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1. Inledning  

Att vara rektor för en högskola eller ett universitet formellt sett att vara en myndighetschef, men 

detta uppdrag skiljer sig tydligt från chefer vid andra myndigheter. Verksamhetsspecifik 

kompetens och kunskap utgör nämligen ett grundläggande krav. Lärosäten är utöver att vara en 

förvaltningsmyndighet även en professionell organisation vars verksamhet är kunskapsintensiv 

och de yrkesverksamma, d.v.s. de akademiska lärarna, är experter. Dessa individer är delar av 

kollegiet, präglade av självständighet och vars lojalitet ligger gentemot professionen mer än 

organisationen.1 Ämbetet innefattar därmed dels att vara linjechef i form av en myndighetschef 

som ansvarar inför regeringen, dels att vara en akademisk ledare för kollegiet, vars huvudsyfte 

är värnandet om den oberoende kunskapen och den fria forskningen. Ämbetets dualistiska 

karaktär medför en balansakt mellan att beskydda kollegialiteten och samtidigt uppfylla 

linjeorganisationens krav. Balansen blir allt svårare att upprätthålla då avregleringar och 

ändringar i lagtext och praxis förskjuter makt och inflytande från professionen och till linjen.2 

Styrelsen som tidigare bestod av professorer och dekaner består numera till majoritet av 

regeringstillsatta externa ledamöter, och endast en femtedel av representationen innehas av 

lärare.3  

Den kollegialitet som under nästan 300 år har styrt universiteten har under de senaste 

decennierna urholkats både vad gäller högskolestyrelsernas sammansättning, där de 

akademiska lärarna successivt har förlorat i inflytande, och vad gäller kollegiets beslutsmandat 

inom högskolan som har krympt och på vissa ställen helt tagits bort. Ur ett samhälleligt 

perspektiv speglar detta en politisk förändring som premierar en mer företagslik styrning av 

lärosäten, där kollegiet har förlorat sitt interna självstyre till förmån för ett ökat 

självbestämmande för lärosätenas ledningar. Ett självbestämmande som alltså ligger i händerna 

på styrelsen.4  

                                                 

 

1 Haikola, 2009, s.108. 
2 Haikola, 2000, s.47; Sundberg, 2013, 2014.  
3 Högskolelagen (HL) 2:4; Högskoleförordningen (HF) 2:1; HF 2:7a. 
4 Haikola 2000, s.28; Bexell, 2011, s.223. 
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Detta tydliggörs bland annat vid val av ny rektor. Processen att rekrytera en rektor är idag inte 

till fullo reglerat i lag, utan det föreligger stort handlingsutrymme för lärosätena. Tidigare utsågs 

rektorn av en så kallad valförsamling som bestod av representanter från kollegiet, där rektorn 

valdes internt inom kollegiet. Valrätten togs vid 1998 års revidering av högskoleförordningen 

bort från kollegiet, som numera istället ska höras tillsammans med övriga anställda och 

studenter.5 Numera anordnas det hörandeförsamlingar med anställda och studenter, där de får 

ta ställning till den/de kandidaterna som presenteras av det beredande organet. Det bredande 

organet består av en liten arbetsgrupp, oftast inom styrelsen, som utarbetar kravprofil och tar 

fram kandidater åt hörandet. Ställningstagandet kan ske genom omröstning eller rangordning. 

Kandidaten med mest stöd hos hörandeförsamlingen tenderar att vara den kandidat som 

styrelsen presenterar som förslag till regeringen. Hur detta hörande och processen som föregår 

det är definierat finns ej reglerat i lagtext som endast stipulerar att processen beslutas av 

styrelsen.6 Till följd av detta skapas en handlingsfrihet hos styrelsen som leder till en 

oförutsägbarhet i processen att tillsätta en rektor.  

Denna oförutsägbarhet har fått stor uppmärksamhet vid bland annat Uppsala universitets 

senaste rektorstillsättning, där Svenskt Näringslivs forskningsråd förra året publicerade en 

debattartikel om att de anställdas inflytande vid rekorstillsättningar måste minska.7 Detta möttes 

av stora protester från anställda8, studenter9 och även föräldrar till studenter.10 Även Karlstad 

universitet har fått kritik och anmäldes för Universitetskanslersämbetet, UKÄ för bristande 

genomförande av det lagstiftade hörandet.11 Lunds universitet har även de fått uppmärksamhet, 

i det här fallet av Erik J Olsson, rektorskandidat och ordförande för och grundare av 

insamlingsstiftelsen och nätverket Academic Rights Watch.12 

                                                 

 

5 HF 2:8. 
6 Se mer i avsnitt 4.1.  
7 Svenskt Näringsliv, 2016, DN Debatt, 2016-09-17.  
8 Ahlbäck Öberg, Shirin. m.fl., 2016 Upsala Nya Tidning 2016-09-26.; UU 2016. Förslag till konsistoriemötet 

27 oktober. Hasselberg, Ylva 2016-10-03. 
9 Simmons, David m.fl. 2016. Upsala Nya Tidning 2016-10-03.  
10 UU 2016. Brev om rektorstillsättning. Ericsson, Eric, Uppsala, 2016-10-03.  
11 Rotevatn, Rino. 2017. SVT Nyheter, 2017-07-25.  
12 Academic Rights Watch, 2014. 2014-06-01; Även tillsättningen 2008 vid Lunds universitet blev 

uppmärksammad, bland annat av Hans Modig. Se avsnitt 4.2.1. 

mailto:rino.rotevatn@svt.se
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Vidare har även den så kallade Ledningsutredningen13 som tillkom år 2015 presenterat 

ytterligare begränsningar i det kollegiala inflytandet. Utredningen föreslår att det endast ska 

presenteras en kandidat till hörandeförsamlingen och att omröstningen ej får resultera i 

redovisning av röstsiffror. Detta med anledning av att kvalificerade kandidater förloras då de 

inte vill ställa upp på ett osäkert val och offentliggöra sin kandidatur.14 Ytterligare ett argument 

är att om fler än en kandidat presenteras, lämnas också valrätten över till hörandeförsamlingen 

vilket enligt utredningen är principiellt tveksamt då det ytterst är styrelsen som har ansvaret för 

att den bästa kandidaten föreslås.15 

Mot bakgrund av den bristande detaljregleringen av hörandeförfarandet samt medföljande 

handlingsutrymme för högskolestyrelser avser den här uppsatsen att kartlägga och analysera 

hur processerna för rekrytering av rektor ser ut hos svenska lärosäten idag. Närmare bestämt 

undersöks hur det kollegiala inflytandet förefaller vara i processen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur hörandeprocessen ser ut vid 

rekorstillsättningar vid svenska lärosäten. Mer specifikt ämnar uppsatsen undersöka hur det 

kollegiala inflytandet ser ut vid hörandeprocessen.  

1.3 Disposition 

I kapitlet teoretiska utgångspunkter presenteras styrningsidealen akademisk frihet, kollegialitet, 

linjestyrning och New Public Management. Sedan redogörs för hur det aktuella forskningsläget 

ser ut gällande det kollegiala inflytandet idag. I avsnittet analytiska verktyg presenteras de 

idealtyper, den teoretiska och operationella definition som undersökningen förhåller sig till. 

Kapitlet metod och material presenterar metod, urval och material. Kapitlet empirisk 

undersökning presenteras de ramverk som universitet och högskolor förhåller sig inom. Det 

inrymmer regleringar med tillhörande historik samt relevanta reformer. Sedan inryms den 

                                                 

 

13 SOU 2015:92.  
14 SOU 2015:92, s.310. 
15 SOU 2015:92, s.311. 
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undersökning som genomförts. Därefter följer kapitlet sammanställning och analys samt 

slutsatser.  

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Styrningsideal 

Akademisk frihet 

Akademisk frihet kan det tolkas på olika sätt16, där man vanligen ser den uppdelad i individuell 

och institutionell autonomi.17 Den individuella friheten är det som innehas av individuella 

forskare i själva yrkesutövandet. Det regleras i både regeringsformen och högskolelagen och 

föreskriver att de gällande principerna för forskning är att forskningsproblem fritt får väljas, 

forskningsmetoder fritt får utvecklas, och forskningsresultat fritt får publiceras.18 Institutionell 

autonomi syftar till lärosätenas självständighet i relation till den offentliga makten, samt privata 

och ideella aktörer. För att avgöra om en institutionell autonomi föreligger undersöks i 

huvudsak tre variabler: om verksamheten har lagstöd, tillräckligt med ekonomiska resurser och 

anställningsskydd hos personalen finns.19 Som exempel på hur ett oberoende ser ut, kan man se 

hur den dömande makten regleras. Både domarnas anställningsskydd och domstolarnas 

självständighet finns fastställt i regeringsformen.20 Jämförelsevis är lärosätenas institutionella 

autonomi i sig varken skyddad i vare sig lag eller grundlag.21 

Dessa två dimensioner av autonomi är tätt sammanvävda och ett ömsesidigt beroende 

föreligger. Forskare kan aldrig vara helt fri om universitetet som institution inte är det. En 

forskare är alltid direkt och indirekt påverkad av de institutionella ramar inom vilket individen 

verkar, och är dessa ramar beroende av politiska och privata intressen kan aldrig reell frihet 

uppstå.22 Detta oberoende är svårt att uppnå då svenska universitet till stor det är finansierad av 

staten. Regleringar gällande antalet studenter, kurser och examina, strategiska 

                                                 

 

16 Se exempelvis Sundqvist, 2010, s.82; Bexell, 2011, s.93–98. 
17 Gadd, 2005, s.53–57. 
18 HL 1:6; Regeringsformen (RF) 2:18.  
19 Ahlbäck Öberg & Sundberg, 2016, s.62–63.  
20 Ahlbäck Öberg & Sundberg, 2016, s.62–63.; RF 11:3; RF 11:7–10.  
21 Sundqvist, 2010, s.80–84.  
22 Sundqvist, 2010, s.80; Ahlbäck Öberg & Sundberg, 2016, s.62–63. 
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forskningsområden, öronmärkning av pengar, etc. är exempel på den styrning som medföljer 

den offentliga finansieringen.23  

Denna undersöknings fokus ligger på den institutionella autonomin hos svenska lärosäten, och 

därmed kommer den individuella friheten att lämnas därhän.  

Kollegialitet 

Kollegialitet kan förstås på olika sätt och fler definitioner finns att tillgå. Enligt Henrik Björck, 

professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, är kollegialiteten ett arbets- och 

förhållningssätt. Det är delvis det kritiska samtalet mellan kunniga kollegor och även det 

institutionellt förankrade normsystem inom vilket dessa kollegor agerar. Det är kortfattat en 

arbetsform med ett etos, normer gestaltade i olika organiserade förfaranden.24 Liknande tankar 

uttrycker Göran Bexell, professor i etik vid Lunds universitet, där han talar om akademisk 

kollegialitet, som är ett tillstånd och arbetsmetod mellan kollegor och även en förutsättning för 

att nå framgång inom forskning och utbildning.25 Arbetssättet både Björck och Bexell redovisar 

skapar en fortlöpande prövning och säkring av kvalitet, och bidrar följaktligen till den 

popperska tanken om kunskapen som provisorisk.26 Uttrycket för denna arbetsform ges 

exempelvis vid det akademiska seminariet och vid den så kallade peer review (likar granskar 

likar). Forskaren är där fri att formulera sin tes, men inte att själv värdera resultaten. Det är upp 

till det kritiskt granskande kollegiet (peers) att göra, där forskarsamhället innehar rollen som 

kollektiv granskare.27 Betoning ligger på kollektivet som genom kollegiet och seminariet anses 

inneha större ’sammantagen klokskap som är vidare och djupare än den enskildes’.28 Beslut 

fattade med den typen av process skapar en hög legitimitet. Det är avgörande i en organisation 

som ett universitet eller högskola, där organisationsformen bygger på den kompetens och 

                                                 

 

23 Bexell, 2011, s.216.  
24 Björck, 2013, s.37. 
25 Bexell, 2011, s.150.  
26 Björck, 2013, s.32. 
27 Björck, 2013, s.38. 
28 Björck, 2013, s.47. 
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engagemang som finns hos de anställda med ansvar för forskningsprofiler, 

utbildningsriktningar och annat.29 

Vid tillsättning av rektor speglas kollegialiteten genom meritokrati och principen om primus 

inter pares, den främsta bland likar. Ledaren tillsätts av kollegiet på basis av att denne 

kompetensmässigt kan leda sina kollegor och föra denna kunskap och kompetens vidare i 

verksamheten. Uppdraget ses som något tillfällig, en slags akademisk plikt, som sedan lämnas 

vidare.30 

Kritik som framförs mot det kollegiala styret är att det är konservativt och godtyckligt. Den 

kollegiala processen är tidskrävande och även det snävaste av problemområden kan ta tid att 

lösa. Organen består av individer med vanliga brister där bland annat individualism är vanligt 

förekommande. Enstaka individer kan därmed sabotera och blockera eller få för mycket 

inflytande i beslut. Kollegialt styre involverar även vanligtvis akademiska kollegor, vilket 

utesluter stora grupper av personalen som inte är akademiker. I egenskap av att vara en 

informell beslutsstruktur, får då ibland svaga grupper svårt att hävda sig.31 Lojaliteten inom den 

kollegiala gruppen är ofta stark och kritiker menar att det ibland kan leda till konformism.32 

Varför kollegialt inflytande? 

Enligt Christer Karlsson33, professor i statskunskap vid Uppsala universitetet, finns i huvuddrag 

tre skäl till varför ett starkt kollegialt inflytande vid tillsättning av en rektor bör finnas. Dels är 

det av vikt då det slår an till universitetets oberoende från staten. Det hänger samman med 

universitetens särställning som dels en myndighet med fastlagda utbildnings- och 

forskningspolitiska mål att uppfylla, och dels att de samtidigt ska bidra med oberoende kunskap 

genom fri forskning.34 Att då se att regeringen ytterst väljer myndighetschefen är naturligt, men 

då rektorn samtidigt är en akademisk ledare är det även naturligt att kollegiet i sin tur väljer sin 

                                                 

 

29 Björck, 2013, s.39. 
30 Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016, s.57–59.  
31 Haikola, 2000, s.50.  
32 Sundqvist, 2010, s.43.  
33 Karlsson, 2016.  
34 RF 2:18. 



 

9 

 

 

akademiska ledare. Detta är åter en avspegling av rektorns dualistiska karaktär.35 Det andra 

skälet har en mer elitistisk tanke, där de kollegiala företrädarna anses vara mer lämpade att välja 

den kandidat som bäst passar att leda ett universitet. Detta då de antas besitta sakkunskap som 

gör dem mer kapabla att avgöra gällande det akademiska ledarskapet hos rektorskandidaterna. 

