgör en mindre del; något man varnar för 
minskar vetenskapligheten i den forsknings som bedrivs. I uppdraget ingick 
dels att närmre kartlägga dessa befintliga förhållanden men också att komma 
med förslag på hur samarbetet mellan universitetens fakultetsorganisationer 
och de nya högskolorna kunde förbättras samt hur enskilda lärare kan stödjas 
i sin forskning213.  
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En ledstjärna i direktiven vad gäller relationen till den svenska samhälls-
utvecklingen var att man för att vara ”en del av världen i stort”214 bör följa 
internationella standarder och att ingen del av högskolan ska tillåtas utveckla 
egna kvalitetskriterier för sitt arbete. I direktiven betonas att utredningen inte 
omfattar att ändra sättet att bedöma vetenskaplig kvalitet, utan att det ”skall 
konsekvent vara de regler som gäller internationellt”215.  

Den statliga utredningen pekade på att det förvisso fanns en del forskning 
ute i de nya högskolorna och att det fanns ett genuint intresse för forskning 
hos de med forskarutbildning och även i andra delar av lärarkåren. Dock 
märktes fortfarande arvet från lärarhögskolorna och en ”viss misstänksam-
het”216 gentemot annat än grundutbildning. Utredaren pekade också på ett 
missnöje med samarbetet med fakultetsnämnder och forskningsråd, de for-
mella organ som de nya högskolorna skulle organisera forskningsaktiviteter-
na tillsammans med. Förslaget mynnade ut i att andelen forskarutbildade 
behövde öka på de nya högskolorna, för att komma till en situation där man 
kunde konkurrera om forskningsmedel med forskare som hörde till en fast 
forskningsorganisation så behövde också kompetens och kvalitet höjas217. I 
förslaget låg också att forskningen skulle byggas upp i nätverk samlade kring 
gemensamma intressen snarare än genom formella organ; fakultetsnämnder-
na på universiteten skulle inte längre ha ansvar för forskningen på högsko-
lorna inom regionen, detta ansvar skulle ligga på varje högskolestyrelse istäl-
let, vilken skulle identifiera profilområden för forskningen. I utredningen 
finns slutsatsen att alla högskolor av resursskäl inte kan ha en utbyggd 
forskningsorganisation inom alla discipliner och fält utan att en profilering 
måste till218. Samtidigt betonas att lärare som av någon anledning inte kan 
vara del av profileringen inte ska lämnas utan forskningsresurser. 

Under samma vår som betänkandet om forskning på de nya högskolorna 
kom så tillsattes också utredningen för den kommande högskolereformen 
1993, ”Utredning om vissa undervisningsfrågor i högskolan”219. I direktiven 
till utredningen formuleras uppdraget att utreda hur ”den goda institutionen” 
inom högskolan ser ut och hur den kan utvecklas. Föredragande i ärendet 
presenterar institutionen som den enhet inom högskolan där de två huvud-
uppgifterna för högskolan, utbildning och forskning möts och äger rum. En 
uppgift blev därför att utreda den goda institutionen och vad den stod för.  

Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
I beslutssituation 6 märks en trend från föregående beslutssituationer växa 
sig starkare, det är en förskjutning från att diskutera de olika enheternas for-
mella uppgifter till att tala om dem som enheter vilka ska formas i relation 
till högskolans verksamhet. Den historiska konflikten mellan linjenämnd och 
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institution finns kvar, vad var och en ska göra och ansvara för. I utredningen 
förs ämnesindelade institutioner upp som ett seriöst förslag. Tidigare hade 
inte ämnet varit särskilt centralt för diskussionen om organiserande principer 
på högskola. Ibland har vi sett hur det förs upp på agendan såsom forum för 
utveckling av högskola, men ofta har det uttryckts som en resurs eller som 
ett medel för samordning. Att omorganisera institutionerna och linjenämn-
derna hade också blivit rutinartat i högskolan, i alla tidigare beslutssituation-
er hade dessa varit föremål för förändringar. Som vi hittills sett så är det två 
fenomen som ständigt byter skepnad, de visar ett slags lättretlighet. Formen 
på fenomenen är hela tiden föremål för omkonstruktion. Själva aktiviteten att 
omorganisera tycks dock mer förgivet tagen. Beslutssituation 6 är sjätte 
gången på 12 år som frågan behandlas. ”Att rita om kartan så den visar verk-
ligheten” har blivit något man tar till i vissa situationer. Det finns en mot-
kraft i att organisationen behöver arbetsro när processen väl börjar, men 
själva lättretligheten finns där. 

Förändringen i beslutssituation 6 tycks dock inte enbart komma från en 
inre förändringsvilja, de ekonomiska argumenten kvarstår under utredning-
ens gång men en diskussion om ämnets plats i organisationen tar fart. Utred-
ningsdirektiv är inte nya regler eller principlösningar som formar regler utan 
beslut om hur regeringen planerar att rikta om organiseringen av högskole-
sektorn, det är ett slags början till nya politiska lösningar. I fallet pekas också 
en av de befintliga strömmarna ut, institutionen, som en fokuspunkt för ut-
redningen. Den har dock inte i det här skedet blivit en ny lösning i lagstift-
ningen, inte fått en annan form. Direktiven nämns inte som anledning till de 
förslag på ämnesorganisation i beslutssituation 6, men det vi kan betrakta är 
att det finns en samtidighet i det som inträffar. I beslutssituation 4 var kopp-
lingen till promemorian uttalad av rektor, den behandlades som ett slags 
möjlighetsfönster för att en omorganisation skulle komma till stånd. Prome-
morian var här ett steg längre in i utredningsprocessen än utredningen och 
ännu mer så än direktiven. I beslutssituation 6 uttalas inte kopplingen till 
utredningen om forsknings på de nya högskolorna eller till direktiven till de 
båda utredningar jag beskrivit. Utredningsdirektiv och utredningar innehåller 
början till principlösningar och signalerar vilka nya slags regellösningar som 
kan komma att bli aktuella. I de soptunnorna som förarbetena och beslutssi-
tuation 6 utgör så pågår likartade processer kring att sätta institutionerna mer 
i centrum. Vem som dumpar vad hos vem eller hur strömmarna går är svårt 
att säga, men vi tar med oss att det finns en samexistens och att vad man gör 
i högskolan inte kommer som en reaktion på politiska beslut såsom nya eller 
omgjorda lösningar i lagstiftningen utan att det är simultana händelser i de 
olika soptunnorna.  

Samtidigt som omorganisationer tycks ha blivit rutin och det till viss del 
tycks vara ett upprepande av en procedur där enbart förståelsen av fenome-
nen tar sig olika ut i olika beslutssituationer så finns också något slags för-
ändring. En förändring i beslutssituation 6 är en ökad medvetenhet om vad 
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man faktiskt gör inom högskolan och att detta har en relation till den institut-
ionella organisationen. De ämnesgrupper som uppstår skapas ur den ämnes-
tillhörighet varje lärare tycker sig ha, samt ett slags samspel mellan dessa 
kompetenser som skapar en gemenskap i grupper. Ett sådant förfarande finns 
inte i de tidigare beslutssituationerna. Det finns dock embryotiska spår av 
detta och en utveckling som till viss del kan bidra med förståelse för hur det 
kunde bli möjligt i beslutssituation 6.  

Det har skett en ämnesutveckling, från lärarhögskola till högskola, vilken 
vi kunnat betrakta på avstånd genom de olika beslutssituationerna. I besluts-
situation 1 är den mycket vag, men till exempel diskuteras ämnesgrupper 
och man gör en lista över ämnen som finns inom högskolan. Dessa baseras 
nästan uteslutande på lärarutbildningen och följer de ämnen som finns inom 
den, men den finns ändå som ett fenomen som sätts i samband institutions-
lösningen som man identifierat i högskoleförordningen. I beslutssituation 2 
finns den genom Curt Åbergs remissvar där han tänker på ämnet som en 
lösning för att utveckla högskolan. Den finns också i den förändrade linje-
nämndsorganisationen där den verksamheten, vilka enstaka kurser man har 
på högskolan, får direkta konsekvenser för hur linjenämndsorganisationen 
ser ut. I beslutssituation 3 märks den genom att man uppmärksammar att 
anslagen styrs om från lärarutbildning till övriga sektorer och att ämnesin-
stitutioner skapas. I beslutssituation 4 och 5 märker man att olika ämnen 
börjar föra talan, kulturpedagogik är ett sådant där man för upp själva ämnet 
som en del av högskolan. Visserligen genom ett linjetänkande, men det 
kommer från ämnesföreträdarna. Politiska beslut för ”en mer balanserad” 
sektorsorganisation blir också tydligare. De enstaka kurserna där ämnesan-
knytningen är stark utpekas som något som formar verksamheten vid de nya 
högskolorna. Trots att sektorsindelningen fanns kvar som övergripande regel 
för högskolornas organisering 1989 och skulle så göra i cirka tre år till så 
hade ämnet som fenomen gjort en egen utveckling inom högskolan och re-
dan när retningarna från politiken, mer grundforskning utifrån ämnet samt 
den klassiska institutionen som organiserande princip så blev ämnet vid 
denna beslutssituation ett sätt att organisera på. De kompetenser som fanns 
inom högskolan, det var och en gjorde och kunde samt hur detta hörde ihop 
med vad andra gjorde och kunde gavs mening här. För att möjliggöra detta 
och samtidigt följa de politiska lösningarna fick ämnesgrupperna statusen 
”informell”. Detta är en lösning vi känner igen från beslutssituation 4 då 
olika typer av beredande organ fick plats i organisationen. De organen blev 
informella i den meningen att de inte fanns i högskoleförordningen och där-
för inte kunde ges någon direkt beslutsmakt, detta var något som behövde 
ske genom delegation. En liknande lösning finns här, om vi återvänder till 
ämnesgruppernas ansvarsområden så ser vi att de i mycket liknar en institut-
ion. Grupperna gavs också egen budget. Men genom att kalla dem informella 
kunde visst ansvar lyftas över till institutionerna medan ämnesgrupperna 
gavs flera institutionsuppgifter. 
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1992 – Förändring som rutin och de politiska 
beslutens elasticitet 

Det förefaller som att förändring blivit rutin i högskolan, i genomsnitt togs 
frågan om ”den institutionella organisationen” upp för diskussion och för-
ändring en gång vartannat år. Vi har betraktat hur högskolan gör saker med 
de politiska besluten. Vi ser att regler såsom lagar ständigt är uppe på för-
handlingsbordet vad gäller hur de ska ta plats i högskolan; lagtexterna får 
olika mening i olika beslutssammanhang. I flertalet ser vi att det tycks finnas 
oklara kopplingar mellan problem och lösningar samt de ursprungliga agen-
dor som omorganisationen formuleras i. Ivern att omorganisera kan förstås 
utifrån det faktum att ingen organisation egentligen fanns 1977 och även om 
mycket av organiseringen påverkades genom lagstiftningen så behövde man 
i högskolan förstå vad detta handlade om och vad man kunde göra av det. 
Det fanns inte några institutionaliserade normer och praktiker utom de som 
kom från lärarhögskolan, normer och praktiker som redan i reformen defini-
erades som delvis problematiska. Så i någon mån behövde man organisera. 
Samtidigt tycks omorganisationen ha blivit en rutin i sig, en lösning eller 
kanske helt enkelt det sätt som man organiserade på (se Brunsson 1989). När 
ingenting löstes med omorganisationerna så kunde man åtminstone fortsätta 
att omorganisera. Arbetsro slog bara igenom i en av beslutssituationerna, i de 
andra ville man rita om kartan efter verkligheten. Ett alternativ hade varit att 
inte omorganisera utan att försöka arbeta såsom grupper av lärare föreslår i 
beslutssituation 4, men av en eller annan anledning var detta svårt. När något 
hände i omvärlden eller när någon kom på en ny lösning så var omorganisat-
ionen framme.   

Samtidigt som omorganisation förefaller ha blivit ett slags övergripande 
standardlösning som i sig framkallade ständiga omorganisationer så tycks 
man i beslutssituation 6 fatta beslut som vilar på vad man gör i verksamheten 
i större utsträckning än tidigare, på de ämnen som finns inom högskolans 
utbildningar, de utbildningar som finns och vilken relationen är till forsk-
ningen.  

Vi ser också att högskolan nu förekommer de politiska besluten om nya 
lagar, politisk organisering och lokal organisering förefaller ofta vara en 
samtida ström av idéer om hur saker ska göras. Vi ser tendenser till att den 
agenda som formas i förarbeten och särskilt propositioner i sig är en del av 
det politiska beslutsfattandet, allt hamnar inte i en lagtext men spelar in som 
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politisk organisering ändå, mål och principlösningar är sådan organisering. 
Vi ser också att direktiv och utredningar tar plats i omorganisationerna innan 
de inträffar.  

Parallellt finns ytterligare ett slags organisering mellan högskola och poli-
tik, inom högskolan fanns en anpassning till och också förutsägelse av de 
statliga anslagen vilka reglerade vilken typ av utbildning som skulle finnas 
inom högskolan. Anslagen tycks ha lett till den bredare utbildningsprofil 
som högskolan nu hade. Profilen var också med och påverkade vilken typ av 
institutionell organisation som blev möjlig. I förra beslutssituationen ser vi 
hur ämnet börjar ta plats som princip för organiseringen inom högskolan, 
även detta tycks ha varit en del av en samtida idéström som återfinns både på 
lokal och statlig nivå. Sektorsbaserade linjenämnder och institutioner var 
dock grunden i den institutionella organisationen.  

Sedan reformen 1984, vilken i sig kanske inte ska ses mer som en juste-
ring, hade endast justeringar gjorts i den politiska organiseringen av högsko-
lan. Vi kan se hur en högskola vuxit fram utifrån den som skapades 1977. 
Skolan hade fått en del arbetsro för att utvecklas i samspel med ett ständigt 
kartritande där man förstod och beskrev sig själv på nya sätt och där dessa 
sätt ibland också var ett uttryck för en framtida viljeriktning. Förändringen 
som skett tycks samspela med de politiska besluten genom att både de re-
formerande besluten och den löpande organiseringen blir en del av högsko-
lan redan innan den blir en del av en beslutad ordning men också efter. 1992 
var dock året som relationen till de reformerande besluten för första gången i 
högskolans historia inte längre handlade om omtolkning av det befintliga 
utan om att möta en i grunden förändrad politisk organisering. Den kom-
mande delen av berättelsen om hur en högskola blir till ska handla om detta 
möte. 
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Reformen 1993 – En ström blir två 

Every family should have the right to spend their money, after tax, as they 
wish, and not as the government dictates. Let us extend choice, extend the 
will to choose and the chance to choose. - Margret Thatcher220   

Året var 1993 och en ny reform sjösattes. Vi har sett hur den börjat ta form i 
kommittédirektiv och i den lokala organisationen under slutet av 80-talet och 
90-talets första år, nu hade tiden kommit för reformen att befästats genom en 
ny högskolelag.  

Reformen 1977 kom till i det socialdemokratiska folkhemmets tid. Dess 
övergripande principlösning var planering, och målen med högre utbildning 
demokrati, social förändring, internationalisering, välfärdsutveckling och 
personlighetsutveckling. Principen var att dessa kunde planeras och organi-
seras in i högskoleorganisationerna. 1993 har sexton år förflutit och luften 
som politikerna andas är annorlunda och nya idéer om statsförvaltning cirku-
lerar. Palmes tro på att organisera, planera och reglera för att uppnå utopin 
om individens frigörelse visavi socialt arv, familjeband och tidigare val hade 
bytts ut till idéer om friheten som i sig en princip för organisering, att indivi-
dens vilja till val skulle stå i centrum och att minskad planering var det-
samma som minskad reglering. Offentliga verksamheter, liksom medbor-
gare, tänkte man sig skulle dra fördel av att åtnjuta mer negativ frihet, alltså 
att vara fri från tvång och regler. Förändringen sägs ha börjat vid en tidpunkt 
runt slutet av 70-talet, och där Thatchereran i Storbritannien har betraktats 
som något av ett politiskt startskott (Gruening 2001). Den styrning och de 
idéer som är centrala här är utförligt beskrivna i den statsvetenskapliga och 
företagsekonomiska litteraturen, även om koncensus om innehållet i både 
styrningen idéerna och begreppen som beskriver dem förefaller vara låg. 
Begreppen ”new public management” (Hood 1991, Gruening 2001), ”gover-
nance”, i motsats till ”governing” (Rhodes 1997, Peters och Pierre 1998), 
privatisering (Blomqvist 2004) och företagisering (Brunsson 1991) beskriver 
alla trender som försöker fånga den här tidsandan där idén om staten och 
dess roll i samhället förändrats. Centralt i teoribildningen är att man proble-
matiserar hur de idéer som beskrivs konstruerar offentliga verksamheter som 
företag med allt vad det innebär av konkurrens, ansvarighet, kundmodeller, 
prestationsmätning och kvalitetsuppföljning. Under senare år har förändring-
en fortsatt att problematiseras, men numera problematiseras också problema-
tiseringen. Bringselius (2015) menar att new public management kan leda till 
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förenklade resonemang kring komplexa frågor och att termen blivit något av 
ett slagord för dem som vill höja näven i luften. På samma sätt som de poli-
tiska idéerna varit ideologiskt grundade så har mycket av den teoribildning 
som funnits kring de olika begreppen också varit grundade i politisk ideo-
logi. Som Bringselius (2015) säger så riskerar begrepp som NPM att 
skymma sikten för andra frågeställningar som kanske är minst lika ange-
lägna att utforska. 

Ett annat sätt att tänka om det som händer under 90-talets tidiga år men 
samtidigt erkänna något slags förändring är att sätta de centrala principerna 
för hur organisering ska ske i centrum och ställa ideologin i periferin. Ter-
men mål- och resultatstyrning används (Wedlin 2011) för att beskriva för-
ändringen, men här rör beskrivningen organisering av statsförvaltningen mer 
än de idéer som ligger bakom organiseringen. Ideologin är inte oviktig, sär-
skilt kan den vara med och skapa förståelse för hur viss organisering blir 
möjlig. Men i själva begreppet ”mål- och resultatstyrning” ligger ett seman-
tiskt fokus på vad man gör snarare än ideologiska grunder för varför man gör 
det.  

I centrum för analysen jag hittills gjort av beslutssituationerna har organi-
sering varit centralt. I analysen av reformen 1977 visar jag hur ideologi blir 
en del av lösningar för handling. I analysen av den lokala nivån i beslutssitu-
ation 1 till 6 har dessa lösningar stått i centrum. Vi har sett att de till viss del 
används som argument i omorganisationer.  Ett annat sätt som principlös-
ningar kommer in i organisationen är att de tycks bli principlösningar även 
inom organisationen. Både regionalitet och forskningsanknytning blir delar i 
möjliggörandet av beslut. I allra skarpaste fokus har dock lösningar regellös-
ningar stått och framförallt hur man organiserat linjenämnder och institut-
ionsstyrelser. Det sättet att styra har i motsats till mål- och resultatstyrning 
kallats för regelstyrning. Vi ska nu se vad som händer i reformen med det 
beskrivna ”styrningsskiftet”, jag använder en liknande ansats som vid de 
tidigare reformerna.  

Reformarbetet 1993  
Liksom vid tidigare reformer så finns en mängd förarbeten som ligger till 
grund för lagändringen, och även här kommer jag sätta en proposition i cent-
rum för analysen. Reformen 1977 gjordes i två steg vad gäller propositioner, 
en principproposition och en proposition med lagförslag. Hela lagstiftnings-
processen sträckte sig över tio år. 1984 års reform var i mycket en justering 
av det som beslutades om under 70-talet och förarbetena var av en mer blyg-
sam volym. 1977 års reform resulterade i en ny högskolelag och förordning, 
1984 års innebar justeringar i högskolelagen. 1993 års reform innebar återi-
gen en helt ny högskolelag och högskoleförordning, samma som gäller än 
idag, dock med en numera ganska stor mängd ändringar.  
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Den reform vi har framför oss nu kretsar främst kring tre förarbeten, ett be-
tänkande221 från den utredning222 som tillsattes 1989 och som vi redan gjort 
viss bekantskap med, en departementspromemoria223 som utarbetats av tjäns-
temän från utbildningsdepartementet samt den proposition224 som utveckla-
des ur tidigare förarbeten med remissvar. Betänkandet fick titeln ”Fria uni-
versitet och högskolor”, promemorian hette ”Frihet, Ansvar, Kompetens” 
medan propositionen kallades ”om universitet och högskolor – frihet och 
kompetens”. Följande analys kommer främst röra ”Regeringens proposition 
1992/93:1 universitet och högskolor – frihet och kompetens”.  

Politisk agenda 
Propositionen inleds med en kort programförklaring där man refererar till 
den senaste, borgerliga, regeringsförklaringen där man deklarerat att en av 
huvuduppgifterna för regeringen är att ”stärka Sverige som kunskapsnation”. 
Man menar att ”genom högre utbildning och forskning kan de kulturella och 
humanistiska värden som är en del av det goda samhället förstärkas” samt att 
”det är bara genom en avancerad utbildning och forskning som Sverige kan 
hävda sig i en hårdnande internationell konkurrens”. Detta gör att både anta-
let högskoleutbildade och kvaliteten i högre utbildning måste höjas enligt 
politikerna. 

Propositionen tar sedan en kort historiebeskrivning som avstamp för att 
presentera en mer fördjupad agenda för reformen, denna del kallas i propo-
sitionen ”Utgångsläget”. En snabb odyssé över 1900-talets utveckling slutar 
i ett konstaterande att 1977 års reform lett till en positiv utveckling i det att 
sektorn har utvidgats och att de nya högskolorna inneburit en förnyelse av 
sektorn, särskilt med avseende på att de nya högskolornas öppenhet lett till 
en ”vitalisering” av närings- och kulturliv, att studenter från studieovana 
miljöer tagit plats i högskolorna och att de varit en plats för innovation och 
utveckling225.  Utöver detta ser man dock en rad problem som kommit av 
reformen 1977. Dessa ställs upp under fem rubriker. Den första är att man 
ser en ökad separation mellan grundutbildning och forskning226, en relation 
som man menar är ett av ”de viktigaste dragen i den klassiska universitetsi-
deologin”. Detta menar man är en trend som pågått sedan 60-talet, men som 
förstärktes i 1977 års reform. Det andra problemet är linjeorganisationen227. 
Även här pekar man på att trenden pågått sedan 1960 men att den förstärktes 
i reformen 1977 när även de fria fakulteterna inkluderades i linjesystemet. 
Man menar att arbetslivsanpassningen är tveksam och att den förutsägelse av 
framtiden som staten behövde göra i linjesystemet är svår att realisera. Utö-
ver detta menar man att linjesystemet konkurrerar med ämnesfördjupning, 
självständig problemlösning och kritisk analys. ”Det centraliserade linjesy-
stemet påverkade därmed universitetens och högskolornas kanske viktigaste 
uppgift negativt.” konstaterar man. Det tredje problemet är den inre organi-
sationen228, vilken man menar har varit stor och tungrodd sedan 1977. Tan-



 122 

ken om extern representation har visserligen bidragit till viss utveckling men 
har i huvudsak varit svår att göra något bra av. Lärarna har fått för lite ut-
rymme i beslutsorganen och beslutsformerna har varit med och ökat klyftan 
mellan forskning och utbildning. Ett fjärde problem är totaldimensionering-
en229, man menar att den typen av detaljplanering inte går att göra och att den 
omöjliggjort ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Ett femte och 
sista problem som kommer av historien är resursutnyttjandet230. Här beskrivs 
att det varit dålig genomströmning på alla nivåer inom högskolan. Ett splitt-
rat anslagssystem ses som en orsak till att resursutnyttjandet inte fungerar. 

I avstampet ritas också tre framåt- och utblickande skeenden vilka bildar 
ytterligare bakgrund i den politiska agendan. Den första är att värdet på 
högre utbildning i Sverige måste höjas för att Sverige ska kunna stå sig i en 
internationell konkurrens231. Fler behöver söka sig till högskolan genom att 
högre utbildning ska ges ett högre värde. Detta beskrivs genom termen ”ut-
bildningspremie” vilken avser ”den ökning av livsinkomsten som ett års 
ytterligare utbildning ger”. Man menar att om ”avkastningen” på högre ut-
bildning är lägre i Sverige än andra länder så kommer fler söka sig utom-
lands. Det andra skeendet är den ökade rörligheten i Europa232. Här talas om 
en ökad internationell rörlighet men framförallt en europeisk sådan vilken 
möjliggör ett utökat utbyte av studenter mellan nationer. Ett utbyte som man 
vill utveckla från att ha varit något enkelriktat ut från Sverige till ett ömsesi-
digt sådant där utländska studenter kommer till Sverige. För att detta ska bli 
möjligt måste svensk högskoleutbildnings bli mer ”attraktiv”, man måste 
konkurrera genom kvalitet på ”utbildningsmarknaden”. Det tredje och sista 
skeendet som beskrivs är internationella förändringstendenser vad gäller 
”kvalitetssäkring”233. Här blickar man tillbaka på massutbildningens utveckl-
ing i västvärlden under 1900-talet och de reformer som bringade ordning 
under 60- och 70-talen samt införde en ökad demokratisering av de inre or-
ganen där studenter och anställda gavs inflytande. Nu menar man dock att 
utmaningarna är annorlunda och att kvalitetsfrågorna ges ökad tyngd vilket 
sätts i samband med ökad betydelse och ökade kostnader för utbildning och 
forskning. Även internationaliseringen ses som en del i det ökade intresset 
för kvalitetsfrågor. Efter det går man igenom hur olika länder arbetar med 
kvalitetssäkring, bland annat tas ackrediteringssystem i USA upp och ”per-
formance indicators” i Storbritannien.   

En övergripande principlösning formas - Propositionens 
slutsatser av problem och utmaningar  
Slutsatsen av den tecknade bakgrunden är kort. Högskolorna behöver mins-
kad central planering, ett system som ”garanterar dem stor inre frihet”234 
måste införas. I detta måste incitament skapas som främjar ”hög effektivitet 
och kvalitet i såväl utbildning som forskning”235. Centralt i detta menar man 
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är studenternas val och att studenten måste ges en utbildning som är likvär-
dig den internationellt. I den följande delen av propositionen som kallas för 
”Strategi för förändring” beskrivs hur man ska nå fram till den tänkta föränd-
ringen. Här presenteras inledningsvis ”tre generella metoder”: 
 

• Ökad frihet och incitament för kvalitet för statliga universitet och 
högskolor 

• Enhetliga regler för relation stat – fristående universitet och högs-
kola 

• Annat huvudmannaskap än statligt för vissa universitet och högs-
kolor236 

De sista två punkterna rör frågor om ett annat huvudmannaskap än det stat-
liga. Detta är en mycket perifer fråga inom ramen för den här avhandlingen 
varför de lämnas fortsatt okommenterade. Det är den första ”metoden” som 
kan ses som ett slags övergripande principlösning i reformen 1993.  

Diskussion – Politisk Agenda 
I inledningen till propositionen formuleras inte uttalade mål med högre ut-
bildning såsom vid reformen 1977, men vi kan ändå se ett par övergripande 
uppgifter utkristallisera sig i inledningen till reformen. En uppgift är att 
stödja Sveriges konkurrenskraft som nation237 gentemot andra nationer, det 
är ett återkommande tema i hela den bakgrund som målas upp. I inledningen 
till hela propositionen nämns också något annat som utifrån vår blickpunkt 
kan ses som ett mål med högre utbildning; föredragande menar att ”genom 
högre utbildning och forskning kan de kulturella och humanistiska värden 
som är en del av det goda samhället förstärkas”238. Målen i de två proposit-
ionerna kan tyckas olika, 1977 var målen demokrati, social förändring, inter-
nationalisering, välfärdsutveckling och personlighetsutveckling. 1993 kan de 
formuleras som konkurrensmedel på en internationell scen och bildning för 
det goda samhället.  

I den politiska agendan ingår också en formulering av en övergripande 
principlösning för reformen, vi känner igen den som en variation på förarbe-
tenas olika titlar – frihet för kvalitet. Framförallt lyfts frihet fram som ett sätt 
att lösa den politiska organiseringen på, i kombination med ”incitament för 
kvalitet”239. Vi ska snart betrakta detta på närmre håll genom de underord-
nade principlösningar som tecknas i propositionen.  

Frihet som koncept får dock en ytterligare betydelse i inledningen till 
propositionen där föredragande menar att högskolorna bör få en ökad frihet 
och ett ökat oberoende från staten eftersom ” Ett samhälle som värnar mång-
falden och som inser riskerna i en allomfattande statsmakt måste skydda de 
kritiska motvikterna. Dit hör fria universitet och högskolor.”240 På så sätt 
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vävs friheten in i ett mer övergripande mål, att universiteten ska fungera som 
en oberoende och kritisk motvikt till staten. Frihet blir både mål och medel i 
reformen 1993.  

Principlösningar 
Reformen har inga tydliga underordnade principlösningar som enkelt kan 
lyftas upp ur texten, men vi ska nu spåra dem genom att fortsatt studera 
”Strategi för förändring”241 där man behandlar hur ”fria universitet och hög-
skolor” ska bli verklighet. Först presenteras en lista över områden som ska 
avregleras och där detaljregleringen ska minska:  

För de statliga universiteten och högskolorna betyder den ökade autonomin 
dels en betydande avreglering, dels en kraftigt minskad detaljeringsgrad i 
statsmakternas framtida budgetbeslut. Jag kommer således i denna proposit-
ion förorda att de statliga universiteten och högskolorna ges större frihet vad 
gäller:  

 
• Studieorganisation 
• Utbildningsutbud 
• Antagning av studenter 
• Inrättande och tillsättning av professur 
• Skapande av karriärvägar för lärare 
• Institutionell organisation 
• Disposition av resurser till grundutbildning 
• Omfördelning mellan anslag till forskning242 

Efter det presenterar man en rad områden där friheten måste regleras i lagar 
och förordningar: 

 
Staten anger i lag och förordning vissa reglerade gränser inom 
vilka denna frihet skall få utövas. Skälen för detta är nödvändig-
heten av: 

• Grundläggande garantier för det kritiska tänkandet och den fria 
forskningen 

• Rättsäkerhet för studenter och lärare 
• Fungerande former för kvalitetssäkring 
• Funktionella beslutsformer och ett tydligt ledningsansvar 
• Undantag från annan lagstiftning för att medge ett smidigare och 

till verksamheten mer anpassat arbetssätt 
• Klara och grundläggande mål för verksamheten243 

Föredragande menar i anslutningen till detta att ”friheten är normen” och att 
”varje reglering kräver sin egen motivering”244. Detta medför enligt föredra-
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gande att allt som inte regleras i lag är något som högskolorna själva kan 
bestämma över. 

Diskussion - Principlösningar 
Låt oss nu titta närmre på dessa två grupper av områden och se hur de kan 
eller inte kan förstås som principlösningar i reformen. I den första gruppen 
handlar det om en minskad detaljreglering på en rad områden. Inom dessa 
områden ska högskolorna själva få ett ökat utrymme att besluta. Det är alltså 
här det första ledet i den övergripande principlösningen kommer in, frihet. 
Bland dessa finns den institutionella organisationen med. Med minskad re-
glering av dessa områden blir regellösningar problematiska då själva idén är 
att låta högskolorna själva komma på lösningarna. På så sätt måste lösnings-
kedjan betraktas något annorlunda efter principlösningen än hur vi tidigare 
betraktat den. Det blir inte längre på det sättet att principlösningarna måste få 
en fortsättning i lagtexter. På det sättet så blir lösningskedjan bruten, eller 
åtminstone stukad, när vi kommer till regellösningar. Dock kan man inte 
säga att den tar slut. Frihet innebär inte total avsaknad av regler i reformen, i 
propositionen formuleras det som ”dels en betydande avreglering, dels en 
kraftigt minskad detaljeringsgrad”245. Det innebär att man fortsätter att ha 
regler även för avreglerade områden.  

Låt oss snart återvända till vissa av dessa lösningar. Först är det dock 
nödvändigt att titta på den grupp områden som man i propositionen anser 
behöver regleras, alltså de som inte omfattas av frihetsprincipen. De områ-
den som avregleras har alla en motsvarighet i den gamla lagstiftningen, de är 
delar ur högskolelagen och högskoleförordningen där man vill ha minde 
detaljstyrning. De områden som kräver viss reglering är inte delar utav en 
befintlig lagstiftning och de har inte den typen av samhörighet som den 
första gruppen har, vilka förenas genom att de tidigare varit mer detaljregle-
rade. Snarare verkar det för den andra gruppen handla om en mer disparat 
samling områden som på ett eller annat sätt kräver reglering. De sex områ-
dena benämns ”nödvändigheter”246. Två av de sex nödvändigheterna är nöd-
vändiga i termer av ”nödvändiga att skydda”; rättssäkerhet och det fria tän-
kandet, det sistnämnda är som deklarerat tidigare en av uppgifterna för högre 
utbildning. En nödvändighet, ”undantag från annan lagstiftning för att medge 
ett smidigare och till verksamheten mer anpassat arbetssätt” får betraktas 
som ett sätt att skriva in möjligheter att frikoppla högskolorna från annan 
lagstiftning över statsförvaltningen.  

De tre resterande nödvändigheterna är snarare just lösningar för att kunna 
genomföra den övergripande principlösningen ”frihet för kvalitet”; kvalitets-
säkring, funktionella beslutsformer och ett tydligt ledningsansvar samt klara 
och grundläggande mål för verksamheten, detta är inte värden som ska 
skyddas utan underordnade principlösningar. Vi ska kort bryta ner de tre 
principlösningarna vi har hittat här för att se vad det är de löser och hur vi 
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kan öka förståelsen för den övergripande principlösningen som en del i den 
ström av organisering som studeras i avhandlingen. Kvalitetssäkring svarar 
mot kvalitet i ”frihet för kvalitet”. I propositionen framhåller föredragande 
att:  

Samtidigt är det min uppfattning att den ökade friheten för de statliga univer-
siteten och högskolorna också måste kombineras med en incitamentsstruktur 
som ger stimulans till nytänkande, kvalitetskonkurrens och ett effektivt re-
sursutnyttjande. Frihet dem förutan kan ge rent kontraproduktiva resultat i ett 
skattefinansierat system.247 

Här presenteras tanken att frihet utan reglering kan vara ”rent kontraproduk-
tivt”. Kvalitetssäkring blir ett sätt att reglera och på det sättet också en ny 
principlösning. Den får också en uppsättning regellösningar i ett slags sta-
dium av skiss med sig. En sådan lösning är just den ”incitamentsstruktur” 
som nämns i citatet ovan. En annan är det ”utvärderingssekretariat”248 som 
nämns och som senare blir Högskoleverket. Dessa utvecklas till att bli regel-
lösningar i lagstiftningen senare i propositionen. De är såsom politiska beslut 
betraktat intressanta att undersöka, men jag ska snart förklara varför detaljer 
om dem är av underordnat intresse i den fortsatta empirin.  

En annan punkt i listan över ”nödvändigheter” är grundläggande mål för 
verksamheten. Dessa preciseras senare som målen för högre utbildning249, 
till skillnad från mål med högre utbildning som vi hittills studerat. Här ser vi 
hur ordet ”mål” skiftar betydelse i den empirisk materialet, 1977 avsåg mål 
främst de politiska målen med att ha högre utbildning, medan 1993 avser 
”mål” de mål för verksamheten som högskolor och universitet ska ha. Målen 
skrivs in i högskolelagen såsom högskolans uppgifter, utbildning och forsk-
ning. Målformuleringarna tar dock inte slut där. Med reformen införs också 
det nya examenssystemet med magister- och kandidatexamen som ska bygga 
på fristående kurser250. Detta regleras i en egen förordning, examensförord-
ningen, där målen med varje enskild examen skrivs ut. De målen kommer 
sen bli en del i orienteringen mot resultat i den politiska organiseringen.  

Punkten ”funktionella beslutsformer och ett tydligt ledningsansvar”251 in-
nebär att en del av de regler som funnits angående den institutionella organi-
sationen försvinner som politisk organisering och att besluten kring detta 
förs över till högskolestyrelsen. Eftersom linjeorganisationen försvinner och 
ersätts med ett system med fristående kurser som kan sättas ihop till utbild-
ningsprogram så försvinner linjenämnderna ur lagstiftningen. Också förord-
ningen om institutioner eller arbetsenheter förändras, högskolestyrelsen blir 
den som framöver kommer att utforma den delen av organisationen. I lag-
stiftningen regleras även fortsättningsvis fakultetsorganisationen, den är 
dock inte aktuell för Högskolan i Gävle/Sandviken då ingen fast forsknings-
organisation finns där. Den stukade lösningskedjan jag tidigare beskrivit får 
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på det sättet en regellösning kopplad till sig där högskolestyrelserna är de 
som ska besluta om den institutionella organisationen.  

Avhandlingens fortsatta riktning 
Den orientering mot planering som fungerat som överordnad organiserande 
princip ska efter 1993 minska enligt reformen. Detta återfinns i frihetsprinci-
pen och i de områden som är föremål för avreglering. Det innebär att det 
område som vi hittills följt, den institutionella organisationen, avregleras. 
Samtidigt regleras helt nya områden som tidigare till stora delar lämnats 
utanför statlig kontroll. Vad som är bra kvalitet ska bestämmas och kontroll-
eras centralt. Detsamma kommer att gälla för målen med varje utbildnings-
program. Högskolorna få i detta en helt ny typ av politisk organisering att ta 
hänsyn till. En ny övergripande ström av politisk organisering skapas i och 
med att orienteringen mot mål och resultat utvecklas, medan den ström vi 
hittills följt från 1977 fram till nu i politikernas uttalade ambitioner tappar i 
betydelse.  