Det tredje och sista skälet är förankrat i den ursprungliga tanken om rektorn som primus inter 

pares, den främsta bland likar.36 Innebörden i detta uttryck att den personen som väljs till rektor 

måste ha hela verksamhetens förtroende att leda. Dess legitimitet vilar på att kollegiet inflytande 

vid valet har varit avgörande och vid en försvagning av detta urholkas ämbetets legitimitet.37  

Samma tanke återfinns hos Lars Haikola, förre detta Universitetskansler, som i artikeln Ett 

förändrat ledarskap38, diskuterar ledarskapet av professionella som det klassiska 

ledarskapsproblemet: anställda med mer kunskap än chefen och därmed en mer självgående syn 

på sitt arbete, där man själv vet bäst hur och när arbetet ska genomföras. Att således tillsätta en 

ledare ur professionen har varit lösningen och är det som varit rådande inom universitetet.39 En 

rektors uppgift är att värna om vetenskapens trovärdighet och följaktligen de substantiella 

frågor som berör denna trovärdighet. Dessa substantiella frågor är själva kärnan av 

kollegialiteten och dess förmåga att säkerställa kvalitet är universiteten beroende av.  

Linjestyrning 

Inom universitetsvärlden finns även, utöver den ovan berörda kollegialiteten, så kallad 

linjestyrning. Dessa två typer av ledarskap hanterar olika frågor i verksamheten och har tillika 

har olika funktioner. De samverkar inom och hanterar olika aspekter av verksamheten.  

Linjestyrningen styrs top-down och innebär enkelt uttryckt att det finns en chefshierarki som 

ansvarar för ordningsfrågor.40 En anställds inflytande och makt är avhängig dess placering i den 

hierarkiska ordningen. Linjestyrning kallas även för ’den parlamentariska styrningskedjan’ 

eller förvaltningsstyrning, och bygger på ett top-down perspektiv. Detta perspektiv styrs alltså 

                                                 

 

35 Bexell, 2011, s.132–133; Karlsson, 2016, s.232–235. 
36 Sundqvist, 2010, s.42. 
37 Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016, s.36–38. 
38 Haikola, 2005.  
39 Haikola, 2005, s.108. 
40 Sundqvist, 2010, s.53 
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ovanifrån och politiska mål implementeras som en administrativ process genom styrkedjan. 

Beslut fattas av regering och riksdag som sedermera implementeras med hjälp av reglerande 

(lagar och förordningar), ekonomiska och informativa styrmedel.41 Om grundbulten i den 

kollegiala styrformen är seminariet så är motsvarade i linjestyrning dess befälslinje, betonad på 

ordning och kontroll, regler och kvantiteter. Stor vikt läggs vid individer, då starkt ledarskap 

och ansvarsutkrävande är i fokus.42 Behovet av en hierarkisk styrning har ökat allteftersom 

lärosätenas har expanderat, och dess organisation följaktligen blivit mer komplex.  

New Public Management 

Från början av 70-talet och in på 80-talet minskade tilltron till det svenska välfärdssystemet 

som kritiserades för att vara för byråkratiskt, regelstyrt och stelbent. Välfärdsstatens expansion 

under den här tiden ledde till att den blev otymplig och tungrodd.43 Medborgarna utvecklade en 

ny individualism i samband med större materiell välfärd, högre utbildningsnivå och en ökad 

jämställdhet. Detta bidrog till att medborgarna började agera mer självständigt och 

benägenheten att då underkasta sig välfärdsstatens enhetlighet minskade.44 Den offentliga 

styrningen pressades till förändring för att bibehålla sin legitimitet. Den lösning som föreslogs 

var att staten borde bli mer lik marknaden på basis av idéer från public choice.45 Denna styrning 

går under namnet New Public Management (NPM).  

Styrningsidealet hämtar sina idéer från det privata näringslivet där marknadens aktörer och dess 

drivkrafter står i centrum. Stor vikt läggs vid starkt ledarskap, kostnadskontroll och finansiell 

genomskinlighet, decentralisering samt bolagisering och privatisering av den offentliga 

verksamheten.46 Fokus i förvaltningen skiftade från tidigare process- och regelstyrning till mål- 

och resultatstyrning.47 Denna styrningskultur verkar vertikalt, styrande mål sätts upp på central 

nivå och avser resultat ute i samhället. 

                                                 

 

41 Ahlbäck Öberg & Sundberg, 2016, s.48. 
42 Björck, 2013, s.47. 
43 Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s.9.  
44 Rothstein, 2010, s.8–9.  
45 Ahlbäck Öberg, 2016, s.9.  
46 Bexell 2011, s.148–149; Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s.11.  
47 Björck, 2013, s.11. 



 

11 

 

 

Idén om ett professionellt/starkt ledarskap som NPM förespråkar går stick i stäv med den 

bottom-up styrning som det kollegiala styret innefattar. Istället för att organisatoriska beslut 

fattas i en beredande process inom kollegiet sätts centrala mål upp som ska implementeras i 

verksamheten. Följden blir omstruktureringar inom universitetsledningen, där linjestyrningen 

ökar. Styrelserna har numera en majoritet av externa ledamöter och även en extern ordförande, 

tillsatta av regeringen och ofta knutna till politiska partier eller näringslivet. Politiska mål som 

exempelvis genomströmning och studentanlag implementeras genom dessa styrelser och 

påverkar den utbildning och forskning som sker hos svenska lärosäten idag. Detta gör lärosäten 

till ett implementeringsorgan, vilket ytterligare öppnar upp för det styrfilosofier som NPM 

genomsyras av.  

Vid rektorsrekryteringar ses NPM främst i de avregleringar som skett av det kollegiala 

inflytandet. Den numera öppna processen, som endast föreskriver ett hörande, skapar utrymme 

för styrelsen att styra förfarandet. Styrelsen med sin majoritet av politiskt tillsatta ledamöter, 

öppnar upp möjligheten för en omfattande politisk kontroll av rektorsprocessen.  

2.2 Det kollegiala inflytandet idag 

Att det kollegiala inflytandet har nedmonterats hos svenska lärosäten har tydliggjorts i flera 

studier. Elin Sundberg visade med sina undersökningar48 att den interna beslutsmakten har 

nedmonterats vid flertalet universitet och högskolor i Sverige. Detta till följd av bl.a. 

autonomireformen och tidigare avregleringar i högskolelagen och högskoleförordningen.49 

Även styrelsens interna sammansättning, där de externa ledamöterna valda av regeringen, 

numera är i majoritet får som konsekvens ett minskat kollegialt inflytande i verksamheten.  

Samspelet mellan kollegialiteten och linjestyrningen hos svenska lärosäten är som ovan 

beskrivet i obalans. Christer Karlsson pekar på att det föreligger två problem med kollegiets 

inflytande, dels ett horisontellt och dels ett vertikalt. Det vertikala rör kollegiets inflytande 

gentemot styrelsen och det horisontella rör kollegiets inflytande i hörandeförsamlingarna. Det 

vertikala inflytandet har efter återkommande avregleringar minskat. Styrelsens makt över 

                                                 

 

48 Sundberg, 2013, 2014.  
49 Sundberg, 2013, 2014; Ahlbäck Öberg & Sundberg, 2016. 
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kollegiet har ökat dels genom att kollegiets representation i styrelsen numera endast är en 

femtedel, och dels att externa ledamöter ofta har majoritet i de rekryteringsgrupper som tillsätts 

vid rektorsprocesser. På liknande sätt ser det horisontella problemet ut. Det som förut var 

valförsamling med majoritet av lärare och forskare, är nu en hörandeförsamling där 

sammansättningen mer bygger på en demokratisk än en kollegial representation.50 Detta innebär 

att vid valet av rektorn har övriga anställda, ofta fackligt knutna, och studenter samt hos vissa 

lärosäten även administrativ personal och chefer, fått plats i församlingen på bekostnad av 

kollegiet. Alla delar av verksamheten är därmed representerade på lika villkor. Nackdelen med 

detta är att rektorsämbetet som akademisk ledare åsidosätts i förmån för att vara chef i linjen.  

Organisationsteorietiska studier visar att även rektorsämbetet i sig har förändrats. Från att ha 

varit primus inter pares, den främsta av likar, internt rekryterad och vald av kollegiet, rekryteras 

de mer ofta externt och med hjälp av olika rekryteringsföretag. Det har blivit en karriär att vara 

rektor.51 Med det kollegiala inflytandets minskning och de externa ledamöternas majoritet i 

konsistorierna börjar rektorstillsättningen i Sverige enligt vissa kritiker mer och mer likna en 

VD-rekrytering.52  

Genom avregleringarna placeras också ett ansvar hos kollegiet att bevara sitt eget inflytande. 

Om detta skriver Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, i 

Nedförsbackar från den besvärliga demokratin.53 Han menar att lärare och forskare måste kräva 

mer av sin ledning. Samordning för att åstadkomma mer kollegialt inflytande och insyn i 

processer är nödvändigt. Även de fackliga krafterna verkar ha förlorat sin tyngd. De som säger 

sig värna om arbetsmiljö och fri forskning har tappat fokus i sin enkelspåriga kamp om 

löneförhandlingar.54  

Vad som således inte finns är studier på hur rektorstillsättningar genomförs idag. Denna process 

är historiskt sätt djupt förankrad i kollegialiteten och har varit skyddad i lagtext fram tills 1998, 

                                                 

 

50 Karlsson, 2016, s.232–23; Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016 s.58–59.  
51 Engwall, 2016a. 
52 Sundqvist, 2010, s. 53. 
53 Widmalm, 2016. 
54 Widmalm, 2016, s.185–186.  
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då valrätten fråntogs kollegiet och endast ett hörande stipulerades.55 Sedermera har även 2009 

års avreglering i högskolelagen, där kollegiala organs varande gjordes till en fråga upp till 

vardera lärosäte att avgöra, påverkat processen i hur en rektor utses. Sammantaget förefaller de 

kollegiala organen gått från att vara beslutande till rådgivande.56  

2.3 Analytiska verktyg 

2.3.1 Olika typer av lärosäten 

Göran Bexell ställer i sin bok Akademiska värden visar vägen57 upp tre idealtyper för att 

klassificera det ideologiska och universitetspolitiska landskapet ser ut. Där finns främst två 

idealtyper som står i motsatsförhållande till varandra, akademisk traditionalism och akademisk 

instrumentalist. Den tredje, akademisk globalism, som inte kommer beröras närmare här, finns 

för den nyfikna utförligt beskriven i Bexells bok.58  

Den akademiska traditionalismen är ofta förankrad i politisk konservatism, där reformer och 

extern styrning ofta möts av kritik från lärosätet. Det kollegiala styret och den akademiska 

friheten värdesätts högt och den enskilda forskarens frihet sätts främst. Traditionalismen 

försvarar en styrningskultur underifrån (bottom-up), där styrningen utgår ifrån individerna 

underst i organisationen, i fallet med ett lärosäte är dessa individer bland annat forskare och 

lärare. Forskning ska fritt få utvecklas i sig själv, och inte styras av faktorer som samhällsnytta, 

samhällsansvar och främjandet av ekonomisk tillväxt.59 

Den akademiska instrumentalismen har nästan motsatta värderingar. De ser tydliga mål i en 

ökad tillväxt och är positivt inställda till reformer som sätter samhällsnyttan högt. Forskningen 

ska alltså vara behovs- och nyttoinriktad. Mer medel och bidrag kommer leda till ökat 

kunskapssamhälle och ge mer jobb, främst inom strategiska områden som teknik, medicin och 

hållbar utveckling. Denna idealtyp liknar New Public Management genom sina idéer från 

företagsvärlden. Studenten blir här en kund som lärosätet måste ha en viss genomströmning av, 

                                                 

 

55 HF 2:8. 
56 Björck 2013, s.12; Sundberg 2013, 2014. 
57 Bexell, 2011.  
58 Bexell, 2011, s.75–78.   
59 Bexell, 2011, s.67–69.  



 

14 

 

 

då anslag ges per helårselev och baserat på prestation. Resultatkrav och mätbarhetskrav genom 

kvantitativt mätbara resultat gör utvärdering till något som införlivas i verksamheten.60 Detta 

styrningsideal harmoniserar med en hierarkisk, effektivare styrning ovanifrån (top-down).61   

I egenskap av att vara idealtyper, är de endast klassificeringar för att renodla fenomen. I sin 

rena form återfinns de sällan i verkligheten, utan aspekter av vissa typer, så kallade 

blandformer, är vanligt förekommande. De används som analytiska mätinstrument för att 

undersöka om en analysenhet är mer eller mindre som idealtypen.62 

2.4 Teoretisk definition och operationalisering 

2.4.1 Teoretisk definition 

Tidigare forskning krig kollegialt inflytande är magert och en enstämmig definition är svår att 

finna. Definitionen för den här undersökningen har därmed sin utgångspunkt i en ideal process 

som har modulerats fram baserat på hur förfarandet såg ut innan högskoleförordningen 

ändrades. Visserligen fanns det ett mått av handlingsutrymme för styrelsen även då 

högskoleförordningen föreskrev valförsamlingar, men den föregående ordningen byggde på en 

uppdelning av arbete och funktioner mellan styrelse, beredande organ och valförsamling. Den 

processen såg ut ungefär så här:  

Inledningsvis ska kollegiet göra ett reellt val. Därmed ska de ingå i en valförsamling. Denna 

valförsamling och själva valprocessen ska finnas reglerat i arbetsordning eller särskilda 

valföreskrifter. Dessa proceduriella bestämmelser måste vara skyddade mot plötsliga ändringar 

för att säkerställa det kollegiala inflytandet. Valförsamlingen ska väljas av kollegiala organ och 

ska inom sig utse en beredningsgrupp som bereder kandidater för valförsamlingen. Kravprofil 

ska framtas med förankring i verksamheten av beredningsgruppen. Omröstningen ska ske på 

det sättet som valförsamlingen väljer. Processen ska präglas av hög transparens där protokoll 

och dokumentation finns. Den är även frikopplad från styrelsen vars enda involvering är att 

besluta om den kravprofil och kandidat som presenteras av valförsamlingen.  

                                                 

 

60 Bexell, 2011, s.71–73.  
61 Bexell, 2011, s.175.  
62 Rothstein, 2010, s.17.  
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2.4.2 Operationalisering 

För att undersöka hur rektorstillsättningsprocesserna går till idag, och därmed huruvida något 

reellt kollegialt inflytande kvarstår, måste olika delar av denna process analyseras. Nämligen 

(1) hur denna process regleras på lärosätesnivå, (2) hur beredningsprocessen går till, (3) hur 

hörandeprocessen går till, och (4) om lärosätena har fått komplettera information om 

hörandeprocessen till Utbildningsdepartementet, samt dess inställning till 

Ledningsutredningen.  

Den operationella definitionen av kollegialt inflytande mäts genom följande variabler: 

▪ Regleringar 

o Finns rektorstillsättning reglerat i arbetsordning/valföreskrift? 

o Om inte, har fakulteterna fått chans att yttra sig om det temporära 

förfarandet? 

▪ Beredning 

o Hur är det beredande organet sammansatt? 

o Är kollegiet representerade i det beredande organet? 

o Är konsistoriets ordförande även ordförande i det beredande organet? 

o Har konsistoriet majoritet? 

o Är kollegiet involverade i kravprofilen? 

o Är kollegiet involverade i framtagandet av kandidater? 

o Användes rekryteringsföretag? Vad var dess uppdrag? 

▪ Hörandet 

o Hur väljs ledamöterna? 

o Har kollegiet majoritet? 

o Motiveras de presenterade kandidaterna av det beredande organet? 

o Hur många kandidater presenterades? 

o Var hörandet gemensamt eller uppdelat i grupper? 

o Har en omröstning skett? 

o Finns protokoll från hörandeförsamlingens/arnas möten? 

o Behövde lärosätet komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet? 

▪ Övrigt 
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o Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt 

yttrande? 

Med regleringar avses om lärosätena har en fastställd process i sin arbetsordning eller i särskilda 

valföreskrifter. Detta ses nämligen som ett tecken på rättssäkerhet. Om inte en reglering finns, 

är det av intresse att undersöka om förslaget skickas på remiss och om kollegiet, genom 

fakultetsnämnder och institutionsstyrelser får yttra sig.  

Med beredandet ämnas att undersöka om det fortfarande är något som i huvudsak styrs av 

kollegiet när det fortfarande var en valförsamling. Vad som mer specifikt undersöks är hur det 

beredande organet väljs, dess sammansättning och vem som är ordförande. Detta för att se om 

beredningen ägs av styrelsen istället för kollegiet. Variabler som kontrolleras för är vem som 

är ordförande, om transparens i processen föreligger, d.v.s. kollegiet får vara involverad i 

framtagandet av kravprofil och kandidater, samt om rekryteringsföretag har använts.  

Med hörandes menas att dels undersöka hur stor transparens som föreligger mellan det 

beredande organet och hörandeförsamlingen, samt hur reellt inflytande hörandet har i 

processen. Detta genom att se om kandidater motiveras, hur många som presenteras, om 

hörandet sker gemensamt samt om omröstning har skett. Huruvida lärosätet har behövt 

komplettera information gällande hörandeprocessen till Utbildningsdepartementet kontrolleras 

för. Ett positivt svar tolkas som en försvagning.  

Med övrigt ämnas att undersöka hur lärosätena ställer sig till Ledningsutredningens förslag på 

att endast presentera en kandidat till hörandeförsamlingen och att omröstningen ej får resultera 

i en redovisning av röstsiffror. Vid positivt svar tolkas som att det kollegiala inflytandet är lägre.  

Ytterligare ett sätt att undersöka transparensen i processen är att se till hur mycket som 

dokumenteras. Brist på protokoll och dokumentation får ses som en ofullständig transparens 

och en minskat kollegialt inflytande.  

Det utfallsrum dessa variabler kan ge kopplas till de två idealtyper, akademisk traditionalism 

och akademisk instrumentalism, där ett starkt kollegialt inflytande ses som en större prägel av 

akademisk traditionalism och ett lägre kollegialt inflytande ses som en större prägel av 

akademisk instrumentalism.  
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Arbetshypotesen för undersökningen är att de tre äldre lärosätena, Uppsala, Lund och Göteborg, 

även är de som präglas mest av akademisk traditionalism. Detta då de har en längre tradition av 

kollegialt inflytande vid rektorstillsättningar och således bör vara de som har mest bibehållen.  

3. Metod och material 
3.1 Metod 

Undersökningen är av en beskrivande karaktär, där lärosätens rekrytering av rektor kartläggs. 

Detta ur perspektivet av hur det kollegiala styret förefaller vara i processen. Den empiriska 

undersökningen består i att analysera och sammanställa interna dokument rörande 

rektorsrekryteringen hos varje enskilt lärosäte och komplettera med de remissvar till 

Ledningsutredningen samt eventuella kompletteringar av hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet.  

3.2 Urval  

Sverige har för närvarande 14 universitet och 17 högskolor (från den 1 januari 2018 blir Malmö 

Högskola ett universitet63) med statlig huvudman. Utöver det finns 17 lärosäten med enskild 

huvudman.64 Då det endast är de förstnämnda som lyder under den svenska högskolelagen65, är 

det således inom det klustret av lärosäten som den här undersökningen tar sitt urval.  

Ledningsutredningen66 indelade de svenska lärosäten i två grupper, gamla och övriga, på basis 

av deras ledningsfunktion, delegering av beslutanderätt, ledningsmodeller, synen på 

kollegialitet etc. Med hjälp av Göran Bexells idealtyper kan de äldre anses vara präglande av 

akademisk traditionalism, som karaktäriserades av en betoning på det kollegiala ledarskapet 

och beslutsfattandet. De lärosäten som tillhör kategorin ’äldre’ är Uppsala universitet (år 1477), 

Lunds universitet (år 1666), Stockholms universitet (år 1878) och Göteborgs universitet (år 

1887). Av intresse för den här undersökningen är att dessa fyra universitet har en stark tradition 

av kollegialt beslutsfattande där även traditionen av kollegialt valda ledare finns. Val och 

                                                 

 

63 Regeringskansliet, 2016.   
64 Universitetskanslersämbetet, 2017.  
65 HL 1:1.  
66 SOU 2015:92. 



 

18 

 

 

rösträkning vid hörandet inför konsistoriets beslut är regel vid val av rektor.67 Liknande 

indelning av universitet återfinns hos Lars Engwall, professor emeritus i företagsekonomi vid 

Uppsala universitet, som ur ett organisationsteoretiskt perspektiv lägger vikt vid två variabler, 

ålder och storlek.68 

Denna indelning har tagits till vara på vid urvalet. Urvalet har i huvudsak varit av strategisk 

karaktär och baserats på de rekorstillsättningar som skett närmast i tiden. Totalt bestod urvalet 

av 8 lärosäten, och i tidsordning var dessa Luleå tekniska universitet (2017-10-12), Uppsala 

universitet (2017-10-05), Karlstads universitet (2017-09-01), Linnéuniversitetet (2017-06-08), 

Högskolan i Gävle (2017-02-20), Göteborgs universitet (2017-01-30), Mittuniversitetet (2016-

10-20), samt Lunds universitet (2014-09-19).   

3.3 Material 

Materialet som ligger till grund för den här undersökningen är interna styrdokument, 

arbetsordningar, protokoll, tidigare forskning och statliga utredningar (SOU: er, betänkanden 

och propositioner). Fokus har legat vid de interna dokumenten från respektive 

universitet/högskola. Främst har protokoll från universitetsstyrelsen/konsistoriet, 

rekryteringsgrupp/kommitté och om protokoll från hörandeförsamlingen har funnits har även 

det används. Även styrdokument och särskilda valföreskrifter har undersökts. Till detta material 

har även remissvaren till Ledningsutredningen från lärosätena i urvalet inkluderats, samt det 

underlag som Utbildningsdepartementet får av lärosätena vid ny tillsättning. Detta i syfte att 

kartlägga den hörandeprocess som skett vid rektorstillsättningen hos universiteten.  

Detta datamaterial är omfattande och redovisas i detalj i bilaga 1.  

                                                 

 

67 SOU 2015: 92, s.248. 
68 Engwall, 2016b, s.113.  
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3.4 Avgränsning 

Av utrymmesbrist behandlas endast tillsättningar av rektor och ej övriga akademiska ledare 

som prorektor, dekan eller prefekt. Även jämställdhetsaspekter vid rekryteringen avgränsas 

bort, då det endast är kollegiets inflytande som undersöks.  

4. Empirisk undersökning 

4.1 Historisk överblick 

För att bringa klarhet i undersökningsuppgiften avses inledningsvis att ge en historisk 

tillbakablick och en redogörelse av gällande regleringar av lärosätens ledning. Även relevanta 

reformer presenteras för ytterligare förståelse. 

4.1.1 Konsistoriet 

Historiskt sett bestod universitetens konsistorium, styrelsen, fram till 1960-talet av rektorn, 

professorer och dekaner. Vid slutet av 60-talet ändrades detta till ett representativt system där 

lärare, studenter och övriga anställda bemannade styrelserna.69 När den nya högskolelagen 

infördes år 1977 minskade den professionella akademiska friheten som ständigt präglat 

lärosätena, där akademiska lärarnas inflytande minskade till förmån för externa ledamöter. Med 

1983 års förändringar utsågs de externa ledamöter av regeringen, och sedan 1988 är de i 

majoritet i styrelsen.70  Vid 1998 års ändringar fråntogs rektorn ordförandeposten, som istället 

tilldelades en extern ledamot.71  

Styrelsen består idag enligt högskoleförordningen av ordförande och fjorton andra ledamöter72, 

varav rektorn är en.73 Lärarna och studenterna har rätt att utse tre ledamöter var i styrelsen, 

ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen.74  

                                                 

 

69 Karlsson, 2016, s.228–29. 
70 Högskoleverket, 2000, s.12; SOU 1996:21, s.32. 
71 Högskoleverket, 2000, s.13.  
72 HF 2:1.  
73 HL 2:4. 
74 HF 2:7a. 
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4.1.2 Rektorsprocessen och valförsamlingar 

Rektorsvalet har rent historiskt sett varit ett rent egalitärt förfarande som årsvis växlat mellan 

professorer utifrån deras tjänsteålder. År 1876 ändrades ordningen och rektor blev någon genom 

val av kollegerna.75 Praxis var att rektorn rekryterades internt och att det var kollegiet bestående 

av disputerade lärare och professorer som fattade beslutet. År 1964 skapades 

universitetsstadgan som tillskrev rektorsämbetet ett eget verkställande organ av både rektor och 

förvaltningschef. Detta ämbete skulle ligga under konsistoriet där rektor var ordförande. 

Rektorn valdes av lärarna på 4 år.76 Vid 1977 års högskolelag stipulerades att rektor anställs av 

regeringen på sex år, där möjlighet fanns att delegera rätten att välja rektor till en 

valförsamling.77 Konsistoriet fick besluta att förslag på rektor fick avges från valförsamlingen 

direkt till regeringen. Valförsamlingen skulle minst till hälften bestå av lärare, utsedda av 

lärosätets egna lärare.78  

Vid 1988 års förändringar gjordes det tidigare valfria förfarandet med att använda valförsamling 

för beredning av förslag till rektor till ett obligatorium. Förslag till rektor från valförsamlingen 

lämnades till konsistoriet.79 Vid 1994 års lagstiftning avskaffades rektorsämbetet som organ 

och det stadgades att konsistoriet skulle lämna förslag på rektor till regeringen, förslag 

inhämtade av en valförsamling. Rektorn blev nu ett ämbete på regeringen och konsistoriets 

förtroende, inte på kollegiets.80  

År 1998 skedde den hittills mest betydande ändringen för det kollegiala inflytandet. Rektorn 

blev fråntagen sin roll som ordförande och blev delegerad till en vanlig ledamot. Viktigast var 

dock att valförsamlingarna avskaffades och att styrelsen nu skulle höra lärare, övriga anställda 

och studenter. Kollegiet skulle nu endast höras om kandidater, inte välja. Valförsamlingen hade 

blivit en hörandeförsamling.81 

                                                 

 

75 Björck, 2013, s.7.  
76 Björck, 2013, s.8. 
77 Björck, 2013, s.8. 
78 Högskoleverket, 2000, s.11. 
79 Högskoleverket, 2000, s.12. 
80 Björck, 2013, s.8. 
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De reformer som skedde 1998 gällande rekryteringen av rektor är reglerat på samma sätt idag, 

genom en paragraf i högskoleförordningen. Paragrafen säger att rektor ska anställas genom 

beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Innan styrelsen 

lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som 

styrelsen har bestämt (min kursivering).82 Hörandet i sig är inte reglerat i 

högskoleförordningen, utan det är endast i andra stycket i 2 § som stipulerar att ett hörande ska 

genomföras.  

Regeringen har även en utnämningsmakt, som innebär att det ytterst är de som beslutar om 

rektor.83 Denna utnämningsmakt medföljer en kontroll och uppföljning av processen vid 

rektorstillsättningar. Alla lärosäten måste skicka in underlag från sin rektorstillsättning till 

Utbildningsdepartementet som säkerställer att alla lagar och regler rörande processen har följts, 

samt att hörandet skedde på det sätt som styrelsen bestämt. Om inte tillräckligt underlag har 

presenterats kräver Utbildningsdepartementet ut det av lärosätet.84 

Vid läsning av lagstiftningsprocessen till ändringen av högskoleförordningen 1998 framgår 

både av både utbildningsutskottets betänkande85 och slutbetänkandet86, samt av den följande 

propositionen87, att avskaffandet av valförsamlingar hade sin grund i frihet och jämlikhet. De 

dåvarande regleringarna av valförsamlingarna garanterade inte att andra anställda än lärare fick 

inflytande och det framgår av propositionen och av motionärer att studenter och övriga anställda 

också bör ha en inverkan. Det som föreskrevs var att rådgivande organ med lärare, studenter 

och övriga anställda var ett obligatorium, men det ska föreligga frihet i hur detta organ ska vara 

sammansatt och processens utseende. Med frihet menas således här en frihet för styrelsen, inte 

en akademisk frihet.  

 

                                                 

 

82 HF 2:8. 
83 HF 2:8. 
84 Personlig kommunikation. SV: VB: Hjälp med kontakt. Karlsson, Sara; universitets- och högskoleenheten, 

Utbildningsdepartementet. 2017-10-31.  
85 Betänkande, 1997/98: UbU03, s.14.  
86 SOU 1996:21, s.113.  
87 Prop. 1996/97:141, s.21.  
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4.1.3 Reformer 

Autonomireformen 

Autonomireformen88 tillkom 2009 och innefattade som namnet antyder en ökad autonomi för 

lärosäten. Regler rörande kollegiala organ som fakultetsnämnder och andra särskilda organ 

avreglerades. Lagstödet för fakultetnämnens och de särskilda organens beredning av 

anställningsförfarande togs även det bort. Det var enbart ärenden som beslutas av 

universitetsstyrelsen och rektor som reglerades, resten delegeras. Kontentan av detta blev att 

lärarkollegiets makt och inflytande minskade samtidigt som rektorns och styrelsens därmed 

förstärktes.89 Den autonomi som avsågs ledde istället till en ökad linjestyrning och minskad 

makt och inflytande hos kollegiet. Intressant att tillägga är att i Autonomiutredningen 90 föreslås 

att lärare, studenter och övriga anställda ska höras av styrelsen på det sätt som är bestämt. Dock 

med ett tillägg av Gustaf Lindencrona, professor emeritus i finansrätt och förre detta rektor vid 

Stockholms universitet, som ansåg att lärosätets autonomi skulle förstärkas om det blev 

obligatoriskt för styrelsen att höra en valförsamling (min kursivering).91 Detta var något som 

inte ingick i den senare reformen.  