Vi står nu inför ett vägskäl i avhandlingen, strömmen har delats, en del 
går mot ”fokus på kvalitet”, den andra fortsätter med planering som övergri-
pande princip och regler om utformningen av den institutionella organisat-
ionen. Det vi ska göra är att vi fortsätter att följa samma ström som vi följt 
sedan 1975, den planerande. Syftet med avhandlingen är att se vad högsko-
lan gör med de politiska besluten, inte hur den reagerar på de politiska beslu-
ten. Vi tar den tanken på allvar och går inte bara med på att ny politisk orga-
nisering uppstår som högskolorna ska implementera, utan omfamnar tanken 
om att den lokala organisationen fortsätter att göra saker med de politiska 
besluten. Om vi gör det så finns all anledning att följa strömmen som kretsar 
kring planering och den institutionella organisationen. Vid ett annat tillfälle, 
i ett annat arbete, kan man närma sig frågan om hur man inom högskolan 
identifierar den nya strömmen, var den tar plats i den lokala organisationen 
och vad högskolan förmår göra med den. Men nu ska vi fortsätta att se vad 
de gör med den planerande principen i de politiska besluten som centralt har 
blivit försvagad men där man förflyttat beslutsmakt från den politiska nivån 
till högskolestyrelsen. Vi ska uthålligt se var strömmen för oss ända fram till 
nutid. Vi ska se vad den nya friheten att bestämma över den institutionella 
organisationen innebär för högskolan, hur och om den lokala strömmen som 
utvecklats genom åren fortsätter att utvecklas och vilka vägar den tar. Vad 
händer med de lokala besluten när den politiska strömmen delas i två?  
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Beslutssituation 7 – Den lokala rutinen lever 
vidare 

Året var 1992 och Högskolan i Gävle/Sandviken firade 15 år som högskola. 
En rad utbildningar hade utvecklats genom åren inom de olika sektorerna, 
ADB-linje, datalinje, företagstekniklinje, friskvårdspedagogiklinje och under 
det aktuella året en ettårig linje i fastighetsmäkleri. Antalet studenter var runt 
1500 (kolla). Högskolan hade gått från att vara en lärarhögskola till en ny 
högskola, en förändring som kan iakttas genom den särart högskolan börjar 
få där man bland annat fokuserar på utbildningar som rör boende och fastig-
heter. Fler förändringar var att vänta, lokalfrågan hade under många år varit 
uppe för diskussion. Lokalerna på Vallbacken var för små och man var 
tvungen att förlägga verksamheten i kringliggande lediga lokaler. Högsko-
lans verksamhet i dels Sandviken och dels på lärcentrum ute i länet uppfatta-
des av vissa inom organisationen som splittrande och som en orsak till att en 
ämnesorientering i organisationen försvårades. Några år senare skulle högs-
kolan komma att flytta till större lokaler i det före detta regementet. Högsko-
lan bytte namn till Högskolan i Gävle då Sandvikendelen avvecklades. Lär-
centrumen minskade också i omfattning och en mer renodlad nätdistansut-
bildning tog plats. Detta har dock ännu inte inträffat i beslutssituation 7 då 
Högskolan i Gävle/Sandviken möter frihet och kvalitet som principlösning. 

Jag återvänder nu för en stund till de första tre beslutssituationerna. Då 
var högskolan helt ny men byggde på den före detta lärarhögskolan. De 
första tre beslutssituationerna handlar i mycket om att svara på frågor som 
”vilka är vi?”, ”vad gör vi?” och ”vad ska vi göra?”. Syftena med de tre 
första försöken till omorganisation var oklara. Likaså tycktes lagstiftningen 
oklar, vilka regler som gällde och hur de skulle tolkas. Om ett eget mål fanns 
med organisationen så tycktes också detta oklart, hur såg framtiden ut, vart 
var man på väg? De första tre beslutssituationerna handlade om att göra dels 
de politiska besluten men också arvet efter lärarhögskolan till delar av en ny 
högskola. Vi har sen sett hur en högskola blir till, lokala lösningar och pro-
blem baserade på verksamheten uppstår tillsammans med de statliga. I be-
slutssituation 6 finns så pass mycket verksamhet att organisationens med-
lemmar förmår att diskutera hur verksamheten kan forma den institutionella 
organisationen, ämnesgrupper uppstår.  

Jag har beskrivit att strömmarna delas i reformen 1993. En ny ström upp-
står i det att en rad lösningar kopplade till idén om frihet. Samtidigt så forts-
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ätter den befintliga strömmen med planering i fokus - men förändrad, en stor 
del av de regellösningar som tidigare getts genom politiska beslut blir det nu 
upp till högskolorna och särskilt högskolestyrelserna att bestämma över. Vi 
kan förutse att de politiska besluten kommer komma in på delvis annorlunda 
ställen i högskolan. Högskolans belägenhet i relation till de politiska beslu-
ten 1977 jämfört med 1993 skiljer sig något åt. Åren efter 1977 skulle en helt 
ny organisation bli till. De reglerade formerna för organisering som kom av 
den politiska organiseringen behövde finna sin plats. 1993 så finns en hög-
skoleorganisation som blir en referenspunkt för individer och grupper i för-
ståelse av reformen. På så sätt är åren efter reformen ytterligare en del i den 
berättelse jag hittills berättat, ”vad högskolan gör med de politiska besluten”. 
Men om vi nu utgår från det vi vet om reformen 1993 i avhandlingens teore-
tiska ram, så har vi en liknande situation nu som under beslutssituation 1 till 
3. Under åren efter 1977 har den planerande strömmen modifierats men inte 
genomgått några radikala förändringar. Fokus för empirin har varit den in-
stitutionella organisationen, vilken man försökt organisera genom relativt 
ingående regellösningar. Nu ändras detta när nya principlösningar kommer 
in genom den nya reformen. Kan vi då se att ett liknande arbete som i be-
slutssituation 1- 3 uppstår i beslutssituation 7? Kommer man återigen fråga 
sig vilka man är, vad man gör och vad man bör göra? Eller kommer besluts-
situationen här att handla om andra processer? 

Beslutsprocessen  
I januari 1992 skickas en internremiss angående högskoleutredningens be-
tänkande ”Frihet, ansvar, kompetens” samt utbildningsdepartementets pro-
memoria ”Fria universitet och högskolor” ut på remiss i högskolan, linje-
nämnderna får i uppdrag att svara på remissen. I mars samma vår lämnas 
svaren in till rektor som bearbetar dessa till högskolestyrelsens möte i april. 
Svaren ställs samman och skickas vidare till utbildningsdepartementet. Un-
der hösten samma år påbörjas arbetet med att se över den egna organisation-
en. Vid ett styrelseinternat på Skogshögskolan i Garpenberg behandlas hög-
skolans framtid i relation till propositionen ”Frihet för kvalitet”252. Vid det 
mötet dras vissa riktlinjer upp för arbetet och styrelsen utannonserar att rek-
tor ska sända ut ett PM med ett första förslag på ny organisation.  

Förslaget sänds ut i organisationen och tiden för att svara är två månader. 
Det är ställt till linjenämnder, institutioner, ämnesgrupperna, FoU-nämnden, 
personalorganisationerna, förvaltningsorganisationen, biblioteket, antag-
ningen och informationsenheten; men enskilda anställda uppmuntras också 
att komma med individuella synpunkter. Ett diskussionsmöte under remissti-
den utannonseras också.253 Förslaget ger upphov till remissvar från stora 
delar av organisationen. Rektor bearbetar efter detta sin plan och i januari 
skickas ett reviderat förslag ut på remiss254. Även här inkommer ett stort 
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antal svar. I februari 1993 har högskolestyrelsen möte, då beslutar man om 
dels institutionsindelning samt hur institutionerna ska vara organiserade255. 
Under våren börjar ett dokument utformas utifrån utredningar och remissvar 
vilket inkluderar beslutet från styrelsens februarimöte. I augusti beslutar 
styrelsen om att bifalla ytterligare delar av dokumentet. Under hösten 1993 
fortsätter processen. I september går ett förslag ut på remiss angående an-
svarsfördelning och beslutsordning i den nya organisationen256. Ett stort 
antal svar inkommer men ytterligare beslut i frågan finns ej i arkivet. 1994 
och 1995 tar ett uppföljningsarbete av den nya organisationen vid.  

Beslutssituation 7 innehåller följaktligen en omfattande beslutsprocess 
med flera remissrundor på både reformens förarbeten och högskolan egna 
utredningar och förslag. Enbart lokala utredningar, förslag och remissvar 
omfattar över 400 sidor i arkivet, här uttalar sig både enskilda lärare och 
högskolans olika enheter. Det är ett material som inte låter sig återges annat 
än i mycket sammanfattande termer.  

För att, trots omfattningen, säga något generellt om det som händer under 
beslutssituation 7 ska jag först återge den förändringsagenda som sattes i det 
första förslaget för att visa hur man initialt uppfattade vad som hände. Jag 
kommer också att i slutet av analysen av beslutssituationen att återge något 
av innehållet i det slutgiltiga dokument som beskrev den nya organisationen. 
Detta för att dels säga något om vad beslutssituationen till slut mynnade ut i 
men också som en del av analysen av den delade strömmen. Framförallt ska 
jag dock i den här beslutssituationen beskriva och analysera vad som händer 
med mellanorgan såsom linjenämnd och institutioner i den institutionella 
organisationen. 

Det första förslaget som går på remiss i organisationen utgår dels från hur 
den befintliga organisationen ser ut men också ett antal förändringar som 
reformen kommer att föra med sig. Förslaget innehåller också skissartade 
idéer om hur den nya organisationen ska se ut. Dessa bildar tillsammans ett 
slags första förändringsagenda. De förändringar man tar upp ur reformen är: 

 
• Att verksamheten ska bygga på vetenskaplig/konstnärlig grund el-

ler beprövad erfarenhet. Det första menar man ”dominerar för 
traditionella akademiska ämnesstudier” och det andra för ”prak-
tiska yrkesutbildningar”. 

• Att medelstilldelning och resultatuppföljning kommer ske utifrån 
fakultetsområde. 

• Att högskolan kommer ges rätt att utfärda vissa examina. 
• Att systemet med linjer och fristående kurser försvinner. ”All 

grundutbildning bör bedrivas som kurser” menar man samt att ut-
bildning som leder fram till examen ska bestå av kurser samman-
satta till ett utbildningsprogram. 
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• Att en examensordning kommer införas där krav för att få examen 
anges samt att omfattningen och graden av specificering kommer 
skilja sig mellan olika utbildningsprogram. 

• Att högskolorna får bestämma mer över sin organisation. Man 
menar att det finns föreskrifter i högskolelagen om styrelse och 
rektor men att det för högskolor utan fakultetsorganisation saknas 
föreskrifter om ”att s k mellannivåer (dagens linjenämnder) ska 
finnas.”257 

Efter det går man över till att skissa den nya organisationen. En utgångs-
punkt är sträva efter att ha så få beslutsorgan och nivåer som möjligt. En 
annan utgångspunkt ska vara ”valet av grund för den institutionella indel-
ningen”. De nya förutsättningarna kommer göra kurser, ämnen och ämnes-
områden mer centrala jämfört med utbildningslinjerna som var grunden ge-
nom linjenämnderna. Man påpekar också att de studerande ska vara friare att 
välja kurser vilket innebär att kurser inom linjer måste samordnas med 
varandra på ett annat sätt än tidigare. ”Institutionsindelningen bör ha ämnena 
som grund”258 konstateras, samt att varje ämne eller ämnesblock ska ha kur-
ser som passar i ett utbildningsprogram. På så sätt menar man att det måste 
finnas organ med ansvar för ”utbildningsprogrammens planering, genomfö-
rande och uppföljning” De benämns i förslaget ”utbildningsnämnder”259. 
Man föreslår två utbildningsnämnder: En för tekniska och administra-
tiva/ekonomiska utbildningar samt en för lärarutbildningar samt utbildningar 
inom kultur- och socialvetenskap. Antalet institutioner bör vara 4-5 och anta-
let anställda per institution bör inte vara för få.260 Detta innebär att institut-
ionerna kommer bli flerämnesinstitutioner. Man menar att institutionsindel-
ningen bör ske utifrån att ämnena inom institutionerna är ”närstående” samt 
”att institutionerna ges bästa förutsättningar att fungera”261. Förslaget är 
också att varje institution bör bestå av avdelningar eftersom flera ämnen ska 
finnas i varje institution. Avdelningarna ska ledas av en ämnesföreträdare 
med ansvar för ämnesutveckling och forskning, denne bör ha forskarutbild-
ning.262 

Förslaget går vidare med att ta upp forskningsfrågor. Här menar man att 
det ska finnas ett liknande organ som utbildningsnämnden som planerar och 
bereder på ett övergripande plan263. Man planerar en nämnd för grundutbild-
ning och en för forskning. Trots att forskningens del betecknas som blygsam 
så menar man också att den är under utveckling och att det motiverar ett eget 
organ för forskning. Uppgifterna liknar den befintliga nämndens uppgifter 
men med större betoning på planering och uppföljning. Nämnden ska ha viss 
beslutanderätt genom delegation, den ska också ha en verkställande, ansvarig 
position vilken utses bland lärarna.  

Vi ser följaktligen hur ämnet tar plats som princip för hur den formella 
organisationen ska delas in medan linjeorganisationen tas bort. Istället för 
linjeorganisation behövs något slags utbildningsnämnd som kan samordna 



 132 

grundutbildningen. Något förenklat kan man säga att det var ombytta roller 
för linje och ämne efter 1993. Innan 1993 var det linjen som var den grund-
läggande principen för organisering medan ämnet och dess inkarnation lä-
rarna var ett slags resurs som tillhandahölls av institutionerna. Efter 1993 var 
det ämnet som var den grundläggande principen för organisering medan 
programmen var något som behövdes samordnas utifrån tillgängliga ämnen, 
lärare och kurser. 

Tanken om flerämnesinstitutioner hade kommit upp i diskussionerna re-
dan under beslutssituation 6. Vid den tidpunkten fanns dock universitets-
kanslerämbetets sektorsindelning kvar och det var utifrån denna som institut-
ionerna delades in till slut. Sektorsindelningen fungerade under 1977-eran 
som en lösning för hur utbildningsutbud, kompetenser och forskningsprojekt 
skulle föras samman i organisationen. Den kom då och då att konstrueras 
som ett problem lokalt men sett som övergripande fenomen så utgjorde den 
en lösning. Idén om ämnesbaserad organisation växte fram under samma tid, 
sektorsindelningen tillhandahöll en övergripande lösning men vart efter äm-
nen växte fram i högskolan kom de att ta plats i organisationen. Ämnena var 
dock mycket små, i beslutssituation 6 finns bland annat ett förslag på en 
ämnesgrupp innehållandes fyra olika ämnen som utgörs av endast en individ. 
Det var alltså i många fall få personer som arbetade inom samma ämne. I de 
ämnesgrupper som skapades i beslutssituation 6 kom så flera ämnen att sam-
sas, de blev i många fall flerämnesgrupper. Detta var det ungefärliga läget 
för ämnet som organisationsprincip vid omorganisationen i beslutssituation 
7.  

På högskolan var ämnet som organiserande princip outvecklad när be-
slutssituation 7 tar sin början. Vi har sett i beslutssituation 6 att ämnenas 
innehåll och representation var högst oklar. Reformen 1993 orienterar hög-
skolorna mot, men organiserar inte direkt, ett härmande beteende där univer-
sitetens institutioner är den modell som eftersträvas. Men den lokala lös-
ningen kan inte helt utformas utifrån det som universiteten gör även om den 
kan stå som förebild. . Ämnena är för små för detta. Det finns inte heller 
några fasta forskningsresurser, inga egna doktorander och inga fakulteter att 
orientera ämnena mot. Det finns inte heller några lokalt organiserade band 
som uppnått någon typ av institutionalisering mellan individer ämnesmäss-
igt, vem som hör ihop med vem inom högskolan är i flera fall oklart. Dessa 
institutionella band finns däremot linjemässigt, linjen som organiserande 
princip var något av en institution genom lärarhögskolans arv i högskolan 
och var också den en central lösning när högskolan startade.  

Högskolan beboddes vid den här tidpunkten av en uppsättning ämnen av 
mer lös karaktär. Lärarutbildningarna hade länge varit professionsutbild-
ningar. Till viss del var lärarna på utbildningarna disputerade inom ett aka-
demiskt ämne, såsom litteraturvetenskap. Men många ämnen inom lärarut-
bildningen saknade tydlig vetenskaplig anknytning och anknöts mer till 
skolvärldens egen ämnesdidaktik. Idag ser vi det vetenskapliga fältet ”ut-
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bildningsvetenskap” växa fram, ett flerparadigamtiskt forskningsfält som 
består av ett antal olika ämnen (Fransson och Lundgren 2003), detta fält är 
fortfarande i sin linda och var så ännu mer 1993. Ett annat ämne av liknande 
karaktär som vuxit fram är ämnet friskvårdspedagogik eller hälsopedagogik, 
ett ämne som fick fäste inom högskolan vid den här tiden. Även företagse-
konomin började bli stor på högskolan, ett ämne som vuxit fram på handels-
högskolorna sedan tidigt 1900-talet (Engwall 1987) men fortfarande karaktä-
riserades av oklara gränser (Whitley 2000). Ytterligare ett mångvetenskap-
ligt ämne utan klara gränser som utvecklas på högskolan är ”samhällsbygg-
nad” där en grupp i beslutssituation 6 argumenterar för att man i en 
ämnesgrupp ska samla de ämnen som hör samman i termen ”samhällsbygg-
nad”. Det fanns ett antal ämnen med fastare gränser, såsom matematik och 
statistik. Dessa var dock starkt knutna som hjälpämnen till olika linjer och 
hade på det sättet en svag egen ämnesstatus inom högskolan. 

Stora delar av remissvaren i beslutssituation 7 behandlar ämnestillhörig-
het. En vanligt förekommande anledning till att skriva ett remissvar är att 
den enskilde läraren eller gruppen uppmärksammar eller diskuterar de egna 
kompetenserna och vilket ämne de kan föras till264. Ett annat vanligt före-
kommande remissvar är vilka ämnen som hör ihop, dels i institutioner och 
dels i ämnesavdelningar. Det fanns en stark enighet kring ståndpunkten att 
ämnen till stor del behövde samsas inom organisationen, enighet kring hur 
detta skulle gå till och hur man skulle samsas fanns dock inte i samma ut-
sträckning. Storlek och resurser gjorde att antalet institutioner föreslogs bli 
fyra till fem av de flesta instanser, medan någon framhöll uppåt sex stycken. 
Man såg en nödvändighet av inte alltför små institutioner men också en nöd-
vändighet i att lärarna inom en institution skulle ha viss samhörighet. Försla-
gen från rektor växlade mellan fyra och fem, det slutgiltiga antalet institut-
ioner blev fem stycken. I tabellen nedan beskrivs tre olika förslag till samt 
den slutgiltiga institutionsindelningen. 
 
 

Tabell 1. Förslag på och slutgiltig institutionsindelning, beslutssituation 7265  
 
 Institution Institution Institution Institution Institution 
Förslag 1 Teknik och 

naturveten-
skap 

ADB, mate-
matik, sta-
tistik, eko-
nomi och 
juridik 

Estetiska 
ämnen samt 
metodik och 
pedagogisk 
didaktik 

Pedagogik, 
media, språk, 
samhällskun-
skap, socio-
logi 
 

 

Förslag 2 Teknik och 
naturveten-
skap 

Samhällsve-
tenskap 1 

Samhällsve-
tenskap 2 

Humaniora 1 Humaniora 2 

Förslag 3 för 
besluts i HS 

Teknik Matematik, 
naturveten-

Ekonomi Lärarutbild-
ningar 

Kultur- och 
samhällsve-
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skap och 
ADB/statistik 

tenskap 

Organisat-
ionsdoku-
mentet 

Teknik Naturveten-
skap, mate-
matik och 
ADB/statistik 

Ekonomi Lärarutbild-
ningar 

Humaniora 
och samhälls-
vetenskap 

Tanken om ämnesgrupper för att på ett bättre sätt föra samman individer 
med liknande ämnesintressen fördes in även i den här organisationen, men 
kallades här ämnesavdelning. Antalet avdelningar låg någonstans runt 15 
stycken i förslagen, men antalet och indelningen preciserades inte definitivt i 
det beslutade dokumentet som beskrev organisationen. 
 
 

Tabell 2. Förslag på och slutgiltig ämnesavdelningsindelning beslutssituation 7266  
 
 Institut-

ion/ämnesavd
elning 

Institut-
ion/ämnesavd
elning 

Institut-
ion/ämnesavd
elning 

Institut-
ion/ämnesavd
elning 

 

Förslag 1 Teknik och 
naturveten-
skap 
 
Da-
ta/elektronik 
Produk-
tionssystem 
Naturveten-
skap 
Samhällsby-
ggnadsteknik 
 

ADB, ma-
tematik, 
statistik, 
ekonomi och 
juridik 
 
ADB 
Matemat-
ik/statistik 
Ekonomi/juri
dik 
 
 

Estetiska 
ämnen samt 
metodik och 
pedagogisk 
didaktik 
 
Estetiska 
ämnen 
Metodikdid-
aktik 
Pedagog-
ik/didaktik 
 

Pedagogik, 
media, språk, 
samhällskun-
skap, soci-
ologi 
 
Pedagogik 
Svenska 
Moderna 
språk 
Sociolo-
gi/samhällsku
nskap 
 

 

Förslag 2 Teknik och 
naturveten-
skap 
 
Da-
ta/elektronik 
Produk-
tionssystem 
Naturveten-
skap 
Samhällsby-
ggnadsteknik 
Matematik 
 
 
 

Samhällsvet-
enskap 1 
 
 
ADB 
Ekonomi/juri
dik/statistik 
 

Samhällsvet-
enskap 2 
 
 
Metodikdid-
aktik 
Pedagog-
ik/didaktik 
Samhällskun-
skap/historia/r
eligionskun-
skap 
 

Humaniora 1 
 
 
Svenska 
Estetiska 
ämnen 
 

Humaniora 2 
 
 
Moderna 
språk 
Kul-
tur/socialvete
nskap 
 

Förslag 3 för 
besluts i HS 

Teknik 
 

Matematik, 
naturveten-

Ekonomi 
 

Lärarutbild-
ningar 

Kultur- och 
samhällsvet-
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Da-
ta/elektronik 
Produk-
tionssystem 
Samhällsby-
ggnadsteknik 
 

skap och 
ADB/statistik 
 
Naturveten-
skap 
Matematik 
ADB/Statistik 
 
 

Ekonomi  
Metodikdid-
aktik 
Pedagog-
ik/didaktik 
Samhällskun-
skap/historia/r
eligionskun-
skap 
Estetiska 
ämnen 

enskap 
 
Svenska 
Moderna 
språk 
Kul-
tur/samhällsve
tenskap 
 

Uppföljning-
en 1995 

Teknik 
 
Elektronik 
Energi- och 
produk-
tionssystem 
Samhälls-
byggnad267 

Naturveten-
skap, ma-
tematik och 
dataveten-
skap268 
 
Naturveten-
skap  
Matematik 
Dataveten-
skap 269 
 
 
 

Ekonomi 
 
Ekonomi 

Lärarutbild-
ningar 
 
Pedagogik 
inom lära-
rinstitutionen 
Metodik, 
didaktik och 
praktik 
Samhällsori-
enterande 
ämnens did-
aktik 
Fem skapande 
ämnen270 

Humaniora 
och sam-
hällsveten-
skap 
 
Språk  
Svenska  
Pedagog-
ik/sociologi 
271 
 

I tabellerna ser vi hur institutionsorganisationen förändras genom förslagen. 
Ämnenas samhörighet tycks instabil och förhandlingsbar. Tekniken står fast 
längst till vänster i tabellen, övriga ämnen flyter dock mellan kolumngrän-
serna. 272 Bland annat hör matematik först till en mer samhällsvetenskapligt 
baserad institution för att sedan komma att höra till den naturvetenskapliga. 
Även statistik och ADB är ämnen som tycks kunna höra ihop med både na-
turvetenskap och samhällsvetenskap. Vad gäller lärarutbildningarna har de i 
de första två förslagen ingen egen institution. Här sätts metodiken och didak-
tiken samman med estetiska ämnen i första förslaget medan de i det andra 
förslaget förs ihop med samhällsvetenskapliga ämnen inom lärarutbildning-
en. I det andra förslaget uppstår två samhällsvetenskapliga institutioner och 
två inom humaniora, en i varje vetenskapsområde härbärgerar ämnen inom 
lärarutbildningen. Dessa bildar man sedan en lärarutbildningsinstitution av 
och en institution med övriga ämnen och lärare inom samhällsvetenskap och 
humaniora. Den sistnämnda institutionen namnger man dock samhälls- och 
kulturvetenskap innan den får det mer vedertagna namnet ”humaniora”.  

En del av remissvaren, till exempel från ämnesgruppen för SO-ämnen 
diskuterar gemensamma teoretiska grunder för olika ämnen. De tar upp 
Mead, Bourdieu, Foucualt och Giddens som exempel på ämnesöverskri-
dande teoretiker vilka kan sammanföra ämnen i flerämnesinstitutioner273. 
Lärare inom ADB driver linjen att deras grupp bör få ett allmänt ansvar för 
högskolans ”datakurser”274. Ett förslag som kommer upp är att göra de äm-
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nen som ingår i Ekonomiingenjörsprogrammet till en gemensam ämnesav-
delning275. Stora delar av lärarutbildningarna driver linjen att man bör samla 
dessa i en institution för lärarutbildning276. Man fick en institution för teknik, 
en för naturvetenskap, en för ekonomi, en för lärarutbildningar och en för 
humaniora och samhällsvetenskap. En röst som på flera ställen finns närva-
rande i diskussionerna är att bygga institutionerna efter fakultetsområden, 
något som också gjordes till viss del tillsammans med faktum att man är 
tvungen att ta vad man haver. Här var det frågan om att ta befintliga delar 
och pussla ihop till något som man tillsammans kunde vara någotsånär över-
ens om. Till slut kom organisationen att tecknas så här: 

 

 
”Organisation från 1 juli 1993 med ansvarsfördelning och beslutsordning” Bilaga 1 
daterat 14 september 1993. Dnr 1.81-813/92 
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Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
När den politiska strömmen ändras och regellösningar vad gäller mellanor-
gan i organisationen genom reformen läggs hos de enskilda högskolorna att 
besluta om så startar ett omfattande arbete med att finna en sådan mellanor-
ganisation. Friheten ledde inte till någon initial arbetsro eller att organisat-
ionen lätt lät sig utformas utifrån de lokala förutsättningarna. Friheten tog 
inte form som en lösning i organisationen, det var inte så att högskolan äntli-
gen fick utlopp för de där ämnesbaserade institutionerna och avdelningarna 
man länge strävat efter. Det som hände var att ett mödosamt arbete tog plats, 
ämnet som organiserande princip blev i diskussionerna och besluten både ett 
problem och en lösning. Det mest centrala problemet är att högskolan är för 
liten och splittrad för en ämnesbaserad organisation, inte bara institutionerna 
utan också avdelningarna baseras på grupper av ämnen. Flerämnesinstitut-
ioner och en tvärvetenskaplig ansats blir på det sättet en lösning. Samtidigt 
tycks flertalet av organisationens medlemmar och grupperingar betrakta det 
nya sättet att organisera som en fortsättning på högskolans expansion och 
som något gott i sig. Det är främst lärarutbildningarna som motsätter sig 
utvecklingen genom att föreslå institutionen för lärarutbildningar som blir en 
fortsättning på Linjenämnden för utbildningsyrken. Motståndet märks också 
genom direkta uttalanden om att organisationen fungerar bra som den är, att 
förändring inte är nödvändig och att lärarutbildningen inte kan splittras upp 
på ämnen på grund av dess dubbla karaktär där dels pedago-
gik/metodik/didaktik finns som lärarutbildningsspecifika men hakar i de 
ämnesdidaktiska delarna av de ämnen som ingår i lärarutbildningen. Pro-
blemformuleringen rör följaktligen endast till mindre del själva idén om 
ämnesbaserade institutionerna, arbetet med att utveckla dessa måste dock 
karaktäriseras som problematiskt. 

Med reformen 1993 förändrades den lokala strömmen som rörde den in-
stitutionella organisationen. Under föregående beslutssituationer har ström-
men utvecklats till att bli något av en konflikt mellan linje och ämne, en 
konflikt som också berör sådant som att vara en lärarhögskola eller en ny 
högskola, att vara yrkesinriktad eller ha en mer akademisk inriktning. De här 
motsatsparen står inte alltid tillsammans på varsin sida om stridslinjen utan 
kan blandas lite olika, samtidigt kan man inte bortse från tendensen att ämne, 
ny högskola och akademisk inriktning ofta stödjer varandra. I och med 1993 
års reform så upphör konflikten i själva lagtexterna, den politiska organise-
ringen tycktes ha blivit mindre mångtydig i detta avseende – högskolan var 
en högskola i den meningen att den skulle organiseras utifrån akademiska 
ämnen. Den minskade mångtydigheten centralt tycks dock inte förenklat 
organiseringen lokalt initialt i alla fall.    

En annan sak som är värd att uppmärksamma i den ändrade strömmen 
och i omorganisationen är hur fritt organiserandet av mellannivån behandlas 
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i beslutssituationen. Frihet var principen. I den nya organiseringen finns inte 
uttalat att ämnet ska vara organiserande princip såsom linjen var det innan 
1993. Det finns inte heller uttalade sektorsområden att organisera kring. 
Högskolorna behöver inte ha en institution för det ena eller det andra ämnet 
såsom var fallet med linjesystemet och linjenämnderna där de följde sektors-
indelningen. Den utformningen gavs varje enskild högskola möjlighet att 
utforma och som vi sett så är det just där mycket av problemen finns i be-
slutssituation 7. Att organisera enligt ämnesprincipen framställs dock inte 
som ett val, det var något som gavs av den samlade politiska organiseringen 
och något man hade att förhålla sig till. Redan i det första förslaget slås detta 
fast och invändningar mot denna ordning från andra än lärarutbildningarna 
är begränsade. Ingenstans står uttryckligen att en sådan princip ska råda i 
lagstiftningen, men med utformningen av kurser som bas i utbildningen, ökat 
fokus på forskningsanknytning, medelstilldelningen och studenternas utö-
kade möjlighet att göra egna val sågs ämnesorganiseringen som nödvändig 
på Högskolan i Gävle/Sandviken. Utöver detta finns framlyftandet av in-
stitutionen som organisationsform i förarbetena. Den frihet som gavs genom 
att utelämna mellanorgan ur högskolelagen begränsades genom andra regler. 

Det finns fler sätt att förstå detta intensiva fokus på ämnesinstitutionernas 
organisation. En tillbakablick ger oss att frågan om den institutionella orga-
nisationens sammansättning hade blivit något av en förgivet tagen institution 
när det kom till att agera och reagera. Vanan var att det var detta som skulle 
behandlas i relation till de politiska besluten, det var ett område som varit 
fokus för den politiska organiseringen förut. Tittar vi på det som menings-
skapande kan en del av förklaringen till att detta blir så centralt vara att man 
tog hjälp av tidigare situationer för att förstå vad som hände nu. Att omorga-
nisera har vi sett kan vara ett arbete med att förstå vem man är, vad man gör 
och att beskriva detta som en lokal organisation. I beslutssituation 7 blir 
detta förfarande ett sätt att förstå sig själv i relation till den politiska organi-
seringen. Den nya politiska organiseringen är komplex och för att identifiera 
vad den handlar om så gör man det numera rutinartade att se över och göra 
om den institutionella organisationen. Det finns andra spår i beslutssituation 
7 som stärker detta sätt att förstå vad som händer. I omorganisationens tidiga 
period så förefaller varken ledning eller övrig organisation förmå att notera 
den nya strömmen som utgörs av mål- och resultat som princip snarare än 
regler och planering som princip. Den saknas nästan helt som idé i de tidiga 
diskussionerna, inte ens vokabuläret är närvarande. Det talas inte om kvali-
tet, inte om utvärdering, inte om mål och inte om resultat utan det man talar 
om är den institutionella organisationen. Huruvida det är möjligt att inom 
högskolan så tidigt ge den nya strömmen något slags mening i den betydel-
sen att man gör om organisationen som ett resultat av det meningsskapandet 
är svårt att säga. Men hade man inom högskolan initialt förstått denna del-
ning av den politiska strömmen, att delar av verksamheten som inte tidigare 
varit styrd skulle blir det nu, hade det antagligen gått att se tydligare spår av 
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detta. Till viss del finns det i remissvaren på promemorian och betänkandet, 
linjenämnderna håller med om att det är bra med utvärdering och bra med 
kvalitet. Vad dessa två innebär saknas det dock reflektion kring. När man 
inom organisationen strävar efter att förstå och organisera i beslutssituation 7 
så är mål- och resultatströmmen utelämnad. Något intressant händer dock i 
det dokument som officiellt ska beskriva organisationen, för där ges den nya 
strömmen viss plats. I dokumentet beskrivs utgångspunkten som att högsko-
lan fått större frihet att utforma sin egen organisation men att högre krav 
kommer att ställas på uppföljning och resultatredovisning. I målen beskrivs 
bland annat att högskolans utbildningar ska ”bygga på vetenskaplig grund 
och kännetecknas av hög kvalitet samt internationell anknytning och konkur-
renskraft”. Ett antal mer abstrakta och ett antal mer konkreta mål redovisas 
sedan. I organisationen som sen beskrivs ges vissa funktioner ansvar för 
utvärdering och kvalitet. Detta förefaller dock vara ett ledningsinitiativ som 
främst finns i dokumentet som språkrester av reformen. Hur den nya ström-
men ska bli del av högskolan framgår vagt, och beslutsprocessen innan har 
inte kretsat kring detta. Vi tar med oss att den nya strömmen finns där, men 
när det handlar om att skapa mening och beslut i processen är den nästan helt 
utelämnad. Vi tar också med oss att den nya styrströmmen först tas upp av 
högskoleledningen genom att anta det nya språk som utvecklas i reformen 
1993. 
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Beslutssituation 8 – Att uppfinna ett ämne 

Vi har nu kommit till en tid i arkivet då skrivmaskinerna fasats ut helt från 
kontoren på högskolan. Under de första tio åren kom protokollen och bila-
gorna på maskinskrivna papper. Tippex och små korrekturer med blått bläck, 
bokstäver som inte vill stå i en alldeles rak rad. Den grafiska utformningen 
är avskalad; Avsändare: LNU, Mottagare: Rektorsämbetet, Ärenderubrik: 
Den Nya Institutionella Organisationen, textmassa, Underskrift: LNU genom 
Erik Petrén. Någon enstaka handskriven reservation men i de flesta fall dessa 
maskinskrivna inlagor, noteringar och protokoll. Sida efter sida efter sida 
efter sida med skrivmaskinsfont och till åren komna papper, inte så gulnande 
men med en krispighet som kännetecknar den papperskvalitet som är före-
skriven arkiveringsändamål. Ordningen kan brytas av med en organisations-
skiss ibland, som också den oftast är gjord i en skrivmaskin. Ett inslag av 
total oordning vad gäller dokumentutformning dyker upp när högskolan 
utlyser en "emblemtävling" våren 1977. Ankare, skorstenar och tecknet för 
järn, siluetten av högskolans huvudbyggnad, en uggla och en svart/vit hu-
vudsiluett utspridda på fotostatkopior för högskolestyrelsens granskning. 
Symboler för regionen, för kunskap, för högskolan själv och för mångfald. 
Man bestämmer sig för ett enkelt emblem med högskolans förkortning, 
HGS. Efter detta hundratals maskinutskrifter att gå igenom.  

Vid slutet av 80-talet dyker de första datorutskrifterna upp, de kommer på 
papper som delvis har blåa fält och med en färdig randning som sällan passar 
in i den grafiska utformningen av dokumentet. Texten är pixlig och grå och 
det är tveksamt om papper och bläck är gjorda för åratal av bevarande i ett 
arkiv. Maskinskriften fortsätter att dominera. Det är någonstans här raketen 
som lyfter över Vallbacken som visas i beslutssituation 6 skjuts upp. Antalet 
handskrivna dokument ökar tillfälligt, under en period kom remissvar också 
från enskilda individer och behovet av att vara formell tycks vara mindre i 
dessa fall. En del oläslig handstil, en del textning i versaler, halva sidor ut-
rivna ur kollegieblock.  

Efter 1993 minskar dessa lappar och datorutskrifterna tar allt större del 
medan det maskinskrivna fasas ut. När Sandviken försvinner ur organisation 
och ur namn så får högskolan en ny logga som alltmer blir del av de grafiska 
framställningarna. Ett stiliserat H där de två lodräta strecken utgörs av två 
vägar som riktas mot varandra och möts genom att de båda samtidigt träffar 
en cirkel som utgör det vågräta strecket i bokstaven; ”Högskolan i Gävle” 
står det under. Loggan dyker ofta upp som brevhuvud i arkivets myller från 
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slutet av 90-talet och framåt. Samtidigt inträder ytterligare något nytt, e-
postutskrifter. Även e-posten omfattas av offentlighetsprincipen och korta 
meddelanden och längre konversationer skrivs ut kompletta med date, to, 
from, subject, cc, attachment. Pilar på rad som kanske ska markera vem som 
säger vad i det hela. Tonen växlar mellan formell och ledig, referenser görs 
till samtal och möten. Genren är en pågående konversation och i dessa fall 
får jag bara se delar av konversationerna. Arkivet är till sin natur fragmenti-
serat men här uppstår en ny variant på detta. Övriga dokument behåller oftast 
den strama grafik som funnits från början, skillnaden är själva maskinen där 
texten producerats. Times New Roman dominerar, men ibland kommer 
Comic Sans in och jag får då med inlärd intuition något svårare att ta inne-
hållet på allvar. 

Papper, grafik, teknik, dokumenttyper utgör en alldeles särskild exposé 
över den tid jag studerar. Utan att behöva läsa ett ord tas jag framåt i tiden 
när jag öppnar arkivlåda efter arkivlåda. När jag kommer till den arkivlåda 
där protokollet från högskolestyrelsens möte 27 maj 1999 ligger, låda A1:10, 
då beslutssituation 8 tar sin början är jag nästan framme i vår samtid i detta 
avseende. När jag tittar tillbaka på dokumenten som hör till de olika besluts-
situationerna blir det tydligt genom själva utseendet på arkivdokumenten att 
vi gjort ett ovanligt stort hopp i tid mellan två beslutssituationer. E-
postutskrifterna, logotypen och högskolans namn är nytt sen senast; ungefär 
sex år har det gått sedan senaste beslutssituationen. Det finns något bekant 
med hur saker ser ut i arkivet nu, jag ser när jag blickar ner på H:et med 
vägar som möts att jag nästan är framme. Beslutssituation 8 är också den 
näst sista beslutssituationen; att vi närmar oss nutiden är brådskande vid det 
här laget, om vi slutligen ska få veta något om tillståndet för högskolan idag. 

Beslutsprocessen 
Högskolan heter nu Högskolan i Gävle. Vid millennieskiftet fortsätter arbe-
tet med att utveckla ämnesorienterade institutioner. I maj 2000 beslutar hög-
skolestyrelsen om ny institutionsindelning och nya ämnesavdelningar277. 
Förändringarna rörde främst Institutionen för vårdvetenskaper och social 
omsorg (V-institutionen) samt Institutionen för utbildningsvetenskap (U-
institutionen) och hur ämnet skulle behandlas inom dem. Punkterna i det 
beslutade förslaget ser ut enligt följande: 

 
• En ämnesavdelning för sociologi inrättas inom vårdinstitutionen  
• En ämnesavdelning för psykologi inom Institutionen för utbild-

ningsvetenskap 
• Ansvaret för pedagogik förläggs till ämnesavdelningen för peda-

gogik vid U-institutionen  
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• Ämnesavdelningen för Historia inom Institutionen för Humaniora 
och Samhällsvetenskap (HS-institutionen) får ansvaret för stats-
kunskap  

• Ämnesavdelningen Humanistisk vetenskap och samhällsvetenskap 
inom V-institutionen upphör  

• En utredning rörande forskningsförberedande huvudämne inom 
U-institutionens ämnesavdelningar tillsätts.  

• Ett förslag om inrättande av en ämnesavdelning för Kulturveten-
skap inom U-institutionen avslås, kulturvetenskapen kvarstår 
inom HS-institutionen  

• En ämnesavdelning för Folkhälsovetenskap inrättas, interremist-
iskt placerad vid HS-institutionen. En utredning tillsätts dels för 
förutsättningarna för att utveckla ämnet Folkhälsovetenskap och 
dels för att se om ämnet bör orienteras mot vårdvetenskapen eller 
samhällsvetenskapen.278 

Nya ämnen har tillkommit och för respektive disciplins tradition skapas 
samhörigheter som kan ses som mindre konventionella - statsvetenskap inom 
historia, sociologi i en vårdinstitution, psykologi inom utbildningsvetenskap. 
Varför omorganiseras högskolans formella organisation igen? Och hur 
kommer det sig att okonventionella ämneskombinationer skapas? 
 
Det är möjligt att metodologin skulle kunna ändras något efter beslutssituat-
ion 8 och att jag borde införa något sådant som ”enskild händelse” i serien 
av beslutssituationer och reformanalyser. Utvecklingen av den institutionella 
organisationen får nya inslag under 90-talet, förändringarna samlas alltmer 
sällan under avgränsade beslutssituationer utan kommer som mer enskilda 
händelser. Jag väljer dock att integrera dem i beslutssituationen och se dem 
som en del av det sammanhang beslutssituation 8 finns i. Jag kommer att 
behandla förändring av beslutssituationsstrukturen i avhandlingens avslu-
tande del. Under den tid vi nu rör oss i, från 1993 fram till den här beslutssi-
tuationen avslutas någon gång runt 2000, inträffar ett par förändringar i den 
institutionella organisationen som vi ska ha med oss som ett slags tjuvstart 
på beslutssituation 8.  

1995 inrättas en grundutbildningsnämnd279. Den här nämnden är om-
nämnd och diskuterad redan i beslutssituation 7 som ett organ för att sam-
ordna kurserna till utbildningsprogram280. Den finns också med i den nya 
lagstiftningen som förordar att högskolor utan fakultetsorganisation ändå ska 
ha ett liknande samordnande organ för grundutbildning281. Beslutet om att 
inrätta en sådan nämnd skjuts upp av högskolestyrelsen och blir inte del av 
beslutssituation 7. 1994 startar dock en dialog mellan rektor och den stu-
derandeadministrativa avdelningen om oklarheter i organisationen av kurser 
och program282. Studenterna vet inte vem de ska vända sig till, vem som har 
informationsansvar och genomförandeansvar, ett antal andra organisatoriska 
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oklarheter rörande utbildningens organisering har uppstått sedan den nya 
lagstiftningen började gälla. Under 1995 utvärderas den nya organisation-
en283 och i samband med den beslutar man att inrätta en grundutbildnings-
nämnd med ansvar för frågor om samordning av program, antagning, exam-
ination och viss administration av kurser284. I den nya nämnden får lärarut-
bildningarna en särskild beredningsnämnd. Institutionen för Lärarutbildning-
ar byter då namn till institutionen för Utbildningsvetenskap, här kretsar 
diskussionen kring en mer fakultetslik indelning av institutionerna och en 
mer vetenskaplig inriktning på lärarutbildningarna285. 

Under 90-talet ändras förutsättningarna för vårdutbildningar i landet ge-
nom att ett ökat statligt inflytande över dem införs och ett samarbete mellan 
högskolor och de tidigare landstingsdominerade vårdutbildningarna blir möj-
ligt. Redan i utredningsarbetet för reformen 1993 finns en särskild grupp för 
utredning av vårdutbildningar. Detta diskuteras och beslutas vidare genom 
propositionen ”Utbildning och forskning. Kvalitet och Konkurrenskraft”286 
där en ambition är att göra vårdutbildningarna mer lika annan högskoleut-
bildning, bland annat genom att förstärka det mål som finns i högskolelagen 
om att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund även i vårdutbildningar-
na. 1999 överfördes verksamheten från vårdhögskolan i Gävle till Högskolan 
i Gävle och en ny institution bildas, Institutionen för vårdvetenskap och om-
sorg287. Det är i detta bildande som beslutssituation 8 har sin upptakt. 

I samband med mötet 27 maj 1999 fattar högskolestyrelsen beslut om di-
rektiv för översyn av institutionsorganisationen288. En arbetsgrupp skapas 
som leds av den nytillträdda utvecklingsledaren Marianne Wiktorin. Övriga 
medlemmar i gruppen är en ämnesansvarig per institution, en företrädare för 
samtliga fackförbund samt en sekreterare.289 I direktiven tecknas en agenda 
översyn: ”Syftet med översynen är att pröva olika styrkor och svagheter i 
den nuvarande institutionsorganisationen samt att utarbeta eventuella förslag 
till ändringar i densamma”290. I särskilt fokus står den nya vårdinstitutionen 
samt delar av lärarutbildningen: ”I översynen skall särskilt prövas indelning-
en i ämnesavdelningar varvid bl a ska beaktas ämnesavdelningar som såväl 
rör den nya institutionen för vårdvetenskap och social omsorg, liksom peda-
gogikämnets ämnesavdelningstillhörighet”291. Det är dock inte enbart ämnes-
tillhörighet och avdelningar som ska prövas, även institutionsindelningen 
kan komma att bli föremål för förändringar: ”Som ett resultat av eventuella 
förändringar i ämnesavdelningarna kan också institutionsindelningen prövas. 
Antalet institutioner bör dock inte ökas”292. Återigen lyfter man fram ”äm-
net” och menar att detta är en utgångspunkt i organiseringen av högskolan.  

I direktiven lyfts ett annat syfte med omorganisationen fram, det är att se 
över och anpassa organisationen utifrån högskolans nya vision…  

…som innebär att högskolan skall utvecklas för att uppnå status som univer-
sitet med hög och erkänd kvalitet  
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Den nya visionen utgör en viktig utgångspunkt för prövningen av organisat-
ionens ändamålsenlighet  

Översynen bör vidare beakta högskolans uppgift att aktivt samverka med det 
omgivande samhället, fördjupning i befintliga ämnen, forskningsanknytning-
en av dessa ämnen, upptagande av nya ämnen i organisationen, uppbyggna-
den av forskningsmiljön samt frågor om arbetsfördelning mellan institutions-
ledning, ämnesavdelningar och kanslier.293  

Visionen hade antagits i april samma år, alltså en månad före direktiven för 
översynen beslutades i högskolestyrelsen. Centralt i visionen var ett nytt mål 
för högskolan, att uppnå status som universitet. I regeringens forskningspro-
position för åren 1997 – 1999 beslutades att de nya högskolorna skulle ges 
årliga fasta forskningsanslag att förfoga över på egen hand, på samma sätt 
som universiteten redan hade294. I propositionen formuleras syftet med detta 
som att förstärka banden mellan grundutbildning och forskning men också 
att sådant som att säkra den långsiktiga kunskapsförsörjningen och att sam-
verka med det regionala näringslivet. I betänkanden från forskningsutred-
ningen vars förslag låg till grund för propositionen295 lyfts en mer specifik 
anledning till fasta forskningsresurser fram. Utredningen hade noterat att i 
jämförelse med universiteten så var en stor del av den forskning som dittills 
bedrivits på de nya högskolorna externfinansierad. Dessa medel hade haft en 
stark utveckling under de senaste åren och högskolorna beskrevs så som 
expansiva och med utvecklingspotential. För att dels hjälpa denna utveckling 
men också för att möjliggöra en ”fri kunskapsutveckling” föreslås en balans 
mellan externfinansiering och statliga anslag i nivå med de tekniska högsko-
lorna. På så sätt kom den nya finansieringen både att handla om att förstärka 
rollen som regional aktör men också att göra forskningen på de nya högsko-
lorna mer lik den på universiteten, mer grundforskning och mindre uppdrag, 
på det sättet som betänkandet i slutet av 80-talet förordade.  

Under samma tidsperiod pågick en process som drevs på av de fyra högs-
kolor med ett annat ursprung än de högskolor som bildats vid reformen 
1977. Redan under 60-talet hade en utbyggnad av högre utbildning med ett 
slags regionaliseringstanke i förgrunden påbörjats. Man hade startat fyra 
högskolor ute i landet, i Örebro, Karlstad, Växjö och Östersund (senare 
Mitthögskolan) som fungerade som filialer till universiteten. Dessa hade 
blivit fristående högskolor vid reformen 1977 och fungerade under liknande 
förutsättningar som andra högskolor. De förefaller dock ha uppfattat viss 
samhörighet med varandra, för 1995 riktade de en skrivelse till regeringen 
med en fråga om vad som krävdes för att få statusen universitet (Andrén 
2012). Riksdagen enades om sex punkter och ganska snart sattes arbetet 
igång med att försöka uppfylla de punkterna och 1997 ansökte de fyra om att 
få bli universitet. 1998 beslutade riksdagen att Örebro, Karlstad och Växjö 
(idag Linnéuniversitetet) skulle ges universitetsstatus medan Mitthögskolan 
fick vänta till 2005. Detta var främst en process mellan de fyra före detta 
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filialhögskolorna och staten men väckte ändå högskolornas intresse för och 
hopp om samma status (Andrén 2012). Flertalet högskolor satte igång arbetet 
med att skaffa universitetsstatus eller vetenskapsområden. 2005 deklarerade 
dock utbildningsminister Leif Pagrotsky att något sådant inte var aktuellt 
(Pagrotsky 2006). Detta visste man på Högskolan i Gävle givetvis ingenting 
om 1999 varför vi även kommer att se hur universitetstanken blir en del av 
beslutssituation 8. 

Översynen i beslutssituationen kommer till i en flertydig agendakontext, 
dels vill man hitta en plats för vårdutbildningarna i organisationen, dels vill 
man stärka den vetenskapliga anknytningen i lärarutbildningen samt disku-
tera pedagogikämnets ämnesindelning och dels vill man utveckla organisat-
ionen så den kan samspela med visionen mot universitet. 

Arbetet med översynen skedde i den av högskolestyrelsen tillsatta grupp 
som leddes av ”utvecklingsledaren”. Sätten att arbeta med organisations-
översyn har varierat mellan beslutssituationerna men en beståndsdel har alla 
sju situationer som vi hittills bekantat oss med haft gemensamt, det är att 
enheter och individer i organisationen har getts och tagit möjligheten att ta 
ställning till förslag på ny organisation. Den vanliga gången har varit att en 
utredning tillsätts som utarbetar ett förslag vilket skickas ut på remiss i en 
eller ett par omgångar. I beslutssituation 8 ser arbetet med att involvera res-
ten av organisationen annorlunda ut. Här utvecklar man inte ett förslag utan 
ett frågeformulär296. Dessa frågor ställs till dels ämnesavdelningarna genom 
ämnesansvariga, till prefekter samt till institutionskanslier. Frågeformuläret 
består av tio frågor som handlar om upplevda styrkor, svagheter samt in-
stitutionernas inställning till olika kommande förändringar. Svaren blir sedan 
en del av underlaget till slutrapporten som gruppen lämnar till högskolesty-
relsen. Med rapporten kommer reservationer från flera av de ämnesföreträ-
dare som varit med i gruppen. Reservationerna är av något olika karaktär. En 
röst anser att översynen leder till nästan inga förändringar alls och att det är 
synd att inte ett större grepp tas för en mer universitetslik organisation297. 
Redan vid direktiven så bäddar man för denna icke-förändring menar denna 
ämnesföreträdare. Samtidigt så tycker en annan att omorganisationen går för 
långt och att utvecklingsledaren inte lyssnat på åsikter från organisationen 
och att dialogen med ämnesföreträdarna i utredningsgruppen varit otillräck-
lig298. Denne menar att problemen inte är indelningen av institutioner och 
ämnesavdelningar och att de föreslagna ändringarna snarare kommer att leda 
till mer problem. I yttrandet uttrycks också att utredningen inte följt utred-
ningsdirektiven och att den nya organisationen inte kommer skapa förutsätt-
ningar för att visionen ska uppnås. 

Slutrapporten bearbetas av rektor och till en viss del får invändningarna i 
reservationerna gehör. Ambitionen med en mer universitetsliknande organi-
sation med fakultetsindelning lämnas dock därhän. Rektors omarbetade för-
slag behandlas av och beslutas i sin helhet av högskolestyrelsen i maj 
2000299. Förslaget kommer i de nio punkter jag återgav i inledningen till den 
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här beslutssituationen, där alla punkter utom den första behandlar olika 
aspekter av ämnenas samhörighet och framtid på högskolan. Den första 
punkten rör den ämnesansvariges roll och ansvar, här menar man att genom 
ett antal utökningar i den ansvariges uppgifter så behålls dennes ansvar för 
grundutbildning samtidigt som rollen som forskningsledare förstärks. På så 
sätt menar man att man till viss del möter direktivens krav på att ämnet som 
organiserande princip ska förstärkas300. I beslutet låg också att vidare utreda 
två ämnesområden på högskolan, en utredning av lärarutbildningarna och en 
av folkhälsovetenskapen på börjades efter beslutet i maj301. Dessa utredning-
ar ger upphov till ytterligare beslut i september samma år.  

Ämnet har nu förstärkts som lokal ström. Återigen tar man i beslutssituat-
ionen upp att ämnet ska vara den grundläggande organiserande principen. 
Det förefaller som att insikten om detta har förstärkts i och med de utvidgade 
möjligheterna att bedriva forskning på högskolan som de politiska besluten 
efter 1993 medfört, egna forskningsmedel existerar och en universitetsstatus 
hägrar. Vi såg i föregående beslutssituation att arbetet med att bilda institut-
ioner och ämnesavdelningar tog en stor del av utrymmet i omorganisationen 
efter 1993. Bildandet av enheterna gjordes mycket med högskolans storlek 
som grund, av resursskäl måste ämnen samsas i både institutioner och avdel-
ningar. Karaktären på processen koncentrerades kring att skapa samhörighet 
mellan olika delar, om vi har en lärare i statistik och en i ADB, vad är de då 
tillsammans? Det pågick också en diskussion om vad som kunde skapas 
utifrån noterade samhörigheter, om vi har en lärare i sociologi som läser 
Bourdieu och en lärare i kulturpedagogik som läser Bourdieu, vad kan de då 
göra tillsammans? Det finns också anledning att tro på mer politiska grunder 
i argumenten för olika konstellationer där grupper av strategiska skäl fram-
ställer sig som något, kanske för överlevnad, kanske för utveckling. Men i 
mycket består det hela av en mödosam diskussion där man flyttar ämnen 
mellan institutions- och avdelningsgränser för att hitta en indelning som 
speglar högskolans verksamhet och på så sätt få grupper att fungera tillsam-
mans. Organisationen kom sen att tecknas så här: 
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”Organisation för Högskolan i Gävle med ansvarsfördelning och beslutsordning” 
Dnr 10-1629/00” 

Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 
Vad ”ämne” är för något klargjordes aldrig explicit 1993 utan det rådde ett 
slags förgivettaget koncensus om detta. Det finns dock en indirekt definition 
genom att man konstaterade att institutionerna skulle bli flerämnesinstitut-
ioner och att även ämnesavdelningarna skulle komma att inhysa flera ämnen. 
På så sätt klargjordes att all den verksamhet som hänfördes till en och 
samma avdelning per automatik inte hörde till samma ämne. Även om nya 
konstellationer testades, hur ämnen skulle kunna tänkas höra samman, så 
uppvisades ett slags medveten varsamhet om att ämnena inte flyter helt utan 
att det finns en institutionaliserad samhörighet som gör ett ämne till ett 
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ämne. Universitetens organisation används i det här avseendet som argument 
för att göra på det ena eller det andra sättet. På så sätt definieras också 
”ämne” som något som utvecklas gemensamt i vetenskapssamhället och där 
universiteten i vissa fall får tolkningsföreträde när det gäller vad som konsti-
tuerar ett visst ämne. Denna definition är något vi kan iaktta genom arkivet, 
det finns ingen gemensam och medveten diskussion om vad man menar med 
”ämne” när man diskuterar att ha ämnet som organiserande princip i besluts-
sitaution 7. Detta ändras dock i beslutssituation 8. I inledning under rubriken 
”4 Definitioner mm” formuleras följande definition av ämne som ska gälla 
för översynen, och får man anta, den nya organisationen: 

Till följd av direktiven får begreppet ”ämne” en central betydelse i översy-
nen. Med ”ämne” avses här en eller flera etablerade akademiska discipliner t 
ex sociologi, matematik och statistik. Exempelvis kan disciplinen matematik 
sägas utgöra ett ämne. Alternativt kan de två närliggande disciplinerna mate-
matik och statistik tillsammans sägas utgöra ett ämne. Definitionen är 
dessvärre inte entydig, eftersom nya discipliner successivt utvecklas och eta-
bleras, men är ändå nöjaktig i detta sammanhang.302  

Den uttalade definitionen här ovan tycks skilja sig från hur innebörden i 
begreppet ”ämne” förstods i beslutssituation 7. Här är begreppet ”akademisk 
disciplin” jämförbart med hur ”ämne” behandlas i beslutssituation 7, att det 
handlar om något etablerat, en överenskommelse i det akademiska fältet. 
”Ämne” blir ett begrepp som betecknar den konstruktion som den enskilda 
högskolan gör av akademiska discipliner när de sammanförs, i det här ex-
emplet matematik och statistik. Då blir inte ämne en för vetenskapen gemen-
sam angelägenhet utan något som uppfinns på den enskilda högskolan uti-
från de förhållanden som gäller där. I definitionen finns dock ordet ”närlig-
gande” med vilket innebär att vilka discipliner som helst inte kan bilda ett 
ämne. Vi får dock inte veta något mer om vad närliggande kan tänkas be-
tyda, mer än att matematik och statistik ges som exempel.  

Begreppet ämne skiftar betydelse från de olika beslutssituationerna. När 
vi talar om ”ämne” idag så talar vi om något som delas av flera inom akade-
min. (1971/1993) beskriver hur de akademiska disciplinera inom sina yttre 
gränser accepterar sanningar som råder just där, men att sanningen är villko-
rad genom att den måste dela begreppsapparat, ett vedertaget språk med det 
som accepteras inom disciplinen. För att något ska betraktas som sant inom 
en disciplin så måste sanningen bygga på teoribildning som accepterad inom 
disciplinen, ”En sats måste alltså uppfylla komplicerade och tunga fordringar 
för att kunna räknas som del av en disciplin” (Foucault 1971/1993 s.24). 
Utifrån Focuault har till exempel ”det företagsekonomiska ämnet” en viss 
uppsättning egenskaper, men är som Engwall (1995) och Whitley (2000) 
noterar, också relativt instabilt. Satser inom företagsekonomin kan räknas 
som sanna av någon och falska av andra. Detta kan förstås utifrån den flerpa-
radigmatiska (se Kuhn 1962/1979) karaktär som det företagsekonomiska 
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ämnet har. Även matematiken bär på en del instabilitet, inte på grund av 
vilka satser som kan räknas som matermatik utan mer på dess breda tillämp-
ningsområde (Whitley 2000) Den foucauldianska beskrivningen av den aka-
demiska disciplinen är en enparadigmatisk sådan där ett visst antal postulat 
delas inom disciplinen, något som inte förekommer i alla, kanske ingen, 
samhällsvetenskap. Konstruktionen av ämnets gränser inom vetenskapen (se 
också Gieryn 1999) och kanske särskilt samhällsvetenskapen pågår dock 
hela tiden, möjligen påverkat av de enparadigmatiska disciplinernas norm-
sättande sanningsanspråk. Det som sker i beslutssituation 7 när särskilt de 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena ska försöka passas ihop 
sker hela tiden inom vetenskapssamhället, men kanske sällan i så koncentre-
rad form. Samtidigt bär vi också på en föreställning om att det finns något 
sådant som ämnen genom den namngivning och organisering som vi ständigt 
sysselsätter oss med. Denna institution, ämnet, får eller ges dock inte den 
mening på högskolan som det har på andra ställen inom vetenskapens orga-
nisationer där det visserligen finns oklara gränser men där gränserna är något 
som konstrueras mellan olika universitet och högskolor snarare än inom. 
Vad gäller det närliggande i matematik och statistik som finns som exempel 
i utredningen; såsom akademiska discipliner ligger de ofta inom olika fakul-
teter, i Uppsala ligger statistiken inom samhällsvetenskapen och matemati-
ken inom natur och teknik. Detsamma gäller för matematiken i Lund medan 
statistiken hör till ekonomihögskolan vilken är egen fakultet. Som skolämne 
i grundskolan finner vi dock statistik i läroplanen för matematik. Det är 
också så statistiken och matematiken hängt ihop på högskolan under åren. 
Engwall och Hedmo (2016) menar att innovation när det kommer till nya 
discipliner och akademiska fält utvecklas dels genom regelsystem såsom 
politiska beslut och dels genom internationella nätverk och organisationer av 
forskare. Här förefaller också ämnen kunna utvecklas lokalt på en och 
samma högskola genom att själva begreppet ämne får en ny definition. Frå-
gan om huruvida de nya ämnena blir erkända av vetenskapssamhället är 
dock en annan fråga. Ämnets elasticitet som utvecklas på högskolan som 
lokal lösning får följaktligen konsekvenser för vilka ämnen som hör samman 
i grupp men bygger också på praktik som sträcker sig tillbaka innan högsko-
lan grundades.  

Vi ser i detta rent konkret att matematik och statistik är ett och samma 
ämne, ämnet ”kulturvetenskap” utvecklas och en diskussion uppstår 
huruvida det är ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne eller om det är 
ett ämne som ska föras till utbildningsvetenskapen, sociologi blir ett vård-
ämne medan psykologi ett ämne inom utbildningsvetenskapen. Statskunskap 
(som det kallas omväxlande med statsvetenskap) underordnas historia. 

Ämnesindelningen och ämnessamhörigheterna tycks dels följa ett arv från 
lärarhögskolan. Att klassificera matematik och statistik som ett enda ämne 
har sin motsvarighet i ämnets samhörighet inom grundskolan. Ämnen har 
länge tenderat att uppfattas som ”kunskaper” i motsats till ”vetenskaper”, 
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som i fallet med statskunskap. Detta är dock på väg att fasas ut, samhällsve-
tenskap istället för samhällskunskap till exempel, men arvet hänger kvar som 
språkrester här och var. Vad gäller utbildningsvetenskap och folkhälsoveten-
skap, två av de ämnesområden man ser utvecklingspotential i och där man 
ser en potential eller behov av starkare vetenskaplig förankring använder 
man ”vetenskap”.  

Hur begreppet ”ämne” ska förstås är mångtydigt men det tycks som att 
högskolan i beslutssituation 8 går utanför en viss norm vad gäller ett gängse 
sätt att uppfatta det i det att det får en väldig elasticitet, inte bara i innehåll 
utan också i gränser. Vad som avgör sammanslagningarna är fortfarande en 
resursfråga, även om man skulle vilja dela in ämnena efter akademiska di-
scipliner så går det inte eftersom högskolan är för liten. Detta är dock inte 
lika tydligt framlyft i beslutssituation 8 som i 7. I åttan handlar det mer om 
dels vision och forskningsanknytning och dels själva denna tanke att ämnets 
beskaffenhet är en intern angelägenhet. Det sättet att behandla ”ämne” blir 
en lokal lösning som förändrar ämnet som lokal ström igen, det är något man 
har i egna händer för att kunna utveckla verksamheten. Det är också en för-
ändring som vi kan förstå utifrån olika styrströmmar, dels från reformen 
1993 när organisationen med ämnet som grundläggande princip sågs som 
nödvändig till viss del på grund av forskningsanknytning. Efter detta för-
stärks dock ämnesströmmen genom de utökade forskningsmöjligheterna för 
de nya högskolorna. För att bygga forskningsmiljöer sågs ämnet som en 
central beståndsdel. Kanske dels av legitimitetsskäl, tanken att ”alla andra 
gör så ” och då måste vi också göra det finns närvarande. Men också utifrån 
sådant som möjligheter att rekrytera professorer vilka vanligen rekryteras 
utifrån ämnestillhörighet. Eller inrätta ämnen inom forskarutbildningen. 
Gängse sätt att betrakta ämnet var dock tvungna att modifieras till en lokal 
variant för att passa det man hade att jobba med; individer, grupper, kompe-
tenser men också tron på nya vetenskapsområden såsom utbildningsveten-
skap och friskvårdsvetenskap. Betraktat som kartritning handlade det till stor 
del om att rita en karta som stämde överens med verkligheten, men det låg 
ett imperialistiskt skimmer över det hela, hitta på egna namn och samhörig-
heter men också att se ut över världen och fundera på vilka nya områden 
man kan komma att inta och berätta sin egen historia om.  
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2007 – Ämnets elasticitet som möjliggörare 

Året är 2007 och det har gått 14 år sedan reformen 1993. Redan nu måste jag 
sammanfatta de två beslutssituationer vi nyss tagit del av för att kunna inleda 
avslutningen på berättelsen om hur en högskola blir till. I de två senaste be-
slutssituationerna utvecklas ur reformen 1993 ämnet som princip för hur den 
formella organisationen ska ordnas. I den såg vi att det som tidigare varit en 
grundström – den planerande, delas upp på två olika strömmar då en mål- 
och resultatström också uppstår. Vi vet inte särskilt mycket om den nya 
strömmen eftersom metodologin resulterat i att det är den äldre, planerande 
strömmen av den institutionella organisationen som följs för att vi ska få 
veta mer om vad högskolan gör med politiska beslut. Den planerande 
strömmen avtog vid reformen 1993 då en större del av regellösningar lades 
på högskolan. Själva idén att man måste ha en beslutad institutionell organi-
sation försvann inte, men den lades i högskolans händer, och kanske särskilt 
högskoleledningens. I beslutssituation 7 och 8 ser vi att det leder till mer 
organisation än vid tidigare beslutssituationer. Det förhåller sig inte på det 
sättet att det inom högskolan existerar en verksamhet som man nu kan orga-
nisera som man vill, istället måste man med den utökade lokala organisat-
ionen söka uppfinna och utveckla verksamheter för att få ihop organisation-
en med den de politiska beslut som finns. Att ämnet ska vara en grundläg-
gande princip för organisationens utformning uppfattas inte som ett val utan 
som ett faktum, ett politiskt beslut och diskussionen om hur detta beslut ska 
bli en del av högskolans institutionella organisation påbörjas. Detta medför 
att en beslutssituation liksom tidigare inte bara kommer att omfatta tolkning-
ar av den lokala organisationen visavi de politiska besluten vad gäller regel-
lösningar. Frågor om vad man egentligen håller på med, vilket slags högs-
kola man är visavi den man borde vara och kan vara kommer i centrum när 
man ska förändra den institutionella organisationen.  

Att inom politiken gå över till att i mindre utsträckning organisera hög-
skolorna genom regellösningar tycks, i alla fall initialt, ge upphov till kom-
plexa och i ett fall också konfliktfyllda beslutssituationer. En lösning som 
utvecklas ur styrprincipen i de två situationerna är att tänja på definitioner av 
ämne och disciplin, genom att sammanföra lärare och grupper och kalla kon-
stellationen för ämnesavdelningen så möter man det som man tänker är ett 
krav, att organisera efter ämne. Men man skapar också möten mellan indivi-
der och grupper som ger upphov till kurser och utbildningar som går utanför 
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traditionella föreställningar om hur akademiska discipliner hänger ihop med 
grundutbildning.  
När vi når 2007 har högskolan sex institutioner: 
 

• Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi  
• Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap  
• Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap  
• Institutionen för ekonomi  
• Institutionen för vårdvetenskap och sociologi  
• Institutionen för teknik och byggd miljö  

De första fyra bygger till stor del på utbildningar med rötter i 70- och 80-
talens linjesystem medan de två sista i listan till stor del kommit till genom 
sammanslagningar under de senaste tio åren. Först när vårdhögskolan blev 
del av HiG och sen när före detta byggforskningen några år senare fördes 
över från KTH till HiG. Under åren har man också arbetat med att få veten-
skapsområde inom naturvetenskap och teknik samt inom samhällsvetenskap 
och humaniora. Ansökningar som dock inte kom längre än till utbildnings-
departementet då regeringen sa nej till fortsatt universitetsutbyggnad. Istället 
har idéer om smalare forskningsprofiler vuxit fram inom högskolefältet. 
Högskolan har under åren genomgått en kontinuerlig expansion, detta höll 
dock på att avta vid denna tid.  

2007 börjar den politiska organiseringen röra på sig, autonomiutredningen 
tillsätts samtidigt bubblar utredningar om kvalitet och utvärdering, befatt-
ningar och resurser. När vi nästa gång besöker högskolans arbete med den 
institutionella organisationen så är året 2008. Det var ungefär samtidigt som 
Daniel Tarschys utredning om ”ökad autonomi” för högskolorna kom. Det 
fanns dock ännu inga lagförslag och därmed inga nya lagar, men det rör på 
sig. Vad har de nya institutionerna betytt för högskolan? Hur tacklar man 
den missade chansen att bli universitet? Vad ska högskolan fortsatt göra med 
den nya defintionen av vad ett akademiskt ämne är? Och hur förhåller sig 
högskolan till de kommande politiska besluten?  
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Beslutssituation 9 – Tillbaka till framtiden 

Beslutssituation 9 tar sin början redan hösten 2008 men vi börjar nedslaget  
12 juni 2009 på Kungsbäck i Gävle, i högskolans sammanträdesrum303 vilket 
var, och är beläget på plan 4 i hus Oden på högskolans campus. Den tid då 
högskolans möten förlades i kommunhus, på skolor och i högskolans egna 
filialers lokaler runt om i Gävleborgsregionen är numera förbi. Nu samlas 
styrelsen oftast i styrelserummet på Kungsbäck. 17 personer var närvarande 
på mötet. Det leddes av Lars-Eric Ericsson, landshövding och socialdemo-
kratisk politiker. I mötesprotokollet finns åtta beslutsparagrafer. Styrelsen 
beslutade vid mötet om sådant som riktlinjer för fördelning av forsknings-
medel för kommande år och inrättandet av tre professurer i logistik. Högsko-
lestyrelsen hade vid det här laget kommit att bli en enhet för beslut om stora, 
övergripande verksamhetsfrågor. Antalet beslutspunkter i protokollen krym-
per under åren och likaså noteringarna om att diskussioner pågår under mö-
tena; ett resultat av politiska beslut som under åren dragit mot att högskolor-
nas styrelser ska ha hand om de stora frågorna men också av högskolans 
storleksmässiga utveckling. Vid den här tidpunkten hade man cirka 650 an-
ställda304 och cirka 6000 studenter räknat i helårsprestationer305. Beslut om 
studieuppehåll och vem som skulle ha vilken administrativ befattning kunde 
styrelsen inte längre ha tid med, besluten rör nu budget, ekonomisk redovis-
ning, verksamhetsberättelser, strategidokument, visionsdokument, måldo-
kument, utbildningsutbud, professorsrekryteringar och medelstilldelning. 

Paragraf 25 vid mötet på Kungsbäck hade rubriken ”Översyn organisat-
ionen”306. Den föredrogs av rektor Maj-Britt Johansson och prorektor Svante 
Brunåker. Rektor var relativt nytillträdd, när översynen startade hösten 2008 
hade hon varit på högskolan i några månader. Vid halvårsskiftet 2008 hade 
hennes förordnande tagit sin början. Den nye rektorn kom närmast från Sta-
tens Lantbruksuniversitet i Uppsala där hon var professor i skoglig marklära. 
Vid paragraf 25 beslutar högskolestyrelsen om vissa grunder i den nya orga-
nisationen som är under utveckling, dels att tre ”akademier” ska inrättas och 
ersätta den tidigare institutionsorganisationen och dels att en forsknings- och 
utbildningsnämnd ska inrättas och ersätta de tidigare nämnderna, teknik och 
naturvetenskap samt samhällsvetenskap och humaniora. Man beslutar också 
att den särskilda nämnden för lärarutbildningar ska finnas kvar tills vidare. 
Utöver det beslutades om tidsplan och medel för den fortsatta översynen.  

Återigen ändrades den institutionella organisationen, den här gången från 
institutioner till akademier. Vi är nu tillbaka där vi började i avhandlingens 
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introduktion i uppropet mot ledningen. Jag berättade då att det inte var ämnet 
eller utbildningsprogrammet som var grund för hur man delade in organisat-
ionen. Det var istället något sådant som forskningsprofil vilken kanske 
byggde på de områden som man hoppades få rätt att examinera doktorer i. 
Men vad är då en akademi? Vad gör den? Och hur kom man att bestämma 
sig för den indelningen i den här sista beslutssituationen? 

Beslutsprocessen 
Det går inte att finna en tydlig och samtidigt uttalad förändringsagenda i 
arkivmaterialet. Vi börjar med budgetarbetet för 2009 vilket pågick i styrel-
sen under hösten 2008. Rektor hade fått i uppgift att göra en översyn av or-
ganisationen, från styrelsen omgavs denna av ekonomiska argument. Budge-
tutfallet för 2008 visade på underskott307. Prognosen för 2009 pekade mot 
minskat studentantal, en trend som var en fortsättning på 2008 års utveckl-
ing. Det minskade studentantalet bottnade i det antal studenter som sökte sig 
till högskolan, det tak som de politiska besluten sätter i statsbudgeten och i 
regleringsbrevet nåddes inte. Högskolan skulle följaktligen i relation till den 
löpande organiseringen kunna ha fler studenter och därmed högre intäkter. 
Detta gjorde att styrelsen menade att det fanns utrymme för utveckling av 
verksamheten under 2009, genom nya kurser kunde nya studenter söka sig 
till högskolan. Man lyfte samtidigt att anslagstaket kunde komma att sänkas 
framöver men för tillfället var inte möjliga intäkter problemet utan student-
tillströmningen. Detta var något ovanligt i högskolans historia, sedan 1977 
hade högskolan expanderat ganska stadigt; allt fler studenter sökte sig till 
högskolan och verksamheten utvecklades med fler ämnen, fler linjer och 
senare program, fler lärare, mer forskning och fler enheter. Nu hade den 
utvecklingen stannat av. 
För att komma tillrätta med underskottet så betonade styrelsen i oktober 
vikten av balans i ekonomin, de tecknade då ett antal övergripande åtgär-
der308. Det var att minska kostnaderna med 5% för högskolegemensamma 
funktioner såsom delar av högskoleledning, biblioteket, förvaltningen och 
liknande. Högskolans administration skulle genomgå effektiviseringsåtgär-
der. Och ytterligare åtgärder skulle vidtas för att de delar av verksamheten 
som visade underskott skulle få sin ekonomi i balans. Det fanns ett tidigare 
principbeslut hos styrelsen att alla högskolans enheter skulle bära sina egna 
kostnader och inte gå med underskott, en institutions underskott skulle inte 
finansiera en annan institutions överskott. Särskilt Institutionen för ekonomi 
hade tidigare år visat underskott på miljonbelopp och åtgärdsprogram hade 
redan satts in, dessa skulle nu utvecklas ytterligare. Även Institutionen för 
humaniora och samhällsvetenskap riskerade minusbalans i budgetutfallet för 
2008. Besparingsåtgärderna menar styrelsen främst skulle få effekt under 
budgetåret 2010. Budgeten för 2009 medförde att medel till institutionerna 
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minskade från föregående år, styrelsen menar att prognoserna som medels-
tilldelningen bygger på präglas av ”realism”. 

Trots de åtgärder som annonseras så presenteras en underbalanserad bud-
get för högskolan på 4,5 Mkr, ett underskott som tas av högskolans myndig-
hetskapital. Myndighetskapitalet byggs upp av högskolorna själva i tider av 
överskott och kan fungera som en buffert för högskolan i tider av underskott. 
Styrelsens ståndpunkt är att detta inte ska understiga 25 Mkr för högskolan, 
en gräns som dock skärs i och med underbalansen, om än med knapphet. 
Dessa var de övergripande åtgärder samt den budget för 2009 som klubbades 
av högskolestyrelsen i december 2008. 

Vid ett ”öppet möte” 10 december meddelade rektor organisationen att en 
översyn skulle göras309. Fem ”scenarier” presenterades och fem arbetsgrup-
per bildades som skulle jobba med scenarierna, två av dessa avvecklades i ett 
tidigt skede och kvar blev tre grupper. Vid ett beslutsmöte i december utsåg 
samordnare för de olika grupperna, samordnaren skulle se till att arbetet 
fortskred men också att de individer inom organisationen som ville inklude-
ras blev inkluderade. De tre scenarier som utvecklades var ”Som nu – fast 
bättre”, ”Akademier som baseras på utbildning” och ”Akademier som base-
ras på forskning”.310  

Det initiala målet med översynen som delgavs grupperna var att ekono-
min skulle komma i balans. I februari utvecklades det dock till att omfatta 
”förbättrad integration” vilket innebar ”koncentration av verksamheterna, 
tydligare koppling mellan utbildning och forskning, effektivare administrat-
ion”.311 Ett krav på tydligare profilering i enlighet med forsknings- och ut-
bildningsstrategin lyftes också in i gruppernas övervägningar. Målet precise-
rades så med ”att skapa en organisation som klarar avvägningen mellan: 
lokal förankring baserad på delegation av ansvar och befogenheter, profile-
ring, ekonomisk balans i alla delar, effektiv administration”.312 Från att ha 
varit en översyn som började i ett budgetunderskott som behövde hanteras 
främst genom att alla enheter behövde balans i ekonomin samt att effektivi-
sera administration och högskolegemensamma funktioner så handlade det nu 
om själva utbildnings- och forskningsverksamheten, hur den skulle bedrivas 
och vad som ansågs vara viktigt, såsom kopplingen mellan utbildning och 
forskning, lokal förankring och profilering. Redan de fem scenarierna som 
presenterades som tentativa förslag av rektor i december pekade i en sådan 
riktning; institutionerna var ifrågasatta genom idén om akademier och med 
det en diskussion om det var forskning eller utbildning som skulle vara 
grunden i organisationen fanns redan närvarande. 

De tre förslagen kom att bli centrala för diskussionerna om omorganisat-
ionen. De tillsammans med en del andra underlag såsom högskolans mål- 
och strategidokument låg till grund för externa granskningar av högskolan 
och översynen, det var rektor för Högskolan i Dalarna samt prorektor för 
KTH som gavs uppdraget att granska. De underlag som nu ackumulerats - 
gruppernas rapporter, styrdokument och rapporterna från de externa grans-
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karna, skulle nu bearbetas vidare av en samordningsgrupp313. Denna hade till 
uppgift att väga samman inlämnade rapporter samt att bedöma förutsättning 
och behov av förändring i organisationen. Gruppen skulle ge förslag på or-
ganisation för HiG, i första hand institutionsorganisationen och i andra hand 
administrationen. Detta skulle vara klart i maj 2009 för att styrelsen skulle 
använda det som underlag för att fatta beslut under junimötet.314  

Vi är nu framme där vi började beslutssituation 9, i sammanträdesrummet 
12 juni 2009 då styrelsen fattar beslut om att de sex institutionerna skulle bli 
tre akademier samt att inrätta endast en forsknings- och utbildningsnämnd 
utöver lärarutbildningsnämnden. Ett beslut som är fortsättningen på tidigare 
beslut om den institutionella organisationen. Vi ska se vad beslutet innehål-
ler och hur det blev till men också titta på dess fortsättning; vilka som skulle 
höra till vilken akademi var fortfarande öppet för utredning, diskussion och 
beslut om detta togs under hösten samma år. 