Ledningsutredningen 

Mot bakgrund av Autonomireformen och det minskande kollegiala inflytandet, kom 2015 den 

så kallade Ledningsutredningen92, en enmansutredning av Kåre Bremer, förre detta rektor vid 

Stockholms universitet. Utredningen syfte var att effektivisera styrningen av universitet och 

högskolor, och berör bland annat det akademiska ledarskapet. Det som är av intresse för den 

här undersökningen är att det i betänkandet lämnas förslag på ändringar av hörandeprocessen 

vid rektorstillsättningar. Förslagen som lämnas är att det endast ska presenteras en kandidat för 

hörandeförsamlingen och det ej får resultera i en omröstning med redovisning av röstsiffror. 

Därutöver ges förslag på att sekretess bör råda genom hela rektorsprocessen, så att kandidater 

                                                 

 

88 Prop. 2009/10:149. 
89 Sundberg, 2013, s.12–13.  
90 SOU 2008:104.  
91 SOU 2008:104, s.178.  
92 SOU 2015:92.  
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inte offentliggörs när de presenteras för hörandeförsamlingen.93 Som följd skulle det redan 

reducerade kollegiala inflytandet minska ytterligare och i stort sett upphöra.94  

Allt medräknat öppnar likväl dagens regleringar, där styrelsens majoritet av externa ledamöter 

och extern ordförande i kombination med ett minskande kollegialt inflytande vid tillsättning av 

rektor, upp för ett ökat inflytande av andra värderingar än de rent akademiskt vetenskapliga. 

Där ideologiska och marknadsmässiga värderingar istället blir vägledande. Ett inflytande som 

de ska vara skyddade ifrån. De nuvarande regleringarna av svenska lärosäten inrymmer alltså 

en spänning. Oberoendet och autonomin är skyddad i ett avseende men samtidigt ökar 

regeringens och styrelsens makt och inflytande. Det medför en oklarhet gentemot universitetens 

ställning i samhället.  

4.2 Undersökning 

Undersökningens räckvidd spänner över de åtta universitet och högskolor som ovan 

presenterats. Lärosätena redovisas i kronologisk ordning med den tillsättning som skett längst 

bak i tiden först. Hörandeprocessen presenteras även förenklat i tabellform i bilaga 2.  

4.2.1 Lunds universitet (LU) 

Regleringar 

Då den undersökta rektorstillsättningen skedde år 2014 reglerades processen enligt den då 

gällande arbetsordningen från 2013. Processen ska enligt den ske enligt följande:     

▪ Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 

▪ Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa 

en kravprofil för rektor och prorektor. 

▪ Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i 

universitetskollegiet besluta om förslag till rektor och besluta om prorektor  

▪ Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet.95  

                                                 

 

93 SOU 2015:92, s.311–13. 
94 Karlsson, 2016, s.235. 
95 LU 2013. Arbetsordning. 2013-06-15, s.6.  
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Själva hörandeförfarandet är reglerat på så vis att det är styrelsens uppdrag att besluta om ”en 

hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av lärare, övriga 

anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor…”.96  

Universitetskollegiets uppgift regleras i punk 2.8, som föreskriver att det ”fullgör uppgiften 

enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och 

studenter i processen att utse rektor och prorektor”.97 Vad som här är av intresse är att vid 

rekryteringens inledning skriver Olle Söderman, ordförande i universitetskollegiet, ett 

förtydligande kring dess uppgift. I detta förtydligande hänvisar han till den då rådande 

arbetsordningen från 2010, där det stipuleras att universitetskollegiets uppgift är att ”fullgöra 

uppgiften som valberedning/samrådsgrupp vid processen att utse rektor…”.98 Detta är alltså ändrat 

till hörande i den nya arbetsordningen som tillkommer efter rektorsprocessen har inletts (min 

kursivering).  

Även dess sammansättning regleras i punkt 2.8, som säger att den ska bestå av 48 ledamöter, 

varav 24 ska vara ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 12 ledamöter 

representerar övriga anställda och 12 representerar studenterna. Det stipuleras även att det inom 

kollegiet ska finnas ett arbetsutskott som högst ska bestå av sju ledamöter som utses inom 

kollegiet.99 

Universitetskollegiet lämnade vid möte synpunkter på processen och tidsplanen som därefter 

arbetats in i förslaget.100 Process för rekryteringen av rektor beslutades av 

universitetsstyrelsen.101 

Beredning 

Styrelsens ordförande framtog tillsammans med en interimsgrupp, bestående av en representant 

för allmänna intressen, en facklig representant, en representant för studenterna och en 

                                                 

 

96 LU 2013. Arbetsordning. 2013-06-15, s.5.  
97 LU 2013. Arbetsordning. 2013-06-15, s.7.  
98 Bilaga § 87 I: LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-10-18; Jfr. LU 2011. Arbetsordning för 

Lunds Universitet. 2011-11-11.  
99 LU 2013. Arbetsordning. 2013-06-15, s.7–8.  
100 LU 2013. Protokoll från universitetskollegiet. 2013-11-21.  
101 LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-12-13.  
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lärarrepresentant, förslag på process inklusive tidsplan för rekryteringen.102 En 

beredningsgrupp tillsätts och ska enligt beslut av styrelsen utgöras av styrelsens ordförande 

(Margot Wallström), en lärarrepresentant (Ann-Katrin Bäcklund), representant för externa 

ledamöter (Mats Svegfors) och en studentrepresentant (Tora Törnqvist). Närvaro-, yttrande- 

och förslagsrätt vid beredningsgruppens möten har en representant för Lunds universitets 

studentkårer, en representant från respektive personalorganisation samt administrativt stöd från 

avdelningschef Cecilia Billgren.103 

Viktigt att notera är att styrelsens ordförande har utslagsröst vid beredningsgruppens möten. 

Detta, i kombination med en majoritet av styrelseledamöter, betyder att styrelsens makt över 

beredningsgruppen nästan är fullkomlig.  

I beredningsgruppen är hörandet representerat med en ledamot, Ann-Katrin Bäcklund, som 

även är medlem i arbetsutskottet. Hon avgår sedermera efter rektorsvalet som vice ordförande 

i kollegiet och ledamot i arbetsutskottet då hon är ledamot i beredningsgruppen.104 För att 

säkerställa kommunikationen mellan beredningsgruppen och arbetsutskottet beslutas även att 

gemensamma möten ska hållas och avstämningar ske i samband med större händelser i 

processen, t.ex. under arbete med kravprofil och urval.105 

Margot Wallström är både universitetsstyrelsens och beredningsgruppens ordförande106, och 

alla ledamöter i beredningsgruppen är ledamöter i styrelsen, där endast en är medlem i 

hörandet.107  

Universitetskollegiets arbetsutskott (AU) påpekar redan vid det inledande mötet att de inför 

mötet med styrelsens ordförande Margot Wallström, ska ha ett reellt inflytande i alla skeenden 

av processen.108 Kravprofilen började diskuteras i beredningsgruppen109, där alla deltagare i 

                                                 

 

102 LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-10-18.  
103 LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-12-13.  
104 LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. 2014-01-29. 
105 LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-12-13. 
106 LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-12-13, s.5–6.  
107 LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-12-13. 
108 LU 2013. Protokoll från universitetkollegiets arbetsutskott. 2013-10-11. 
109 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-01-10. 
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gruppen ombads skicka in synpunkter på vad kravprofilen bör innefatta. Sammanställning 

gjordes vid möte110, som sedan skickades till arbetsutskottet. Möte mellan beredningsgruppen 

och arbetsutskottet ska ha ägt rum gällande kravprofil.111 Universitetskollegiet lämnade 

synpunkter på kravprofilen vid möte112, som senare beslutades av styrelsen.113  

Beredningsgruppen beslutar efter genomgång av ansökningar att välja sju kandidater för vidare 

intervjuer.114 Rapporteringar om dessa kandidater efter intervjuerna sker först till styrelsen, och 

sedan skickas skriftlig information till universitetskollegiet.115 Av dessa sju kandidater är det 

fem som går vidare till djupintervjuer och tester av rekryteringskonsult. En kandidat väljs bort 

av beredningsgruppen som väjer att gå vidare och presentera fyra kandidater för 

universitetskollegiet.116 Enligt den tidsplan som beredningsgruppen presenterade ska de ha 

möte med arbetsutskottet om kandidaterna, men detta möte finns det inget protokoll på.117 

Enligt Olle Söderman, ordförande i universitetskollegiet och arbetsutskottet hanterade 

beredningsgruppen vilka kandidater som kom i fråga. Varken universitetskollegiet eller 

arbetsutskottet hade något direkt inflytande, men arbetsutskottet informerades fortlöpande om 

processen och fick möjlighet att lämna synpunkter.118   

Även rektorstillsättningen 2008 genomfördes vitt skilt från den historiskt vedertagna processen.  

119 Hans Modig uttalade sig om den då genomförda rekryteringen och drog den krassa slutsatsen 

att förfarandet då ’ägdes’ av styrelsen. Främst hette den tidigare valförsamlingen istället 

hörandeförsamling, vilket stipulerar ett minskat inflytande. Vidare syntes det i 

beredningsgruppens storlek och sammansättning, samt att den leds av styrelseordföranden. 

                                                 

 

110 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-01-20. 
111 Finns dock ej protokoll på det mötet, endast referenser till det i: LU 2014. Minnesanteckningar från 

beredningsgruppen. 2014-01-10. 
112 LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. 2014-01-29.  
113 LU 2014. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2014-02-18. 
114 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-04-15. 
115 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-05-07. 
116 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-06-18. 
117 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-04-15. 
118 Personlig kommunikation. Söderman, Olle; professor i fysikalisk kemi, Lunds universitet. 2017. E-mail 

(olle.soderman@fkem1.lu.se) 2017-12-22 10:52.  
119 Bilaga 2 av § 87 I: LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-10-18.  
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Tecken syntes även i resultaten av den enkät som hörandeförsamlingen besvarat, där den 

starkaste kritiken låg i samrådet mellan beredningsgruppen och hörandeförsamlingen.120 

Den externa rekryteringskonsulten, Mercuri Urval, anlitas att göra djupintervjuer, testning och 

referenstagning.121 Det framfördes av beredningsgruppen att vikt ska läggas vid att ägandet av 

processen inte ska tas över av en eventuell konsult.122  

Hörandet 

Arbetsordningen säger endast hur universitetskollegiet ska vara sammansatt123, men det 

framgår ej hur de väljs fram. Det var totalt 48 ledamöter varav 24 var lärare, 12 övriga anställda 

och 12 studenter.  

Beredningsgruppen presenterade vid universitetskollegiets möte de kandidater som de skulle 

intervjua dagen efter.124 Hur denna presentation gjordes kan tyvärr inte utläsas av protokollen.  

Det presenterades fyra kandidater, Karin Markides, Per Omling, Torbjörn von Schantz och Eva 

Wiberg. Universitetskollegiet har en hearing med alla kandidaterna.125 Hörandet var 

gemensamt.126 Omröstning skedde och Torbjörn von Schantz fick 27 av 46 röster.127 

Lärosätet behövde inte komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet. 

Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

Positiva till sekretess, negativa i övrigt.128 

                                                 

 

120 Bilaga 2 av § 87 I: LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-10-18, s.6.  
121 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-02-18. 
122 LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-01-20. 
123 LU 2011. Arbetsordning för Lunds Universitet. 2011-11-11.  
124 LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. 2014-08-21.  
125 LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. 2014-08-22. 
126 LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. 2014-08-22. 
127 LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. 2014-09-08. 
128 LU 2016. Yttrande. 2016-02-12.  
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4.2.2 Mittuniversitetet (MIUN) 

Regleringar 

Förfarandet är inte reglerat.129 Processen presenterades av styrelsen130, och beslutades efter att 

de fackliga företrädarna (SACO och ST) önskat få ha en representant var i 

rekryteringskommittén.131  

Beredning 

Styrelseordförande Peter Nygårds beslutade att styrelsen inom sig utser en 

rekryteringskommitté som består av ordförande, vice ordförande, extern ledamot, två 

lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt en personalföreträdare.132 Peter Nygårds är 

både ordförande i styrelsen och i rekryteringskommittén.133 Alla åtta ledamöter i kommittén 

kommer från styrelsen varav två personer är lärarrepresentanter.134  

Kravprofilen utarbetades av rekryteringskommittén, där profilens innehåll diskuterades mellan 

styrelsens ordförande och sekreterare och de tre samrådsgrupperna i syfte att inhämta 

synpunkter på den kravprofil som kommittén utarbetat.135 Efter detta får ordförande besluta om 

redaktionella ändringar av kravprofilen men dess inriktning ska förbli intakt.136 

Rekryteringskonsulten genomförde även intervjuer med omkring 25 nyckelpersoner i 

organisationen.137 Vilka dessa 25 personer var framgår inte av materialet.  

Rekryteringskonsulten tog fram åtta personer som fick träffa styrelsens ordförande Peter 

Nygårds, vice ordförande Margareta Norell-Bergendahl samt konsult. Styrelsen beslutar vilka 

kandidater som presenteras för samrådsgrupperna. Kommittén strävar efter att presentera två 

                                                 

 

129 MIUN 2017. Arbetsordning för Mittuniversitetet. 2017-05-11., s.8.  
130 MIUN 2015. Protokoll universitetsstyrelsen. 2015-08-27. 
131 MIUN 2015. Protokoll universitetsstyrelsen. 2015-12-08. 
132 MIUN 2015. Protokoll universitetsstyrelsen. 2015-12-08. 
133 MIUN 2015. Procedur vid rekrytering av ny rektor. 2015-12-08.  
134 MIUN 2015. Procedur vid rekrytering av ny rektor. 2015-12-08.  
135 MIUN 2016. Angivande av förslag till rektor för Mittuniversitetet. 2016-10-21.  
136 MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-02-17. 
137 MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-09-28.  
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eller fler kandidater för samrådsgrupperna. Minst en ska vara kvinna och minst en vara man.138 

Tre av dessa fick träffa hela rekryteringsgruppen och två gick vidare till samrådsgrupperna.139  

Rekryteringskonsult, Mercuri Urval, användes. De var med och gjorde urval och presenterade 

kandidater.140 De deltog även vid utformning av annonstext och föreslog lämpliga 

annonsmedia, sökte och identifierade självständigt personer som var aktuella för 

befattningen.141  

Hörandet 

Ledamöterna utses av fakultetsstyrelserna.142 Samrådsgrupperna bestod av totalt 32 personer, 

varav 16 var lärarrepresentanter, 8 representerade övrig personal och 8 representerade 

studenter.143 Dock finns ej protokoll på hur samrådsgrupperna är sammansatta.  

Eventuell motivering framgår ej. 

Två kandidater presenterades, Anders Fällström och Susanna Öhman.144 Samrådet var uppdelat 

i tre samrådsgrupper, lärare, övrig personal och studenter. Det var oklart om omröstning 

gjordes. Det lämnades synpunkter från vardera samrådsgruppen till kommittén, men inga 

protokoll finns från samrådsgrupperna.145 

Lärosätet behövde inte komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet. 

Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

                                                 

 

138 MIUN 2015. Procedur vid rekrytering av ny rektor.  2015-12-08.  
139 MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-09-28.  
140 MIUN 2016. Angivande av förslag till rektor för Mittuniversitetet. 2016-10-21.  
141 MIUN 2016. Avtal, Mercuri Urval. 2016-02-15.  
142 MIUN 2015. Procedur vid rekrytering av ny rektor. 2015-12-08.  
143 MIUN 2015. Procedur vid rekrytering av ny rektor. 2015-12-08.  
144 MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-09-28.  
145 MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-09-28.  
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De ställer sig övergripande positivt till betänkandet och noterar att stor del av förslagen som 

rekommenderas redan finns i Mittuniversitetets verksamhet.146 De är dock tveksamma till att 

endast presentera en kandidat.  

4.2.3 Göteborgs universitet (GU) 

Regleringar 

Förfarandet är inte reglerat. Styrelsen beslutar ”om avgivande av förslag till rektor, som anställs 

av regeringen enligt 2 kap. 8 § HF ”.147 Styrelsen har då initiativet och avgör hur 

rekryteringsprocessen ska utformas. Styrelsen behövde inom sig ta fram ett förslag till 

beredningsprocess.148 Eventuella yttranden över det tillfälliga förfarandet framgår ej.  

Beredning 

Styrelsen utsåg inom sig en rekryteringsgrupp med uppgift att arbeta fram ett förslag till 

beredningsprocess. I gruppen ingår ordförande, extern ledamot, två företrädare för lärare, två 

företrädare för studenter samt en facklig representant.149 De fick även administrativt stöd av 

universitetsdirektör Jörgen Tholin.150 Alla ledamöter kommer alltså från styrelsen och ingen 

sitter i hörandeförsamlingen. 

Ett viktigt underlag för rekryteringskommitténs arbete är Ledningsutredningens behandling av 

rektorers anställning151 samt det yttrande över betänkandet som styrelsen beslutat om. 152  

Cecilia Schelin Seidegård är även både styrelseordförande och ordförande i 

rekryteringsgruppen.153 Alla sju ledamöter är från styrelsen.  

Utkast till kravprofil ska vara klart till den 25 maj och det är dessförinnan upp till de olika 

grupperna; lärarna, studenterna och facken att förankra profilen på det som finnes lämpligt. Det 

                                                 

 

146 MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-02-17; MIUN 2016. Remissyttrande. 2016-03-01. 
147 GU 2016. Arbetsordning. 2016-11-29.  
148 GU 2016. PM. 2016-01-20. 
149 GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 16, 2016-02-16.  
150 GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 16. 2016-02-16.  
151 SOU 2015: 92, s.305–320.  
152 GU 2016. Processen för rekrytering av rektor. 2016-04-18.  
153 GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 16. 2016-02-16. 
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är alltså ingen officiell remiss.154 Möjlighet för nominering av GU:s anställa finns. För 

intresseanmälan via rekryteringsföretag gäller att namnet på de sökande som sorteras bort i ett 

tidigt skede behandlas konfidentiellt och att slutkandidat/slutkandidaternas namn offentliggörs 

först inför hörandet av anställda och studenter. Frågan om en eller fler kandidater till hörande 

kan/bör inte avgöras förrän senare. De/n som går upp till hörande måste helt svara till 

kravprofilen och styrelsen/kommittén ska vara övertygad om att kandidaten/erna är väl 

lämpade.155  

Endast rekryteringskommittén och rekryteringskonsulten som framtog kandidater.  

Rekryteringskonsult, Source Executive Recruitment Sweden AB, användes. Dess uppgift 

framstår som oklar, de skulle bistå rekryteringsgruppen med stöd i hela 

rekryteringsprocessen.156 

Hörandet 

Ledamöterna utses av fakultetsstyrelserna.157 Av totalt 70 ledamöter är 30 lärare. Styrdokument 

om hörandeförsamlingens utseende och dess arbete togs fram och antogs vid styrelsemöte.158 

Tre personer har avsagt sig sin plats i hörandeförsamlingen, två då de sitter i styrelsen och vill 

undvika jäv och en har tillträtt som utredare på enheten för myndighets- och utvecklingsstöd.159 

Det framgår ej om motivering gjordes. 

Två kandidater presenterades, Eva Wiberg och Ole Petter Ottersen. Tre kandidater fördes fram 

till hörandet av kommittén160, varav en hoppade av.161 Hörandet var gemensamt.  

                                                 

 

154 GU 2016. Processen för rekrytering av rektor. 2016-04-18.  
155 GU 2016. Processen för rekrytering av rektor. 2016-04-18.  
156 GU 2016. Avtal gällande rekrytering av rektor. 2016-04-12.  
157 GU 2016. Anmodan om att utse ledamöter till hörandeförsamlingen. 2016-06-16; GU 2016. Beslut om 

ledamöter i hörandeförsamlingen från Konstnärliga fakulteten. 2016-09-16; GU 2016. Beslut om ledamöter i 

hörandeförsamling från Gemensamma förvaltningen och de nationella enheterna. 2016-09-23. 
158 GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 10.1.2. 2016-06-07. 
159 GU 2016. Tjänsteanteckning. Malin Asplund. 2016-12-20; GU 2016. Mejlkommunikation. Malin Podlevskikh 

Carlström, 2016-12-13; GU 2016. Mejlkommunikation. Karolina Mildgrim, 2016-12-14.  
160 GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 12.3. 2016-11-29. 
161 Peter Aronsson, avhopp genom skrivelse 2016-12-11, se: GU 2017. Utdrag ur styrelseprotokoll § 4 nr 2. 

2017-01-10. 
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Ursprungligen vann Ole Petter Ottersen med omröstningen 38 röster mot 23 vid 

hörandeförsamlingens möte162, och han föreslogs av styrelsen som ny rektor.163 Dock 

meddelade han att han kvarstod som kandidat i rektorsrekryteringen för Karolinska institutet 

och inte längre stod till förfogande. Styrelsen meddelande då hörandeförsamlingen om 

situationen och Eva Wiberg kontaktades igen för att undersöka om hon fortfarande stod till 

förfogande.164  

Styrdokument om hörandeförsamlingens utseende och dess arbete förklarar att 

hörandeförsamlingens uppdrag är att yttra sig till styrelsen över förslag till kandidat/er för 

befattningarna som rektor och prorektor. De hade alltså en rådgivande funktion.165 Hur de sedan 

ska gå tillväga med detta ställningstagandet är upp till hörandeförsamlingen att avgöra.166 

Omröstning skedde och yttrande lämnades till styrelsen.167  

Lärosätet behövde komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet.168  

Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

Positiva.169 

                                                 

 

162 GU 2016. Möte med hörandeförsamling inför val av ny rektor. 2016-12-15. 
163 GU 2017. Utdrag ur styrelseprotokoll § 4 nr 2. 2017-01-10. 
164 GU 2017. Universitetsstyrelsens sammanträde. 2017-01-30.  
165 GU 2016. Regler för utseende av hörandeförsamling och dess arbete. 2016-06-07, s.1.  
166 GU 2016. Regler för utseende av hörandeförsamling och dess arbete. 2016-06-07, s.6.  
167 GU 2016. Möte med hörandeförsamling inför val av ny rektor. 2016-12-15; GU 2016. Hörandeförsamlingens 

sammanfattade bedömning. 2016-12-20. 
168 Utbildningsdepartementet, 2017. VB: Förslag till regeringen på rektor vid Göteborgs universitet. 

Mejlkommunikation. 2017- 01-19. 
169 GU 2016. Yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92). 2016-

02-16.  
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4.2.4 Högskolan i Gävle (HiG) 

Regleringar 

Det finns ingen reglering men styrelsen anser att en sådan bör skapas.170 Eventuella yttranden 

över det tillfälliga förfarandet framgår ej.  

Beredning 

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp inom sig, bestående av ordförande och extern ledamot, som ska 

ta fram förslag på process.171 Styrelsen utser sedan, även den inom sig, en rekryteringsgrupp 

som bestod av: ordförande, vice ordförande, en lärarrepresentant, en studentrepresentant samt 

en extern ledamot.172 Rekryteringsgruppen har som uppgift att göra tidsplan, presentera 

kravprofil för styrelsen, besluta om vem eller vilka kandidater som ska höras samt föreslå 

styrelsen vilken kandidat som ska föreslås till regeringen.173 

HR-chefen utses att förbereda rekrytering, ge förslag till tidsplan, förslag till kravprofil, starta 

anlitandet av rekryteringskonsult. Även utbildnings- och forskningsnämnden ska ges möjlighet 

att bidra med inspel till rekryteringsgruppen angående kravprofil.174 

Carina Blank är ordförande i rekryteringsgruppen och även styrelseordförande.175 Alla fem 

ledamöter är inom styrelsen.  

Kollegiet är inte involverad i kravprofilen. Den skapas av HR-chefen och styrelseordförande 

med hjälp av utbildnings- och forskningsnämnden och rekryteringsgruppen.176 Facket fick gå 

igenom kravprofilen177 , men det finns inte dokumenterat att kollegiet fick det.   

Det är ingen kommunikation mellan grupperna annat än vid hörandet. Det 

rekryteringskonsulten och rekryteringsgruppen som tillsammans väljer kandidaterna.178 

                                                 

 

170 HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. 2016-04-21. 
171 HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. 2016-02-18. 
172 HiG 2016. Procedur för rekrytering av rektor fr.o.m. 2017-07-01. Bilaga 23:2. 2016-04-21. 
173 HiG 2016. Procedur för rekrytering av rektor fr.o.m. 2017-07-01. Bilaga 23:2. 2016-04-21. 
174 HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. 2016-02-18. 
175 HiG 2016. Procedur för rekrytering av rektor fr.o.m. 2017-07-01. Bilaga 23:2. 2016-04-21.  
176 HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. 2016-04-21. 
177 HiG 2016. MBL-protokoll. 2016-08-24.  
178 HiG 2016. Protokoll från rekryteringsgruppen. 2016-12-01.  
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Rekryteringskonsulten presenterade respektive sökande för rekryteringsgruppen och de beslöt 

att gå vidare med fem sökande till hörande.179  

Rekryteringskonsult, Mercuri Urval, användes. De hanterade ansökning och urval, mer är 

oklart.180 

Hörandet 

Ledamöter utses av akademiråden.181 Kollegiet är 9 av totalt 23 ledamöter.182 Jag fick inte 

tillgång till sammansättningen i hörandeförsamlingen. 

Ingen motivering gjordes. Vid studenternas hörande framfördes kritik dels mot att endast en 

kandidat presenterades, och dels att processen inte var transparent då exempelvis de inte fick 

motiveringar. De vill även lyfta fram att det hade varit bra med tydligare information kring 

upplägget för hörandegruppens möte med kandidaten, samt att det bör finnas mer än 2 

kandidater i nästa val för att undvika liknande situation där en hoppar av.183   

En kandidat presenterades, Ylva Fältholm.  

Hörandet var uppdelat i tre grupper – lärare, studenter och övrig personal. Även fackförbundet 

ST, lärarförbundet HIG samt SACO-S fick yttra sig. Alla grupper förutom SACO-S, som endast 

gav synpunkter184, förordade kandidaten.185 Dock var det endast studenterna som framförde 

kritik över att endast en kandidat presenterades.186  

Det framgår ej om omröstning har skett. 

                                                 

 

179 HiG 2016. Protokoll från rekryteringsgruppen. 2016-12-01.  
180 HiG 2016. Protokoll från rekryteringsgruppen. 2016-12-01.  
181 HiG 2016. Procedur för rekrytering av rektor fr.o.m. 2017-07-01.2016-04-21. 
182 HiG 2016. Procedur för rekrytering av rektor fr.o.m. 2017-07-01. Bilaga 23:2. 2016-04-21. 
183 HiG 2017. Protokoll från hörandegrupp: studenter. 2017-01-25. 
184 HiG 2017. Mejlkommunikation. Maria Savela för SACO-S. 2017-01-27.  
185 HiG 2017. Protokoll från hörandegrupp: lärare. 2017-01-25; HiG 2017. Protokoll från hörandegrupp: 

anställda från övrig verksamhet/TA-personal. 2017-01-27; HiG 2017. Mejlkommunikation. Kia Kimhag för 

Lärarförbundet HIG. 2017-01-27; HiG 2017. Mejlkommunikation. Lars Borbos för Fackförbundet ST. 2017-01-

30. 
186 HiG 2017. Protokoll från hörandegrupp: studenter. 2017-01-25. 
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Lärosätet behövde inte komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet. 

Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

Positiva.187 

4.2.5 Linnéuniversitetet (LIUN) 

Regleringar 

Rektorsrekrytering är ej reglerat i arbetsordning. Eventuella yttranden över det tillfälliga 

förfarandet framgår ej.  

Beredning 

Styrelsen utsåg inom sig en rekryteringsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande, extern 

ledamot, en lärarrepresentant, en studentrepresentant och en representant för 

personalorganisationerna.188 Rekryteringsgruppen lämnar förslag på kravprofil, 

rekryteringsprocess samt tidsplan.189  De ska främst lämna förslag på rekryteringsprocess, ta 

fram och intervjua kandidater till hörandet samt lämna förslag på ny rektor.190 Även två 

personer tillsätts som processtöd i hörandeprocessen och för rekryteringsgruppen. Dessa är Bo 

Bergbäck, professor i miljökemi samt Lena Fritzén, professor i pedagogik, båda förre detta 

prorektorer.191  

Misstanke om jäv förekom, då en lärarrepresentant i styrelsen reserverade sig mot att 

Ordförande Dan Brändström hade skrivit en artikel tillsammans med Peter Aronsson och att en 

jävsituation eventuellt kan ha funnits.192  

                                                 

 

187 HiG 2016. Remissyttrande gällande betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 

2015:92). 2016-03-01. 
188 LIUN 2016. Rekryteringsgrupp för utseende av rektor. 2016-12-19.  
189 LIUN 2017. Protokoll universitetsstyrelsen. 2017-02-16.  
190 LIUN 2017. Process för rekrytering av rektor. 2017-02-16. 
191 LIUN 2017. Utseende av processtöd för rektorsrekrytering 2017. 2017-02-17.  
192 LIUN 2017. Reservation mot delar av processens genomförande vid förordnande av rektor. 2017-06-12.  
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Dan Brändström är rekryteringsgruppens ordförande och även styrelseordförande. Alla 

ledamöter är inom styrelsen.  

Kravprofilen utarbetas av rekryteringsgruppen och lämnas till förslag till styrelsen som 

beslutar. Rekryteringsgruppen svarar för urval och vilka kandidater som presenteras för 

hörandet. De uppdrogs att kontinuerligt hålla universitetsstyrelsen informerade under 

rekryteringsprocessen.193 I processbeskrivningen står att det på förhand inte kan fastställas hur 

många kandidater som ska höras men mer än en kandidat bör höras och båda könen bör vara 

representerade. Styrelsen ska även besluta hur grupperna hörs.194 

Rekryteringskonsult, Mercuri urval, användes. Konsultstöd med avseende på annonsering, 

intresseanmälan och presentation av kandidater. De genomförde även referenstagning och 

analys av sökandes kompetensprofil.195 

Hörandet 

Ledamöter utses av dekanerna.196 Lärargruppen bestod av 20 ledamöter, fyra från vardera 

fakultet.197 Administratörsgruppen bestod av 18 ledamöter och ledningsgruppen av åtta 

(dekanerna och två chefer från universitetsförvaltningen). Slutligen bestod studentgruppen av 

14 ledamöter.198   

Eventuell motivering framgår ej.  