Jag börjar med att notera att den målformulering som vuxit fram tycks ha 
skiftat från tyngdpunkt på ekonomisk balans till att skapa en organisation 
som kan nå upp till målen i utbildnings- och forskningsstrategin, vilken tar 
allt större plats i utredningarna under våren. När vi ska förstå innehållet i 
beslutet så är det klokt att förstå strategins plats i det hela. De tre gruppernas 
förslag utvecklas till stor del utifrån detta.  

Gruppen som arbetar med scenariet ”Som nu fast bättre” vill behålla in-
stitutionsorganisationen med ämnet och disciplinen som princip för högsko-
lans organisation, vilket man tycker är en förutsättning för att starka miljöer 
utvecklas. Detta är den modell som utvecklades under det tidiga 90-talet, och 
som gruppen menar varit en förutsättning för högskolans utveckling. Grup-
pen lyfter också fram högskolelagen och förordningen vilka man menar på-
bjuder en matrisorganisation såsom den såg ut på högskolan då. Det ska 
finnas organ för kollegialt beslutsfattande i högskolorna menar man, en prin-
cip som enligt gruppen inte bara är lagstadgad utan också något gott för hög-
skolans utveckling. 315 

Gruppen som arbetar med ”Akademier baserade på utbildning” vill se 
fyra akademier: 

 
• Hälsa och arbetsliv 
• Teknik och ekonomi 
• Utbildning 
• Design, kultur, media316 

Idén om akademier finns redan på andra högskolor och gruppen redovisar att 
de tittat på Mälardalens Högskola, Högskolan i Dalarna samt Örebro Univer-
sitet för att få kunskap och uppslag kring hur en sådan organisation kan se 
ut317. Den grundläggande tanken i det hela är att 80 % av högskolans intäkter 
utgörs av grundutbildning, detta menar gruppen är ”ett starkt argument för 
att basera organisationen just på utbildning” man menar också att ”ingen har 
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argumenterat för att utgå från något annat än nuvarande utbildningspro-
gram”318. Akademierna ska inte således bara bygga på utbildning utan när-
mare bestämt på utbildningsprogram. Förslaget bygger på en sortering av 
utbildningsprogram man tänker sig kan ha något gemensamt, det är dock just 
ett förslag.  

De ämnesgrupper som ”äger” ett program, alltså där ämnet fungerar som 
ett slags huvudämne följer här med sitt program till akademin. Ämnesgrup-
per utan den tydliga kopplingen till ett program ”fördelas utifrån sin discipli-
nära horisont till någon av de fyra akademierna”319. En risk menar man är 
splittring av ämnesgrupperna, men att de med detta förslag snarare kommer 
att stärkas. En uttalad ambition är att ämnesgrupperna ska hållas ihop, grup-
pen menar att det är viktigare att hålla ihop ämnesgrupperna snarare än i 
vilken akademi man hamnar. Detta ska ske genom att medarbetare ska place-
ras i ämnesgrupper utifrån disciplin, placeringen ska ske utifrån var man har 
sin grundexamen alternativt är disputerad. ”Var en och får givetvis, i någon 
mening, fortsätta arbeta med det som hon/han idag gör, men måste fortsätt-
ningsvis ansvara för den disciplinära ämnesutvecklingen och därav höja 
sannolikheten för positiva framtida utvärderingar av HiGs utbildning och 
forskning.320”. En notering från mig som inte görs i översynen är att tidigare 
ordning hade som vi sett varit att individen och grupperna beslutade om äm-
nestillhörighet, det var något av ett uppfinnande av ämnen och anpassning 
till programmens behov som pågått under åren sedan 1993. Discipliner och 
ämnen hade till definition och praktik varit något flytande i en utsträckning 
som möjligen kan kallas ovanlig. Detta möjliggjorde till exempel att det 
fanns psykologer på fyra olika institutioner vid tiden för översynen. Vi åter-
vänder till detta snart. 

Den tredje gruppen utarbetade ett förslag där forskningen skulle bilda 
grund för organisationens struktur321. Gruppen tog än mer sikte på strategi-
dokumentet än de två andra grupperna. Man pekar på att forskarutbildning 
ska finnas inom forskningsprofilsområdena och att all grundutbildning ska 
vara forskningsanknuten. Detta menar gruppen gör att ”forskning av hög 
kvalitet är nödvändig”. De mynnar ut i att en organisation som utgår från 
högskolans forskningsprofiler vore den bästa. Gruppen hänvisar förutom till 
strategidokumentet också till statliga utredningar samt forskningsproposit-
ionen 2008. I den lokala strategin finns formulerat tre forskningsprofiler 
tillika områden inom forskarutbildningen som högskolan då arbetar för att 
få, Byggd miljö, Hälsofrämjande arbetsliv samt Ämnesdidaktik. Det är dessa 
tre som förslaget på akademiindelning vilar.  

Den grupp som rektor tillsatte för att samordna underlagen som utarbetats 
och också utforma ett beslutsunderlag för högskolestyrelsen bestod av eko-
nomichefen, en studentrepresentant samt tre lärare med docent eller profes-
sorskompetens322. Två av dessa kom senare att bli akademichefer för två av 
de tre akademierna som bildades efter översynen, medan en av dem blev 
avdelningschef för en av de nya avdelningarna samt sedermera prorektor. 
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Understrykas ska att ingen formell process för tillsättning av dessa förord-
nanden ännu hade skett och att beslutet om hur indelningen i akademier 
skulle ske ännu inte hade tagits. 

Gruppen förordade och utvecklade förslaget om indelning i akademier ba-
serade på undervisning. I bedömningen av de tre gruppernas rapporter som 
var den mest centrala vid arbetsgruppens möte så är även här argumentet att 
80% av skolans intäkter kommer från grundutbildningen det mest centrala 
argumentet för att förorda akademier för utbildning323. Diskussionerna om de 
olika förslagen kommer till stor del att handla om kvalitet på argumenten 
snarare än förslagens konsekvenser och hur de olika förslagen skulle fungera 
utifrån den existerande verksamheten. Gruppen kommer med en del detalj-
förslag om den nya organisationen, detaljer som dock kommer att modifieras 
under det fortsatta arbetet. 

Under hösten tillsätts ytterligare en arbetsgrupp som skulle ”samordna” 
det fortsatta arbetet, fortsätta överväga underlag, tala med prefekter och äm-
nesföreträdare om hur de ser på deras respektive ämnen, ha kontakt med 
förvaltningen och liknande uppgifter för att kunna lämna förslag på hur aka-
demierna ska delas in324. I samordnarnas utgångspunkter skiftar principen 
från organisering utifrån utbildningsprogram till organisering utifrån ämne. 
Samordnarna menar att ämnet har en grundläggande roll i både högskolans 
utbildning och i ”den vetenskapliga forskningen”325. Akademier som grundas 
på vetenskapliga discipliner menar man kan främja samverkan över ämnes- 
och akademigränser. Forskningsprofilerna menar man ska integreras i aka-
demierna. Förslaget som ges sen är en akademi för ”industriell utveckling 
och hållbart samhälle”, en för ”hälsa och socialt arbete” och en för ”huma-
niora natur- och samhällsvetenskap”326. Den första akademin har inriktning 
mot teknik och ekonomi, den andra mot vård och den tredje främst mot lä-
rarutbildningar. När akademierna beskrivs så görs det mycket utifrån vad 
ämnena tillsammans kan åstadkomma, vilka samarbeten som kan komma till 
stånd inom och utanför akademin och vilken forskning som kommer kunna 
bedrivas. Särskilt i den första akademins fall handlar det om näringslivssam-
arbeten och tillämpad forskning. Tillämpad forskning tas dock också upp i 
samband med den andra akademin. Akademin där utbildningsvetenskapen 
hör hemma relateras i mycket till regionens behov av arbetskraft. Vardera 
akademi kopplas också tydligt till en forskningsprofil, den första till Byggd 
miljö, den andra till Hälsofrämjande arbetsliv och den tredje till Ämnesdi-
daktik. Förslaget från samordningsgruppen beslutades vid styrelsens möte 9 
oktober men med undantag för ekonomiämnet samt för naturvetenskapens 
placering327. Denna fråga gavs rektor själv i uppgift att bereda fram till nästa 
styrelsemöte. 

Ämnenas tillhörighet har varit under viss diskussion under tiden från sty-
relsens beslut i juni fram till samordnarnas rapport i september. Den har 
handlat om psykologiämnets splittrade förekomst över flertalet institutioner, 
denna splittring behålls till viss del då det har en tydlig ställning i olika ut-
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bildningsprogram eller forskningsprofiler328. Även ekonomiämnet samt juri-
diken är uppe till diskussion, här vill ämnesavdelningarna redovisning och 
finansiering, nationalekonomi och juridik skiljas från resten av ekonomiäm-
nena. Från juridikens håll vill man tillhöra profilen bygd miljö329 och de 
olika delämnena inom företagsekonomi med industriell ekonomi330. Detta 
drivs av grupperna själva med olika argument, bland annat att man har mer 
gemensamt med industriell ekonomi i de vanligen kvantitativa forskningsan-
satserna och vetenskapssyn men också att det skulle gynna studenterna331. 
Ingen sådan splittring sker och det ursprungliga förslaget att den före detta 
Institutionen för ekonomi skulle föras till akademin inriktad mot teknik änd-
ras och istället hamnar ekonomin i akademin med en mer samhällsveten-
skaplig inriktning där lärarutbildningarna och humaniora finns332. Slutligen 
finns också en diskussion om de naturvetenskapliga ämnena fysik, biologi, 
kemi och matte som till stor del har sitt ursprung i lärarutbildningarna men 
som kommit att ta alltmer plats inom tekniken när den vuxit på högskolan 
även om den ämnesdidaktiska anknytningen fortfarande var stark333. Ämnes-
grupperna själva vill tillhöra teknikakademin, det är där man har ämnesge-
menskap samt flest studenter. Detta är också något som blir av i den slutgil-
tiga indelningen av akademierna334. 

Vid det sista styrelsemötet för 2009 beslutade styrelsen om ämnestillhö-
righeter samt om akademiernas namn335. Från samordningsgruppens rapport 
hade vissa överväganden gjorts om namnen och främst huruvida de följde 
”det önskvärda kravet på enkelhet i kommunikation med det omgivande 
samhället”. Högskolans kommunikationschef hade i ett PM i november upp-
lyst styrelsen om att ”Kriterier för namn som syftar till att bättre kommuni-
cera med omvärlden är att de skall vara korta, kommunikativa och enkla 
(vila på begrepp som våra målgrupper använder), kundorienterade (vägleda 
målgrupperna i kontakterna med högskolan, samt tematiska (anpassade efter 
omvärldens behov)”336 Akademierna fick så namnen: 
 

• Akademin för utbildning och ekonomi (AUE) 
• Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA) 
• Akademin för teknik och miljö (ATM) 

Man beslutade också om tre ämnesavdelningar per akademi: 
 

AUE 
Ekonomi 
Humaniora 
Religions- och utbildningsvetenskap 
 
AHA 
Belastningsskadeforskning 
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Psykologi och sociologi/socialt arbete 
Hälsovetenskap 
 
ATM 
Bygg- energi- och miljöteknik 
Industriell ekonomi och samhällsbyggnad 
Elektronik, matematik och naturvetenskap 

Vilken tillfällig ordning uppstår och hur kan vi förstå 
den? 

När styrelsen under hösten 2008 ger rektor i uppdrag att inleda en översyn 
var betänkandet från utredningen om självständiga lärosäten ännu inte pre-
senterat. Direktiven var ungefär ett år gamla, men det fanns ännu inga för-
slag i ett betänkande. I kommittédirektiven fanns uppdraget att utreda hur 
lärosätena skulle kunna bli mer självständiga från staten och särskilt att ut-
reda om nya verksamhetsformer skulle kunna komma ifråga där huvudman-
naskapet skulle vara annat än statligt.  

Utredningen finns närvarande i diskussionerna i arkivmaterialet från 
översynen av högskolans organisation men i blygsam utsträckning. Utred-
ningen såsom politisk organisering tycks ha spelat en mindre roll i översynen 
i beslutssituation 9. Lagändringarna som kom av propositionen kom först ett 
år efter högskolans nya organisation. Vi har i reformen 1984 och reformen 
1993 sett att högskolan försökt förekomma lagändringar, man agerar utifrån 
vad man tror ska bli resultatet av betänkanden och promemorior, och genom 
detta sätt att förstå politiska beslut så kan vissa beslutssituationer och beslut 
möjliggöras.  

Liksom i tidigare beslutssituationer tas högskolelagen och högskoleför-
ordningen upp i beslutssituationen. För första gången sedan 80-talet kan vi 
se olikartade tolkningar av regleringen. En grupp menar att högskoleförord-
ningen stödjer en matrisorganisation med institutioner. En större del av indi-
viderna och grupperna i översynen tolkar dock lagen som att endast ett kol-
legialt organ behövs, en nämnd som motsvarar fakultetsnämnd vid högskolor 
med forskningsorganisation. Lagen i sig har inte ändrats i detta avseende 
sedan 1993, däremot har möjligheter till tolkning av den ändrats. Var de 
möjligheterna kommer ifrån vet vi inte, men vi kan iaktta att detta sker. Det 
som reformen 2011 sen skulle komma att sluta i, att kravet på kollegiala 
organ helt tas bort är en ändring som har släktskap med det som händer med 
de kollegiala organen i Gävle, men det som händer i Gävle är inte ett resultat 
av lagändringarna. Vi känner igen även detta, att sådant som händer på poli-
tisk nivå redan inträffat på den lokala nivån, vi ser det till exempel i refor-
men 1984. Möjligheterna till tolkning av regleringen hade vidgats under åren 
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och den som skulle leta i andra arkiv skulle säkert hitta den tolkningen på 
fler ställen än i högskolans, det härmande beteende som högskolan uppvisar 
när man tittar på andra högskolors akademiorganisationer skvallrar om det. 

En annan tolkning som ser annorlunda ut är den om högskolans organisat-
ion är tvungen att ha ämnena som grund. I både beslutssituation 7 och 8 hade 
detta setts som ett måste, en styrprincip som man hade att anpassa sig till. 
Detta ledde som vi sett till utvecklingen av en ny typ av verksamhet. Inte 
heller här har någon tydlig ändring i lagen gjorts, men där det i fallet med 
kollegiala beslutsorgan tydligt finns lagtext så fanns det inte det med ämnet 
som ström. Detta var något som kom av andra politiska beslut som uppstod, 
kurser istället för linjer som grund för att organisera utbildning, studenters 
valfrihet, ökat fokus på forskning. En programorganisation tycktes omöjlig. 
Inget av detta hade ändrats 2008, systemet med program som bestod av fri-
stående kurser var samma, studenternas valfrihet hade inte ändrats på något 
uttalat sätt, forskningen hade ökat snarare än minskat sen 1993. Men ändå så 
var det förslaget med akademier med utbildning som grund, och särskilt 
utbildningsprogram som slog igenom. Detta tycktes självklart, 80 % av hög-
skolans intäkter kom från grundutbildningen på samma sätt som det var 
självklar att organisera utifrån ämne 1993 och att detta behövde förstärkas 
1999. Anledningen till att programorganisationen fick genomslag kan också 
spåras till en lokal ström som utvecklats under den tid som man haft ämnet 
som organiserande princip. Man hade utvecklat kopplingar mellan ämnen 
genom olika samarbeten som varken var ämnen eller utbildningsprogram för 
yrkesexamen utan snarare ämneshybrider, forskargrupper, enstaka kurser 
och olika center där folk verkade göra saker tillsammans, där tanken om 
ämnen som på olika sätt hade samhörighet fört dem samman men där det 
inte var så viktigt med ämnets gränser. Ur detta kom de forskningsprofiler 
som utvecklades, tillräckligt breda för att inkludera en uppsjö av ämnen och 
tillsammans tillräckligt fokuserade på ett specifikt område för att kunna 
kopplas till samverkan och tillämpning snarare än grundforskning, att kunna 
beskrivas för omvärlden och kommunicera med omvärlden på ett lättbegrip-
ligt sätt. När man i beslutssituation 9 planerar en organisation efter pro-
grammen och senare efter ämnena så planerar man i båda fallen samtidigt 
efter profilerna. Det som kanske kan ses som en återgång till linjeorganisat-
ionen på 80-talet då linjenämnderna var de primära organen och ledde arbe-
tet med utbildningen utifrån linjesystemet, är kanske snarare att se som en ny 
ström i organisationen. Det är inte ämne och inte program utan den särart 
som högskolan utvecklat genom åren som blir den nya strömmen. Detta sker 
utan ett direkt möjliggörande från statsmakterna genom ändrade lagar utan 
genom att tolkningarna av principer och regler ändras, men kanske ännu mer 
för att en verksamhet växer fram. Att man i den här fasen då finner en egen 
ström faller sig kanske inte naturligt men verkar ändå inte underlig efter den 
kamp vi sett utspelas när högskolan försökt anpassa sin organisation utifrån 
först linje och sen ämne. Det har varit mödosamt och motsägelser mellan det 
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man faktiskt är såsom verksamhet sett och det som man behöver göra som en 
högskola i relation till att man är en del av den statliga organisationen har 
varit en ständigt återkommande motsättning. 
 

Vi har sett att något sådant som fyra lokala strömmar utkristalliseras under 
högskolans dryga 30 år. Det är linjen som innehåller tanken om yrkesutbild-
ning och att organisera högskolan utifrån utbildningslinjen, och senare ut-
bildningsprogram. Det är ämnet som innehåller tanken om att det finns ett 
akademiskt ämne vilket bildar grund för forskning i universiteten och senare 
också för grundutbildningen. Det är forskningsanknytning vilket varit ett sätt 
att tänka kring och organisera forskningsaktiviteter i en högskola utan fasta 
forskningsresurser och rättighet att examinera doktorer. Det är den regionala 
anknytningen vilket är ett slags specifikt mål för de nya högskolorna om 
samverkan med det omgivande samhället, vilket också var ett villkor för 
deras ursprungliga existens. 

I de akademier som utvecklas sammanförs strömmarna som samspelat 
under åren i högskolan. Dels sammanförs de genom en fortsatt upplösning 
av gränserna mellan ämnet, grundutbildningen och yrkesutbildning samt 
forskningen lokalt men också genom den politiska vändningen i frågan om 
universitetsstatus för de nya högskolorna. Istället för universitet så ges hög-
skolorna möjlighet att ansöka om rättigheter att utfärda examen i bestämda 
områden, områden som dock inte definieras av lagstiftningen utan har kom-
mit att ta form i de enskilda högskolornas arbete med vilken profil som ut-
vecklas. Profilområdena får en tvärvetenskaplig prägel och samarbeten mel-
lan institutioner och högskolor uppstår för att kunna presentera en tillräckligt 
stark forskningsorganisation. I de akademier som skapas på högskolan 2009 
så möts det akademiska ämnet och utbildningsprogrammen. Detta möte är 
inte problemfritt, dels har det varit ett problem sen skolan startade, dels är 
det ett slags fältnorm att basera högre utbildning på ämnet. Återigen startar 
diskussionen om hur ämnen hör ihop, lösningen den här gången är att föra 
ihop ämnen som kan ingå i skolans forskningsprofil. Det är där vi står vid 
årsskiftet 2009 – 2010, i ett högskolefält där de nya högskolorna börjar ar-
beta med att utveckla egna forskningsprofiler som ska möjliggöra att vara en 
institution för högre utbildning, att utbilda för yrken, att utveckla ämnen, att 
forska och knyta an utbildningen till forskningen, att vara en del av regionen 
men också vara en nationell angelägenhet. 
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DEL 2 - Relationer mellan tillfällig ordning 

Soptunnan är nu tömd, återigen fylld och lite sliten som metafor efter att ha 
fungerat som hjälp för att förstå vad som händer i beslutssituationerna och 
reformerna. Problem och lösningar återkommer från gång till gång, det är 
inte de som utgör strömmarna i organisationen, de förefaller vara högst till-
fälliga konstruktioner i beslutsfattandet. Istället har strömmetaforen vuxit 
genom avhandlingen. Detta blir tydligt när beslutssituationerna studeras över 
tid. Beslutssituationerna handlar om att man gör en översyn av den formella 
organisationen. Dessa översyner förefaller dock handla om mer än komma 
överens om en ny formell organisation; det verkar också som att de handlar 
om att vara en ny högskola i det svenska högskolefältet, hur forskningsan-
knytning, regional anknytning, det akademiska ämnet samt yrkeslinjen spe-
lar en återkommande roll. Det verkar som det är dessa som strömmar, de kan 
ta skepnad som både problem och lösning i en och samma beslutssituation 
men också över tid i olika beslutssituationer.  

I introduktionen ställde jag fem frågor om tillfällig ordning i Högskolan i 
Gävle: 

 
1. Vilka är problemen och lösningarna som presenteras i reformarbetena? 
2. Vad händer med de politiska beslut som uppstår i reformerna i den lo-

kala högskoleorganisationen?  
3. Vilka problem och lösningar finns i den lokala högskoleorganisationen? 
4. Hur skapas tillfällig ordning i detta sammanhang? 
5. Hur ser relationerna ut mellan de tillfälliga ordningarna? 

I de kommande fyra avsnitten ska jag svara på dessa frågor och särskilt dis-
kutera vilka relationer som finns mellan tillfällig ordning. Jag har redan bör-
jat ge svar, på vissa frågor är svaren mer utförliga än andra; vilka problem 
och lösningar som uppträder i varje reform och i varje lokal beslutssituation 
finns i beskrivningarna i empirins olika delar. Jag har diskuterat i varje be-
slutssituation hur och varför ordning uppstod just då, här ingår tidigare be-
slut. Till exempel diskuterar jag i beslutssituation 7 att en förutsättning för 
ordningen var dels att omorganisation av den institutionella organisationen 
blivit till rutin men också att ämnet som ström i alla de tidigare beslutssituat-
ionerna bearbetats, särskilt i beslutssituation 6 och att den bearbetningen i 
sig gjorde den tillfälliga ordningen i beslutssituation 7 möjlig. Jag har dock 
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inte kommenterat detta särskilt utförligt. Detta innebär att fråga 5 till stor del 
är obesvarad, vilken är egentligen relationen mellan ordningarna? Det är en 
fråga som jag ska svara på i det här avsnittet.  

I arbetet med empirin har jag kommit att använda begreppet ström åter-
kommande. Ström finns som begrepp i modellen, vilket jag diskuterade i 
introduktionen och där såg jag potential för att använda strömbegreppet för 
att öka förståelsen för relationer mellan tillfällig ordning. Det sätt som jag 
kommit att använda begreppet på motsvarar dock inte hur det definieras i 
modellen. Begreppet har utvecklats från att i analysen av den första reformen 
vara en ”lösningsström” på politisk nivå till att bli ett begrepp som frikopp-
lats från den ursprungliga modellen där en ström alltid var en ström av pro-
blem, lösningar, deltagare eller valsituationer. Hur en ström kan förstås teo-
retiskt och hur det kan hjälpa oss att förstå relationer mellan ordningar är 
dock fortfarande en obesvarad fråga som jag ska ta mig an i den här andra 
delen av avhandlingen. 

Utöver tanken om strömmar finns i avhandlingens design tanken att be-
slutsfattande i högskolan har en ständigt pågående relation till dels redan 
fattade beslut i högskolan och dels till statliga beslut. Idén om strömmar är 
ett sätt att teoretisera hur denna relation ser ut.  

I introduktionen förde jag fram ett antal teoretiska begrepp och definition-
er, detta för att möjliggöra att skriva empirin på ett visst sätt – som en serie av 
tillfälliga ordningar och deras relationer. I det första avsnittet i del 2 återvän-
der jag till den begreppsbildning jag påbörjade i introduktionen och utvecklar 
den utifrån en teoretisering av empirin. Teoretiseringen rör definitioner av 
beslut och beslutsfattande, förändring av den formella organisationen, be-
greppet strömmar samt några av soptunnemodellens övriga beståndsdelar. 

I det andra avsnittet diskuterar jag besluten i högskolan i relation till de 
politiska besluten och konceptualiserar detta som en variant på relationer 
mellan tillfällig ordning. Här finns också en diskussion om hur formandet av 
strömmar går till och en kommentar till den institutionella teorin. Jag avslu-
tar avsnittet med att återvända till den empiriska frågan om vad som definie-
rar de nya högskolorna om de studeras på nära håll.  

I det tredje avsnittet återkommer jag till avhandlingens metod, här disku-
terar jag hur vi kan studera organisering i och mellan organisationer i arkiv, 
genom en beskrivning av hur jag gick tillväga. Här för jag också upp frågan 
om vad vi studerar när vi studerar organisationer, organisering, beslut och 
strömmar. Här återvänder jag till avhandlingen titel och hur den ska förstås, 
jag presenterar en tanke om distinktionen mellan tillblivelse och varande. 

Till sist för jag en sammanfattande slutdiskussion där jag diskuterar hur vi 
kan förstå högskolans gränser, besluts- och tillträdesstruktur, inflytande samt 
begreppet autonomi utifrån begreppet strömmar. Slutligen återvänder jag till 
iakttagelsen i empirin om att strömmarna delades 1993 samt hur detta spelar 
roll för framtida studier av politiske beslutsfattande i relation till högskolans 
beslutsfattande.   
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Relationer mellan tillfällig ordning  
– en utvidgad begreppsbildning 

För att förstå relationer mellan beslut som strömmar behöver vi en idé om 
beslut vilken säger något om hur ett beslut kan fungera relationellt och inte 
enbart existera i sin specifika kontext. I introduktionen presenterade jag 
Mouritsens och Kreiners (2016) idé om beslut som löften. De menar att be-
slut dels är ett avslut på en beslutsprocess men att beslutet också innebär 
början på något nytt, de menar att i denna början finns löften, och där det 
finns löften, menar Mouritsen och Kreiner (2016), finns också hopp. Att 
tänka på beslut genom metaforen löfte leder till en tanke om att uttalade 
intentioner finns men också en okänd framtid i vilka dessa löften ska ta plats. 
Ett löfte ges utifrån de förhållanden som råder när löftet ges och det som går 
att förutsäga om framtiden. Ett löfte kan också ges för att löftesgivaren själv 
hoppas löftet ska kunna infrias, för att ett sådant löfte i sig kan vara löftes-
givaren tillgodo, för att ingjuta hopp och för att inge förtroende. Det som då 
kommer ut av beslutsprocessen inom organisationen är hopp om att löftet 
kommer infrias, men kanske också hopp om att det inte kommer göra det. 
Eftersom beslutet är ett löfte och inger förväntningar om dess infriande så 
kommer det omförhandlas genom den kontext där beslutet kommer till liv. 
Ett beslut är således i den stund det produceras ett avslut och något i stunden 
icke förhandlingsbart – det är en tillfällig ordning. Men så snart det lämnar 
beslutssituationen och blir ett löfte så kan både förhoppningar om att det 
infrias och att det bryts börja spira i organisationen. I termer av soptunnemo-
dellen så kan vi tänka oss att tala om att beslutssituationer skapar nya lös-
ningar. Men att lösningen också är ett löfte inför en osäker framtid medför 
att den också kan betraktas som ett problem beroende på vilken eller vilka 
deltagare som kopplar samman den med andra lösningar och andra problem. 
Genom att förstå beslut som löften så kan vi förstå att de ordnar organisat-
ionen, de berättar om vad som är viktigt. Genom att förstå att löften skapar 
hopp så kan vi förstå hur öppna för omkonstruktion löftena kan bli i nya 
beslutssituationer. På så sätt har vi en terminologi för hur beslut utgör en 
tillfällig ordning men också utgör en länk till nästkommande ordning. Relat-
ionen mellan ordningarna är här människors förväntningar kring vad löftet 
innebär. Löften och hopp är två mänskliga egenskaper, människor lovar och 
människor hoppas. Men vad är det detta löfte handlar om i de nio beslutssi-
tuationerna? En idé är att löftet handlar om vem som ska jobba med vem, 
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vem som ska jobba med vad och vem som ska få vara med och fatta beslut 
om vad. Den idén bygger på att beslutssituationerna handlar om hur männi-
skor tänker kring beslut angående den formella organisationen. En annan idé 
är att löftet handlar om vad man gör på högskolan, om man utbildar, forskar, 
samverkar eller vad man nu gör. Den idén bygger på att löftet är ett löfte om 
vilken gemenskap man ingår i när man är medlem av högskolan, vad man 
gör tillsammans och vad man ser som meningsfullt. Det är en idé om hur 
strömmar fungerar. 

Att ändra den formella organisationen  
Det finns alltså en idé om att omorganisationer handlar om att förändra den 
formella organisationen, det är denna förändring som tecknas i de skisser av 
organisationen som ständigt återkommer i högskolans arkiv. Det är den for-
mella organisationen som själva besluten synbarligen handlar om. Till stor 
del är det detta som diskuterats i empirin, jag kommer snart argumentera för 
att beslutssituationerna kanske handlar om något mer, i alla fall i den här 
avhandlingen. Men vi måste också reda ut vad den formella organisationen 
handlar om, vad detta innebär i Högskolan i Gävle.  

Alla nio beslutssituationer har det gemensamt att det finns något slags 
tanke hos någon eller några i organisationen om att den formella organisat-
ionen behöver förändras. Låt oss titta på den idén och hur den kommer till 
uttryck i den enskilda beslutssituationen. I beslutssituation 1 och 2 finns inte 
någon inledande problemformulering gjord av de som initierade beslutssitu-
ationen. Den institutionella organisationen framstår dock i huvudsak som ett 
problem man måste lösa, dessa beslutssituationer handlar om att anpassa 
högskoleförordningen så att den passar högskolan och vice versa. Ingen av 
de två beslutssituationerna leder heller fram till något beslut som berättar 
något om vilket problemet var och vilken lösningen var. I beslutssituation 2 
och sedan också 3 är problemformuleringen något som ärvs mellan beslutssi-
tuationerna eftersom de bygger på varandra, beslut om bordläggande av be-
slut leder till nästa beslutssituation. Man motiverar en ny beslutssituation 
genom att hänvisa till tidigare fattade beslut om att så ska ske. I beslutssitu-
ation 2 beslutar man till exempel om att ett antal organ ska utarbeta idéer om 
hur organiseringen av ämnet, linjen, resurser med mera ska gå till. Detta blir 
sedan en del av utgångspunkterna för beslutssituation 3, inte på det sättet att 
det blir det problemet som ska lösas men detta blir en del av formulerandet 
av ett syfte med att fatta beslut i nästa beslutssituation. Genom att formulera 
problem och ge någon till uppgift att utreda dem så bevarar man problemet 
till nästa situation, dock har det inte längre form som ett problem efter det 
lämnat beslutssituationen. Även detta är ett löfte som tar olika former när 
människor tar sig an det löftet. Beslutssituation 1 till 3 är dock unika på det 
sättet att beslutssituation 1 och 2 inte leder till beslut.  
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I beslutssituation 3 kommer man tillsammans slutligen fram till en ny or-
ganisation. Beslutssituation 4 kommer ganska tätt inpå beslutssituation 3, det 
förefaller inte som att problemen löstes i beslutssituation 3. I både beslutssi-
tuation 3 och 4 så formuleras själva den formella organisationen som pro-
blemet. I beslutssituation 3 kan detta förstås genom att de föregående be-
slutssituationerna bildat en problemformulering. Ingången i beslutssituation 
3 var att ändra på organisationen. I beslutssituation 4 är också själva in-
gången i beslutsprocessen att den formella organisationen är ett problem. 
Deltagarnas upptagenhet vid att ”rita om kartan efter verkligheten” illustrerar 
detta att det är själva den formella organisationen som är problematisk. Be-
slutssituation 1, 2, 3 och 4 förenas i och med detta i att den formella organi-
sationen är ett problem och att omorganisationer skulle lösa detta problem.    

Beslutssituation 5 har en annan karaktär, här presenteras inte problemet 
som själva den formella organisationen utan ett helt sjok av problem som 
kopplas till sådant som kunskapsbrist, kommunikationssvårigheter, organi-
sationskultur, framtidstro, strategi med mera. Den formella organisationen 
blir snarare en lösning här, ett slags teknologi för att lösa alla de andra pro-
blemen. Beslutssituation 6 börjar inte i ett organisatoriskt problem utan for-
muleras initialt som en översyn på grund av ekonomiska rationaliseringar. 
Snabbt kommer det dock att handla om den formella organisationen. I be-
slutssituation 6 blir den formella organisationen återigen ett problem, den 
storinstitution som bildades i beslutssituation 5 fungerar inte. Samtidigt ser 
man att en förändring av den formella organisationen kan vara ett sätt att ta 
sig an detta med ökad fokusering på det akademiska ämnet. Beslutssituation 
6 förvandlas till att handla om det akademiska ämnet och organiseringen av 
det. För att komma tillrätta med de ekonomiska problemen så formulerar 
man den formella organisationen som en lösning.  

Beslutssituation 7 är en fortsättning på situation 6 och helt inriktad på den 
nya reformen. Den formella organisationen är både problem och lösning. 
Dels är det en lösning på hur man ska hantera reformen och de ändringar 
man tänker sig kommer av den. Då blir den också ett problem eftersom en 
ämnesbaserad organisation tycks omöjlig. I beslutssituation 7 finns en ten-
dens som utvecklats i samtliga tidigare sex beslutssituationer ha blivit verk-
lighet, att omorganisera som ett slags standardlösning när ett problem identi-
fieras, vare sig det har med den formella organisationen eller inte att göra.  

I beslutssituation 8 är den formella organisationen en lösning för att ut-
veckla högskolan, dels i enlighet med nytillkomna utbildningar och dels mot 
att bli ett universitet. Genom att skapa nya institutioner och ämnesgrupper 
tänker man sig att högskolan ska kunna bli den högskola som finns beskri-
ven i visions- och strategidokument. Beslutssituation 9 liknar beslutssituat-
ion 6 i den meningen att problemet från början är ekonomiskt, men utvecklas 
under beslutssituationens gång till en omorganisation. Den organisation som 
finns blir då ett problem eftersom ”kostymen är för stor” som uttrycks i ut-
redningen. 
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Vi ser här att den typ av beslutssituation jag undersökt, att förändra den 
formella organisationen, kan ses som helt olika typer av beslutssituationer. 
Det finns fem huvudsakliga kategorier: 

 
Ändra den formella organisationen för att ta reda på vad problemet är 
(BS 1 och 2) 
Ändra den formella organisationen för den är ett problem (BS 3, 4, 5 
och delvis 6 och 9) 
Ändra den formella organisationen som en lösning på ett annat, på 
förhand definierat problem (BS 5, 6, 8, 9)  
Ändra den formella organisationen som anpassning till omvärlden 
(BS 6, BS 7) 
Ändra den formella organisationen eftersom det är det man brukar 
göra när problem uppstår eller problem ska lösas (BS 4-6 men sär-
skilt BS 7) 

Vi ser att själva idén med att ens ha en omorganisation omdefinieras i en och 
samma beslutssituation; vi kan förklara varför en omorganisation kommer 
till stånd på flera olika sätt. I de olika varianterna av omorganisation så ser vi 
också att endast en verkar ha direkt koppling till förändrad politisk organise-
ring, beslutssituation 7. Samtliga beslutssituationer knyter uttalat an till poli-
tiska beslut, men endast en förefaller helt motiveras av politiska beslut. 

De fem kategorierna ryms inom två ännu bredare kategorier: 1. Att ändra 
organisationen eftersom den är ett problem eller 2. Att ändra organisationen 
som lösning på ett problem. En och samma beslutssituation kan befinna sig 
inom båda dessa kategorier. Det går också att argumentera för andra katego-
rier och indelningar. Det är dock aldrig entydigt varför man ändrar den for-
mella organisationen.  

Den förändring som jag synbarligen har studerat är förändring av den 
formella organisationen över tid. I beslutssituation 7 börjar det dock uppda-
gas att denna förändring hade något rutinartat över sig. Den övergripande 
principen i politiken riktades mot högskolans mål och resultat men man änd-
rade den formella organisationen; fast den nya lagstiftningens enbart regle-
rade att de nya högskolorna skulle ha en grundutbildningsnämnd, det fanns 
ingen reglering kring institutionsorganisationer, så var det just institutionsor-
ganisationen man riktade in sig på. Man gjorde såsom man gjort flera gånger 
förut – använde den formella organisationen som medel för att förstå vad 
man gjorde och vart man var på väg. Förändring av organisationsstrukturen 
som rutin har beskrivits av Brunsson (1989) som menar att beslut om omor-
ganisationer är något som ger stabilitet snarare än förändring i organisation-
er. Förändringsarbeten får människor att samlas kring något, en problemfor-
mulering och tillhörande lösningar som synes enklare än verklighetens kom-
plexitet. Brunsson (1989) menar att eftersom, i likhet med hur jag diskuterat 
hittills, problem och lösningar inte tycks ha någon ändpunkt så producerar 
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varje förändringsarbete nya problem att lösa i nya förändringsarbeten. Orga-
nisationsstrukturen tycks också enligt Brunsson (1989) tacksam att projicera 
problem på, förändring av organisationsstrukturen kan då äta upp allsköns 
problem från hårdnande konkurrens till ekonomiska bekymmer. Förändring 
blir på det sättet ett stabilt tillstånd att luta sig mot när det blåser snålt runt 
omkring. Under högskolans första femton år tycks detta beskriva utveckling-
en ganska bra, de första sex beslutssituationerna är som att de vecklas ut i en 
sammanhängande serie av problem och lösningar. När man i beslutssituation 
7 identifierar ett problem så är reaktionen att förändra den formella organi-
sationen, huruvida detta är en rimlig lösning och det upplevda problemet är 
ett faktiskt sådant diskuteras inte. Att starta ett förändringsarbete kring den 
formella organisationen är rutin och denna rutin följer man. Efter beslutssi-
tuation 7 är det dock inte lika tydligt att förändringsarbete innebär stabilitet. 
Det mest uppenbara stödet för detta påstående är att antalet beslutssituationer 
går ner drastiskt efter 1993. Från ett snitt på en beslutssituation vart annat år 
mellan 1978 och 1993 så är snittet mellan 1994 och 2010 en beslutssituation 
vart åttonde år. Det är en ganska remarkabel skillnad. Karaktären på besluts-
situation 8 och 9 är också varierande och beslutssituation 8 verkar inte ha 
genererat beslutssituation 9. Att antalet beslutssituationer minskar drastiskt 
kan bero på två saker. Det kan vara så att beslutssituation 7 ledde till att be-
hovet av att konstruera problem och lösningar i organisationen gick ner. Det 
kan också vara så att efter beslutssituation 7 så har problemen och lösningar-
na projicerats på annat än utformandet av den formella organisationen. Jag 
har inte studerat något annat ställe än beslut om den formella organisationen 
som tas av högskolestyrelsen så det är omöjligt att säga något grundat i em-
pirin om detta. Men vi ska minnas att problem inte är något faktiskt utan 
något kognitivt, att man i organisationen skulle sluta formulera problem och 
lösningar efter 1993 är inte särskilt troligt när man gjort det så flitigt dittills. 
Visserligen verkar det teoretiskt rimligt att man vid någon punkt upphör att 
ständigt behöva fråga sig ”vilka är vi” och ”vart är vi på väg” och liknande 
(March & Olsen 1976), något slags gemensam identitet skapas i det att in-
stitutionaliseringsprocesser (Selznick 1948) tar en organisation till en mer 
stabil självbild. Vi kan också se att det sker något mellan beslutssituation 1 
till 6 där vad man gör i högskolan tar allt större plats i beslutssituationerna. 
Samtidigt förändras förutsättningarna för organisationen kontinuerligt, nya 
politiska beslut, nya deltagare, nya trender och nya idéer kommer generera 
ett behov av att fortsätta att ta reda på vem man är i förhållande till sig själv. 
Brottet mellan beslutssituation 1-7 och beslutssituation 8-9 med avseende på 
omorganisationsfrekvensen tycks också vara för stor för att den ska kunna 
förklaras med att man slutade fråga sig dessa frågor. Snarare flyttades till 
delar det ställe varpå man projicerade problemen och lösningar i organisat-
ionen. Eller annorlunda uttryckt; det forum inom vilket man arbetade med att 
komma på vad man höll på med och vem man var blev i allt väsentligt ett 
annat än beslutssituationer om förändringar av den formella organisationen i 
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högskolestyrelsen. Jag återvänder till att diskutera den frågan, men inte sva-
ret, i det sista avsnittet.  

En notering värd att göra här är att den här analysen av hur man använder 
den formella organisationen som ett sätt att formulera problem och lösningar 
inte innebär att den formella organisationen endast är detta. Den formella 
organisationen är det som ger ramar och möjlighet för handling i organisat-
ionen, den bestämmer vem som ska jobba med vad och vem som får delta i 
vilka beslut, den bestämmer besluts- och tillträdesstrukturen (Cohen et al 
1976). I den här analysen betraktar jag själva besluten om förändring av den 
formella organisationen som ett sätt att stabilisera organisationen. Detta in-
nebär inte att den formella organisationen inte ändras, helt uppenbart ser 
organisationsschemat annorlunda ut från en situation till en annan. Jag 
kommer återkomma till besluts- och tillträdesstrukturen i relation till poli-
tiska beslut i det avslutande avsnittet. Slutsatsen så här långt är att vi kan 
förstå själva förändringen som ett medel istället för ett mål för att kunna 
bearbeta det gemensamma projektet man har i högskolan och att beslutssitu-
ationens löften kan handla om annat än besluts- och tillträdesstrukturen. 

Strömmar  
Strömmar är själva kärnan i högskolan – vad man faktiskt har för gemensamt 
projekt, vad som händer med projektet i de nio beslutssituationerna och vad 
detta säger oss om att bli och om att vara en ny högskola. Empirin har kom-
mit att inte enbart omfamna omorganisationen som formell förändring utan 
också hur det akademiska ämnet, linjen, forskningsanknytning och regional 
anknytning formats av och formar beslutsfattandet. Jag har identifierat dessa 
som fyra centrala angelägenheter för de människor som gemensamt fattar 
beslut, det är kring detta de nio beslutssituationerna kretsar. Dessa fyra ange-
lägenheter har jag benämnt strömmar. Att benämna strömmar som något, att 
ge dem ett epitet som ”det akademiska ämnet” eller ”forskningsanknytning” 
är i någon utsträckning att göra våld på själva idén. Idén är att det som upp-
tar människors uppmärksamhet varierar mycket över tid och rum även om 
det följer ett slags upprepande tema, att ge strömmen ett sammanfattande 
namn reducerar den variationen. Samtidigt måste man vara pragmatisk och 
kunna prata om saker, vi behöver ett språk för det vi ser. Variationen måste 
dock få vara kvar trots epitet, och den som vill ifrågasätta epitetet kommer 
kunna göra det eftersom det i någon mån är en motsägelse i teorin. Jag kallar 
strömmarna ämnet, linjen, forskningsanknytning, regional anknytning i en-
lighet med hur de tog sig ut under högskolans första år. Deras form har dock 
som jag kommer redogöra för skiftat genom åren, namnen i sig förmedlar 
inte dessa skiftningar. 

Till en början förstod jag sådant som linjenämnd, att vara regionalt närva-
rande eller att bestämma var i verksamheten man skulle fatta beslut om 
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forskningsanknytning som problem och lösningar vilka människorna i högs-
kolan ständigt bearbetade. Det visade sig dock efter ett par beslutssituationer 
att beroende på vem som frågade så kunde en linjenämnd vara en lösning på 
ett problem eller bara en regel att följa. Regional närvaro kunde vara att ha 
styrelsemöte i Bollnäs eller vara en lösning på hur forskningsanknytningen 
skulle utformas i högskolan. Vad som var ett problem eller en lösning be-
rodde på hur detta konstruerades i ett sammanhang. Den andra upptäckten 
jag gjorde var att sådant som linjenämnd och styrelsemöten i Bollnäs föreföll 
tillhöra för högskolan och högskolesektorn återkommande angelägenheter.  
Strömmarna har ständigt återkommit och upptagit människors uppmärksam-
het, de kan dock ha alla möjliga former och egenskaper; deras plats i en till-
fällig ordning varierar. De kan vara föremål för beslut eller rättfärdiga beslut. 
Deras sätt att uppträda oformligt samtidigt som de hela tiden uppträder har 
gjort att jag gett dem namnet ”strömmar”, efter modellen men också efter 
deras beteende. Vi ska nu närmare undersöka hur strömmar beter sig empi-
riskt. Jag kommer i följande analys fortsatt att använda mig av begreppet 
”strömmar”, efter analysen ska jag fortsätta att diskutera vad jag menar med 
detta begrepp och vilken relation detta har till föregående diskussion – den 
om den formella organisationens status i beslutssituationerna. 

Vi återvänder till empirin och fokuserar särskilt på en av strömmarna, det 
akademiska ämnet. Genom att följa ämnet genom beslutssituationerna skap-
as förståelse för vad en ström är. 

Det akademiska ämnet kommer in i empirin som en regellösning i refor-
men 1977. Det hade traditionellt organiserats i institutioner och universiteten 
som remissinstans hävdade vikten av dess närvaro i högskolesektorn även 
fortsättningsvis. I reformen var det visserligen universiteten som drev 
strömmen det akademiska ämnet men den plockades upp i besluten och blev 
en del av högskoleorganisationerna genom basämnesområdena och institut-
ionerna. Konsekvensen av detta var att det akademiska ämnet inte bara var 
en del av universitetens organisationer utan också fördes upp i de nya hög-
skolornas organisationer, man hade att ta ställning till hur institutionerna 
skulle fungera i den nya högskolan. Det ska dock sägas att det i princippro-
positionen gjordes klart att institutionerna främst skulle vara en angelägenhet 
för universiteten. Ändå förstod högskolan det som en regel vilken man be-
hövde följa.  

Till en början, när endast organisationsscheman finns och inga diskuss-
ioner i form av remissvar och utredningar, finns ämnet i form av ämnes-
blocksinstitutionerna som bildades på högskolan vid dess start. Ämnes-
blocksinstitutionen kan ses som en lösning på den regel som fanns i högsko-
leförordningen. I beslutssituation 1 konstrueras ämnesblockinstitutionerna 
som ett problem. De ”passar inte” den typen av högskola som Högskolan i 
Gävle/Sandviken är, de utgör en regel som inte tar hänsyn till högskolans 
storlek och art. Det finns ingen förståelse för vad en ämnesinstitution är bra 
för och därmed inte heller någon diskussion om det akademiska ämnet i re-
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lation till den egna organisationen. Strömmen som regel kan följaktligen 
fungera som just en regel där ingen egen förståelse av regeln finns, det är ett 
enkelriktat förhållande där regeln förblir ett olöst problem eller ett oreflekte-
rat regelföljande. Den första idén om vad ämnet kan vara är när det konstrue-
ras som en resurs som man måste fördela och där ett problem är att hitta en 
formell organisation där detta kan göras möjligt. Här har ämnet börjat få 
något slags mening utöver att vara en regel; ämnet görs till en del av verk-
samheten och därmed något som man måste ta hänsyn till. Detta är dock 
fortfarande problematiskt och ämnet är en just en resurs, inget man direkt 
sysselsätter sig med. Det går dock att argumentera för att ämnesströmmen 
kanske inte endast kom in i organisationen genom regeln om ämnesinstitut-
ioner utan redan fanns där, även lärarutbildningen innefattade ämnen – äm-
nen som räknas upp som möjliga ämnesavdelningar redan i beslutssituation 
1. Den nya organisationsformen som högskola sätter då sökljuset på ämnet 
som ström. En beslutssituation kan ses som ett sätt för människor i organisat-
ionen att tillsammans komma överens om vad de är för slags organisation. 
Detta skulle i det här fallet innebära att man på Högskolan i 
Gävle/Sandviken började fundera på det akademiska ämnet, inte bara som en 
regel, utan faktiskt något man gjorde i Högskolan i Gävle/Sandviken. Ämnet 
går från att vara en ström i form av en tvingande regel och en ännu oupptäckt 
praktik till att bli en ström där man i organisationen börjar fundera på ett 
eget förhållningssätt till det akademiska ämnet. Man börjar prata om ämnes-
grupper som ska möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare och man gör en 
lista på vilka ämnen som finns. Det akademiska ämnet konstrueras då som 
en lösning på en fråga om hur människor ska träffas och prata med varandra 
i en organisation. I beslutssituation 1 kommer man dock aldrig till någon 
lösning på något problem. Vi har sett tidigare att beslutssituation 1 i mycket 
handlade om att ta reda på om det fanns några problem och vilka dessa i 
sådana fall var, det fanns inte förutsättningar för att enas om något och be-
slutssituation 1 slutade i ett bordläggande. Beslutssituation 2 utvecklades på 
ett liknande sätt, men här ikläddes ämnet nya lösningar som att det var ett 
sätt att möta en framtid som en ny högskola.  

Jag ska dock inte uppehålla mig vid iakttagelser som redan är beskrivna i 
empirin, men ändå visa hur jag tänker att ämnet fungerar som en ström. Jag 
gör detta genom att fortsätta att beskriva ämnesströmmen i tre olika besluts-
situationer. Detta för att kunna diskutera på vilket sätt ström är ett begrepp 
som hjälper oss att förstå skeenden över tid. I beslutssituation 3 fick ämnet 
till slut en bestämd plats, om än undanskymt. Ämnet blev här en resurs som 
skulle fördelas mellan de olika linjerna och kurserna. För detta inrättades två 
institutioner. Det inrättades också vad man kallade informella organ, ämnes-
grupper, i vilka man skulle föra diskussioner om ämnesutveckling. I besluts-
situation 3 kan vi också ta med oss att det akademiska ämnet i viss mån for-
mades utifrån hur linjeströmmen formades. Linjen var den starka strömmen i 
beslutssituationen, här samlades ansvar för grundutbildning och forsknings-
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anknytning. På detta sätt visades att ämnet inte var en angelägenhet för 
forskningen, den organiserades istället med grundutbildningen och linjesy-
stemet. Följaktligen var det ytterligare en ström som formade denna sym-
bios, forskningsanknytning, vilken i sin tur formades av strömmen regional 
anknytning. Här ser vi att strömmarna definierar varandra när de möts i ett 
beslut. 

I beslutssituation 6 konstrueras ämnet på ett sätt som ett problem att lösa, 
man behöver hitta en form för ämnet då det märks ett ökat fokus på ämnet 
från politiskt håll. Samtidigt är det inte längre det problem som det förut 
varit i organisationen, diskussionen kring hur ämnesgrupper kan formas ty-
der snarare på en viss entusiasm över att mötas i grupper som också kommer 
ha ett inflytande. Den diskussion som tar vid har karaktären av ett identitets-
arbete, på detta sätt blir det akademiska ämnet en lösning på hur man till-
sammans ska prata om vart man är på väg. Här ska vi hålla i minnet den 
utveckling som högskolan genomgått där lärarutbildningens dominans mins-
kat, sektorerna blivit mer jämnstora, nya linjer samt många enstaka kurser 
utvecklats. Jag har diskuterat hur man förekommer lagstiftningen i beslutssi-
tuation 6 men att beslut om utredning och utredningsresultat också fungerar 
som ett slags beslut om vad som bör uppta högskolans uppmärksamhet och 
påverkar strömmen på så sätt. För att förstå varför ämnet blir en del av iden-
titetsarbetet i beslutssituation 6 istället för som tidigare en fråga om att hitta 
resursfördelning är att själva det akademiska ämnet som tanke, som ström, 
har förstärkts i högskolan. Strömmar förefaller på så sätt att kunna växa in-
ternt i högskolan och högskolans reaktioner på vad som händer med ström-
men utanför högskolan kommer bero på hur strömmen inne i högskolan är 
konstruerad. Den lösning man sen utvecklar, informella men samtidigt beslu-
tade ämnesgrupper med egna medel att fördela blir ett slags löfte om en fort-
sättning mot en mer ämnesbaserad organisation. 

I beslutssituation 8 är ämnet ett problem i och med att det blivit allt tydli-
gare sedan beslutssituation 6 att även om det finns ämnen på högskolan så är 
de så små och så kopplade till grundutbildning snarare än till ämnet såsom 
ett vetenskapligt, fristående ämne att det är svårt att bygga en ämnesbaserad 
organisation. Fortfarande är dock ämnet en lösning, eller en möjlighet, det är 
så man ska få högskolan att bli det slags högskola som kan få universitetssta-
tus, eller i alla fall vetenskapsområden. Detta med ämnet har blivit något av 
en gordisk knut, varje ämne är så litet och i de fall man samlar ihop dem är 
de inte längre ämnen. Ämnet fortsätter att vara problem och lösning, i det här 
fallet mest problem. Det blir alltmer uppenbart att det är centralt för högsko-
lan att förhålla sig till det akademiska ämnet samtidigt som det blir alltmer 
uppenbart att det inte fungerar på högskolan på grund av dess storlek samt på 
grund av vad ämnet haft för funktion i högskolan under åren – i mycket en 
resurs i grundutbildningen. Lösningen på det hela är att man hittar på en 
egen definition av vad ett ämne är - på Högskolan i Gävle är det en eller 
flera etablerade akademiska discipliner, vilket kan sägas vara något av en 
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lokal lösning. Det som man faktiskt gör på högskolan, den ämnesstruktur 
som finns, fungerar som grund för ämnesinstitutioner bara man hittar på en 
egen definition på vad ämne är. I de fall strömmen inte kan anpassas på ett 
fungerande sätt till en tänkbar tillfällig ordning förefaller det som att man 
lokalt kan göra större ingrepp i vad en ström faktiskt är. 
 

 

Jag har presenterat två idéer om vad förändring av den formella organisat-
ionen innebär. Dessa två idéer föreslår tillsammans vad det är vi ser när vi 
tittar på ett organisationsschema och när vi läser utredningar om att förändra 
den formella organisationsstrukturen samt i de diskussioner som uppstår när 
sådana förändringar föreslås. Jag har diskuterat innebörden i att förändra den 
formella organisationen och fört fram en idé om att detta är ett medel för att 
ta reda på vem man är och vart man är på väg. I detta ses en ständig omkon-
struktion av strömmarna. På detta sätt har jag sammanfört de två analyserna 
och skapat en utgångspunkt för hur de hänger ihop.  

Organisationsschemat betecknar besluts- och tillträdesstruktur, men inte 
vad man gör när man inte fattar beslut – för något mer gör man ju på en hög-
skola. I organisationsschemat kan vi ana inte bara besluts- och tillträdes-
strukturen utan det visar också spår, om än vaga, av strömmarna. Strömmar-
na kommer ut som indelning i linjenämnder, institutioner, ämnesgrupper, 
ämnesavdelningar, akademier, ämneskonferenser och andra sammanslut-
ningar på högskolan. Detta är inte strömmarna i sig, men förändringar av 
dessa enheter vittnar om förändringar av strömmarna. Och de diskussioner 
som förs i de olika enheterna vid varje beslutssituation vittnar om hur tidi-
gare beslut evaporerat till löften ute i organisationen och hur de återigen 
knyts ihop till en gemensam uppfattning i form av ett beslut som även det 
snart kommer ta formen som ett löfte. Genom protokoll och remissvar kan vi 
följa utvecklingen av strömmarna genom de beslut som fattas om dem.  

Strömmar är något som upptar människor uppmärksamhet och ses som 
angelägna av en eller annan anledning. Samtidigt är strömmar något som 
återkommer i beslutsfattandet över tid och som utgör kärnan i högskolans 
verksamhet. Uppgiften att definiera strömmarna och berätta vad de är bra för 
är dock inte över än utan kommer pågå i övriga avsnitt i del 2, men det finns 
nu en grundläggande tanke om vad strömmar är och hur de förhåller sig till 
beslutsfattande.  



 175 

Deltagare, problem och lösningar – alternativa 
definitioner 
Soptunnan som metafor beskriver en enskild beslutssituation i en organisat-
ion vari deltagare dumpar lösningar och problem. Lösningarna, problemen 
och deltagarna beskrivs som strömmar vilka är relativt oberoende av 
varandra, men när de matchar – när en deltagare på ett för stunden överty-
gande vis lyckas koppla en lösning till ett problem, så uppstår en tillfällig 
ordning. Det är en rad sådana tillfälliga ordningar som organisationer bland 
annat utgörs av. Konceptet ström har jag följaktligen lånat direkt från mo-
dellen. Vad för slags fenomen strömmarna av problem, lösningar och delta-
gare är, är dock inte särskilt utförligt behandlat i modellen i sig, som jag 
diskuterade i introduktionen är de med Lomi och Harrisons (2012) ord ”pri-
mitiva”. Min idé med att använda soptunnan som metafor var för att förstå 
vad som hände i de olika beslutssituationerna. Genom min empiri visar det 
sig att koncepten i modellen kan förstås på ett något annorlunda sätt än vad 
den ursprungliga modellen föreslog. Det ska jag diskutera nu, detta är att se 
som en soptunnemodell vilken är ett resultat av det empiriska sammanhang 
modellen sattes i, inte en modifiering av den ursprungliga modellen. 

Jag har beskrivit att det inte är problem och lösningar som strömmar utan 
att den är något annat, som varken är problem eller lösning förrän någon 
deltagare får fatt i den och den sätts i ett sammanhang. Jag har fört fram tan-
ken att en ström kan formuleras omväxlande som en lösning och ett problem. 
Huruvida något är ett problem eller en lösning bestäms i varje enskild be-
slutssituation, och en och samma ström kan anta skepnaden som problem 
och lösning i en och samma beslutssituation. Det är en gemensam konstrukt-
ionsprocess hos deltagare som avgör strömmens form. Mitt användande har 
dock varit lite slarvigt, jag har kallat allt sådant som verkar formuleras som 
problematiskt som ett problem och allt som man ser som en möjlighet för 
lösning. Jag behöver nu räta upp användningen för att se vad som finns i 
begreppen och på så vis lämna en sista kommentar till mitt användande av 
soptunnemodellen som metafor. Cohen, March och Olsen (1976) föreslår 
vad ett problem är: 

Problems are the concern of people inside and outside the organization. They 
arise over issues of lifestyle; family; frustrations of work; careers; group re-
lations within the orgnization; distribution of status, jobs, and money; ideo-
logy; or current crises of mankind as interpreted by mass media of the next-
door neighbor. All require attention. Problems are, however, distinct from 
choices; and they may not be resolved when choices are made. (Cohen, 
March & Olsen 1976 s. 26)  

Cohen med kollegor menar att ett problem är något som upptar människor 
uppmärksamhet inne i och utanför organisationen, substantivet ”the concern” 
är inget som med lätthet låter sig översättas men vi kan tänka på det som 
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något som bekymrar någon eller i alla fall upptar denne någons uppmärk-
samhet. Då hamnar vi ganska nära den definition jag utvecklat av strömmar, 
det är något som upptar människor uppmärksamhet, som de tänker på och 
lyfter fram men som inte har någon given status som varken problem eller 
lösning. Vi tittar närmare på deras definition, här ser vi att ”They (problems) 
arise over issues of lifestyle etc…” Problem är alltså något som kommer ur 
”issues”. Issues är ett intressant ord som i sammanhanget inte låter sig över-
sättas till svenska. Det betyder inte problem här, då skulle det stå att det är 
problem som skapas av problem. Issues är snarare också detta som jag pratar 
om angående strömmar, något som upptar människors uppmärksamhet. Om 
vi vänder oss till en annan definition från artikeln 1972 så menar Cohen, 
March och Olsen att organiserade anarkier: 

can be viewed as collections of choices looking for problems, issues and fee-
lings looking for decision situations in which they might be aired, solutions 
looking for issues to which they might be an answer, and decision makers 
looking for work. (Cohen, March & Olsen 1972 s.1, min kursivering av ”is-
sues and feelings”) 

I den definitionen lyfts issues och feelings fram som sökandes beslut. Redan 
i modellen finns följaktligen uppslag kring att tänka kring strömmar, givet 
att de är issues, som det som söker efter beslut snarare än att lösningar och 
problem söker varandra. Vi går vidare till att titta på vad lösningar kan vara. 

A solution is somebody’s product. A computer is not just a solution to a pro-
blem in payroll management, discovered when needed. It is an answer ac-
tively looking for a question. The creation of need is not solely a curiosity of 
the market in consumer products; it is a general phenomena of processes of 
choice. Despite the dictum that you cannot find the answer until you have 
formulated the question, you often do not know the question in organizational 
problem solving until you know the answer. (Cohen, March & Olsen 1976 s. 
26-27)  

Här menar de att lösningar är någons produkt men också att detta kan ses 
som ett svar som saknar fråga och att man i problemlösning inom organisat-
ioner ofta inte vet vilken frågan är innan du vet svaret. En lösning är således 
något som finns oberoende av dels problem men också oberoende av delta-
garna. En lösning är på så sätt något som inte kräver mänsklig bearbetning 
för att finnas, den finns för den har redan producerats av någon annan. Det är 
rimligt att analysera lösningar på det sättet i vissa sammanhang. För att för-
stå varför organisation hänger på managementtrender så är det till exempel 
rimligt att se en trend inom ”management” som en lösning (Sahlin och Eng-
wall 2002) vilken är så attraktiv att man i en organisation kommer söka efter 
problem som den kan lösa. Det är ett värdefullt bidrag till hur vi kan förstå 
beslut i organisationer att tänka så. Detta sätt att förstå betonar också över-
sättandet av lösningen och visar att lösningar från organisationen omvärld är 



 177 

öppna för omkonstruktion när de kommer in i organisationerna. Cohen med 
kollegor menar att man ofta inte vet frågan förrän man vet svaret. Det är 
något som vi kan iaktta i min empiri, ofta vet man inte vilket problemet är 
förrän man formulerat en diskussion kring det som upptar människors upp-
märksamhet. Simultant uppstår då problem och lösningar som knådas mot 
varandra, för att komma överens måste man komma överens om vad som är 
ett problem och vad som är en lösning. Följaktligen vet man inte frågan för-
rän man har letat efter flera svar, varav några kommer framföras som pro-
blem, och ställt potentiella svar mot potentiella frågor. Detta skulle innebära 
att det från början finns människor vars uppmärksamhet upptas av något, 
kanske är det ett problem eller kanske är det en lösning. I den stund detta 
förs upp på agendan börjar arbetet med att konstruera problem och lösningar. 
Jag vill därför föreslå att vi håller fast vid tanken att det kan finnas attraktiva 
lösningar som deltagare för med sig in i organisationer men att vi komplette-
rar den tanken med att det i beslutssituationer konstrueras problem och lös-
ningar för att dessa ska passa bra. Detta ska dock inte ses som en match mel-
lan olika spelare eller som en drabbning mellan olika sidor. Problem och 
lösningar är mer diffusa än så, ibland kan det vara svårt att säga om sådant 
som förs upp på agendan ska förstås i termer av problem och lösningar eller 
om de aldrig når bortom att vara sådant som upptar människors uppmärk-
samhet. Gör det språkliga tankeexperimentet att du i definitionen av ”pro-
blem” byter ut ”problems” med ”solutions”, gör detsamma fast tvärtom med 
definitionen av ”solution”. Om det görs med soptunnan i sinnet så fungerar 
det utmärkt att tänka att problem är någons produkt och att även problem 
beter sig på det sättet att de vill bli lösta. En ström är någons problem eller 
någons lösning, helt beroende på vilket sammanhang den förs upp. I ”Am-
biguity and Choice (March & Olsen 1976) visar Rommetveit (1976) i en av 
samlingens fallstudier empiriskt att problem och lösningar omdefinieras och 
möts på nya sätt i en och samma beslutssituation över tid. Rommeveit (1976) 
hade en annan frågeställning för sin fallstudie än att diskutera hur problem 
och lösningar ändrar karaktär över tid. Han studerar destabilisering i statligt 
beslutsfattande, en i del i detta är konkurrerande och skiftande definitioner 
av problem och lösningar. Frågan för Rommetveit är vad som möjliggör att 
vissa problemformuleringar vinner legitimitet. Resultaten ger uppslag kring 
hur en trend inom politiken, i fallet tanken om regionalisering, fick genom-
slag när en ny högskola skulle etableras. Det är följaktligen ett slags policy-
processtudie. Rommetveits (1976) sätt att förstå problem och lösningar som 
tillfälliga sattes dock aldrig i relationen till den ursprungliga modellen och 
begreppen blev sålunda fortsatt okommenterade. 

Vad gäller deltagare i tillfälliga ordningar så har jag inte studerat det sär-
skilt utförligt i de nio beslutssituationerna utan utgått från en tanke om att så 
stora kollektiva beslutsprocesser inte påverkas av enskilda deltagare. Själva 
antagandet ger att en beslutssituation kan omfatta flera hundra deltagare, 
själva beslutsfattandet görs av styrelsen som består av ungefär femton delta-
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gare. Strömmen återkommer oavsett vilka deltagarna är, på så sätt kan man 
säga att strömmen är oberoende av deltagarna, den kommer komma upp i 
den typen av beslutssituation jag beskrivit oavsett vilka deltagarna är. Däre-
mot är strömmen beroende av deltagarna för att problem och lösningar ska 
formuleras och därmed omforma strömmen. I den variant jag tänker mo-
dellen som så spelar också deltagaren roll som en konstruktör av strömmen, 
det är i samtal, diskussioner och andra möten mellan deltagare som ström-
men utvecklas till beslut genom att problem och lösningar formuleras. Del-
tagaren får en alldeles egen plats i relation till problem och lösningar där det 
samspel som leder till beslut liknar det fenomen som Weick (1979) kallar 
sensemaking, den aktivitet som betecknar människor som gemensamt söker 
mening i organisering och därmed också skapar organisering. En deltagare 
kan konstruera ett problem och en lösning genom att sätta den i ett besluts-
sammanhang. Detsamma gäller dock inte för problem eller lösningar, de kan 
inte konstruera något - båda dessa är någons produkt eller möjligen kan man 
säga att de är produkter av den tillfälliga ordningen. Detta gör inte deltagaren 
till en institutionell entreprenör utan snarare till bärare av strömmarna. Det 
finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan ström, deltagare, problem 
och lösning. 

Antagandet jag gjort om att den enskilde deltagaren inte spelar roll kan 
sättas under lupp, det är till delar en empirisk fråga om det är så. Jag tror ett 
intressant mellanting mellan den institutionelle entreprenören och deltagaren 
utan egenskaper kan vara typen av deltagare som deltar och hur besluts- och 
tillträdesstruktur möjliggör olika gruppers inflytande i vilka beslut som fatt-
tas; vilka favoritlösningar dessa grupper sitter på och vilka agendor som 
skapas. Jag diskuterar detta i det sista avsnittet.  

Detta innebär att en tillfällig ordning handlar om ett möte mellan delta-
gare problem och lösningar, men att problem och deltagare är beroende av 
varandra för att definieras. Det som strömmar är snarare med ett begrepp 
från modellen ”issues” som ständigt är aktuella för organisationen, eller som 
jag valt att kalla dem - strömmar. Strömmarnas närvaro tycks oberoende av 
deltagarna, den form de antar är dock något som formuleras i mötet mellan 
deltagare, problem och lösning. 

 
  

Så hur ser då relationen mellan de tillfälliga ordningarna ut? Empirin och 
analysen visar att det finns tre delar i relationen. Det finns deltagare som 
enligt vissa regler ges tillträde till att gemensamt fatta beslut, beslut som blir 
till löften och föremål för omkonstruktion, samt strömmar vilka besluten är 
ett ställningstaganden till. Varje beslut leder till att strömmen modifieras och 
att deltagarna under en tid kan tänka på det gemensamma löfte som gavs och 
vilka ger dem en gemensam karta över organisationen, inte bara i form av 
vilka enheter som finns utan också varför de finns.  
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Detta sätt att tänka på beslut kommenterar föreställningen om att beslut är 
något definitivt. Beslut som löfte motsäger inte en tanke där beslut är en 
ändpunkt där ett val görs, men det kompletterar den tanken och pekar på att 
ett beslut så snart valet är gjort börjar lösas upp när det blir en del av en-
skilda människor kognition och av praktiken i en organisation. Beslut har 
inte en entydig betydelse och kan inte heller behandlas så om det studeras 
över tid. Samtidigt visar definitionen att beslut inte bara är en tillfällig ord-
ning som sen löses upp, en beslutsprocess är ett tillfälle för reflektion och 
konstruktion av en ström – det sätt som den kan förstås på utvidgas samtidigt 
som gamla förståelser kan konstateras vara irrelevanta, felaktiga eller oin-
tressanta i det nya sammanhanget. Detta är något som varje deltagare tar 
med sig ur beslutssituationen, löftet är fortfarande en gemensam knutpunkt 
som tolkningar kommer göras utifrån.  

Frågor kring relationer mellan tillfälliga ordningar återstår dock, idén om 
strömmar, löften som beslut och hopp hos människor ger oss endast liten 
hjälp att förstå en aspekt av strömmar som jag beskrivit eller antytt empi-
riskt. Det är hur relationer mellan tillfällig ordning fungerar mellan olika 
beslutsfattare, i detta fall mellan Högskolan i Gävle och de politiska beslu-
ten. 
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Relationer mellan tillfällig ordning – att dela 
strömmar med någon annan 

I det här avsnittet diskuteras olika aspekter av att dela strömmar. Först ut är 
empiriska iakttagelser om hur högskolan delar strömmar med det politiska 
beslutsfattandet. Sedan en idé om hur jag med strömmetaforen delar intres-
sen med den institutionella teorin. Till sist om hur de lokala strömmarna i 
Högskolan i Gävle delas med andra nya högskolor, jag kommer till en empi-
risk slutsats och diskuterar i vilken mån vi kan tänka på de empiriska resulta-
ten som generella för de nya högskolorna och vilka konsekvenser detta får. 

Högskolan i Gävle och det politiska beslutsfattandet  
Högskolan och staten kan förstås som en sammanhållen organisation utifrån 
Ahrne och Brunsson (2011) definition av en organisation som en beslutad 
ordning där beslut om hierarki, medlemskap, regler, övervakning och sankt-
ion omfattar organisationen. Denna ordning gör att politiska beslut är något 
som högskolan inte väljer om den ska förhålla sig till utan är något som 
kommer att ta plats i beslutsfattandet oavsett viljor eller beslut om man ens 
ska besluta. I den svenska lagstiftningen upprätthålls detta genom främst 
högskolelagen och högskoleförordningen. Högskolans beslut ordnas därför 
delvis ur den relationen. Staten har både övervakning och sanktioner att ta 
till om högskolan inte tar statens regler i beaktande. Denna ordning är en vi 
tar för given när vi talar om politiska beslut. Inom ordningen finns utrymme 
för en konstruktionsprocess om vad ordningen handlar om; även här blir 
beslut till löften efter det att de tagits Det är det utrymmet som diskuteras här 
samt vilken roll strömmarna spelar i det utrymmet. 

Jag har nu gått igenom hur högskolans egna strömmar fungerar i högsko-
lans beslutssituationer. Vi ser hur detta med problem och lösningar är något 
som konstrueras i en tillfällig ordning men att strömmar består. Vi ser också 
hur strömmar genom exemplet ämnet tar olika former såsom regel, som sätt 
att förstå organisationen, som en resurs att organisera och som något att mö-
tas över.  

Jag ska nu fördjupa förståelsen för hur strömmar fungerar i relation till 
stat och högskola. Liksom i föregående avsnitt kommer jag inte följa den här 
relationen genom hela serien av beslutssituationer, det jag genom exempel 
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vill visa är på vilka sätt den här relationen kan fungera. Det är också så att 
när vi nu studerar de politiska besluten, och vilka strömmar dessa beslut är 
del av, så är de politiska strömmarna inte desamma som högskolans fyra 
strömmar. Jag har inte följt de politiska besluten som en sammanhängande 
serie av situationer utan enbart studerat dem i högskolans egen kontext. Jag 
har tagit del av de politiska beslut som konstrueras i de nio beslutssituation-
erna. Det jag beskriver här är följaktligen inte en förändring av de politiska 
strömmarna utan det är samspelet mellan högskolans beslut – politiska beslut 
som beskrivs. Jag har i empirin beskrivit att de politiska strömmarna angå-
ende högskolorna delades i reformen 1993 i en äldre planeringsström och en 
nyare frihets/kvalitetsström. Den förändringen är dock bara knapphändigt 
beskriven och förklarad men säger oss ändå något för tillfället vad jag menar 
med ”de politiska strömmarna”. Jag kommer återkomma till denna asymme-
tri i studieobjekten i de två kommande avsnitten.  

Hittills har vi sett att en befintlig regel om ämnesinstitutioner tog andra 
former än direkt regelföljande i beslutssituation 1. I beslutssituation 6 har 
man på högskolan identifierat att dels ett statligt utredningsdirektiv tilldelats 
en utredningsgrupp angående en större högskolereform. Man har också note-
rat att en utredning om forskningen på de nya högskolorna släppts vilken 
föreslår mer grundforskning till högskolorna. På grund av detta motiverar 
man att en omorganisation ska leda till en mer ämnesinriktad verksamhet. 
Det finns inga statliga beslut om ändrade regler, det finns knappt förslag om 
ändrade regler men det fanns genom beslut om att frågorna om forskning 
och ämnesinstitutioner på de nya högskolorna också ett beslut om att detta 
var något att fästa uppmärksamheten vid. Även i direktiv och utredningar 
formuleras problem och lösningar kring strömmar. Högskolan förekommer 
så beslut om ändrade regler, det räcker med beslut om att det eventuellt ska 
bli beslut för att trigga en konstruktionsprocess i högskolan. Översatt till 
frågan om vad som händer med de politiska besluten i den lokala organisat-
ionen så är svaret att de kan ta olika former och att de regler som högsko-
lorna till stor del grundades ur på 70-talet inte är entydiga utan måste formas 
genom beslut och diskussion i den lokala organisationen. Detta formande är 
en ständigt pågående process och inget som kommer som en konsekvens av 
en reform. Det går dock att se att en del av formandet är en reaktion på för-
väntade beslut. På samma sätt som högskolans strömmar ombildas så gör 
också de politiska besluten det. 

I beslutssituation 4 formuleras det som angeläget att ta tillvara på de poli-
tiska besluten för att genomföra nödvändiga förändringar i högskolan. En ny 
reform var på gång att ilandsättas som skulle innebära en minskad reglering 
av den lokala institutionella organisationen. Högskolorna skulle i reformen 
ha möjlighet att ha bredare linjenämnder som kunde inkludera hela sektorer. 
Men, detta hade redan högskolan. Lagändringen gav på det viset inga nya 
möjligheter för högskolan utan var snarare en anpassning till en redan befint-
lig lokal praktik. Detta antyder att strömmar inte är enkelriktade. Även staten 
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fungerar så att strömmar kommer in i organisationen och som de har att ta 
hänsyn till. Ett ytterligare exempel på detta som jag har diskuterat är när 
staten beslutar om att högskolorna skulle kunna få examensrättigheter i fors-
karutbildning genom att utveckla forskningsprofiler. Forskningsprofilen 
hade under många år utvecklats genom hur högskolorna anpassat de övriga 
fyra strömmarna.  

Från början såg det ut som att deltagare i högskolan bara skyfflade runt 
problem och lösningar. En närmare analys visade dock att skyfflandet av 
problem och lösningar snarare var ett strävande att hitta ett förhållningssätt 
till fyra centrala angelägenheter vilka jag kommit att kalla strömmar. 
Strömmar påverkar och påverkas av sociala mönster som delas av andra 
organisationer och individer i samhället, men betecknar det unika sätt som 
dessa kommer till uttryck i en organisation över tid. Strömmarna är något 
som ordnas genom men också ordnar organiseringen. Det sätt som högsko-
lan delar strömmar med andra organisationer på har jag främst studerat ge-
nom relationen stat – högskola. Den relationen har det särskilda draget att 
högskolan genom finansiell och existentiellt beroende av staten behöver 
förhålla sig till de regler staten utfärdar. Det har dock visat sig att det är just 
ett förhållningssätt, genom att tillämpa strömbegreppet på relationen så visar 
det sig att reglerna anpassas och att den anpassning högskolan gör av regler-
na också riktar strömmen mot de politiska besluten som tycks leda till en 
anpassning i reglerna efter hur högskolan gör. På detta vis kan vi tänka oss 
att strömmarna inte bara är ett fenomen som utvecklas över tid utan också 
utvecklas rumsligt mellan tillfälliga ordningar som uppstår i olika organisat-
ioner. Istället för att tänka på strömmen som en serie så kan vi tänka på den 
som ett nät. Strömmen och besluten om strömmen blir då det som förbinder 
organisationer med varandra, medan beslut är de knutar som knyts så är 
strömmarna garnet. Beslut formar strömmar men eftersom beslut är löften så 
kommer besluten lösas upp till något annat än det de var när de togs. Här ser 
vi metaforens otillräcklighet, nätets fasta struktur motsvarar inte det nät som 
strömmar och beslut utgör eftersom det är knutpunkterna som tillfälligt defi-
nierar trådens egenskaper. Så kan inget fysiskt nät fungera.  

Staten delar strömmar med högskolorna. Vi kan alltså i genomskärning 
tänka på det som två soptunnor där deltagare stoppar i sopor i varandras 
soptunnor. Deltagarna i beslutssituationen måste sen ta hänsyn till det skräp 
som lagts i och formulera det som problem eller lösningar. 