Tre kandidater presenterades. Peter Aronsson, Birgitta Bergvall-Kåreborn och Mats Tinnsten. 

Det var ett gemensamt hörande med kandidaterna, där varje grupp sedan gav en samlad 

bedömning. Hörandegrupperna uppmanades att förbereda och till viss del samordna frågor inför 

hörandet199. Det finns dock ej protokoll från hörandets möten.   

                                                 

 

193 LIUN 2017. Process för rekrytering av rektor. 2017-02-16.  
194 LIUN 2017. Process för rekrytering av rektor. 2017-02-16.  
195 LIUN 2017. Process för rekrytering av rektor. 2017-02-16.  
196 LIUN 2017. Process för rekrytering av rektor. 2017-02-16. 
197 LIUN 2017. Representanter i hörandegrupp vid rektorsrekrytering. 2017-02-22.; LIUN 2017. Fastställande 

av representanter till hörandegrupp för lärare respektive administratörer. 2017-03-08. 
198 LIUN 2017. Process för rekrytering av rektor. 2017-02-16.  
199 LIUN 2017. Mejl. Förtydligande information rörande instruktion ’bedömning av kandidaterna’. 2017-04-21.  
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Kandidaterna rangordnades och hörandegrupperna skulle göra en bedömning av varje kandidat 

(starka/mindre starka egenskaper). Vidare skulle de rekommendera den av kandidaterna som 

”har den profil som bäst anses kunna leda Linnéuniversitetet in i framtiden”.200  Bedömningen 

lämnades senare till rekryteringsgruppen.  

Hörandet var dock ej eniga om vilken kandidat som förordnades. Den administrativa gruppen 

ansåg att Birgitta Bergvall-Kåreborn och Peter Aronsson var de bättre kandidaterna, varav den 

senare vann med en knapp majoritet i deras omröstning.201 Chefsgruppen ville inte göra någon 

rangordning då en av kandidaterna var välbekant (Peter Aronsson). Dock argumenterade de för 

en viss övervikt för kandidaterna Peter Aronsson och Birgitta Bergvall-Kåreborn.202 

Lärargruppen var inte överens utan tillämpade majoritetsval. De förordar Birgitta Bergvall-

Kåreborn och i andra hand Peter Aronsson.203 Studentgruppen förordade Peter Aronsson204, och 

personalorganisationerna fann alla kandidater lämpliga.205 

Styrelsen var ej enig (7 för, 4 emot och 2 avstod).206 Studenterna ville även föra fram att de inte 

kunnat ta del av det material som skickade till samtliga i styrelsen den 30e maj.207 Problem med 

sen komplettering av CV och fråga hur rangordningen av kandidaterna ska hanteras i den 

samlade bedömningen. Kandidater har erbjudits möjlighet att komplettera sitt CV. Även inom 

rekryteringsgruppen fanns oenigheter gällande urval och att den information som delgivits 

hörandegrupper och personalorganisationer delvis varit sen och haft motstridigt innehåll.208  

Lärosätet behövde komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet.209 

                                                 

 

200 LIUN 2017. Brev till rekryteringsgruppen. 2017-05-03.  
201 LIUN 2017. Bilaga 3: Hörandegruppernas utlåtande tillsammans med instruktion. 2017-05-16, s.3–5.  
202 Ibid., s.6–7.  
203 Ibid., s.8–11.  
204 Ibid., s.12–14.  
205 LIUN 2017. Bilaga 4: Personalorganisationernas utlåtande. 2017-05-16.  
206 LIUN 2017. Utdrag ur styrelseprotokoll §9. 2017-06-08.   
207 LIUN 2017. Protokoll från MBL inför US. 2017-05-30. 
208 LIUN 2017. Protokoll från MBL inför US. 2017-05-30. 
209 Utbildningsdepartementet, 2017. Komplettering av underlag. 2017-06-20; LIUN 2017. Komplement till 

Förslag till rektor vid Linnéuniversitetet. 2017-06-20.  
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Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

Positiva.210 

4.2.6 Karlstads universitet (KU) 

Regleringar 

Förfarandet är inte reglerat. Eventuella yttranden gällande det temporära förfarandet framgår 

ej.  

Beredning 

Rekryteringsgruppen utsågs av styrelsen, bestående av styrelsens ordförande, vice ordförande, 

en lärarrepresentant, en studentrepresentant och en representant från personalorganisationerna. 

De tillskrevs även ett administrativt stöd, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör. 

De ska förbereda förslag på tidsplan kravprofil och rekryteringsprocess.211 Tidsplanen och 

kravprofilen fastställs, och det beslutas att rekryteringsgruppen ska hantera hörande- och 

valprocess.212 

Karin Johansson är rekryteringsgruppens ordförande och även styrelseordförande. Alla 

ledamöter är från inom styrelsen. 

Kravprofil arbetades fram med utgångspunkt i ett utkast från universitetet av 

rekryteringsgruppen och vidarearbetades av rekryteringskonsult genom intervjuer av skilda 

representanter vid universitetet såsom ledning, personal, arbetstagarorg. och studenter.213 

Rekryteringsgruppen såg även helst en rektor med professorskompetens (min kursivering).214 

Styrelsen fastställde kravprofilen.215 Karlstad hade vid framtagandet av kravprofilen som mål 

                                                 

 

210 LIUN 2016. Linnéuniversitetets svar på remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och 

högskolor SOU 2015:92. 2016-02-22.  
211 KU 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-06-08.  
212 KU 2016. Universitetsstyrelsebeslut. 2016-10-03.  
213 KU 2017. Sammanfattande redogörelse. 
214 KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-09-19. 
215 KU 2016. Universitetsstyrelsebeslut 2016-10-03.  
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att ”För att inte ge avkall på kvalitetskraven behöver universitetet särskilt fokusera på 

externrekrytering och utlysa anställningarna internationellt.”216  

Det var endast rekryteringsgruppen och konsulten som tog fram kandidater. Konsulten 

redovisade att fyra personer har sökt via universitetets rekryteringsverktyg, sex personer har 

hon tagit kontakt med och sju personer har tagit kontakt med henne.217 11 kandidater väljs ut 

av konsult, tre toppkandidater kallades till intervju av rekryteringsgruppen som valde att gå 

vidare med Johan Sterte.218 Detta då han var den kandidat som bäst uppfyller den kravprofil 

som styrelsen fastställt.219 ”Efter referenstagning och rekryteringsgruppens samlade intryck 

efter intervjuerna framstår två kandidater som mer meriterade varav den ena kandidaten har 

ett litet försprång.”220  Rekryteringsgruppen valde att stryka valprocessen för anställda, då 

endast en person stod som slutkandidat.221 Detta godkändes av styrelsen.222 

Rekryteringskonsult, Accord Group, användes. Ska enligt avtal stödja lärosätet i arbetet med 

att finna en lämplig rektorskandidat och uppdraget innefattade att utforma annonstext och 

föreslå lämpliga annonsmedia, självständigt söka och uppmuntra lämpliga personer att lämna 

intresseanmälan och ta emot intresseanmälan från kandidater. De skulle även göra urval och 

presentera 2 till 5 kandidater till rekryteringsgruppen.223 

Hörandet 

Ledamöterna utsågs av fakultetsnämndernas lärarrepresentanter.224 Av totalt 55 ledamöter var 

20 stycken lärare, 18 utvalda av lärarrepresentanter från fakultetsnämnderna, 2 utses 

                                                 

 

216 KU 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-06-08.  
217 KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-11-15.  
218 KU 2017. Universitetsstyrelsebeslut. 2017-04-25. 
219 KU 2017. Bilaga till beslutsförslag ny rektor vid Karlstads universitet. 2017-04-25.  
220 KU 2017. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2017-01-20. 
221 KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-12-16.  
222 KU 2017. Sammanfattande redogörelse.  
223 KU 2016. Direktupphandling rekryteringsstöd. 2016-08-31.  
224 KU 2017. Sammanfattande redogörelse. 
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gemensamt från personalorganisationerna. Övrig personal hade 10 ledamöter, studenter 15 

stycken och chefer 10 stycken.225 

Motivering sker ej.  

En kandidat presenterades, Johan Sterte. Hörandet var uppdelat i grupper.  

Det var endast ett rådgivande ställningstagande. Deras uppdrag var inte att rösta fram en 

kandidat, inte heller redovisa om gruppen är enig eller ej, eller redovisa vem i gruppen som 

tycker vad.226 Hörandegrupperna gav en samstämmig bild av Johan Sterte som en god kandidat 

som grupperna förordade till posten som rektor.227 Dock finns det inga protokoll från hörandets 

möten.  

Lärosätet fick komplettera information om hörandeprocessen till Utbildningsdepartementet.228 

Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

Svagt positiva. Anser att lärare, studenter och övriga anställda ska ingå i en 

rekryteringskommitté.229 

4.2.7 Uppsala universitetet (UU) 

Regleringar 

Förfarandet är inte reglerat. På begäran av 859 lärare, forskare och doktorander från kollegiet230, 

dekanerna från Uppsala universitets nio fakulteter231, samt med stöd från prefekter från 11 

                                                 

 

225 KU 2016. Riktlinjer för hörandegruppernas sammansättning och arbete inför rektorsrekryteringen 2017. 

2016-11-15.  
226 KU 2016. Riktlinjer för hörandegruppernas sammansättning och arbete inför rektorsrekryteringen 2017. 

2016-11-15.  
227 KU 2017. Sammanfattande redogörelse.  
228 Utbildningsdepartementet, 2017. Komplettering rektorstillsättning Karlstads universitet. 2017-05-17.  
229 KU 2016. Remissvar utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92. 2016-02-24. 
230 UU 2016. Anhållan om remissyttrande över formerna för rektorsvalet. 2016-10-10. 
231 UU 2016. Anhållan om möjlighet för fakultetsnämnderna och studenterna att yttra sig över förslag till 

valprocedur. 2016-10-04.  
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institutioner232 skickades den ursprungliga versionen av rekryteringsprocessen skickades på 

remiss av styrelsen.233 14 svar inkom234 och remissvaren införlivades delvis i processen.235 Värt 

att notera är att även sittande rektor, Eva Åkesson, bad om ett förtydligande. Detta då 

konsistoriet hade valt att ha en öppen process utan att klargöra villkoren för förlängning och 

nyrekrytering.236 

Punkter som justerades var bl.a.: 

att förtydliga att kravprofil samt hörandet av slutkandidater ska föregås av samråd och 

förankring med konsistoriet, 

att förtydliga att konsistoriet fattar beslut om kravprofil, 

att konsistoriet utser två personer i rekryteringsgruppen, dessa ska vara externa ledamöter i 

konsistoriet 

att konsistoriet utser ordförande i rekryteringsgruppen 

att rekryteringsföretag kan anlitas som stöd i processen, 

att göra ett förtydligande av hörandeförsamlingens roll som innefattar att hörandeförsamlingen 

ska samråda med och avge rekommendationer till rekryteringsgruppen vad avser kravprofil och 

hörandet.237 

                                                 

 

232 UU 2016. Stöd för anhållan om möjlighet för fakultetsnämnderna och studenterna att yttra sig över förslag 

till valprocedur. 2016-10-13.  
233 UU 2016. Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01. 2016-10-

27.  
234 UU 2016. 11 yttranden avseende Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor 

från 2018-01-01. 2016-11-17; UU 2016. SACO-S-rådets yttrande. 2016-11-29; UU 2016. Svar remiss. 

Fackförbundet ST. 2016-11-28; UU 2016. Remissvar. Studentkårerna vid Uppsala universitet. 2016-11-29.  
235 UU 2016. Utdrag ut protokoll. Konsistoriet. 2016-12-14.  
236 UU 2016. Till konsistoriet för Uppsala universitet. Mejl från Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet. 

2016-10-17.  
237 UU 2016. Utdrag ut protokoll. Konsistoriet. 2016-12-14.  
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Beredning 

Styrelsen utsåg två ledamöter i rekryteringsgruppen, konsistoriets vice ordförande och 

ytterligare en extern ledamot av konsistoriet. Sedan utsåg hörandeförsamlingen totalt sex 

personer, 3 lärare, 2 studenter och 1 företrädare för personalorganisationerna.238 

Rekryteringsgruppens ordförande, Gunnar Svedberg, är inte styrelseordförande. Av totalt åtta 

ledamöter är sex stycken från hörandeförsamlingen.  

Det var rekryteringsgruppen som tog fram förslag på kravprofil och som efter samråd med 

hörandeförsamlingen fastställdes av konsistoriet.239 

Inledningsvis fanns 80 kandidater, varav 20 noga bedömdes av rekryteringsgruppen. 8 personer 

kallades till intervju (en hoppade sedermera av) av rekryteringsgruppen och efter samråd med 

konsistoriet lämnades tre kandidater till hörandeförsamlingen.240 Rekryteringsgruppen 

presenterar de tre kandidaterna för konsistoriet för godkännande innan de skickas till 

hörandeförsamlingen, och konsistoriet avstod möjligheten att träffa rektorskandidater före 

hörandeförsamlingen har avgett sitt yttrande.241 

Rekryteringskonsult, Accord Group, användes. De hjälpte till vid annonsering, referenstagning 

samt insamling av kandidater.242 

Vid nästan varje möte påminner Gunnar Svedberg, ordförande i beredningsgruppen, om vikten 

att tänka på vilken information som sprids från gruppen.243 

                                                 

 

238 UU 2017. Protokoll från hörandeförsamlingen. 2017-01-20. 
239 UU 2017. Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 3. 2017-03-17; UU 2017. Protokoll från 

hörandeförsamlingen. 2017-03-14. 
240 UU 2017. Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 6. 2017-08-21. 
241 UU 2017. Utdrag ut protokoll. Konsistoriet. 2017-06-20. 
242 UU 2017. Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 2. 2017-02-06; UU 2017. 

Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 3. 2017-03-17; UU 2017. Minnesanteckningar från 

rekryteringsgruppens möte nr 4. 2017-03-30. 
243 UU 2017. Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 4. 2017-03-30; UU 2017. 

Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 5. 2017-06-15; UU 2017. Minnesanteckningar från 

rekryteringsgruppens möte nr 6. 2017-08-21; UU 2017. Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 

7. 2017-08-29-30; UU 2017. Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 8. 2017-09-07; UU 2017. 

Minnesanteckningar från rekryteringsgruppens möte nr 9. 2017-09-14.  
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Hörandet 

Ledamöterna för lärare väljs genom elektorsförsamlingar.244 Av totalt 65 ledamöter var 33 

lärare, 14 från personalorganisationerna och 18 var studenter.  