Att anpassa eller anpassas – logiker i beslutsfattande 
Vi kan se att högskolan ändrar sin formella organisation kontinuerligt. Detta 
sker dock på ett sätt som ger oss anledning att se omorganisationerna som ett 
arbete för att forma strömmarna, jag har redovisat detta i föregående avsnitt. 
Den formella organisationen är här ett medel för att forma strömmen snarare 



 183 

än ett mål i sig. Kanske kan vi testa tanken att den ändrade formella organi-
sationen är en konsekvens av den konstruktion som sker av strömmar i varje 
tillfällig ordning. Den formella organisationen har ingen beständighet i sig 
utan börjar förändras så fort den når människor kognition. En konsekvens av 
att tänka på den formella organisationen som ett medel för anpassning är att 
det är strömmarna som förändras så de passar rådande förhållanden och den 
tillfälliga ordningen. Arbetet som sker i beslutssituationerna formuleras vis-
serligen som ett arbete att komma överens om vilken formell organisation 
man ska ha; men det arbete som förefaller vara mer centralt för deltagarna är 
att ändra på strömmarna. 

March och Olsen (1976) menade att de observationer som the garbage can 
model avser att förklara, eller belysa, inte var överraskande sådana. Männi-
skor som arbetar i organisationer och med beslutsfattande kände igen be-
skrivningarna av hur beslutsfattande går till. Syftet och utmaningen i de ar-
beten som omger soptunnemodellen var snarare att teoretiskt förstå och för-
klara detta underliga men ändå bekanta som pågår i organisationer. Cohen, 
March och Olsen (2012) lyfter 40 år senare också fram att organisationer 
trots allt är relativt stabila system, det kan se oordnat ut men någonstans 
finns där ordning. ”We see confusion and irrationality until we find an un-
derlying behavioral logic dispelling our bewilderment” menar Warglien och 
Masuch (1995) är ett mer rimligt förhållningssätt till soptunnemodellen. 
Soptunnemodellen var ett sätt att ifrågasätta att beslutsfattande styrdes av 
”the logic of consequentiality”, på svenska ”konsekvenslogik” (se Brunsson 
och Brunsson 2014 för översättning) med rötterna i ekonomisk teori vilken 
utgick från ”the economic man” och istället föreslå en kontext- och tidsbun-
den modell (Warglien & Masuch 1995). Det slags beslutsfattande som ofta 
sker i soptunnesituationer har istället kommit att kallas för ”the logic of ap-
propriatness” (March & Olsen 1989), på svenska lämplighetslogik (se 
Brunsson och Brunsson 2014 för översättning). Ett beslutsfattande som givet 
den man är kretsar kring vad man förväntas göra. Frågor som ”vilka är vi?” 
och ”vad ska vi göra?” i relation till omvärldens förväntningar i form av 
normer, regler, lagar och liknande ställs i beslutsfattningsprocessen. Tanken 
om lämplighetslogik kommer ur de iakttagelser av organisationer som sop-
tunnemodellen byggde på, att beslut fattas av andra anledningar än ekono-
miskt-rationella i organisationer. I den institutionella förståelse av soptunnan 
som lämplighetslogiken utvecklas inom består följaktligen ordningen av en 
institutionell omgivning. Lämplighetslogik är ett perspektiv på beslutsfat-
tande som kan kritiseras för att se organisationers institutionella omgivning 
som alltför avgörande för beslutsfattandet i en organisation. 

In a logic of appropriatness, (on the other hand), behaviors (beliefs as well as 
actions) are intentional but not willful. They involve fulfilling the obligations 
of a role in a situation, and so trying to determine the imperatives of holding 
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a position. Action stems from a conception of necessity, rather than prefer-
ence. (March & Olsen 1989 s. 160-161) 

Här blir en från organisationen exogen regel något som organisationen måste 
implementera och ta hänsyn till. När jag studerat relationer mellan tillfällig 
ordning, dels vad man på lokal nivå gör i relation till den egna historien och 
dels till statliga beslut så ser jag det istället som ett system av relationer där 
deltagare i tillfälliga ordningar konstruerar problem och lösningar och att 
konstruktionen av strömmarna delas mellan högskola och politiska beslut.  

Det jag ser i det beslutsfattande som sker är att det till delar sker utifrån 
en lämplighetslogik. Diskussioner kretsar kring vad det innebär att vara en 
ny högskola jämfört med ett universitet. De kretsar kring de uppgifter man 
tänker att en högskola har; man söker ett sätt att vara högskola på. Särskilt 
efter 1993 återkommer diskussioner hur man ska kunna utöka forsknings-
verksamheten och likna universitetens institutioner och fakulteter. Men 
lämplighetslogiken är inte alltid tillräcklig för att några beslut ska kunna 
fattas, Hur forskningsanknyter man egentligen en högskola utan egen forsk-
ning? Hur är man både en nationell angelägenhet, en högskola med bredd 
samtidigt som man är regionalt relevant. Hur organiserar man i ämnen när 
verksamheten byggs kring utbildningslinjer? Arbetet med att besluta pågår 
på en nivå som är mycket närmre strävan att forma strömmarna än att en 
lämplighetslogik ska ta beslutsfattandet särskilt långt. Arbetet har ibland, 
men långt, ifrån alltid en lång tidsrymd i åtanke, eller de övergripande poli-
tiska målen. Här ställs ofta en något annorlunda fråga: Hur kan vi förhålla 
oss till strömmarna utifrån att vi är vi i just den här stunden? Beslutssituat-
ionerna vittnar om att situationen deltagarna har framför sig är alltför svår-
gripbar för att det ska räcka att fråga vad som passar. Ofta vet man inte ens 
vad som passar – det är något man möjligen får reda på genom att genomgå 
en beslutssituation. Människor går samtidigt ocskå omkring och bär på vilja, 
önskningar och hopp om den egna platsen i organisationen och vart organi-
sationen är på väg, dessa människor är med och formulerar problem och 
lösningar när beslut ska fattas. Det är lika mycket allt detta som man syssel-
sätter sig med när beslut ska fattas i högskolan som att bete sig så som för-
väntas av en. 

Strömmarna är genom det nät de ingår i delade med de politiska besluten, 
att överväga strömmarna är att följa ett slags lämplighetslogik. Men utifrån 
frågan här ovan och utifrån tanken om att det är strömmar som sysselsätter 
människor i högskolan snarare än beslut om den formella organisationen så 
föreslår jag två logiker som kompletterar lämplighetslogiken - en anpass-
ningslogik och en uppfinningslogik. Dessa två logiker handlar om det arbete 
som sker för att uppnå tillfällig ordning i relation till andra tillfälliga ord-
ningar utifrån det jag ser sker i min empiri – att problem och lösningar för-
handlas i varje beslutssituation medan strömmar är något som delas mellan 
beslutssituationer. Anpassningslogiken handlar inte primärt om att ändra den 
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formella organisationen till förväntningar, den handlar om att anpassa och 
justera strömmar genom lösningar och problem då en tillfällig ordning upp-
står. Att en rimlig anpassning av strömmarna sker betyder inte per automatik 
att en bra organisation uppstår utan att en tillfällig ordning nåtts eftersom 
man kommer överens om ett beslut, medan strömmarna omformats.  

Uppfinningslogiken handlar inte om att uppfinna problem och lösningar, 
eller att uppfinna en formell organisation, utan om att uppfinna definitioner 
av strömmar. Problem och lösningar uppfinns hela tiden i beslutssituationen 
– det är själva kärnan i soptunnemodellen över tid och rum såsom jag be-
skrivit den i föregående avsnitt. Men ibland räcker inte anpassning av 
strömmen till för att skapa ett beslut, då behöver organisationen själv upp-
finna definitioner av strömmar. Detta förefaller vara sällsynt i empirin, de 
flesta beslut innebär en anpassning av den befintliga strömmen genom att de 
kopplas till hur de befintliga strömmarna matchar med varandra och poli-
tiska beslut under de år Högskolan i Gävle funnits så skapas dock forsk-
ningsprofilen som ström. En viktig uppfinning i detta är när definitionen av 
ämnet vidgas i beslutssituation 8.  

Både uppfinnings- och anpassningslogiken gör att högskolan konstruerar 
sina egna strömmar. Den ström som når en beslutssituation omdefinieras 
genom den problem- och lösningsjustering som den genomgår. För varje 
gång strömmen blir till tillfällig ordning så modifieras den och behäftas med 
nya sätt att förstå den. Den ström som uppstår genom uppfinning är ett ut-
tryck för att högskolan uppfinner sig själv i ett system av konkurrerande 
strömmar som kan uppfattas som både komplext och svårgripbart av delta-
garna i en beslutssituation. Högskolan är därmed i någon mån en aktiv delta-
gare i det system av tillfälliga ordningar som högskolefältet utgör. Detta 
deltagande sker genom varje tillfällig ordning där strömmar anpassas och 
strömmar uppfinns.  

Strömmarna och den institutionella teorin 
Jag förstår att det jag kallar strömmar kan förstås genom, eller till och med 
som detsamma som, andra redan vedertagna begrepp inom den institution-
ella teorin. Detta är ju mycket riktigt så, strömbegreppet är ett sätt att studera 
samspel mellan beslut – inte att förstå en hel värld eller ens en hel sektor 
eller ett helt organisatoriskt fält. Jag har också använt mig av diverse teorier 
och begrepp som fält, institution och lämplighetslogik utan att nämna nästan 
något alls om begreppens teoretiska hemvist. Om jag hade gjort det hade jag 
inte kunnat driva min idé att försöka förstå högskolan utifrån dess eget va-
rande på samma sätt som jag gjort nu. Men givetvis är det så att tanken om 
varande och strömmar berörs av den institutionella teorin. De är dock inte 
motstridiga. Här kommenterar jag kort de viktiga institutionella dragen i min 
empiri och analys, det är ingen uttömmande diskussion utan ska ses som en 
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notering om en teori som är närvarande i avhandlingen men inte ges någon 
särskild plats.  

Först något om vad en institution kan tänkas vara i förhållande till ström-
metaforen. Tankar om att organisationer och organisering inom den högre 
utbildningen kontrolleras genom ”yttre krafter” är central inom organisat-
ionsforskningen om högre utbildning. Sådant som institutioner (Gumport 
2000), diskurser (Välimaa & Hoffman 2008, Unemar Öst 2009), institution-
ella logiker (Bastedo 2009) och media (Lövgren & Pallas 2013, Pallas & 
Wedlin 2013) figurerar inom och utanför universitets- och högskolefältet och 
bestämmer tingens ordning. Här är tankesystem och hur de influerar hand-
ling i centrum för analysen, en tradition som sträcker sig tillbaka till DiMag-
gio & Powell (1983), Meyer & Rowan (1977), Friedland & Alford (1991) 
och Laclau och Mouffe (2001). Teorin är inte högskolefältsspecifik utan 
kommer ur generella institutionella teorier om organisationer. Här behöver 
det inte finnas någon aktiv handling från en organisation, såsom jag beskri-
ver relationen högskola – politiska beslut, vilken gör att en annan organisat-
ion agerar utifrån den handlingen, det finns endast system av idéer som får 
organisationer att fungera på vissa sätt. 

Ett sätt att förstå varför strömmen ens finns närvarande i högskola och 
stat är att säga att den är en institution eller i alla fall ett socialt mönster 
(Jepperson 1991), där skillnaden mellan en institution och ett socialt mönster 
skulle vara att de båda reproducerar beteenden och idéer samtidigt som de 
kan studeras som något som finns utanför människors medvetande, men där 
institutionen är något som individer handlar utifrån snarare än deltar i. Upp-
giften är dock inte att utreda huruvida strömmar är institutioner eller andra 
typer av sociala mönster eller tankesystem, det är en fråga som ligger utanför 
syftet med avhandlingen. Låt oss kalla det socialt mönster för att kunna prata 
om att strömmar inte enbart finns i högskolan. Att ta hänsyn till att de fyra 
strömmarna kan ses som något slags socialt mönster är rimligt, kanske till 
och med nödvändigt för att på riktigt förstå närvaron och förändringen av 
strömmar. Strömmarna delas inte enbart mellan högskola och stat utan också 
med andra högskolor, stater och organisationer, men utgörs också till delar 
av något slags delat idé- eller meningsystem. 

Det akademiska ämnet kan sägas vara ett socialt mönster inom universite-
ten och vetenskapen (se t.ex. Kuhn 1962/2009). Linjen, vilken inrymmer 
yrkesutbildning, kan sägas vara ett socialt mönster för en rad områden såsom 
yrkesutbildningarnas lärosäten men också för hur vi tänker kring att ha ett 
yrke i relation till människan i samhället och hennes plats däri (Paulsen 
2015) och välfärdsstaten - se till exempel Ernst Wigforss (1932) om sam-
bandet mellan arbete och välfärd. Forskningsanknytningen är ett ideal som är 
knutet till vetenskapen och forskningsuniversiteten i ett arv från Humboldt 
(Andrén 2013). Regional anknytning är inte uppenbart en institution eller ett 
socialt mönster, men om vi istället kallar den ”samhällsrelevans” får den en 
mer institutionell mening, kravet på vetenskapen att den inte bara ska vara 
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relevant för vetenskapen själv utan också för samhället har flerhundraåriga 
anor, i början av 1800-talet myntades uttrycket ”elfenbenstorn” av Alfred de 
Vigny när han kritiserade personer inom de då romantiska strömningarna för 
att vara samhällsfrånvända. Elfenbenstorn har sen kommit att bli ett uttryck 
för det imaginära tillhållet för akademiker som inte vill ha med världen utan-
för akademin att göra. Det finns följaktligen starka indikationer på att 
strömmarna delas inte bara mellan högskola och stat utan också med världen 
utanför och redan passerad tid. Som sociala mönster skulle vi då kunna tänka 
att ämnet, yrket, forskningsanknytning och regionalitet eller samhällsrele-
vans fungerar normerande (Powell & DiMaggio 1983).  

Detta sätt att föra fram att strömmar inte skapas mellan högskola och stat 
enbart är helt riktig. Begreppet ström har dock en annan poäng än institut-
ionella begrepp såsom institution och socialt mönster. En poäng med att 
undersöka det som upptar människors uppmärksamhet och som blir ordnat 
först när det finner sitt sammanhang genom organisering vid upprepade till-
fällen är att organisationen inte enbart styrs av omvärlden utan också av pro-
blem- och lösningskonstruerande i organisationen samt av det som tidigare 
hänt i organisationen. Ett socialt mönster är inte densamma i Högskolan i 
Gävle som i Uppsala Universitet. När vi nu tittat empiriskt på vad som hän-
der med det akademiska ämnet så ser vi att utanför en beslutssituation så kan 
det vara ett socialt mönster, det var så det fördes in i praktiken. Men när det 
blir en del av en beslutssituation så omkonstrueras det sociala mönstret. I en 
beslutssituation i en tillfällig ordning så anpassas och uppfinns strömmen 
genom den aktuella kontexten. Det innebär inte att vad som möjliggör 
strömmen inte finns utanför beslutssituationerna, det gör det och studerar vi 
detta utanför organisationen så kan vi benämna det som något annat. Men 
det sociala mönster är en del av det organisatoriska varandet och som så inte 
statisk, då kan det vara av intresse att undersöka om hur det sociala mönster 
finns i organisationen på organisationens villkor istället för på det sociala 
mönstrets villkor. Jag utvecklar detta, och mycket annat i mitt nästkom-
mande avsnitt om metod. 

Den femte strömmen 
Strömmar utvecklas genom att människor anpassar dem till varandra i be-
slutssituationer. Anpassning och uppfinning sker hela tiden i samspel med 
politiska beslut. Samspelet består i att anpassning och uppfinning möjliggörs 
men inte avgörs av politiska beslut, det består också i att högskolans anpass-
ning av strömmarna möjliggör men inte avgör politiska beslut. Den här pro-
cessen av anpassning och uppfinning föreslår jag har lett fram till att en 
femte ström har bildats i högskolan, Den femte strömmen är forskningsprofi-
len. Jag har visat i empirin hur den strömmen uppstått ur de andra fyra, hur 
de fyra strömmarna över åren mötts, anpassats och uppfunnits till att bilda en 
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ny ström. Vid omorganisationen 2009 tydliggörs den nya strömmen när den 
bildar grund för indelningen i akademier. Den strömmen är en ström som 
högskolan i någon mån delar med andra nya högskolor och som endast finns 
i de nya högskolorna. Idén om forskningsprofiler tycks genomsyra flera 
andra av de nya högskolornas organisationer (se bilaga, tabell 3-11). Jag 
kopplar den femte strömmen till lagstiftningen vilken jag beskrivit i intro-
duktionen om att högskolorna kan ha rättigheter att examinera doktorer inom 
specifika områden. Som jag nys visat är dock den rätten ett politiskt beslut 
som möjliggjorts av högskolans anpassning och uppfinning av de andra fyra 
strömmarna. Detta ger därmed ett historiskt och kvalitativt innehåll till vad 
det innebär dels att ha den här rättigheten och till delar också vad det innebär 
att vara en ny högskola. På så sätt svarar jag på den fråga jag ställde i början 
– vad är egentligen de nya högskolorna för slags institution för högre utbild-
ning? 

Givet att lagstiftningen och forskningsprofilerna är sammantvinnade så 
skulle den femte strömmen vara en ström som är unik för de nya högsko-
lorna. En ström är något som definierar själva verksamheten, det är det man 
tänker att man gör tillsammans. I det fall forskningsprofilen blir något som 
de nya högskolorna sysselsätter sig med men inte universiteten så är det 
också något som differentierar en högskola från ett universitet. Den differen-
tieringen finns i lagstiftningen, nu får vi veta innehåll och bakgrund i den 
differentieringen; idén om forskningsprofilen som en ström i de nya högsko-
lornas organisationer skänker mening till vad det innebär för svensk högre 
utbildning att ha forskarexamensrättigheter i något sådant som ”områden”. 
Det har alltid funnits tvärvetenskaplig forskning i högskolorna, utan detta 
hade vi nog inte haft någon femte ström. Den forskningen har dock fram tills 
det att idén om ”områden” kom till inte haft någon större reproduktion på det 
ställe där den pågår. Det har förekommit att man har publicerat och åkt på 
konferenser. Men genom rättigheten att examinera doktorer så reproduceras 
idén om att forskning kan delas in i bredare områden i och med att doktoran-
den såsom forskare kommer till i den miljön. Noteras ska att det fortfarande 
är så att man får sin examen i ett ämne, ej ett område. Det är dock högskolan 
själv som inrättar sådana ämnen och kopplar ihop med området. Det hela 
granskas av UKÄ. Vi vet inget om vad den reproduktionen leder till, men 
den är värd att utforska.  

Utifrån hur sakernas tillstånd var 1977 så har högskolorna genom den 
femte strömmen befäst sin roll som något annat än universiteten. Den posit-
ion de har gentemot resten av sektorn har inte förändrats, den har snarare 
utvecklats till att bli något som man innehållsmässigt kan förstå och praktiskt 
behärska. Tillblivelsen av högskolan har på så sätt handlat om att anpassa 
strömmarna så de passar ihop givet varandras enskilda förutsättningar. Äm-
net har varit den ström som varit föremål för mest arbete vad gäller anpass-
ning, den ström som fördes in i fältet av universiteten. Även om en uttalad 
initial ambition hos politikerna 1977 var att rikta högskolesektorn som helhet 
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mot främst yrkesutbildning så tycks inte den principen ha fått genomslag om 
vi tittar på hur ämnesströmmen ändå tog plats i högskolan omedelbart efter 
dess grundande genom ämnesblocksinstitutioner och genom hur den tog 
form som problem och lösning redan i de tidiga beslutssituationerna. Sektorn 
har genomgått enorma förändringar sedan 1977, inte minst vad gäller antalet 
studenter. Nya målformuleringar har skett och antalet politiska motiv med 
högre utbildning har ökat med varje reform. Vad gäller strömmarna så har 
dock samma arbete med anpassning och uppfinning av strömmar pågått i 
högskolan, de politiska besluten förmådde inte att få bort ämnet som ström 
från de nya högskolorna.  

Forskningsprofilen kommer fortsätta att påverkas av de andra fyra 
strömmarna vilken den bildats ur, men den påverkan är inte enkelriktad utan 
forskningsprofilen kommer i sin tur påverka de andra strömmarna, strömmar 
som delas mellan all högre utbildning idag. Vi kan inte idag förutsäga en 
sådan påverkan, en tanke är att den femte strömmen genom att den innehål-
ler regional anknytning, ett slags samhällsrelevans och en sammansmältning 
av grundutbildning och ämne kan komma att påverka hur vi tänker kring två 
aktuella diskussioner inom högskolefältet. Dels den tredje uppgiften – hög-
skolorna och universitetens lagstadgade uppgift att samverka med samhället. 
Och dels hur vi ser på tvärvetenskap, vilken varit en förutsättning för den 
femte strömmen och därmed antagligen också något som omformar den. 
Tvärvetenskapen är i sin tur en del av diskussionen om vad ett akademiskt 
ämne är och vilka gränser det har till andra ämnen. Detta är dock en fråga för 
vidare forskning.  

De övergripande målen från 1977 lever i någon mån kvar i högskolorna. 
Den demokratiseringsambition som fanns när de nya högskolorna bildades 
för att tillgängliggöra högre utbildning låg sen till grund för utbyggnaden av 
sektorn som främst skedde på 90-talet. Samtidigt så finns skillnaderna mel-
lan universiteten och högskolorna kvar vad gäller status och vad gäller de 
grupper som söker sig till respektive ställe. Parallellt med vad som skulle 
kunna kallas ett positivt tillstånd för de nya högskolorna i form av många 
studenter, fortsätter den debatt som pågått ända sedan 70-talet och den stora 
reformen. Den debatten berör differentiering av högskolorna, att behandlas 
lika eller att behandlas olika, att dela in i A-lag, B-lag och C-lag. Ulf Dani-
elsson skriver i debattartikel efter debattartikel att forskningsresurserna 
måste koncentreras i de stora universiteten medan de nya högskolorna kan ta 
hand om grundutbildningar av typiska professionsyrken (Danielsson 2016). I 
Vestmanlands Läns Tidning skrivs en debattartikel om att det går inflation i 
universitetsutnämningar och att dessa bör begränsas till de som förtjänar 
dem (Dovstad 2016). Urank har inte kommit med några rankingar på ett par 
år, den senaste 2014 placerade de nya högskolorna i botten förutom vad 
gällde sociala indikatorer där de hamnade i topp. I de internationella ran-
kingarna är de inte ens med. När olika grupper ur samhället söker sig till 
olika slags högskolor så ser vi att demokratiseringsprocessen kanske går åt 
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motsatt riktning eller att den fortsätter att befästa de skillnader som fanns 
innan 1977 där universiteten fanns till för de som kom från familjer med 
kulturellt och socialt kapital (se Nybom 2012). Detta skulle innebära att ing-
en eller liten förändring har skett när det kommer till det socialdemokratiska 
målet som social förändring eller för den delen individens frigörelse från 
sociala och kulturella band; trots att högskoleutbildnings tillgängliggjorts för 
de grupper som beskrevs i reformen. Vad högskolornas utveckling mot en 
egen ström och en tydligare differentiering innebär för möjligheten att göra 
sådant som klassresor är värt att diskutera vidare. 

Fortsatta frågor om den femte strömmen 
Jag har visat att en femte ström har uppstått i högskolan, en ström som de 
delar med andra nya högskolor men inte med universiteten. Det är ett påstå-
ende som kan problematiseras. Den femte strömmen består av de fyra äldre 
strömmarna. Såsom de politiska besluten formade de nya högskolorna har 
dessa blivit specifika för de nya högskolorna. Det är dock inte så att dessa 
strömmar är frikopplade från universiteten, vilka har samma strömmar att ta 
hänsyn till men på andra sätt (hur har jag inte utforskat). Forskning är dels en 
egen fristående ström inom universiteten, även om anknytning mellan 
grundutbildning och forskning ska finnas där så är det antagligen så att det i 
universiteten i större utsträckning så att ämnesströmmen definierar linje-
strömmen (eller om den helt enkelt ska kallas grundutbildningsströmmen i 
universiteten, det är en empirisk fråga) medan det i de nya högskolorna är så 
att linjeströmmen definierat ämnesströmmen i högre utsträckning. Regional 
närvaro har de inte och har inte haft samma uttalade krav på. Allt detta är 
empiriska frågor, men vi kan fastställa att strömmarna delas mellan högskola 
och universitet men inte i lika stor utsträckning som mellan högskola och 
högskola. En stor skillnad är givetvis att lagstiftningen differentierar dem. 
Denna skillnad kan man fortsätta att undersöka för att belysa både strömmar 
men också de olikheter som finns mellan universitet och högskola och som 
har beskrivits av till exempel Nybom (2012) och Scott (1991). Av intresse är 
också att fortsätta att undersöka den femte strömmen som vi inte vet så 
mycket om. Efter detta kan frågor ställas i vilken utsträckning detta skiljer 
sig från universiteten. Vi behöver kanske först och främst ställa ett antal 
deskriptivt inriktade frågor:  
Vad innehåller alla dessa områden? Vad gör man? Vilka ämnen finns inom 
profilerna? Vad gör doktoranderna?  Hur finansieras forskningen? Vilken är 
relationen till grundutbildningen? Hur ser den övergripande strukturen ut för 
forskning på de nya högskolorna? Vem har rätt att ta beslut? Hur fördelas 
pengarna? 
Vi måste också fråga hur områdena expanderar? Vilken relation har de till 
vetenskapliga discipliner, väletablerade såväl som nya sådana? Vilken forsk-
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ning kommer ur detta? Var publiceras den? Vi kanske också bör fråga vilka 
de internationella trenderna är? Pågår detta på fler ställen?  
Sen är frågan vem som råder över utvecklingen, är det UKÄ? Högskolorna? 
Forskargrupperna? Högskoleledningarna? Vilka beslutsfattare formar denna 
ström tillsammans? 
 

Detta är frågor som är mycket empiriskt inriktade, jag tror det finns en 
god poäng med att försöka svara på dem. I någon utsträckning därför att det 
enhetliga men samtidigt differentierade systemet i Sverige ses som ett pro-
blem, då behöver vi veta mer om det verkligen är ett problem och vad pro-
blemet i sådana fall består i. En annan anledning till att detta är intressant är 
för att det kan knyta an till studier om hur politiska beslut och vetenskap 
utvecklas i samspel, här verkar det som att grundutbildningen genom linje-
strömmen samt regional anknytning spelar in i vilka forskningsområden som 
utvecklas. En tredje anledning till detta är att jag har använt strömbegreppet 
utan att fylla det med särskilt mycket annat innehåll än just det som det kon-
strueras som i de beslut jag studerat. Strömmarna är inte endast närvarande i 
den typ a beslutssituation jag beskrivit. Det är osäkert i vilken utsträckning 
strömmen formas i besluten jag studerat och i vilken utsträckning besluten är 
uttryck för att strömmen har ändrats. Undersökningar utifrån frågor som jag 
nämner ovan skulle ge utförligare svar på den frågan.  
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Att finna organisering i arkiv 

1918 myntade May Sinclair begreppet ”stream of consciousness” inom litte-
raturteorin och betecknande på det viset en berättartrend inom litteraturen 
från sent 1800-tal och fram över modernismen. Stream of consciousness var 
för May Sinclair författarens frånvaro i texten, att låta berättelsen berätta sig 
själv, så här säger hon om författarens relation till berättandet: ”She must not 
interfer; she must not analyse or comment or explain. Rather less obviously, 
she must not tell a story or handle a situation or set a scene; she must avoid 
drama as she avoids narrating” (Sinclair 1918 s. 58). Istället är berättartekni-
ken att berätta inifrån romanpersonen medvetande, utan värderingar eller 
analys kommer en ström av händelser, tankar och förnimmelser vilka till-
sammans bildar en historia. Erik Auerbach (1946/2014), litteraturvetare, 
skriver om den modernistiska tradition som stream of consciousness utveck-
lades ur och den traditionens syn på berättande:  

här träffar man också på den ordning hos och tolkning av livet som uppstår ur 
livet självt, nämligen den som bildas hos personerna själva, den som återfinns 
i deras medvetande, deras tankar, mer beslöjat också i deras ord och hand-
lingar. Ty inom oss pågår ständigt en strukturerings- och tolkningsprocess 
vars objekt är vi själva: ständigt försöker vi tolka och strukturera vårt liv med 
förflutet, nu och framtid, vår omgivning, världen vi lever i, så att det för oss 
får en totalgestalt – låt vara att den hela tiden förändras, mer eller mindre 
snabbt och radikalt alltefter hur pass nödda, hågade och kapabla vi är att ta 
till oss nya erfarenheter som tränger sig på. Detta är de strukturer och tolk-
ningar dessa författare söker fånga i ögonblicket, inte en struktur och en tolk-
ning utan många – hos olika personer eller hos samma person i olika ögon-
blick – som korsar, kompletterar och motsäger varandra så att resultatet blir 
ett slags syntetisk världsbild, eller åtminstone en uppgift för läsaren att tolka 
syntetiskt. (Auerbach 1946/2014 s. 602).  

Tanken med att berätta om världen i ett slags underkastelse under skeendena 
var, bland annat, att det faktiskt skulle säga mer om världen och männi-
skorna - att de skulle kunna tala för sig själva utan författarens analys. I viss 
utsträckning är det detta jag eftersträvar med strömbegreppet, ett sätt att ta 
sig an organisering på organisationernas egna villkor. Inte med ett förbe-
stämt perspektiv på beslut som fattas eller vad människor säger, utan att 
studera organisationen från organisationens egen horisont. Det kaos som ofta 
uppstår i den litterära berättartradition jag beskriver och som ofta exempli-
fieras med James Joyce Ulysses är dock inte eftersträvansvärt som berät-
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tande i akademiska texter. Genren säger att berättaren ska berätta för läsaren 
vad som händer, inte skriva fram en rad löst sammanhållna trådar som läsa-
ren själv får sätta ihop. Själva idén med vetenskap är att den är metodisk, 
analytisk och teoretisk. Jag har inte någon avsikt att bryta mot detta. Istället 
föreslår jag att vi för en stund betraktar strömbegreppet utifrån ett metodper-
spektiv och tänker oss att vi intresserar oss för organisationer på det sättet 
som modernister skrev fram sina berättelser. Vi intresserar oss för hur en 
ständig struktureringsprocess pågår med hjälp av nuet, framtiden och dåti-
den. Denna struktureringsprocess formar både organisationen och organisat-
ionens omvärld. Vi kan dock inte skriva fram det oordnade utan vi måste 
strukturera kunskapen om struktureringsprocesser. På detta sätt berättar or-
ganisationen något om sig själv, istället för att vi utgår från att en berättelse 
finns. I detta är beslut mycket centrala, för beslut är det sätt som organisat-
ionen berättar om sig själv på – beslut är det fenomen som både samlar kon-
struktionsprocesser och utgör en bas för fortsatta sådana. Beslut är organisat-
ionens språk.  

Men organisationer är inte människor och språket är ett konstigt, inveck-
lat, kodifierat och enkelriktat språk. Organisationen kan berätta saker genom 
beslut, men man kan inte prata med en organisation, inte fråga den om så-
dant man undrar och återkomma om det var något man saknade. Organisat-
ionen är inte någon man intervjuar utan något man själv får ta sig an och 
bända upp innan den ids berätta något av intresse. Beslut är ett sätt att ta sig 
an att bända upp en organisation. Beslut återfinns i arkiv, arkivet är upp-
byggt kring högskolan såsom en juridisk enhet. På så sätt är det lätt att iden-
tifiera vilka dokument som hör till högskolan som juridisk enhet. Det finns 
inget behov av att undersöka alla världens arkiv. Men till skillnad från en 
juridiskt definierad organisation så är den organisering jag kommit att intres-
sera mig för inte alls uppenbar eller lätt att få fatt på, det är här man måste 
förstå sig på vad alla beslut förmedlar. För detta behövs metod och analys.  

Jag har sparat detta avsnitt till nästan sist eftersom jag tror som Weick 
(1979) att det inte är förrän man har gjort något och har gett detta ett språk 
som man kan veta vad man gjorde, förståelse för vad som händer kan inte 
ses som ett a priori utan skapas allteftersom det som händer, faktiskt händer. 
Genom att involvera min analys och mina resultat i den här metodtexten så 
kan både resultaten och tillvägagångssättet ges en annan mening än vad som 
hade varit möjligt om jag först av allt berättat om mina tankar kring hur och 
varför arkivstudier bör vara en del av organisationsteorin. Nu blir det möjligt 
för läsaren att förstå mina val i relation till resultatet. I det här avsnittet ska 
jag berätta om hur jag gått tillväga, den metod och analys jag utvecklat för 
att studera organisering och vad detta tillvägagångssätt kan lära oss om hur 
man kan studera organisationer och organisering över tid genom att använda 
arkivmaterial. 



 194 

Att kamma arkivet 
Arkiv kan betyda tre saker, det kan betyda en samling dokument från en 
arkivbildare, en arkivinstitution eller en fysisk plats (Gränström 1996). Vad 
gäller en samling dokument kan det vara ett arkiv över en persons livsgär-
ning sammanställt genom dokument som han eller hon lämnat efter sig, då är 
personen arkivbildaren. Det kan också vara en förening, ett företag eller en 
myndighet. Samlingen förvaltas av en arkivinstitution, till exempel Kungliga 
vetenskapsakademin, riksarkivet, ett företag, ett bibliotek eller vilken organi-
sation eller individ som helst som har resurser att förvalta ett arkiv. Detta 
behöver en plats att lagras på, en del saker kanske kan finnas digitaliserat 
och då är platsen något slags databas på en server. Mycket bevaras dock 
fortfarande som fysiska dokument i arkivhyllor med hjul som man snurrar på 
för att komma in. Då kan arkivet ligga i Vetenskapsakademins lokaler strax 
norr om Stockholm, i en källare i Härnösand eller egentligen var som helst 
där det finns utrymme. Vilken av dessa tre betydelser man menar när man 
pratar om arkiv är ofta underförstått och spelar inte alltid en stor roll. Jag vill 
dock utforska hur en diskussion kring olika definitioner av ”arkiv” kan vara 
givande för hur vi ser på arkivstudier inom företagsekonomin.  

Arkivinstitutionen i mitt fall är Högskolan i Gävle, det är de som är an-
svariga för sitt arkiv. Arkivbildaren är också Högskolan i Gävle, Högskolan i 
Gävle/Sandviken fram till 1998. Arkivets handlingar är sådana som är upp-
rättade på eller tillsända högskolan. Likaså är platsen för arkivet högskolans 
lokaler, närmare bestämt i högskolans källare under biblioteket, det är där 
jag suttit och samlat in material. Visst material från senare år har också fun-
nits elektroniskt. 

Arkivet som institution handlar om ansvaret att förvalta och ordna ett ar-
kiv. De regler och normer som arkivinstitutionen lyder under spelar in i hur 
arkivet ordnas, vilken struktur som byggs upp och också hur arkivet tillgäng-
liggörs för individer att ta del av (Gränström 1996). Den geografiska eller 
virtuella platsen är det ställe där materialet tillgängliggörs. Arkivbildaren är 
ofta, men behöver inte vara, utgångspunkt för en arkivstudie. Vilken ut-
gångspunkt man än väljer så måste man ha en strategi för hur man tar sig an 
arkivmaterialet, innebär arkivstudien att man samlar material som man vet 
finns där eller handlar studien inledningsvis om att skaffa sig kunskap om 
vilket slags material som finns?  

För mig gällde det senare. Arlette Farge (1989/2013), fransk historiker 
som bland annat varit del i att göra Foucaults arkeologiska metod gripbar, 
skriver om att kamma igenom arkiven337 som ett första steg i att ta sig an det 
projekt man föresatt sig. Det handlar om att gå igenom, läsa och upptäcka 
det område som utforskas. Det går långsamt, för det måste gå långsamt me-
nar Farge (1989/2013) och det spelar ingen roll hur noggranna förberedelser 
man gjort; att upptäcka arkivet med dess tusen och åter tusen dokument vilka 
man inte vet särskilt mycket om är ett grannlaga arbete. På förhand är det 
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svårt att veta vilka typer av dokument som där finns och vad de kan inne-
hålla. Farge (1989/2013) är vad man skulle kunna säga arkivromantiker och 
omgärdar arbetet med att kamma igenom ett arkiv med ganska stora sjok av 
mysticism, förvisso blandat med nyktra insikter om hur outsägligt långran-
digt kammandet kan vara. Farge (1989/2013) berättar gärna om kärleksbrev, 
små påsar av utsäde och historier om människor som växer fram ur arkivet. 
Detta med ett arkiv fyllt med mystik och hemligheter överensstämmer till 
viss del med arkiv som lyder under svensk nästan samtida statsförvaltning, 
såsom en högskola mellan åren 1977 och 2016. Byråkratins avtryck i arkivet 
kan vara nog så spännande att ta del av, men om man inte är romantiskt lagd 
eller har en idé om vad man letar efter innan man träder in i arkivet så kan en 
del av det ogenomträngliga övervinnas redan innan man börjar sitt kam-
mande. Farge (1989/2013) forskar om Frankrike på 1700-talet. Att forska på 
högskolor som bildades i 1970-talets Sverige är annorlunda eftersom regle-
ringen kring vad som ska arkiveras och enligt vilken ordning är ganska ut-
förligt beskriven i arkivförteckningen, det dokument som beskriver vad som 
finns i arkivet och hur det är systematiserat (Gränström 1996). Arkivförteck-
ningen har i mitt specifika fall inte heller ändrats för högskolan mellan åren 
1977 och 2012, det gör att liknande dokument uppträder på samma ställe 
över tid. Som offentlig arkivinstitution och som myndighet är högskolan 
ålagd att spara på dokument enligt arkivlagen338. De är också skyldiga att 
tillgängliggöra arkivet för allmänheten enligt offentlighetsprincipen339, det 
finns därför inga formella problem med att få tillgång till arkivet där. Den 
ansvariga institutionen är alltså Högskolan i Gävle och det är representanter 
för den jag har haft kontakt med när jag arbetat i arkivet och det är de som 
förvaltar arkivet. Arkivet finns här tillgängligt utifrån att individer och in-
stitutioner har ordnat det enligt vissa regler. 

Arkivet är inte riktigt så mystiskt i Högskolan i Gävle som Farges 
(1989/2013) 1700-tal är, men det finns en mellanväg mellan Farges 
(1989/2013) långsamma kammande och att samla in organisationsdetaljer. 
Det har blivit helt klart för mig att när man håller relationen mellan arkiv-
schema, arkivförteckning och forskningsfråga öppen så kan man upptäcka 
organisering i ett arkiv istället för att endast samla dokument från arkivbilda-
ren. Även om det finns ett slags karta över arkivet när det kommer till 
svenska, offentliga och samtida arkiv kan det vara idé att liksom Farge 
(1989/2013) göra arkivet lite mer mystiskt än vad det kan vara. När jag klev 
in i arkivet i september 2013 första gången så upptäckte jag inte bara högs-
kolan utan jag upptäckte också hur dess arkiv var ordnat vilken baseras på 
den statliga reglering jag beskrivit. Själva detta upptäckande är att upptäcka 
processer och strukturer som visserligen är kända för arkivinstitutionen men 
som genom att bli upptäckta får en egen mening för den som upptäcker. Ar-
kivets ordning genom förteckning och scheman blir en hjälp att förstå orga-
nisationen men inte en manual för var dokument hittas. Det är visserligen 
tidsödande, men i upptäckandet av arkivet finns också ett letande efter de 
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processer som förefaller ha varit viktiga på just den platsen just då, det är att 
studera organisering på organisationens villkor snarare än den som ordnat 
arkivet.  