Vice ordförande i rekryteringsgruppen gav en kort genomgång av processen, men den ansågs 

vara otillräcklig.245 Det inkom då en skrivelse från en ledamot i hörandeförsamlingen med 

önskemål om utförligare redogörelse gällande rekryteringsgruppens arbete.246 Ordförande i 

rekryteringsgruppen närvarade vid hörandeförsamlingens möte och gav information om 

beredningsprocessen.247  

Tre kandidater presenterades. Karin Dahlman-Wright, Kristina Edström och Eva Åkesson.248 

Hörandet var gemensamt. Eva Åkesson fick 34 av 64 röster (en ledamot var frånvarande).249 

Lärosätet behövde inte komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet.  

Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

Negativa.250  

                                                 

 

244 UU 2016. Utdrag ur protokoll nr 2.  2016-12-21; UU 2016. Utdrag ur protokoll. Teknisk-naturvetenskapliga 

fakultetens elektorsförsamling. 2016-12-15.  
245 UU 2017. Protokoll från hörandeförsamlingen. 2017-09-21. 
246 UU 2017. Angående information om rekryteringsgruppens arbete. 2017-09-22.  
247 UU 2017. Protokoll från hörandeförsamlingen. 2017-09-28. 
248 UU 2017. Protokoll från hörandeförsamlingen. 2017-09-21.  
249 UU 2017. Protokoll från hörandeförsamlingen. 2017-09-28.  
250 Utbildningsdepartementet 2016. Remissvar från Professionsförbundets styrelse, Uppsala universitet. 2016-

01-18.  
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4.2.8 Luleå tekniska universitetet (LTU) 

Regleringar 

Förfarandet är ej reglerat. ”Styrelsen har mycket stor frihetsgrad när det gäller att välja vilket 

förfarande man ska tillämpa.”251 Eventuella yttranden om det temporära förfarandet framgår 

ej.  

Beredning 

Styrelsen utsåg inom sig en rekryteringsgrupp som bestod av fem personer ur styrelsen och leds 

av styrelsens ordförande. Bestod av: styrelsens ordförande Eva Nordmark och vice ordförande 

Per-Erik Lindwall (ersattes senare av Jan-Ove Östensen), en verksamhetsföreträdare, en 

studentrepresentant och en representant för arbetstagarorganisationerna.252 Tidigare vice 

ordförande i styrelsen, Per-Erik Lindwall bistod rekryteringsgruppen.  

Eva Nordmark är rekryteringsgruppens ordförande och även styrelseordförande. Samtliga 

ledamöter är från styrelsen.  

Styrelsens ordförande och vice ordförande intervjuade samtliga dekaner och prefekter avseende 

förväntningar på den kommande rektorn. Elektronisk brevlåda infördes där samtliga anställda 

och studenter uppmanades att lämna förslag på viktiga delar i en kravprofil.253 Kravprofilen 

upprättades av rekryteringsgruppen med hjälp av en rekryteringskonsult. Tidigare vice 

ordförande i styrelsen, Per-Erik Lindwall bistod rekryteringsgruppen. Förslaget framlades och 

godkändes av styrelsen.254 

Rekryteringskonsulten genomförde en första gallring där 11 kandidater presenterades för 

rekryteringsgruppen. Efter möten bestämdes det att de skulle gå vidare med fyra kandidater. 

Konsulten genomförde djupintervjuer och två kandidater kvarstod, en man och en kvinna. Valet 

av slutkandidat gjorde på basis av tidigare erfarenheter, tester med fördjupade intervjuer, samt 

                                                 

 

251 LTU 2017. Process för utseende av rektor för Luleå tekniska universitet. 2017-02-20.  
252 LTU 2017. Protokoll universitetsstyrelsen. 2017-05-05. 
253 LTU 2017. Förslag – rektor för Luleå tekniska universitet 2018-01-01 – 2023-12-31. 2017-09-20.  
254 LTU 2017. Protokoll universitetsstyrelsen. 2017-05-05. 
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tagna referenser. Även rekryteringsgruppens personliga intryck av kandidaterna har vägts in 

(min kursivering).255  

Rekryteringskonsult, Mercuri Urval, användes. Dess uppdrag involverade att göra: 

▪ Behovsanalys och stöd vid utformning av kravprofil. 

▪ Utformning av förslag till annonstext och mediestrategi. 

▪ Självständigt söka lämpliga kandidater. 

▪ Ta emot intresseanmälningar. 

▪ Presentera 4 kandidater, 2 män och 2 kvinnor.  

▪ Djupintervjuer och tester. 

▪ Slutrapportering.256 

Under rubriken arbetsmetod i anbudet till konsulten står: ”Rekryteringsgruppen, under ledning 

av universitetsstyrelsens ordförande, äger processen rekrytering av rektor.”257 

Hörandet 

Ledamöter utsågs av fakultetsnämnderna.258 Av totalt 45 ledamöter var 20 lärare, häften från 

teknisk fakultet och hälften från filosofisk. Övriga anställda hade 10 ledamöter, och studenterna 

hade 15.259  

Enligt universitetsstyrelsen deltog rekryteringsgruppens ordförande i hörandet och hade en 

genomgång av de motiv som legat till grund för deras ställningstagande.260 Finns dock inga 

protokoll från mötet.  

En kandidat presenterades, Birgitta Bergwall-Kåreborn. Det var från början två kandidater, men 

en man hoppade av i sista stund. Hörandet var uppdelat i grupper.  

                                                 

 

255 LTU 2017. Förslag – rektor för Luleå tekniska universitet 2018-01-01 – 2023-12-31. 2017-09-20.  
256 LTU 2017. Direktupphandling rekryteringsstöd vid rektorsrekrytering. 2017-03-13, s 4.  
257 LTU 2017. Direktupphandling rekryteringsstöd vid rektorsrekrytering. 2017-03-13, s.3.  
258 LTU 2017. Process för utseende av rektor för Luleå tekniska universitet. 2017-02-20.  
259 LTU 2017. Process för utseende av rektor för Luleå tekniska universitet. Utdrag ur styrelseprotokoll §8. 

2017-02-20.  
260 LTU 2017. Förslag om innehavare av befattning som rektor vid Luleå tekniska universitet. 2017-09-25.  
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Frågor från hörandegrupperna hade skickats in i förväg och grupperades i övergripande 

kategorier. Utfrågning skedde i tur och ordning mellan grupperna.  

Yttranden:  

Tekniska fakulteten:  Bra upplägg, men processen som föregick valet måste ändras. Minst två 

kandidater bör höras av hörandegrupperna och dessa kandidater bör officiellt tillkännages innan 

hörandet.261  

Filosofiska fakultetens yttrande: Ingen åsikt om processen. Stödjer kandidat.262  

Studenternas yttrande: Ingen åsikt om processen. Stödjer kandidat.263 

Övrig personals yttrande: Ingen åsikt om processen. Stödjer kandidat.264  

Lärosätet behövde inte komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet. 

Övrigt 

Hur ställer sig universitetet/högskolan till Ledningsutredningens förslag i sitt yttrande? 

Positiva.265 

4.3 Sammanställning och analys  

4.3.1 Sammanställning 

Gällande regleringar är det endast vid Lunds och Göteborgs universitet som rektorstillsättning 

och hörandeprocessen är reglerat, dock tillkom regleringen i Lund efter den senaste 

                                                 

 

261 LTU 2017. Yttrande från hörandegrupp teknisk fakultet. Bilaga I: US 2017-10-12. 
262 LTU 2017. Yttrande hörandegrupp filosofisk fakultet. 2017-10-06.  
263 LTU 2017. Studenternas yttrande. 2017-10-05.  
264 LTU 2017. Yttrande från hörandegruppen för övrig personal. 2017-10-06. 
265 LTU 2016. Remiss över betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92). 2016-

03-01. 
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rektorstillsättningen. Vid inget annat universitet finns annat reglerat än hänvisningar till 

gällande paragrafer i högskolelagen och högskoleförordningen.  

Universitetskollegiet vid Lunds universitet fick uttala sig om processen innan styrelsen fattade 

beslut. Bortsett från det var det Uppsala universitet sticker ut från alla andra lärosäten i urvalet, 

då kollegiet krävde att få vara deltagande i processen. De anhöll om att det tillfälliga förfarandet 

skulle skickas på remiss och att de skulle få yttra sig.  

Det beredande organet består i alla lärosäten förutom Uppsala av en majoritet av 

styrelsemedlemmar, där styrelseordföranden även är ordförande. Hörandeförsamlingen är 

representerade i det beredande organet endast i Lund och Uppsala. Framtagandet av 

kravprofilen sköttes hos Lund, Uppsala, Göteborg och Mittuniversitetet i det beredande organet 

i samråd med hörandet. Framtagandet kandidater sköttes hos alla lärosäten i det beredande 

organet. Dock bestod Uppsala universitets beredningsgrupp av en majoritet av ledamöter från 

hörandeförsamlingen, vilket innebär att kollegiet var involverade i framtagandet av kandidater.  

Lunds universitetets arbetsutskott är den enda av sitt slag hos urvalet. Detta arbetsutskott har 

som syfte att vara kontakten mellan universitetskollegiet och det beredande organet, och enligt 

ordföranden i arbetsutskottet fanns inget direkt inflytande då processen till stor del sköttes av 

rekryteringskommittén. Dock informerades arbetsutskottet fortlöpande och fick lämna 

synpunkter.  

Alla lärosäten använde sig av en rekryteringskonsult, som hade varierande uppgifter. 

Genomgående har rekryteringskonsulten bistått med de sysslor som har tillkommit sedan 

rektorer börjat rekryteras extern. Närmare bestämt har de bistått med annonsering, hantering an 

intresseanmälan, urval samt djupintervjuer och referenstagning av kandidaterna.  

Hörandeförsamlingarna i urvalet har i huvudsak präglats av samma demokratiska 

representativitet som styrelserna. Lärargruppen var endast i majoritet i Uppsala, och hos övriga 

lärosäten var de antingen hälften av ledamöterna eller ännu mindre. Hos Linnéuniversitetet och 

Karlstads universitet var andelen lärare lägst, 20 av totalt 60 respektive 20 av totalt 55. Dessa 

ledamöter valdes hos nästan alla lärosäten fram av fakultetsstyrelsen/nämnden eller dekanen. I 

Uppsala valdes de fram genom elektorsförsamlingar.  
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Motivering av kandidater skedde i Lund, Luleå och Uppsala. Dock klargjordes det inte i 

protokollen vad presentering av kandidater innebar gällande motivering.  

Hur själva hörandet gick till skilde sig även det mellan lärosätena. Lund, Göteborg, Uppsala 

och Linnéuniversitetet hade ett gemensamt hörande och resterande hade separata höranden med 

vardera grupp.  

I Göteborg, Uppsala och Lund skedde omröstning med röster. Vid Linné- och Mittuniversitetet 

skulle hörandeförsamlingen rangordna respektive ge synpunkter på kandidaterna. I Gävle, 

Luleå och Karlstad presenterades endast en kandidat och ett ’rådgivande ställningstagande’ 

stipulerades.  

Antalet kandidater som presenterades skiftade mellan lärosätena. Lund med sina fyra kandidater 

presenterade flest, och Luleå, Gävle och Karlstad presenterade endast en kandidat. Dock skedde 

ett plötsligt avhopp i sista skedet hos både Gävle och Luleå.  

Slutligen behövde tre lärosäten komplettera underlag i hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet. De tre lärosätena ställde sig även positivt till Ledningsutredningens 

förslag.  

4.3.2 Analys 

Många av de lärosäten som varit med i urvalet har fått uppmärksamhet i media gällande just 

hörandeprocessen och det kollegiala inflytandet. Uppsala universitet har som ovan nämnt haft 

mycket protester och svårigheter med sin rekrytering, likaså Karlstads universitet. Detta 

bekräftas på flera sätt i undersökningen där bland annat instruktioner för hörandet endast 

stipulerar ett ’rådgivande ställningstagande’, då valprocessen valdes att tas bort av 

rekryteringsgruppen och styrelsen. Motiveringen till det var att endast en kandidat 

presenterades. Detta trots att de hade flertalet kandidater presenterade för sig av 

rekryteringskonsulten. Rekryteringsgruppen och styrelsen hävdar i den sammanställda 

rapporten av processen att hörandet gav en samstämmig bild av Johan Sterte. Detta kan inte 

bekräftas då det inte finns protokoll från hörandet.  

Bristen på dokumentation är slående hos flertalet av lärosätena. Mittuniversitetet, Karlstads 

universitet, Linnéuniversitetets och Luleå tekniska universitet har inga protokoll från 
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hörandeförsamlingarnas möten. Karlstad har inte ens yttranden. Mittuniversitetet och 

Högskolan i Gävle har inte heller dokumentation på hörandeförsamlingarnas sammansättning.  

Vidare noteras att det beredande organet hos alla lärosäten förutom Uppsala enbart består av 

ledamöter från styrelsen. Det är alltså en direkt styrelseledd process. Det i kombination med att 

det hos de flesta lärosäten var det beredande organet som framtog både kravprofil och 

kandidater, visar på hur stark styrelsens makt är.  

Att hörandet hos mer än hälften av lärosätena var uppdelat visar även det på kollegiets minskade 

inflytande. Vid Linnéuniversitetet gav hörandegrupperna en oenig bild av kandidaterna, och 

flertalet lovordade olika kandidater. Då kunde således styrelsen helt enkelt enbart välja den 

kandidat de föredrog och samtidigt på ett korrekt sätt hänvisa till hörandet. Även värt att notera 

är anmälan om jäv som gjordes mot Dan Brändström, där han trots detta kvarstod som 

ordförande i rekryteringsgruppen samt att den utpekade kandidaten sedermera även utsågs till 

rektor. 

I materialet framkom klagomål hos flertalet av lärosätena. I både Gävle och Luleå framfördes 

klagomål från studenterna respektive teknisk fakultet gällande processen och att endast en 

kandidat presenterades. Vid Linnéuniversitetet hade klagomål framförts gällande att delgiven 

information till hörandet var sen och haft ett motstridigt innehåll.  

Vad som kan läsas av datamaterialet är att det förekommer samma kandidater hos flertalet av 

lärosäten, ofta kandidater som vid rekryteringsprocessens inledning redan har en tjänst som 

rektor/prorektor vid ett annat lärosäte. Detta är intressant av två anledningar. Dels stödjer det 

Engwalls tes om att man numera gör en karriär som rektor, och dels att den externa 

rekryteringen tas från en liten ’pool’ av kandidater.  

Intressant i sammanhanget är att styrelseordföranden hos samtliga lärosäten antingen var aktiv 

politiker, högst uppsatt inom näringslivet eller inom fackliga organisationer. Endast två, Carola 

Lemne och Dan Brändström hade disputerat varav den senare har varit verksam som 

forskningspolitisk utredare åt staten.  