Rowlinson, Hassard och Decker (2014) skriver om historiska studier i or-
ganisationsteori där ett slags etnografisk metod kan uppstå. Genom arkivet 
studerar man retrospektivt en organisation, dess utveckling och hur menings-
skapande sker. Här kommer Farge (1989/2013) in igen, även om det finns en 
arkivförteckning som beskriver vägar för att hitta fram till dokument så finns 
det något gott i att betrakta arkivet som något okänt. Att inte kamma igenom 
alla miljontals dokument är rationellt men när man gör en etnografi i ett ar-
kiv så behöver man precis som i en samtida etnografisk studie ett visst över-
skott av material, material som inte har ett på förhand definierat värde i 
forskningen men som berättar något om hur man kan fortsätta leta och fort-
sätta att förstå. Det krävs ett visst slags kärlek till mindre väsentliga detaljer. 
Detta är en metod för att upptäcka vad som över tid är viktigt för männi-
skorna i organisationen, inte vad som är viktigt utifrån politiska beslut som 
reformer. Detta skapar förutsättningar för att finna strömmarna. Det är en 
etnografisk metod jag beskriver, dock inte en etnografisk studie. Organisat-
ionen har i min studie inte varit central som holisitisk helhet där jag strävar 
efter att förstå kulturer i grupper (se Geertz 1973). Men min studie lånar 
tanken om att för att få veta något om ett fenomen så ska man studera det på 
nära håll, för att ta reda på vad som håller en högskola samman över tid och 
knyter ihop de tillfälliga ordningar den tycks bestå av så kan man kamma 
arkivet efter sådana insikter. Hur strömmar uppstår och hur de kan förstås 
ska ses utifrån ett perspektiv som utgår från de individer och grupper som 
befolkar organisationen. På så sätt spelar organisationen roll, inte bara som 
berättelse eller som institution i sin samtid, utan också som det ställe där den 
etnografiska arkivstudien tar plats och därmed avslöjar lager av serier i vilka 
organisering och strömmar kan hittas. Empirin har också kommit att präglas 
av något sådant som en ”thick description”, en föreställning från den etno-
grafiska traditionen om att kunskap om kulturer förmedlas genom finkorniga 
detaljer. Kanske är det just detta jag håller på med, men där skärningen av 
det som ska förmedlas är ovanligt långt dragen mot det longitudinella. Och 
där jag inte intresserar mig för kultur utan för strömmar, vilka i sin tur defi-
nierar organisationen. Att jobba med det etnografiska kammandet är inte en 
jakt på organisationen utan på organisering, men ett resultat av det kanske 
kan tänkas vara att man också finner en organisation. Det är om den jakten 
den långa empirin delvis handlar om. Det har resulterat i en avhandling som 
tagit hänsyn till organisationens egen medvetandeström och eget sätt att be-
rätta om sig för omvärlden. Den långa berättelsen om högskolan som ändå är 
högst strukturerad är ett sätt att förmedla denna ström. Organisationen berät-
tar om sig själv genom beslut, men för att förstå organisering så behöver den 
bli berättad om av någon annan som iakttar den utifrån men ändå på dess 
egna villkor.  
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Att upprätta serier 
Jag började min arkivtillvaro med en öppen fråga om vad som hänt i högsko-
lan under åren och hur vi idag kan förstå högskolans agerande i relation till 
statliga beslut. Jag hade noterat när jag betraktade högskolan då runt 2013 
när jag började, hur rester av historien verkade dyka upp och, tänkte jag då, 
”störa” ordningen i högskolan, så jag ville veta vad som hänt. Den öppna 
frågan ledde också till en öppen ansats, ett kammande efter högskolans va-
rande och sammanhang. Samtidigt gick jag in i högskolan med en tanke om 
att en central punkt i detta är de beslut som fattas inom högskolan, redan då 
tänkte jag att de skulle berätta saker för mig om organisationen. Jag hade 
redan då med mig en teoretisering av hur organisering går till med bas i 70-
talets beslutsteori. Det öppna letandet kombinerade jag redan tidigt med 
läsning och kopiering av beslutsprotokoll, jag betraktade högskolan utifrån 
institutionens regler. Vad beslutade man om i högskolan? Inom högskolesty-
relsen, inom forskningsnämnder, linjenämnder, institutionsstyrelser?  

Under månadslånga perioder i två år satt jag på en pall i en källare med 
låg luftfuktighet och en temperatur som inte fick gå över 18 grader. Resulta-
tet av detta blev 6651 bilder i jpeg-format, vilka är fotografier av arkiv-
material från högskolan. Filerna finns nu samlade i en enkel databas på min 
dator och i en molntjänst. Arbetet med insamlingen av material skedde grovt 
indelat i tre faser där jag i tre olika perioder samlade in olika typer av 
material i arkivet; protokollfasen, utrednings/remiss-fasen samt komplette-
ringsfasen. I faserna finns händelser och skeenden som illustrerar centrala 
metodfrågor samtidigt som de handlar om hur jag gått tillväga i min studie.  

Jag började med att fota av alla högskolestyrelsens protokoll och mycket 
utav andra styrelser och nämnder. Högskolestyrelsen fick större uppmärk-
samhet, det var den första anhalten för de statliga besluten särskilt under de 
tidiga åren då högskolan var en mycket liten organisation, styrelsen hade 
beslutsmakt om det mesta. Jag ordnade fotona i min databas vilken indelades 
utifrån arkivets egen ordning. Framförallt återskapade jag serie A - protokoll 
med bilagor. Den första mappen i min översta nivå i databasen heter A och 
motsvarar serien A i arkivet. Den första mappen jag skapade fick heta A1:1 
precis som volymen. Den andra A1:2 och så vidare. A står för protokoll, 1 
står för högskolestyrelsen och den sista siffran står för vilken volym i ord-
ningen. Protokollen ordnades i egna mappar vilka namngavs med det datum 
då mötet var. Bilagorna fick egna mappar med samma namngivningslogik. 
De andra nämndernas och styrelsernas protokoll ordnades på samma sätt. 
Viktigt för det praktiska arbetet med arkivmaterial är att sortera in det insam-
lade materialet dagligen i databasen. En dag kan innebära ett hundratal nya 
bilder, ibland mer. Dessa slipper snart ur det sammanhang de samlades in i 
och blir sen svåra att föra tillbaka till det sammanhanget. A var serien för 
protokoll som gällde för tiden innan 2012. Efter det ändrade man lagen till 
ett processorienterat arkivschema. I min databas fungerade dock serie A 
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fortfarande, den avsåg protokoll och protokollen såsom en del av arkivbilda-
ren ändrades inte i och med arkivordningen. Högskolestyrelsens protokoll 
hade fortsatt samma plats i organisationen utifrån den idé som jag byggde 
min studie. Den egna databasen behöver inte följa arkivförteckningen eller 
annan någon annan ordning från arkivinstitutionen.  

Databasen såsom strukturering av ett forskningsprojekt får sin egen logik 
i och med att serier utvecklas ur forskningen; en egen ordning bildas. Både 
Foucault (1969/2002) och Farge (1989/2013) talar om serier som en del av 
arkivarbetet. Farge (1989/2013) beskriver serien som ett tema vilket blir ett 
resultat av dels forskningsfråga och dels studierna i arkivet. Det finns inga 
givna serier, de följer inte en specifik serie dokument såsom vissa typer av 
anteckningar eller en viss brevväxling. Serierna är ett resultat av forskning. 
Seriens status ligger hos Foucault (1969/2002) utanför arkivet men också 
utanför forskaren, han talar om sig själv som en typ av positivist med en 
empiristisk ansats som söker en serie som finns oberoende av honom själv 
(Foucault 1969/2002). Serien finns för forskaren att upptäcka snarare än att 
utveckla. Det finns inget dolt, inget ”vad som egentligen sades i det som 
sades” att hämta i arkivet. Forskarens uppgift är att återskapa serien. Den typ 
av positivism som Foucault beskriver bör nog förstås annorlunda än den typ 
av vetenskap som vi idag beskriver som ”positivistisk”. Jag har tänkt på den 
som ett sätt att förhålla sig till empiriska studier där man inte utgår från för-
givettagna kategorier eller händelser som viktiga utan låter arkivet själv be-
rätta om detta.  

I den tidiga fasen av mitt arkivarbete var serien så gott som densamma 
som den specifika typen av dokument jag alltmer kom att inrikta mig på, 
högskolestyrelsens protokoll. Det kan tyckas något banalt för en arkivstudie. 
Samtidigt representerade de något centralt i min studie, skärningspunkten 
mellan politiska beslut och högskola. Det var beslut som kunde berätta om 
hur högskola och politiska beslut samspelade. Detta bildade min första serie. 
Det var en serie som byggde på den juridiskt definierade organisationen mer 
än organisering i den meningen att de fanns där utan analys av själva arkiv-
materialet. För att ens hitta den serien så var arkivbildaren en ingång. Serien 
var direkt relaterad till olika regler - att högskolan ska ha en styrelse som ska 
upprätta protokoll över sina möten som ska arkiveras. Jag behövde inte ana-
lysera något för att se den serien. Dock krävde den teoretiska överväganden 
för att bli utvald, detta att den är en skärningspunkt som synliggörs av beslut, 
och viktig därför, talade inte arkivet eller organisationen om för mig utan det 
var en teoretiskt grundad utgångspunkt för studien.  

När jag skapade den serien befann jag mig i hög grad fortfarande i den hi-
storiska etnografin. Jag fotade allt och la in i min databas för att kunna läsa 
vidare vid mitt eget skrivbord. Jag antecknade i arkivet, idéer, minnesan-
teckningar kring dokument som nog var intressanta men som jag inte hade 
tid med just då. Framförallt letade och fotade jag dock. När jag kom fram till 



 199 

nutiden var jag klar med den första fasen, den tog slut när protokollen tog 
slut.   

Min första serie representerade en beslutad regelbundenhet, sex möten per 
år enligt en given mall. Besluten i sig tycktes till en början mycket intetsä-
gande. Protokollen behövdes som fixerad punkt för att över tid kunna under-
söka hur högskolan blir till och hur den organiserar, de sa dock inget om hur 
enskilda beslut blev till. Inget i protokollen förklarar varför det blev som det 
blev. Jag behövde upprätta en annan serie, en som berörde enskilda händel-
ser vilka kunde bidra med en förståelse för hur beslutsfattandet blir möjligt 
vid just den tidpunkten. Jag behövde analys. 

En rimlig ansats hade varit att titta på vad högskolan gjorde med ”styr-
ningen” när ”styrningsförändringar” inträffade, när det kom ”exogena 
chocker” eller i alla fall rubbningar. Med en sådan ansats kan man utan 
kammande identifiera händelser som är intressanta för att se hur beslut blir 
till. Men vi talar då om reaktioner, hade jag gjort så, då hade jag fått veta hur 
högskolor reagerar på politiska beslut. Det är en annan sak, vad en högskola 
gör med de politiska besluten; de implementeras inte efter en viss tid efter en 
större lagändring såsom en reform, utan börjar innan dess och fortsätter långt 
efter. Högskolorna integrerar politiska beslut i den egna verksamheten, detta 
pågår kontinuerligt. Poängen med studien har varit att inte förutsätta att styr-
ning kommer uppifrån och ner vid en viss tidpunkt utan att undersöka hur 
den tar plats i den lokala organisationen. I detta har jag haft hjälp av 
Foucaults positivism.  

Den regelbundenhet jag ritat upp med en komplett serie av protokoll gav 
att varje protokoll som högskolestyrelsen producerat skulle gås igenom för 
att förstå vad högskolan gör med de politiska besluten. Jag hade 213 proto-
koll från styrelsen, exklusive protokollen från interimstiden. Vad styrelsen 
gör på mötena är dels att de beslutar men också att de bordlägger, bifaller 
och diskuterar ärenden. Gränsen mellan dessa aktiviteter är inte alltid klar. 
Oavsett detta så är antalet beslut stort, varje protokoll innehåller någonstans 
mellan 5 och 40 beslut brett definierat. Ett lågt räknat snitt per protokoll är 
10 beslut per protokoll. Det skulle göra över 2000 beslut att gå igenom och 
förstå, vilket var för många. Besluten under de tidiga åren rörde de allra 
minsta frågor, vem som skulle få tjänstledigt för studieresa och vem som 
kunde få studieuppehåll för att förkovra sig i annat. Besluten rörde också 
stora principfrågor, budgetar och viktiga remissvar, verksamhetsberättelser 
och samarbeten med andra aktörer inom högskolefältet. Under senare år 
sysselsätter sig styrelsen nästan enbart med de stora principfrågorna. Något 
slags urval är nödvändigt i detta. Bland arkivets tusentals beslut hittade jag 
en serie av beslut vilka återkom under åren, beslut om förändringar i hur 
organisationsstrukturen skulle se ut; vilka som formellt skulle göra vad och i 
vilken konstellation. Jag hittade cirka tio sådana händelser. Vissa av händel-
serna kom nära de stora reformerna, men flera av dem låg flera år ifrån re-
formerna vilket verkade bra för att ta reda på vad högskolan gjorde med de 
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politiska besluten. Det som också gjorde händelserna intressanta var att man 
i de händelser som inträffade både innan, under och efter de stora reformerna 
hänvisade till dessa. Men de händelser som inte inträffade vid de stora re-
formerna handlade om samma ämnen; man tycktes besluta om liknande sa-
ker, hur arbetsfördelning mellan linjenämnder och institutioner skulle se ut, 
vilka som skulle höra till vilken institution, om man skulle ha en forsknings- 
och utvecklingsgrupp eller inte. Allt detta fick jag reda på vid en närmare 
läsning av styrelseprotokollen samt vissa bilagor jag lyckats få fatt i och fota 
av. Jag kammade fortfarande arkivet men en del av det jag fann började jag 
identifiera som organisering snarare än delar av den juridiska organisationen. 
Detta blev min andra serie, en som bestod av de protokoll där man beslutade 
om förändringar i den formella organisationen; till skillnad från den första 
serien som bestod av alla högskolestyrelsens protokoll. Själva händelserna 
har en regelbundenhet i sig, inte på det sättet att de inträffar med ett visst 
tidsintervall men för att de sker kontinuerligt – det är inga engångshändelser.  

Vad som däremot sker under en omorganisation följer inte samma regel-
bundenhet, det som gör ett beslut möjligt, är inte återkommande eller förut-
sägbara mönster i beslutfattandet. Snarare krävs en tillfällig och kontextuell 
ordning som uppträder i den regelbundna serien. För att hitta detta vände jag 
mig till dokument som beskriver beslutens sammanhang, protokollbilagor 
och diarieförda handlingar. Bilagor är knappast något som det funnits be-
ständiga regler eller ens en standard för hur de ska bevaras. Ibland finns där 
kompletta buntar tillsammans med protokollen i arkivboxarna, medan de 
mest intressanta dokument ibland fattas, detta var vanligt för de tidiga årens 
protokoll. Framåt sena 80-talet tunnade buntarna med bilagor ur och under 
2000-talet fanns inga bilagor tillsammans med protokollen. Av de bilagor jag 
hade, började jag forma en bild av vad som skedde vid varje sådan här hän-
delse. Jag hittade utredningar, yttranden, MBL-protokoll och remissvar på 
promemorior från regeringen. Av de tidiga årens bilagor kunde jag lägga ett 
ganska ansenligt pussel men för de senare åren bröt arkivet sin egen ordning. 
Istället för bilagor finns i protokollen under senare år en hänvisning till dia-
riet, vilket är en mycket mer reglerad del av arkivet än vanan att lägga bila-
gor med protokoll. I diariet upprättas samlingar av inkommande, utgående 
samt på högskolan upprättade handlingar. I diariet samlades mina händelser i 
hela ärenden. Genom diariet samlade jag utredningar, remissvar och ytterli-
gare utredningar angående en och samma händelse vilket gav mig möjlighet 
att börja nysta mot den kvalitativa förståelse av vad som definierar högsko-
lan och vad som händer med politiska beslut som jag nu till stor del har 
bakom mig. De samlingar av dokument som hörde till en och samma hän-
delse är stora, de största på flera hundra sidor, de minsta på i alla fall femtio. 
I dessa dokument kunde jag se vad högskolan gjorde med de politiska beslu-
ten, här fanns sällsyntheterna som pekar på beslutens kontextuella uppträ-
dande i den lokala organisationen. Här fanns deltagare som förde upp pro-
blem och lösningar på agendan, lösningar som sökte problem och vise versa. 
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Detta var min tredje serie, den som handlade om vad som möjliggjorde be-
sluten i varje beslutssituation. Serien var dock inte komplett i min databas, 
jag behövde komplettera min samling dokument. 

I maj 2015 återvände jag till arkivet vid Högskolan i Gävle. Idén med se-
rien med bilagor och diarieförda handlingar vilken skulle visa händelsernas 
sammanhang hade tagit form i bearbetningen av det material jag dittills sam-
lat in. Jag behövde komplettera den serien så att jag kunde skapa en ingå-
ende kontext för varje beslutssituation. Serien var fortfarande ofullkomlig, 
det som hade varit utforskande av arkivet när jag samlade protokollen blev 
nu ett fokuserat insamlande för att få en komplett tredje serie. Genom den 
regelbundenhet som finns i serie 1 och i serie 2 och den kontextuella ordning 
som finns i serie 3 kunde jag skapa ett material där jag studerade organise-
ring. Här kunde jag finna olika sätt som politiska beslut gavs plats i besluts-
fattandet på, vad som gjorde beslutsfattandet möjligt, jämföra dem med 
varandra och upprätta en analys över hur det kunde gå till. Jag kunde också 
över tid se en utveckling i organisationsstrukturen, hur strömmar fungerar 
och hur problem och lösningar konstrueras; hur tidigare beslutssituationers 
tillfälliga ordning blir en förutsättning för följande beslutssituationers tillfäl-
liga ordning. Här kunde jag börja se relationerna mellan de tillfälliga ord-
ningarna. Den tredje serien är en serie som skapades med analys snarare än 
kammande. Här studerade jag processer vilka jag visste var jag skulle hitta i 
arkivet utifrån de andra serierna, hänvisningar fanns alltid.  

Överskott och urval 
När de tre serierna jag beskrivit började ta form kom ifrågasättandet av vad 
den typ av studie jag höll på att forma skulle säga om de nya högskolorna 
och samspelet mellan politiska beslut och lokala beslut i de nya högskolorna 
i Sverige. Ett sådant ifrågasättande pågår med viss kontinuitet i ett forsk-
ningsprojekt, val av studieobjekt och avgränsningar görs kontinuerligt i ca-
singprocessen (se Ragin 1992). I upptäckten av vad som skapas i sådana här 
serier så tydliggörs också den ofullständighet och knapphet som uppstår när 
man väljer och väljer bort. Kammandet ger upphov till att välja bort och se 
delar av organisationen flimra förbi. Serierna med dels protokoll och dels 
med bilagor och diarieförda handlingar bildade en berättelse om Högskolan i 
Gävle men en berättelse som också utelämnade stora sjok av historien vilka 
man blir medveten om när man inte bara utgår från arkivet som institution 
utan också närmar sig arkivbildaren.  

I arkivet ligger en hel organisation framför en, ett persongalleri och ett 
myller av händelser som tillsammans kan skapa helt andra serier än de man 
till slut bestämmer sig för. Händelser som pockade på uppmärksamhet när 
jag satt där, vilken var deras kontext? Hur blev de möjliga? Händelser som 
första rektorsskiftet 1989, ”Samhällsbyggarstaden” i slutet av 80-talet vilket 



 202 

tycks varit ett tidigt profileringsarbete, flytten från gamla dövstumskolan på 
Vallbacken till det tidigare regementet på Kungsbäck i mitten av 90-talet, 
arbetet med att få universitetsstatus vid millennieskiftet, nuvarande rektors 
tillträde vid sent 00-tal, arbetet med Högskoleverkets och Universitetskans-
lersämbetets utvärderingar i samtiden. En del av dessa händelser kom senare 
in i mina serier med full kraft och blev en del av hur den tillfälliga ordningen 
blev möjlig. Universitetsdrömmen fanns inte i mina serier annat än mycket 
knapphändigt. För att förstå dess roll så behövdes andra iakttagelser, vilka 
jag fick genom kammandet. En del händelser har hamnat i perfierin av be-
slutssituationerna men är med och skapar den större kontexten vari besluten 
möjliggörs. Organisationen är liksom en väv vars helhet binds ihop med varp 
och väft, strömmar och beslut vävs ihop. Vissa händelser i detta förbigår helt 
avhandlingens serier, existerar i en del av väven som hänger så lite ihop med 
beslutens möjliggörande att de lämnas helt utanför.  Det jag har skapat är 
inte en historiografi (se Ventresca och Mohr 2001) eller ett slags organisat-
ionshistoria. Det är visserligen till delar en berättelse om en högskola där just 
den högskolans specifika drag ibland utkristalliserar sig i form av platser, 
människor och unika händelser. På så sätt säger den något om högskolans 
historia. Men det jag främst skapat genom att arbeta med ett arkivmaterial 
som åtminstone kan benämnas nutidshistoria är en beskrivning och analys av 
en avgränsad serie beslut och hur de lett och inte lett fram till en femte 
ström, forskningsprofilen, idag. Genom att studera arkivet med från början 
ganska modesta föreställningar om hur högskola och politiska beslut hänger 
ihop så har jag hittat strömmarna som de två delar. För att förstå dem som 
strömmar snarare än enskilda beslutssituationer var historien nödvändig, i 
tvärsnitt hade detta inte framgått. Det etnografiska kammandet som metod 
innebär inte att allt intressant som kan komma fram kommer att göra det. Det 
betyder inte heller att allt intressant kommer med. I de serier som upprättas 
reduceras materialet enligt den analys som utvecklas i arbetet. Till slut finns 
endast ett långt snitt i organisationens historia vilket representerar organisat-
ionen, den speglar den inte.  

Jag återvänder nu till den asymmetri vad gäller studieobjekten, högskolan 
å ena sidan och de politiska besluten å den andra, som jag beskrev i föregå-
ende avsnitt. Vad gäller material som rör tillfälliga ordningar inom staten så 
har det inte tillkommit i en arkivstudie utan har karaktären av en dokument-
studie. Det finns flera arkivinstitutioner som arkiverar den typen av hand-
lingar, det finns flera arkivbildare där den typen av dokument uppträder hos, 
det finns också flera arkiv där man kan hitta dessa typer av dokument; 
elektroniska såväl som fysiska. Förarbeten till reformer är också arkiv-
material. Men i mitt fall är de inte arkivmaterial på det sättet att de återfinns 
hos arkivbildaren annat än tillfälligtvis. Dokumenten som berättar om de 
politiska besluten, till exempel prositionerna är en del av den etnografi som 
utvecklas i en studie där arkivbildaren är central, men där den plats de en 
gång upprättats på inte spelar roll för själva insamlandet av material. Detta 
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tydliggör den skillnad i politiska beslut och högskolans strömmar som jag 
beskrivit i föregående avsnitt. Genom att studera högskolan i arkivet har 
serier upprättats som beskriver strömmarna, detsamma gäller inte de poli-
tiska besluten. På så sätt bortsåg jag till exempel från den politiska organise-
ring som pågår utanför de stora reformerna, det som Jacobsson, Pierre och 
Sundström (2015) kallar mikrostyrning. Jag tittade också endast ytligt på 
reformernas tillkomst, de propositioner som står i centrum är tillrättalagda 
sammanfattningar av beslutsprocessen bakom en reform. Detta gör att det 
jag benämner de politiska strömmarna har en större osäkerhet med sig i ana-
lysen, framförallt vad det gäller hur förändring mellan reformerna ska för-
stås, detta är dock inget anspråk jag gör. De nedslag jag gör och de viktiga 
resultat som kommer ur dem – vilka regler som ställs upp för högskolorna 
och vilka principer dessa regler vilar på får sägas vara tillräckligt välgrun-
dade eftersom det är just detta en proposition beskriver. Däremot ska den 
förändring av politiken som framkommer i min beskrivning ses i ljuset av att 
det endast är fragmentariska nedslag som studerats. 

Detta lämnar också en del kunskapsluckor i vad för kunskap som skapas 
om högskolan och också osäkerhet i analyserna, hade jag vetat mer om den 
löpande organiseringen kanske resultaten sett annorlunda ut. Till exempel tar 
jag upp anslagstilldelningen på 80-talet och hur den kom att spela roll för hur 
ämnet utvecklades i den lokala organisationen. Detta är spårbart hos högsko-
lan i och med att det stundtals är med i diskussionerna om den formella or-
ganisationen. Jag har dock endast tagit del av de dokument som visar statliga 
beslut utifrån högskolans arkiv, en annan systematik hade kunnat säga något 
ytterligare om hur strömmar anpassas och uppfinns.  

En ytterligare osäkerhet i detta är att det inte går att spåra strömmarna, de 
kommer alltid också delas med en annan omvärld än staten. Den institution-
ella analys som jag vänt mig bort från men också diskuterat i föregående 
avsnitt skulle kunna komplettera tanken om serier. Samtidigt vill jag kom-
mentera vad strömmetaforen och idén om att kamma arkivet och upprätta 
serier kan ge för kommentar till den institutionella teorin. Jag tänker att det 
är en metodfråga som handlar om studieobjektets relation till att studera 
förändring. Teorier om att organisationer översätter idéer, regler och institut-
ioner från sin omvärld (Czarniawska & Sevón 1996, Sahlin-Andersson & 
Engwall 2002, Wedlin & Sahlin 2008) har utvecklats där mikroprocesser i 
organisationer spelar roll och där organisationer inte direkt styrs av sin om-
givning utan omformar dess påverkan och ger den mening i den organisato-
riska kontext den tar plats i. Det sätt som jag analyserat Högskolan i Gävle 
på tangerar detta sätt att förstå organisationer, de delade strömmarna skulle 
kunna studeras som en fråga om översättning eller redigering. Det som är 
centralt i tanken om strömmar är att sätta organisationen och organisering i 
centrum och inte det institutionella sammanhanget. Det är detta jag beskriver 
när jag kontrasterar en arkivstudie mot en dokumentstudie. Genom kam-
mandet skapas förståelse av besluten som kontinuerligt sker inom högskolan 



 204 

i relation till de politiska besluten, istället för i policyprocessen och enbart 
vid bestämda tidpunkter vilket kommer bli resultatet om vi studerar enskilda 
händelser. Att undersöka organisationer på det sätt som jag beskrivit bidrar 
med en metod för att upptäcka vad som händer i organisationen, genom att ta 
varandet på allvar kommer vi se utveckling annorlunda jämfört med att utgå 
från vilken påverkan en enskild händelse, ett enskilt fenomen eller ett enskilt 
meningssystem hade på organisationen. Förändringar kan mycket väl ske vid 
enstaka tidpunkter genom att specifika idéer tar plats, men översättning av 
den idén kommer till delar vara beroende av vad som hänt tidigare i organi-
sationen. Möjligheten till förändring avgörs till delar av historien. Genom 
högskolans historia ser vi att den översättning som sker vid enstaka tillfällen 
möjliggörs av tidigare översättningar, den börjar innan förändringen runt 
omkring börjat, fortsätter efteråt. Högskolans förutsättningar för att ta till sig 
ett politiskt beslut eller andra förändrade förutsättningar kommer variera 
mellan olika tidpunkter även om beslutet är detsamma. Om vi sätter varandet 
i centrum när vi väljer studieobjekt kommer detta synas. Om vi sätter föränd-
ring i centrum kommer det bli mindre tydligt. 

Förändring och varande 
I avhandlingens titel finns en bristande analogi mellan rubrik och underru-
brik, rubriken berättar om att avhandlingen ska handla om en högskolas till-
blivelse medan underrubriken berättar om organisatoriskt varande. Att bli till 
är att vara men det är endast en aspekt av varandet. Att bli till indikerar en 
förändring medan varande inte gör det, i varandet behöver bara själva exi-
stensen finnas med – inte att gå från en punkt till en annan, annorlunda, 
punkt. Avhandlingen handlar empiriskt om hur en högskola blir till och hur 
den utvecklats, den gör ju helt uppenbart en resa från 1977 till 2010 där den 
inte är samma då som nu (om vi tillåter ”nu” att vara detsamma som 2010). 
Men teoretiserandet av organisering handlar snarare om att existera; metoden 
tar fasta på organisationens existens samtidigt som den möjliggör att finna 
förändring. I existensen kommer man alltid gå från en punkt till en annan, 
men det centrala är inte att fokusera på förändring utan att fokusera på vad 
det innebär att finnas till i stunden. Resultatet, det man kan säga om en orga-
nisation, kommer bli att den inte är exakt densamma år 1 som år 35; men 
utan en faiblesse för förändring, utan hellre varande, finns förutsättningar för 
att upptäcka andra förändringar än de man trodde fanns. Att undersöka orga-
nisatorisk varande är att inte förutsätta men ändå ha möjligheten att finna 
förändring.  
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Avslutande noteringar 

Den idésfär där soptunnemodellen, sensemaking och organiserade anarkier 
växte fram under 60- och 70-talet kan ses som en postmodern reaktion mot 
tanken om den rationella och effektiva organisationen; en av de stora berät-
telserna (se Lyotard 1984) inom ekonomisk teori, den om organisationen, 
ifrågasattes. För Cohen March och Olsen (1972) var organisationer samling-
ar av tillfälliga ordningar där beslut fattades på helt andra grunder är vad 
gängse ekonomisk teori vittnade om. Omvärlden tog plats såsom en spegel i 
organisationen där man i beslutsfattande ständigt kretsade kring frågan vad 
man borde göra utifrån vem man var jämfört med andra, individen tog plats 
med dennes egna önskningar och mål, problem stannade kvar i organisation-
en trots att beslut ständigt fattas; det var till delar organisation men också till 
delar anarki. För Weick (1979) var organisationen underordnad intresset för 
organisering, människor organiserade i ständiga processer av handling, me-
ningsskapande och gemensam förståelse; men utan att behöva ha gemen-
samma mål, snarare var de gemensamma medlen det centrala i organisering-
en. På så sätt både erkänns och problematiseras här också aktiviteten att or-
ganisera. Den erkänns genom att den ges en framträdande roll i organisat-
ioner, det är människors handlingar som utgör organisationerna och det 
handlandet är att organisera. Det problematiseras genom att organisering 
beskrivs som svår att råda över. Den stora berättelsen om organisationen 
stämde inte överens med de iakttagelser som de nya teorierna byggde på, nya 
beskrivningar och med det ny teori behövde ta plats för att få grepp om or-
ganisering och organisation.  

Att ifrågasätta organisationen som stor berättelse är inte detsamma som 
att ifrågasätta organisationens existens eller att den spelar roll. En anledning 
till detta är att organisationen är den struktur som gör handling och beslut 
möjliga. En andra anledning till att organisationen är viktigt är för att den 
stora berättelsen om organisationen fortfarande är stark (Meyer & Bromley 
2013). Efter att 70-talets organisationsteori försökt problematisera organisat-
ionen med stort O och visat att organisationer varken är särskilt rationella 
eller särskilt oberoende från sin omgivning så tycks organisationen med stort 
O bara ha fortsatt att växa i styrka. Problematiseringen har utvecklats i teo-
rier såsom Meyers (1994) rationaliserade omgivningar samt av Meyer och 
Bromley (2013) vilka talar om den världsomspännande idé om ”organisat-
ionen” vilket sammanfogar en disparat samling verksamheter såsom skolor, 
fabriker, redovisningsbyråer och fotbollsklubbar i en enhetlig bild av vad 
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”organisationer” gör. Här har managementteorier blivit det slags kunskaps-
system som Foucault (1970/1993) beskrev där vetenskaplig teori blir till 
vardagliga sanningar om hur världen fungerar, sanningar som helt enkelt 
utgör världen snarare än styr den. I den tid vi nu lever i och den tendens 
inom politiken och de offentliga samtalen att tala om högskolorna som en 
självständig verksamhet, mer än som en förvaltningsmyndighet, har beskri-
vits av Brunsson och Sahlin-Andersson (2000). De menar att statlig organi-
sering blivit till statliga organisationer genom att element såsom hierarki, 
identitet och rationalitet introducerats och alltmer utvecklats inom förvalt-
ningsmyndigheterna under senare år.  

Organisationen är även idag en mycket grundläggande institution i våra 
samhällen och som sådan fortfarande intressant att studera, den är intressant 
just för att den tillhör en av de stora berättelserna. På ett smått motsägelse-
fullt sätt har jag också använt mig av ordet, och tanken, ”organisation” - trots 
att jag försöker räta in mig i den kritik jag nyss presenterat. Visserligen har 
jag i den mån det har varit rimligt skrivit ”högskola” hellre än organisation 
med en tanke om att ”avorganisera” högskolan och låta den vara högskola. 
Som Meyer och Bromley (2013) tänker så är det vi organisationsforskare 
som har del i det kunskapssystem som nu utvecklas om organisationer, ett 
skäl till Organisationens fortlevnad och utveckling är att vi fortsätter be-
nämna den så och att göra anspråk på generaliserbara teorier.  

Avhandlingen har handlat om en högskola och hur den över tid utvecklar 
strömmar i samspel med politiska beslut. I texten och analysen har jag försatt 
oss nära högskolan och nära besluten, strömmarna är en empirinära kon-
struktion som vi inte vet så mycket om utanför det sammanhang jag låtit dem 
uppstå i. Nu ska vi fjärma oss från den lilla världen jag beskrivit och gå på 
utflykt utanför den. Jag ska diskutera hur idén om strömmar förhåller sig till 
idén om organisationen och idén om styrning. I detta ska jag fortsätta att 
vrida och vända på strömmetaforen. Jag ska kommentera högskolesektorns 
samtid. Och till sist ska jag teckna en bild av vad jag ser som intressanta 
frågor för framtiden. 

Strömmar som gränser för organisationer 
Den organisation jag studerat är Högskolan i Gävle, strömmarna är ämnet, 
linjen, forskningsanknytning och regional anknytning. Jag har inte studerat 
det politiska beslutsfattandet såsom strömmar i det att jag studerat varandet, 
jag har istället enbart studerat när de politiska strömmarna förändras. Detta 
är något av en motsägelse i metoden jag nyss beskrev där jag sa att vi inte 
ska ta förändring för given. Jag har ändå diskuterat politiska beslut och be-
skrivit förändring som förändring av strömmar, främst genom att beskriva 
hur det jag kallat lösningsprinciper utformas. Vi kan betrakta detta som 
strömmar utan en historisk och strukturerad undersökning, men vi kan inte 
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säga så mycket om strömmens egen utveckling. Om jag skulle ha studerat 
det politiska beslutsfattandet såsom en ström skulle jag, precis som jag be-
nämnt högskolan ”högskolan”, ha benämnt organisationen ”staten” eller 
möjligen närmare bestämt någon del av den, till exempel regeringen eller 
utbildningsdepartementet. Politiska beslut fattas inom ramen för organisat-
ionen staten – i det här fallet drivs reformer av regeringen och lagändringar-
na beslutas av riksdagen. Stat konceptualiseras ofta som just stat, medan en 
högskola är en organisation. Jag har tidigare sagt att stat och högskola kan 
betraktas som delar i samma organisation genom att definiera dem utifrån 
Ahrne och Brunsson (2011) idé om att formella organisationer består av fem 
element, medlemskap, hierarki, regler, övervakning och sanktion. Staten har 
kontroll över högskolans handlingar genom de fem elementen. Ett liknande 
sätt att se på stat och högskola i det avseendet att de kan betraktas som en 
organisation är Jacobsson, Pierre och Sundströms (2015) perspektiv vilka 
menar att staten organiserar sin förvaltning, snarare än styr den. De menar att 
organiseringen sker på två sätt, metaorganisering vilket är den typ av över-
gripande styrning som reformer innebär, samt genom mikrostyrning, ett 
slags anpassning till förändrade omvärldsförhållanden som ständigt pågår i 
relationer mellan de som jobbar på departementen och de som jobbar på 
förvaltningen. Det är en typ av organisering jag inte tittat på men som 
Jacobsson, Pierre och Sundström ser som nödvändig för upprätthållandet av 
organisationen staten. Att fatta beslut om högskolorna är ett område som 
statens metaorganisering och mikrostyrning kretsar kring. I organisationen 
staten finns en dualism vilken delar tjänstemännen inom staten i två grupper, 
de som jobbar i departementen och de som jobbar i förvaltningen. För 
Jacobsson, Pierre och Sundström (2015) är den grupp som jobbar inom de-
partementen den som i samråd med regeringen styr, eller organiserar, den 
andra gruppen som är ett slags utförare av politiken; genom mikrostyrning 
sker ett slags gemensam anpassning. Jag skulle vilja testa att helt separera 
Jacobsson med kollegors (2015) dualitet till två separata organisationer. Det 
som människor ägnar sin uppmärksamhet åt inom staten är att fatta beslut – 
att försöka organisera dem som utför de olika statliga uppdragen såsom att 
till exempel utbilda, forska och samverka. Jag vill föreslå utifrån min empiri 
samt Jacobsson, Pierre och Sundström (2015) att den statliga strömmen be-
står av olika former av beslutsfattande och organisering, det är dessa aktivi-
teter som upptar människors tid och energi inom staten. I fallet med de fyra 
reformerna har det handlat om organiseringen av högskolorna, särskilt vik-
tigt har principer och regler varit vilka bildat lösningar som blivit del av 
högskolan. Precis som i fallet med högskolans strömmar så påverkar högsko-
lan de statliga strömmarna, stat och högskola formar tillsammans de poli-
tiska beslut som rör högskolan. Jag har visat att de regler som utformas av 
staten är öppna för konstruktion i den lokala organisationen och att staten 
anpassar regelformandet utifrån högskolornas agerande. Jacobsson, Pierre 
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och Sundström (2015) idé om mikrostyrning skulle kunna vara en hjälp för 
att studera hur detta går till.  

Jag föreslår alltså att strömmarna inte är detsamma i en organisation som i 
en annan därför att det som upptar människors medvetande när beslut ska 
fattas över tid inte konvergerar i två olika organisationer. I högskolan är inte 
människor över tid sysselsatta med att fatta beslut och organisera den statliga 
förvaltningen av högskolorna; staten är inte sysselsatt med ämnet, linjen, 
forskningsanknytning och regional anknytning. Att strömmar finns som ett 
gemensamt projekt över tid definierar en organisation och sätter gränser mot 
andra organisationer. Gränsen överträds dock i fallet stat – högskola oupp-
hörligen, strömmarna är i det här fallet inte den enskilda organisationens 
angelägenhet, vare sig högskola eller stat får ha sina strömmar i fred för den 
andre. Man formar varandras strömmar, fragment ur dem delas men de är 
inte gemensamma.  

Strömmar som gränser för organisationer är en ofullständig definition av 
vad en organisation är, och huruvida den gäller i andra sammanhang är en 
fråga att fundera vidare på. Men jag tänker alldeles snart använda den defi-
nitionen för att diskutera föreställningen om ”autonomi” och ”frihet” i vårt 
samtida svenska högskolefält.  

Högskolans gränser i det samtida Sverige 
”Autonomireformen” vilken i propositionen fick det officiella namnet ”En 
akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor”340 har tagit plats 
i debatten om högskolefältet de senaste åren, från det att ”Autonomiutred-
ningen” tillsattes 2007341 och framåt.  

Frihetsbegreppet från 1993 års reform återfinns i 2011 års reform, där de 
flesta av förarbetena innehöll detta ord. 1993 såg vi att frihet fungerade både 
som ett slags övergripande princip och som ett eget mål, högskolorna skulle 
fungera som en ”fri och kritisk motkraft” till en ”alltför stark stat”. För att 
ändå behålla kontrollen över högskolorna skulle staten orientera försöken till 
organisering mot mål och resultat genom utvärdering. Detta skapade en ny 
ström. Den politiska agendan från 1993 har inte ändrats nämnvärt i reformen 
2011. Även här konstateras att ”En grundläggande uppgift för universitet och 
högskolor i ett demokratiskt kunskapssamhälle är att vara en självständig 
och kritisk reflekterande kraft i samhällsutvecklingen”342 Likaså betraktas 
frihet som en övergripande princip, som fortsättning på citatet ovan skrivs: 
”Denna uppgift kan vara svår att förena med generella regler för myndig-
hetsstyrning. En förutsättning för att tänka nya tankar, ifrågasätta invanda 
mönster eller identifiera eller reflektera kring utmaningar och möjligheter vi 
ännu inte sett men som kan bli avgörande för framtiden är att samhällets 
mest kunskapsintensiva institutioner så långt som möjligt står fria från direkt 
statlig styrning”343.  
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I reformen 2011 lyfts ”kvalitet” fram som ett centralt begrepp, här är fri-
het något som främjar kvalitet, genom att avreglera menar man att högsko-
lorna får bättre möjligheter att navigera utifrån egna förutsättningar och att 
detta främjar kvalitet344. Kvalitet kopplas till ansvar, man menar att en kon-
sekvens av att strävan efter kvalitet genom frihet är att ansvaret ökar och att 
den fortsatta politiska organiseringen kräver ett större ansvarstagande av 
högskolorna och särskilt av högskoleledningarna.   

I den terminologi som används i reformen innebär avreglering att de reg-
ler som kommer fram i högskolelag, högskoleförordning samt regleringsbrev 
minskar i antal och omfattning. Det innebär att regellösningar också minskar 
i omfattning - i högskolelagen och högskoleförordningen. I reformen 2011 
beslutas om att högskolorna själva får utforma sin ”interna” organisation”345. 
Här tar man bort regleringar gällande fakultetsnämnder och särskilda organ 
på högskolor som saknar fakultetsorganisation. Dock införs ett krav på att: 
”Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, 
om besluten kräver en bedömning av 1. uppläggning, genomförande av eller 
kvalitet i utbildningen, eller 2. organisation av eller kvalitet i forskning-
en.”346. Det betyder att högskolorna inte längre behöver ha det som brukar 
kallas kollegiala organ för de beslut som tidigare togs i fakultetsnämnder, det 
är denna ändring som fått uppmärksamhet i debatter om kollegialitet och 
ledning under åren runt reformen 2011.  

De idéer om organisationen med stort O som Meyers (1994) om rational-
iserade omgivningar samt Meyer och Bromleys (2013) om den världsom-
spännande idé om ”organisationen” förefaller vara något av en grundprincip 
för reformen 2011, att föreställa sig universiteten som en rationell organisat-
ion är en förutsättning för att ge dem allt det självbestämmande de får vad 
gäller utformning av organisationens olika delar. I 2011 års reform tilldelas 
högskolorna ett aktörskap som en egen autonom organisation där ansvaret 
för den egna utvecklingen läggs hos framförallt högskoleledningarna. An-
svar förutsätter ansvarighet (Lewin 2007) och ansvarighet förutsätter att 
någon kan tilldelas ansvaret, ansvarighet ligger inte hos en organisation utan 
hos individer som anses kunna påverka organisationens fortlevnad.  

Högskolorna är inte organisationer med stort O, den delar sina strömmar 
med staten och statens beslut är med och formar strömmarna. Utifrån dis-
kussionen om strömmar som gränser så kan vi förstå det som att högskolan 
är en organisation med gränser. Den gränsen går vid att de människor som är 
medlemmar i organisationen sysselsätter sig med strömmar som de över tid 
formar tillsammans. Ett förslag är då att graden av autonomi inte beror på 
hur fri högskolan är att bestämma över den egna formella organisationen 
utan att graden av autonomi beror på hur fri man är att själv råda över sina 
strömmar. Samtidigt som det är en begränsande definition av organisationer 
och autonomi så är den väldigt vid eftersom vi egentligen vet väldigt lite om 
hur strömformning går till. Men om graden av autonomi handlar om att 
forma strömmarna så bör det vara viktigt att reda ut vilka dessa människor 
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eller grupper är som får vara med i detta, och vilket inflytande de har. För att 
säga något normativt om autonomi måste man då också ha en idé om vilka 
dessa människor, eller grupper av människor, bör vara. 

Besluts- och tillträdesstrukturen i dagens högskolor 
Vilka dessa grupper bör vara är en del av den debatt som uppstått runt auto-
nomireformen (se till exempel Ahlbäck et. al 2016; Mogren et. al 2016; Ri-
der, Hasselbäck & Waluszewski 2013). Diskussionerna i samtiden har också 
rört utredningar och reformer rörandes befattningar, kvalitet och resurser. 
Ofta har debatten handlat om de ideologier och idéer som kretsar kring 
själva förslagen och lagändringarna. För något år sedan fick debatten ny 
kraft då den så kallade ”Ledningsutredningen”347 kom med ett betänkande 
kring hur högskolorna ska ledas lokalt.  

Diskussionen om autonomireformen samt befattningsutredningen tycks i 
mycket handla om förändrad besluts- och tillträdesstruktur i högskolorna. 
Det kollegiala inflytandet blir detsamma som kollegiala beslutsfattande or-
gan (se vidare diskussion i Sahlin & Eriksson-Zetterqvist 2016). Något som 
jag diskuterat som en central regel vad gäller den formella organisationen är 
den besluts- och tillträdesstruktur som finns i organisationen (Cohen et al. 
1976). Besluts- och tillträdesstrukturen dikterar vem som har tillträde att 
delta i vilka beslut och vem som måste delta i vilka beslut. Den regeln kom-
mer i kombination med hur den individ som har tillträde till beslutssituation-
en dels väljer att delta i beslutssituationen och dels för upp sina egna före-
ställningar om vad gångna löften, komna ur beslut, på agendan. Om de poli-
tiska besluten förmår högskolan att ändra det forum där man fattar beslut för 
att komma underfund med vem man är och hur man konstruerar strömmar, 
så kommer antagligen andra individer delta i besluten än tidigare. Besluts- 
och tillträdesstrukturen ändras.  

Det innebär att ett sätt för staten att ha inflytande över hur högskolan for-
mar strömmarna är genom inflytande över dess besluts- och tillträdesstruk-
tur, något som stora delar av högskolelagen och högskoleförordningen är 
upptagna med. I reformen 2011 så får rektor och högskoleledning möjlighet 
att koncentrera beslutsmakt hos sig skälva. Det behöver inte innebära att de 
gör det, men det ligger i deras händer, om vi ska titta på reglerna, att avgöra 
besluts- och tillträdesstrukturen. I enlighet med den rationella organisationen 
har rektor och styrelse också ansvar för högskolans fortlevnad. Men som 
förvaltningsmyndighet så ska myndighetschefen och styrelsen också vara 
statens förlängda arm. Det är inte särskilt svårt att tänka att kombinationen 
av att tilldela någon ansvar samt tilldela den rätten att beslut om vem som 
ska besluta kan koncentrera makten till den som har ansvaret. Men det är en 
empirisk fråga vilken som jag diskuterat behöver förstås utifrån mer förut-
sättningslösa idéer om vilka grupper som finns på högskolan samt vad infly-
tande egentligen innebär 
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Jag vill då föra fram en idé som går i linje med tanken att hellre än att 
studera förändring så bör vi studera varande. Idén är att vi inte ska ta för 
givet vilka grupper som finns i en högskola, till exempel kollegium, admi-
nistration och förvaltning. I att förstå vilka grupper som ges tillgång till att 
forma strömmarna så måste vi också se hur grupper definieras genom sam-
spelet mellan politiska beslut och högskolans beslut. Vi ska inte ta kategorier 
för givna när vi tänker på strömmar och beslut, vi ska tänka på vad som hän-
der i organisationen. Till detta hör också att överväga olika typer av infly-
tande. Att fundera på är hur beslutsmakt skiljer sig från beredande makt, 
alltså att man lägger grund för beslut i ett ärende och hur dessa två skiljer sig 
från rådgivande makt. Vi ska inte, till exempel, ta för givet att högskolesty-
relsens beslutsmakt är större än det inflytande som de samlade rådgivande 
organens röst utgör, eller rektors förmåga att bereda ärenden för den delen. 
Även detta är empiriska relationer att utreda, som delvis styrs av de politiska 
besluten.  

Jag vill understryka vikten av att inte använda begrepp som frihet, auto-
nomi och reglering varken lättvindigt eller på någon annans villkor, kanske 
helst inte alls. Reformen 2011 är inpå dess bara skinn iklädd olika frihets- 
och autonomibegrepp där det finns en politisk agenda. De böcker som skrivs 
som svar har också ofta en agenda där föreställningar om ”den akademiska 
friheten” presenteras. Begreppen är inte neutrala eller teoretiska och knappt 
ens vardagliga utan skapade i ett sammanhang av retoriska överväganden. 
Det blir då viktigt att vara varsam och aktsam i att anamma samma be-
greppsapparat och att inte tänka på vad som händer i autonomireformen som 
frihetsskapande, men inte heller att den inte skulle vara det. Det finns myck-
et som tyder på att graden av och typ av frihet, om begreppet ens ska använ-
das, bättre definieras genom empiriska analyser av vad högskolorna gör med 
de politiska besluten och inte utifrån den politiska agendan (Wedlin och 
Pallas 2017). Vad de politiska besluten innebär skapas i den lokala organi-
sationen där de blir till nya beslut och lokal organisering. Huruvida det blev 
fritt eller inte vet vi inte förrän vi sett vad som hände och förrän vi är över-
ens om vilket frihetsbegrepp som är giltigt, vilket begrepp som definierar 
inflytande, vilka grupper som verkar i högskolorna, samt vad det är som 
antas vara autonomt – vilken är organisationen?  

Konflikt och stabilitet  
Jag inledde hela avhandlingen med ett citat från beslutssituation 9 som illu-
strerade närvaro av konflikt i beslutsprocessen. Konflikten tycktes handla 
om två saker – hur högskolan skulle organiseras och vem som skulle få vara 
med och bestämma. Idéer om att beslutsprocesser ska vara kollegiala och att 
högskolor ska fungera demokratiskt känns igen från debatten om reformen 
2011. Jag ska nu återknyta till den här händelsen och sprida ljus över den 
genom de diskussioner som jag hittills fört i avhandlingen. 
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Vi antar att reformen 1993 ledde till att högskolan till delar bytte forum 
för att lösa problem och hitta problem till intressanta lösningar, det ställe där 
organisationens medlemmar kan samlas och fokusera på kartritning, där 
förenklingar av verkligheten som fungerade som ett sätt att komma överens 
skapades; där strömmar formades. Samtidigt kan vi iaktta att beslutssituation 
8 och 9 är de mest konfliktfyllda av alla de nio beslutssituationerna.  

En förklaring till konflikten i beslutssituation 9 kan vara rektors besluts-
förhet i kombination med att hon varken hade kunskap om högskolan eller 
särskilt mycket legitimitet inom den som nytillträdd. Samtidigt kan vi tänka 
att besluten drevs igenom just för att hon ville skapa legitimitet, främst mot 
styrelsen i det här fallet när hon visade att hon tog de ekonomiska bekymren 
på allvar. Tanken om det starka rektorsämbetet var på frammarsch i Sverige, 
men hade ännu inte nått lagstiftningen genom reformen 2011 då mer be-
slutsmakt koncentrerades kring högskoleledningen. Det som rektor gjorde 
med den formella organisationen när akademierna inrättades fanns stöd för i 
lagstiftningen långt innan hon gjorde det, och långt innan den nya lagstift-
ningen kom till. Det var alltså inte så att den nya lagstiftningen 2011 var det 
som möjliggjorde akademierna och borttagandet av kollegiala institutions-
styrelser, det hade regelmässigt varit möjligt långt innan dess.  

En annan förklaring till konflikten är förändrad besluts- och tillträdes-
struktur till själva beslutssituationen, att vara med i översynen av den for-
mella organisationen. Att bli utestängd från en beslutsprocess man förut fått 
delta i eller få en annan roll i processen kan skapa konflikt genom den reella 
minskningen av inflytande eller känslan av minskat inflytande. Högskolans 
former med att involvera alla enheter inom högskolan i flera remissrundor 
som sammanfattades och utgjorde underlag för nya förslag fanns redan i 
beslutssituation 1 och höll på till beslutssituation 7. Även ”informella organ” 
involverades i besluten på ett systematiskt sätt. Denna systematik saknas 
redan i beslutssituation 8 och fortsätter i beslutssituation 9. I beslutssituation 
8 finns istället en referensgrupp och man gör intervjuer med prefekten. I 
beslutssituation 9 finns ett antal arbetsgrupper som rektor till stora delar 
tillsätter. Andra som ges inflytande är externa utvärderare samt kommunikat-
ionschefen. Röster för att det inte gått rätt till i processen är vanliga, något 
som inte är fallet i de tidigare beslutssituationerna. Samtidigt var det inget i 
lagen som ändrade just besluts- och tillträdesstruktur till beslut om den över-
gripande formella organisationen under den här tiden. Detta måste ha föränd-
rats av någon annan Vilken är en empirisk fråga. Högskolans ändrade storlek 
kan vara en delförklaring. Med tanke på att tidpunkten för den här ändringen 
sammanfaller med tidpunkten för den ändrade politiska principen 1993 kan 
vi fundera på och dessa två trender hänger ihop utan att vara kopplade till 
ändrade regler. Vi kan också fundera på om det kan förklaras med skeenden 
direkt utanför relationen högskola – politiska beslut.  

 En tredje förklaring till konflikten skulle kunna vara att beslut om den 
formella organisationen från och med beslutssituation 8 faktiskt handlade om 
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förändring på ett sätt som tidigare beslutssituationer inte gjort. March, 
Schulz och Zhou (2000) skriver om förhållandet mellan skrivna, formali-
serade regler såsom den formella organisationen uttrycker i relation till för-
ändring och stabilitet. De menar att perioder av stabilitet i regler, alltså att de 
inte ändras, leder till att den kompetens som utvecklas ur regeltolkande ack-
umuleras. Det uppstår alltså något slags lärande av rutiner och regler som 
lämnas i fred. Ju mer sådan ackumulation desto motståndskraftigare blir 
regeln. Ett slags institutionalisering sker av regeln. Om jag uttrycker en lik-
nande idé men genom avhandlingens ramverk skulle det vara att de löften 
som beslut om den formella organisationen skapar ges allt fler betydelser 
med tiden och där dessa betydelser blir det centrala för människor istället för 
beslutet i sig. Vi kan tänka oss att efter en längre period av icke-förändring 
såsom mellan beslutssituation 7 och 8 och ännu mer mellan 8 och 9 så har 
den formella organisationen genomgått denna process där människor gjort 
reglerna till sina egna. När man sen åter försöker knyta ihop allt det som 
löftet har utvecklats till hos människor blir det svårare att knyta, flera och 
motstridiga konstruktioner av löftet ska samlas i ett och samma beslut om 
den formella organisationen. Detta leder till motstånd i organisationen. Detta 
medför så att en förändrad formell organisation inte längre endast upplevs 
som ett medel för att anpassa strömmar till varandra och till organisationen, 
utan också ett mål att uppnå, förändringen står för något mer än ett överens-
kommande. Det finns här en del som talar för att förändringen handlar om 
den femte strömmens utveckling, i alla fall vad gäller beslutssituation 9. De 
som motsätter sig förändringen vill inte bli en ”ny högskola”, kvalitativt 
differentierad från universiteten, man vill inte överge ämnesströmmen auto-
nomi från de andra strömmarna. Beslutssituation 9 ställer strömmarna på sin 
spets när de knyts ihop i en och samma formella organisation, det är det mot-
ståndet handlar om. 

De olika sätten att förklara konflikten på sätter fingret på något centralt i 
relationen högskola – stat. Det är att vi inte kan förklara vad som händer i 
högskolorna med endast kunskap om vad som händer i de politiska besluten, 
vi kan inte heller förstå det endast som interna organisatoriska processer. 
Den typ av rationalisering av högskolorna vi har att göra med här kan visser-
ligen relateras till en förändring som skedde redan 1984 då högskoleledning-
ar gavs utökad makt för att kunna driva en rationellare högskola. Men ut-
vecklingen mot den typen av rationell högskola har drivits av både högsko-
lorna själva och de politiska besluten i samspel. Högskolan har inte endast 
låtit sig styras av denna princip utan också varit med och utvecklat den på 
egen hand. Vad som händer i högskolorna är ett resultat av samverkan mel-
lan både statliga beslut, högskolans historia och högskolan egna beslut.  
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Att se sig själv genom de politiska besluten 
Jag föreslog i det första avsnittet i del 2 att vi kan betrakta ändringar av den 
formella organisationen i Gävle som ett sätt att konstruera lösningar och 
problem på en specifik situation i organisationens, och att i detta uppstår 
omformning av strömmarna. Jag beskrev den formella organisationen som 
ett medel för att anpassa och uppfinna strömmar. Det förefaller vara så att 
det i Högskolan i Gävle hände något efter beslutssituation 7 då förändringar 
av den formella organisationen tycktes upphöra som en rutinartad, och even-
tuellt stabiliserande aktivitet. Något uppenbart i det här brottet som inbjuder 
till diskussion är statens förändrade styrprincip vid beslutssituation 7 när de 
lösningsprinciper som formades runt olika frihets- och kvalitetsbegrepp ut-
vecklades; efter detta gick antalet beslutssituationer ner. Ett sätt att tänka 
kring anledningen till att den formella organisationen slutade att fungera som 
ett forum för att anpassa och uppfinna strömmar genom problem och lös-
ningar, är att de politiska besluten hittade andra punkter i högskolan för hög-
skolan själv att identifiera som problematiska eller fyllda av möjligheter. 
Strömmen gjorde så att högskolan hittade andra situationer för detta arbete. 
Givet detta skulle det innebära att en följd av övergripande förändringar av 
de principer som de politiska besluten vilar på kan uttryckas som förändring 
av den plats, den praktik eller den aktivitet i organisationen där högskolan 
själv konstruerar problem och lösningar. Förändrade principer för politiska 
beslut blir då ett sätt att rikta om organisationens uppmärksamhet på sig 
själv.  

Om vi kan förstå något mer om högskolans sätt att flytta runt uppmärk-
samheten i organisationen för att anpassa och uppfinna strömmar genom 
problem och lösningar i relation till politiska beslut, så kan vi förstå något 
mer om möjligheten för staten att genom förändrade lösningsprinciper vara 
med och anpassa och uppfinna själva strömmarna. Det vill säga vad statens 
försök till organisering för med sig för själva kärnan i högskolorna och uni-
versiteten.  

Vad detta innebär i form av strömkonstruktion behöver utforskas i empi-
riska studier; i den studie jag gjort så finns visserligen en del överskotts-
material som kan guida en framtida sådan undersökning, men det finns inget 
i den strukturerade empirin som berättar något om detta. Vi vet inte vart den 
ström som skapades 1993 tog vägen.  

Detta är något jag vill veta mer om, jag vill hitta de ställen i organisation-
en där högskolan numera konstruerar problem och lösningar och formar sina 
strömmar. Vilka är dessa ställen? Vad händer där? Jag vill också veta mer 
om vem mer som formar strömmarna, inom staten och inom högskolan. Vi 
kan inte ta för givet att detta arbete sker inom ramen för den övergripande 
lagstiftningen. Det är inte därifrån som principerna om kvalitet och frihet 
utgår. Detta gör inte att högskolelagen eller förordningen är ointressanta, det 
är bara det att det inte är de enda regler att leta i. En förordningstext som är 
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av intresse här är dock examensordningen348 vilken var en av grunderna i 
den nya lagstiftningen i reformen 1993 och som tar sikte på vad studenterna 
ska kunna för de olika examina som finns. För att den ska bli ett mål så krävs 
dock att någon kontrollerar målen. Detta görs genom utvärderingar som kan 
vara mer processinriktade eller mer resultatinriktade. UKÄs styrdokument, 
utvärderingsgrupper, utvärderingsresultat, utbildningsdepartementets interna 
dokument, utvecklingen av examensordningen. Kanske är det där någonstans 
man kan börja leta efter förgreningar av strömmen från 1993 hos staten, 
vilka de regler var som utvecklades ur den nya lösningsströmmen. Vilka 
ställen i organisationen som högskolans egen uppmärksamhet riktas mot 
efter delningen av strömmen är också oklart. Lärarlag, kursplaner, studie-
handledningar, litteraturlistor, centrala styrdokument på högskolan, examin-
ationsuppgifter, programupplägg; där någonstans kanske ett letande efter 
formandet av strömmarna kan börja.  

På detta sätt skulle vi också få veta mer om vad en ström är och hur relat-
ionen mellan ström och besluts- och tillträdesstruktur ser ut. Genom att leta 
efter strömmarna på fler ställen ser vi hur de formas och av vem; vem som 
har inflytande och vad inflytande innebär. Det måste vara ett så förutsätt-
ningslöst letande som möjligt, vi kan inte veta var strömmarna konstrueras. 
Detta gäller i högskolan och där de politiska besluten tas. Om sådana ställen 
inte finns i högskolan eller hos staten, är väldigt spridda eller svåra att hitta 
på något av ställena så kan uppgiften vara att fundera på vad det är ett ut-
tryck för. Förändringen av relationen mellan politiska beslut och högskolans 
beslut är större än vad som kan ses i min empiri och större än debatten om 
besluts- och tillträdesstruktur i formella organ. En undersökning av vad som 
hänt med kvalitets- och frihetsströmmen sedan 1993 skulle säga något om 
vad denna förändring består i. En omvänd historisk undersökning som sen 
tar sig an perioden innan 1993 skulle ge möjligheter till jämförelser mellan 
de två styrströmmarna och hur lokala beslut samspelat.  

Till sist 
Genom detta avslutande avsnitt har jag vänt och vridit på strömmetaforen, 
ibland kanske jag har tänjt på den någon centimeter för långt. En del diskuss-
ioner går utanför vad jag har belägg för i empiri och teori och motsäger 
kanske till viss del det jag sagt. Till exempel så ska man vara försiktigt med 
att utan empirisk undersökning säga vad en ström är. Man ska vara försiktig 
med att sätta den i sammanhang man inte sett genom empirin att den finns i. 
Stora delar av detta avsnitt kan ses som förslag på hur vi kan tänka vidare 
och vad strömmetaforen eventuellt kan få oss att upptäcka i fortsättningen. 
Till viss del har denna vilda användning också bidragit med att tydliggöra 
vad strömbegreppet inte är. Det är inte en institution eller diskurs, den är inte 
styridéer. Syftet med strömmetaforen är att hitta det gemensamma i besluts-
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situationer över tid och att försöka förstå ordning i oordning, det organise-
rade i anarkierna. Tanken om strömmar bygger visserligen på postmoderna 
idéer där den rationella organisationen ifrågasätts men det är ingen postmo-
dern teoretisering i den meningen att den strävar efter att lyfta fram irrat-
ionalitet och kaos. Den har inte heller ett inbyggt maktfokus, varken vad 
kommer till institutionellt tryck, diskursiva verkningar eller legal makt. Jag 
har dock en idé om att genom strömmetaforen se vilka människor som har 
inflytande och vad det inflytandet består i. Det mina idéer eventuellt kan 
bidra med i en fortsatt diskussion är att de lägger vikt vid vad som faktiskt 
händer i högskolan och möjliggör att se den som medskapare av de politiska 
besluten, att se politiken inte bara som formandes rationella organisationer 
utan också att den formar högskolans egna strömmar. Meningen och målet 
med strömmetaforen är att ta hänsyn till och med viss kärlek närma sig den 
strävan efter mening som organisering innebär för människor. Det är att ut-
veckla förståelse för hur saker kan funka trots disparata mål, osäker omvärld 
och individers olika viljor, men också att undersöka inflytande och vem som 
organiserar vem. Samt det viktigaste, att inte på förhand erkänna en om-
världs påverkan på en organisation utan att först fråga sig vad som pågår i 
organisationen.  
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Epilog 

November 2016  

Det är höst i Sverige och i Gävle. Det överraskande snöfallet i början av 
månaden töar bort i plusgraderna. Snön slaskar. På Kungsbäck, den del av 
Gävle där högskolan har sitt campus har de gamla regementsalléerna singlat 
ner ett kaos av höstlöv som färgar snön gulbrun. Mörkret lägger sig över 
Sverige. Inne på Kungsbäck är det dock inte lika bistert. Regeringen har 
utökat antalet platser till högskolan349 och det finns mer myndighetskapital 
än vad man kan göra av med. Två nya masterprogram och två nya magister-
program har startats och för att vara en ny högskola är söktrycket högt. Det 
största problemet torde vara att hitta lärare och annan personal i den utveckl-
ingsfas som högskolan nu befinner sig i. Vad som kanske är mer bekymmer-
samt för högskolan är forskningsanslagen, basanslagen från staten räcker 
inte långt även om en satsning görs i forskningspropositionen för de kom-
mande åren, de räcker knappt att söka externa forskningsanslag med350. Följ-
den är att de externa forskningsanslagen blir låga. Den tid som människor 
kan avsätta för att söka anslag är en viktig del, men så är också tidigare 
framgångsrik forskning, att ha och att kunna anta doktorander samt kunskap-
er kring hur man söker anslag. Det blir lätt att hamna i gång där mycket 
undervisning inte ger tid för att söka pengar och när inga pengar finns så, så 
finns ingen möjlighet att forska varför man då får undervisa. För de som 
redan har forskningsmedel blir det dock enklare. Där finns framgångsexem-
pel, framförallt inom profilområdena Byggd Miljö och Hälsofrämjande ar-
betsliv finns en del stora anslag351. På Byggd Miljö drivs en forskarskola 
med ett tiotal industridoktorander med finansiering från KK-stiftelsen. Man 
forskar bland annat på fjärrvärme. Många av HiGs egna doktorander är indu-
stridoktorander, med ena foten i ett företag i regionen och den andra i högs-
kolan352. Forskningsprofilerna fungerar. Samtidigt som forskningsprofilerna 
avgränsar så kan man börja skönja tendenser att de breddas vart efter tiden 
går, när examensrätten begränsas till ett område så blir det området attraktivt 
för fler ämnen (Benner, Stensaker & Unemar Öst u.å.). Som exempel har 
Högskolan i Gävle idag en pågående process där företagsekonomin har an-
sökt om att få bli ett ämne inom forskningsprofilen ”Byggd miljö”. Det finns 
skäl att tro att den femte strömmen fortsätter att förstärkas. Om vi tittar på de 
forskningsområden som de nya högskolorna ges rättighet att examinera i så 
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liknar de Gävles profiler, pedagogiskt arbete, biblioteksvetenskap, innovat-
ionsvetenskap, evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete (se vidare tabell 3-
11).  

Politisk vilja verkar finnas att behålla och utveckla högskolorna, men det 
finns få idéer om hur detta ska kunna ske när forskningsmedlen koncentreras 
till forskningsprofilerna samtidigt som grundutbildningen är mycket bredare 
än så. Forskningsprofilerna har möjligen ökat forskningen på de nya högsko-
lorna, frågan är hur det ser ut med bredden Hur blir det med forskningsan-
knytningen i grundutbildningen då? Vad händer långsiktigt med utbildningar 
där lärarkollektivet endast undervisar? De fyra strömmarna fortsätter att 
nötas mot varandra trots den femtes utveckling, Anpassningen av ämnes-
strömmen och forskningsanknytning kommer vara ett ständigt projekt för 
högskolan att arbeta med. De lämnar inte högskolan nu och inom överskåd-
lig framtid kommer de inte göra det. Ingen av strömmarna går att med lätthet 
helt lagstifta bort. De går inte att besluta bort på lokal nivå, men de förändras 
hela tiden.  

Den bild jag presenterar här ovan är en samtida bild av strömmarna i 
Högskolan i Gävle. Bilden är inte grundad i det slags analys jag företagit i de 
nio beslutssituationerna, men börjar vi dra i de tåtar jag slängt ut så kommer 
vi se ett arbete med att forma strömmarna som liknar detta. Sett från år 2016 
så tycks den femte strömmen vara på frammarsch. Vad vi inte ser är det som 
jag beskrev i slutet av den avslutande delen, om vart kvalitets- och frihets-
strömmen tog vägen. Förutom frågan om forskningsprofilen så pågår annan 
anpassning på annat håll. Det finns många rum att leta i, både i den här hög-
skolan, i andra högskolor, i universiteten; i Sverige och utanför Sveriges 
gränser.  
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Bilaga  
Om tabellerna: All information i tabellerna är hämtade från respektive hög-
skolas hemsida 4 december 2016. Information om pågående ansökningar är 
hämtad från UKÄs hemsida 4 december 2016. Tabellerna saknar viss in-
formation vad gäller ett par högskolors underenheter, detta påverkar dock 
inte att syftet med tabellerna uppnås – att erbjuda en översikt över högsko-
lornas organisationer och ämnesindelningar för att skapa förståelse för vilket 
slags arbete som pågår med det akademiska ämnet, yrkesutbildning och 
forskningsprofil. Forskningsprofilen är inte inrättad i linje med de organisa-
toriska enheterna i tabellerna eftersom de inte rent formellt har koppling till 
en specifik akademi, institution, sektion eller liknande. Det är högskolan i 
sig som har rätt att utfärda examen. I praktiken är profilerna ofta kopplade 
till en specifik akademi, om detta berättar dock inte tabellerna eftersom det 
är ett alltför omfattande arbete att kartlägga. Högskolorna har i flera fall 
slagits ihop och bytt namn. Att notera är att ingen av högskolorna kan sägas 
ha ”lagts ned”. I ett fall (Högskolan i Kalmar) så har den slagits samman 
med ett universitet (Växjö), de två bildar nu tillsamman Linnéuniversitetet. 
Högskolan i Jönköping drivs sedan 90-talet i stiftelseform och är därmed att 
betrakta som utvecklad ur andra politiska beslut än de statliga högskolorna. 
De högskolor som är redovisade här är de högskolor som finns idag som kan 
betraktas som kommande ur reformen på 70-talet. 

 

Tabell 3. Högskolornas formella organisation, översikt  
 
Högskola Övergripande 

enhet 
Ledningstitel Underenhet Ledningstitel 

Högskolan i 
Borås 

Akademier (3 st) 
 

Akademichef Sektioner Sektionschef 
 

Högskolan i 
Dalarna 

Akademier (3 st) Akademichef Avdelningar Avdelningschef  

Högskolan i 
Gävle 

Akademier (3 st) Akademichef Avdelningar Avdelningschef  

Högskolan i 
Halmstad 

Akademier (4 st) Akademichef Avdelningar Chef/Avdelnings
chef/Verksamhet
schef 
 

Högskolan i 
Skövde 

Institutioner (5 st) Prefekt Ämnesavdel-
ningar 

 

Högskolan 
Kristianstad 

Sektioner (2 st) Sektionschef Avdelningar  

Högskolan 
Väst 

Institutioner (4 st) Prefekt Avdelningar Avdelningsledare 

Mälardalens 
Högskola 

Akademier (4 st) Akademichef Avdelningar  
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Tabell 4. Högskolan i Borås, indelning av ämnen och ämnesområden samt forsk-
ningsprofil  

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
Akademin för textil, teknik 
och ekonomi 
 
 

Design 
Företagsekonomi och textilt 
management 
Ingenjörsvetenskap 
Resursåtervinning och sam-
hällsbyggnad, 
Textilteknologi 
 

 
 

Akademin för vård, arbetsliv 
och välfärd 
 

Arbetsliv och välfärd 
Vårdvetenskap 
Vårdvetenskap samt sexuell 
och reproduktiv hälsa 
Akut- och prehospital vård 
samt medicinsk teknik 
 

 

Akademin för bibliotek, in-
formation, pedagogik och IT 
 

Biblioteks- och informations-
vetenskap, 
Förskollärarutbildning 
Lärarutbildningen 
Informationsteknologi 
Pedagogisk utveckling och 
forskning 
 

 

   
  Biblioteks- och Informat-

ionsvetenskap 
Människan i vården 
Resursåtervinning 
Textil och mode  
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Tabell 5. Högskolan i Dalarna, indelning av ämnen och ämnesområden samt forsk-
ningsprofil 

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
Akademin Humaniora och 
medier 

Medier 
Språk 
Humaniora 
 

 

Akademin Industri och sam-
hälle 

Data och informationshanter-
ing  
Energi, skog och byggteknik 
Material och teknik  
Näringsliv och företagande  
Regionala studier 

 

 
Akademin Utbildning, hälsa 
och samhälle 

 
Geografi, Natur och Matemat-
ikdidaktik 
Utbildningsvetenskap 
Idrott och Medicin 
Samhälle och Välfärd 
Omvårdnad 

 

  Mikrodataanalys 
  Evidensbaserat hälso- och 

välfärdsarbete (ansökan 
inskickad till men ej prövad 
av UKÄ) 
Pedagogiskt arbete (ansökan 
inskickad till men ej prövad 
av UKÄ) 
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Tabell 6. Högskolan i Halmstad, indelning av ämnen och ämnesområden samt 
forskningsprofil  

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
Akademin för ekonomi, 
teknik och naturveten-
skap 

 

Biomekanik och 
maskinteknik 
Bygg-  och energiteknik 
Ekonomi och juridik 
Innovation Management 
Marknadsföring 
Miljö- och biovetenskap 

 

 

Akademin för lärande, 
humaniora och samhälle 

 

Lärande  
Humaniora och samhälle 

 

 

Akademin för infor-
mationsteknologi 

 

CC-lab  (Computing and 
Communication) 
IS-lab (Intelligent Sys-
tems) 
MI-lab (Man and Infor-
mation technology) 
MPE-lab (Mathematics, 
Physics and Electrical 
engineering) 

 

  Informationsteknologi 
Innovationsvetenskap 
Hälsa och livsstil 
Tillämpad naturveten-
skap (ansökan inskickad 
till men ej prövad av 
UKÄ) 
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Tabell 7. Högskolan i Gävle, indelning av ämnen och ämnesområden samt forsk-
ningsprofil 

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
Akademin för utbildning 
och ekonomi 

 

Ekonomi 
Humaniora 
Utbildningsvetenskap 

 

 

   
Akademin för hälsa och 
arbetsliv 

 

Hälso- och vårdvetenskap 
Socialt arbete och psyko-
logi 
Arbets- och folkhälsove-
tenskap 

 

Akademin för teknik och 
miljö 

 

Bygg- energi- och miljö-
teknik 
Industriell utveckling, IT 
och samhällsbyggnad 
Elektronik, matematik 
och naturvetenskap 

 
 

 

  Bygd miljö 
Hälsofrämjande arbetsliv 
 

 

Tabell 8. Högskolan i Kristianstad, indelning av ämnen och ämnesområden samt 
forskningsprofil  

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
   
Sektionen för hälsa och sam-
hälle 
 

Design och dataveten-
skap 
Ekonomi och arbetsliv 
Oral hälsa och folkhälso-
vetenskap 
Samhällsvetenskap och 
integrerad hälsoveten-
skap 
Sjuksköterskeutbildning-
arna 

 

Sektionen för lärande och 
miljö 
 

Humanoria 
Naturvetenskap 
Pedagogik 
Mat- och måltidsveten-
skap 

 

 

  Ingen rättighet att utfärda 
doktorsexamen 
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Tabell 9. Högskolan i Skövde, indelning av ämnen och ämnesområden samt forsk-
ningsprofil  

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
   

Institutionen för biovet-
enskap 

 

Bioinformatik och ekologi 
Kognitiv neurovetenskap och 
filosofi 
Molekylärbiologi 

 

   
   
Institutionen för handel 
och företagande 

 
Institutionen för hälsa 
och lärande 

 
Institutionen för infor-
mationsteknologi 

 
Institutionen för ingen-
jörsvetenskap 

 
 

i.u  

  Informationsteknologi 
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Tabell 10. Högskolan i Väst, indelning av ämnen och ämnesområden samt forsk-
ningsprofil  

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
Institutionen för ekonomi 
och IT 
 

Företagsekonomi  
Informatik 
Juridik, ekonomi, statistik och 
politik   
Medier och design 
 

 

Institutionen för individ 
och samhälle 
 

Socialpedagogik och sociologi 
Utbildningsvetenskap och språk 
Psykologi, pedagogik och organ-
isationsstudier 
 

 

Institutionen för hälsove-
tenskap 
 

Hälsopromotion och vårdveten-
skap   
Omvårdnad - grundnivå  
Omvårdnad - avancerad nivå  

 

   
Institutionen för ingenjör-
svetenskap 
 

Produktionssystem  
Avverkande och addi-
tiva tillverkningsprocesser    
Svetsteknologi  
Maskinteknik och naturveten-
skap   
Data-, elektro- och lantmäter-
iteknik  
 

 

    Produktionsteknik 
  Informatik med 

inriktining mot ar-
betsintregrerat lä-
rande 
Pedagogik med in-
riktning mot ar-
betsintegrerat lä-
rande  
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Tabell 11. Mälardalens högskola, indelning av ämnen och ämnesområden samt 
forskningsprofil  

Övergripande enhet Underenhet Forskningsprofiler 
Akademin för ekonomi, sam-
hälle och teknik  
Akademin för hälsa, vård och 
välfärd  
Akademin för innovation, 
design och teknik  
Akademin för utbildning, 
kultur och kommunikation 

i.u.  

   
   
  Inbyggda system 

Innovation och produktreal-
isering 
Miljö- energi och resursopti-
mering 
Industriell ekonomi, arbetsliv 
och styrning 
Didaktik 
Hälsa och välfärd 
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