Slutligen, tre av lärosätena i urvalet behövde komplettera information om hörandeprocessen till 

Utbildningsdepartementet. Dessa var Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Karlstads 
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universitet. Denna kontroll och uppföljning av rektorsprocessen är intressant. Dels att 

regeringen faktiskt följer upp gällande lagar i processen, men främst att vad som kontrolleras 

är den av styrelsen fastställda processen för hörandet. Lagen stipulerar som bekant att styrelsen 

ska höra lärare, övrig personal och studenter på det sätt som styrelsen har bestämt. Det i 

kombination med att hörandet i sig varken är definierat eller fastställt visar återigen på 

styrelsens betydande inflytande i processen.  

5. Slutsatser 

Av resultaten döma är hörandeprocessen vid en majoritet av urvalet endast ett rutinmässigt 

hörande av en styrelsedominerad beredningsgrupp. Hos alla lärosäten märks ett försvagat 

kollegialt inflytande vid rektorstillsättningen i nästan alla variabler som mättes. Det beredande 

organet är helt i styrelsernas händer och därmed även framtagandet av kandidater och skapandet 

av kravprofil. Att Uppsala universitet var det lärosäte som uppfyllde flest variabler kan vara 

med anledning av att kollegiet i högre grad protesterade än övriga lärosäten. Intressant är här 

att göra kopplingen till Hans Modigs rapport kring Lunds universitets föregående val, där 

processen ’ägdes’ av styrelsen. Även om det enligt Olle Söderman har blivit bättre, så kvarstår 

alltså mycket makt hos styrelsen.  

Slutsatserna som dras av det här är att det kollegiala inflytandet är kraftigt försvagad hos alla 

lärosäten i urvalet förutom Uppsala universitet. Återkopplat Bexells idealtyper är det således 

enbart Uppsala universitet som uppfyller de variabler som krävs för kollegialt inflytande och 

därmed det lärosäte som fortfarande präglas av akademisk traditionalism. Både Lunds och 

Göteborgs universitet brister i flertalet variabler och präglas därmed i den är undersökningen 

mer av en akademisk instrumentalist.  

Gällande antalet kandidater som presenteras finns intressanta slutsatser att dra. Med tanke på 

att det vid fyra lärosäten var kandidater som hoppade av i slutskedet av processen och hos två 

slutade det med att endast en kandidat presenterades för hörandet, bör fler kandidater 

presenteras för att undvika dessa situationer. Vid Göteborgs universitet planerades det till och 

med för tre kandidater, varav en hoppade av innan hörandet och ytterligare en efter kandidaten 

hade valt fram av hörandeförsamlingen. Valet slutade med att den kvarvarande kandidaten blev 

tillsatt som rektor. Att båda kandidaterna vid Göteborg som hoppade av var aktuella vid 
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tillsättningar på andra lärosäten, är i sig är en direkt konsekvens av den nya karriären man gör 

som rektor. Denna variabel måste räknas in vid framtagandet av kandidater för hörandet.  

Precis som Sten Widmalm uttrycker märks det alltså en skillnad om lärare och forskare kräver 

mer av sin ledning. Av alla universitet i urvalet var det endast Uppsala universitets kollegium 

som samordnande sig och krävde mer transparens av styrelsen, och således fick det.   

Förslag på vidare forskning 

Intressant vore vidare studier kring vad rekryteringskonsulterna, de kravprofiler och 

medföljande kandidater som framtas. Även en kartläggning av styrelserna och deras inflytande 

över verksamheten, samt statsmaktens egentliga makt över lärosäten är av intresse. Slutligen är 

forskningen kring lärosäten som egen organisationsform mycket intressant och viktig, då 

svenska universitet och högskolor befinner sig i en, vad det verkar, organisatorisk gråzon.  
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Göteborgs universitet 
GU 2016. Yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92). 

Dnr VR 2015/131. 2016-02-16.  

GU 2016. Arbetsordning. Styrdokument Dnr V 2016/829. Fastställd av universitetsstyrelsen 2016-11-

29.  

GU 2016. Regler för utseende av hörandeförsamling och dess arbete. Styrdokument Dnr V 2016/461. 

Fastställd av styrelsen 2016-06-07.  

GU 2016. PM. Dnr V 2016/74. 2016-01-20. 

GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 16,2016:1 2016-02-16.  

GU 2016. Avtal gällande rekrytering av rektor. Undertecknad Jörgen Tholin 2016-04-12.  

GU 2016. Processen för rekrytering av rektor. Jörgen Tholin/EA. 2016-04-18.  

GU 2016. Förslag till beslut avseende fördelning av ledamöter till hörandeförsamling samt när 

ledamöter senast ska vara utsedda. Dnr V 2016/460. 2016-05-25.  

GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 10.1.2. 2016-06-07. 

GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 10.2. 2016-06-07.  

GU 2016. Anmodan om att utse ledamöter till hörandeförsamlingen. 2016-06-16.  

GU 2016. Beslut om ledamöter i hörandeförsamlingen från Konstnärliga fakulteten. Dnr V 2016/736. 

2016-09-16.  

GU 2016. Beslut om ledamöter i hörandeförsamling från Gemensamma förvaltningen och de 

nationella enheterna. Dnr V 2016/751. 2016-09-23. 

GU 2016. Utkast till hörandeförsamlingens sammansättning. Dnr 2016/460.  

GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 12.1. 2016-11-29.  

GU 2016. Utdrag ur styrelseprotokoll § 12.3. 2016-11-29. 

GU 2016. Tjänsteanteckning. Malin Asplund, utredare. 2016-12-20. 

GU 2016. Mejlkommunikation. Malin Podlevskikh Carlström, Doktorand i slaviska språk, till Malin 

Asplund, Elisabet Ahlin och Kerstin Alnebratt. 2016-12-13, 14:03.  

GU 2016. Mejlkommunikation. Karolina Mildgrim, studentrepresentant, till Lina Olofsson, ordförande 

för Göteborgs studentkårer (ordf@gus.gu.se). 2016-12-14, 20:02.  
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GU 2017. Utdrag ur styrelseprotokoll § 4 nr 2. 2017-01-10. 

GU 2017. Universitetsstyrelsens sammanträde. 2017-01-30.  

GU 2017. Utdrag ur styrelseprotokoll § 8. 2017-02-16.  
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2015:92). HIG-STYR 2015/128. U2015/03779/UH. 2016-03-01. 

HiG 2017. Arbetsordning. Fastställd av högskolestyrelsen 2011-12-02, Dnr HIG 2011/1738. 

Revidering fastställda av rektor 2017-03-27, Dnr HIG_STYR 2015/80.  

HiG 2016. Procedur för rekrytering av rektor fr.o.m. 2017-07-01. Bilaga 23:2. HIG-STÖD 2016/235. 

Fastställt av högskolestyrelsen 2016-04-21. 

HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. 2016:1, HIG-STYR 2016/5. 2016-02-18. 

HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. 2016:2, HIG-STYR 2016/5. 2016-04-21. 

HiG 2016. Protokoll från rekryteringsgruppen. Extrainsatt möte. HIG-STÖD 2016/235. 2016-05-16.  

HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. Extrainsatt möte. HIG-STYR 2016/5. 2016-05-26.   

HiG 2016. Protokoll från högskolestyrelsen. 2016:2, HIG-STÖD 2016/235. 2016-06-17.  

HiG 2016. Protokoll från rekryteringsgruppen. 2016:2, HIG-STÖD 2016/235. 2016-06-17. 
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HiG 2017. Protokoll från hörandegrupp: anställda från övrig verksamhet/TA-personal. HIG-STÖD 

2016/235. 2017-01-27.  

HiG 2017. Mejlkommunikation. Kia Kimhag, ordförande för lärarförbundet HIG, till Sandra Eklund, 

sekreterare i styrelsen (sandra.eklund@hig.se). 2017-01-27 11:34. 

HiG 2017. Mejlkommunikation. Maria Savela, ordförande för SACO-S, till Sandra Eklund, sekreterare 

i styrelsen (sandra.eklund@hig.se) 2017-01-27 13:36.  

HiG 2017. Mejlkommunikation. Lars Borbos, ordförande för Fackförbundet ST, till Sandra Eklund, 

sekreterare i styrelsen (sandra.eklund@hig.se) 2017-01-30 09:51. 

HiG 2017. Protokoll från högskolestyrelsen. 2017:1, HIG-STYR 2017/34. 2017-02-20.  

HiG 2017. Protokoll från rekryteringsgruppen, ärende §6 – rektors rekrytering. HIG-STÖD 

2016/235. 2017-02-20.  

 

Karlstads universitet 
KU 2014. Arbetsordning. Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-09-23. 

KU 2016. Remissvar utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92. Dnr C2015/791. 

2016-02-24 

KU 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. Dnr C2016/174. 2016-06-08.  

KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-06-21.  

KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-08-30. 

KU 2016. Konsultstöd vi rektorsrekrytering. Ekonomiavdelningen. 2016-08-31. 

KU 2016. Direktupphandling rekryteringsstöd. Beslutat av upphandlingsansvarig, styrelseordförande 

och universitetsdirektör 2016-08-31.  

KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-09-06. 

KU 2016. Avtal rekryteringsstöd. Undertecknad universitetsdirektör. 2016-09-08. 

KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-09-19. 

KU 2016. Tidplan rektorsrekrytering. Dnr C2016/606. Beslutat av universitetsstyrelsen 2016-10-03.  

KU 2016. Universitetsstyrelsebeslut. Dnr C2016/606. 2016-10-03.  

KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-11-15.  

KU 2016. Riktlinjer för hörandegruppernas sammansättning och arbete inför rektorsrekryteringen 

2017. Dnr C2016/606. 2016-11-15.  

KU 2016. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2016-12-16.  

KU 2017. Minnesanteckningar från rektorsrekryteringsgruppens möte. 2017-01-20. 

KU 2017. Protokollsutdrag universitetsstyrelsen. Dnr 2017/31. 2017-04-25.  

KU 2017. Sammanfattande redogörelse. Dnr 2016/606.  

KU 2017. Universitetsstyrelsebeslut. Dnr C2016/606. 2017-04-25.  

KU 2017. Bilaga till beslutsförslag ny rektor vid Karlstads universitet. C2016/606. Beslutat av 

universitetsstyrelsen 2017-04-25.  

 

Linnéuniversitetet 
LIUN 2012. Universitetsstyrelsens beslutsordning. Dnr: LNU 2012/433. Beslutat av 

universitetsstyrelsen 2012-12-12.  

LIUN 2016. Linnéuniversitetets svar på remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och 

högskolor SOU 2015:92. Dnr 2015/211–1.4. U2015/03779/UH. 2016-02-22.  

LIUN 2016. Rekryteringsgrupp för utseende av rektor. Dnr 2016/7197–1.1. Beslutat av 

universitetsstyrelsen 2016-12-19.  

LIUN 2017. Protokoll universitetsstyrelsen. 2017-01-25.  

LIUN 2017. Process för rekrytering av rektor. Dnr. 2016/7197–1.1. 2017-02-16.  
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LIUN 2017. Protokoll universitetsstyrelsen. 2017-02-16.  

LIUN 2017. Tidplan. Bilaga styrelseprotokoll 2017-02-16.  

LIUN 2017. Utseende av processtöd för rektorsrekrytering 2017. Dnr 2016/7197–1.1. 2017-02-17.  

LIUN 2017. Representanter i hörandegrupp vid rektorsrekrytering. Dnr 2016/7197–1.1. Fastställd av 

dekan för ekonomihögskolan. 2017-02-22.  

LIUN 2017. Fastställande av representanter till hörandegrupp för lärare respektive administratörer. 

Dnr 2016/7197–1.1. Fastställd av dekan, fakulteten för samhällsvetenskap. 2017-03-08.  

LIUN 2017. Rektorsrekrytering 2017, hörandegrupper. 2017-03-21.  

LIUN 2017. Mejl. Förtydligande information rörande instruktion ’bedömning av kandidaterna’. 

Bergbäck, Bo & Fritzén, Lena. 2017-04-21.  

LIUN 2017. Brev till rekryteringsgruppen. Bergbäck, Bo & Fritzén, Lena. 2017-05-03.  

LIUN 2017. Bilaga 1: Rekryteringsgruppens förslag till rektor. I: Skriftligt komplement till 

informationsmötet från den 22 maj. 2017-05-16.  

LIUN 2017. Bilaga 2. I: Skriftligt komplement till informationsmötet från den 22 maj. 2017-05-16.  

LIUN 2017. Bilaga 3: Hörandegruppernas utlåtande tillsammans med instruktion. I: Skriftligt 

komplement till informationsmötet från den 22 maj. 2017-05-16. 

LIUN 2017. Bilaga 4: Personalorganisationernas utlåtande. I: Skriftligt komplement till 

informationsmötet från den 22 maj. 2017-05-16.  

LIUN 2017. Protokoll från MBL inför US. 2017-05-30. 

LIUN 2017. Utdrag ur styrelseprotokoll §9. 2017-06-08.   

LIUN 2017. Reservation mot delar av processens genomförande vid förordnande av rektor. Stafsudd, 

Anna. 2017-06-12.  

LIUN 2017. Komplement till Förslag till rektor vid Linnéuniversitetet. 2017-06-20.  

LIUN 2017. Beskrivning av process efter inkomna utlåtanden från hörandegrupperna. 2017-06-21. 

 

Luleå tekniska universitet 
LTU 2016. Remiss över betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92). 

Protokoll NR 47–16. Dnr LTU-3071-2015. 2016-03-01. 

LTU 2017. Arbets- och beslutsordning 2017 för Luleå tekniska universitet. Re-beslut 155–17.  

LTU 2017. Process för utseende av rektor för Luleå tekniska universitet. Beslutsunderlag. Dnr LTU-

543-2017. 2017-02-03.  

LTU 2017. Process för utseende av rektor för Luleå tekniska universitet. Utdrag ur styrelseprotokoll 

§8. 2017-02-20.  

LTU 2017. Direktupphandling rekryteringsstöd vid rektorsrekrytering. 2017-03-13. 

LTU 2017. Process rekrytering av rektor för Luleå tekniska universitet. Beslutsunderlag. Dnr LTU-

534-2017. Beslutat av universitetsstyrelsen 2017-04-24.  

LTU 2017. Protokoll universitetsstyrelsen. 2017-05-05. 

LTU 2017. Protokoll universitetsstyrelsen. 2017-09-12. 

LTU 2017. Process rekrytering av rektor för Luleå tekniska universitetet. Bilaga I: Protokoll 

universitetsstyrelsen. 2017-09-12.  

LTU 2017. Hörandegrupp med lärare för rekrytering av ny rektor vid LTU. Beslut av filosofiska 

fakultetsnämnden. Dnr 543–2017. 2017-09-12. 

LTU 2017. Förslag – rektor för Luleå tekniska universitet 2018-01-01 – 2023-12-31. 

Rekryteringsgruppen 2017-09-20.  

LTU 2017. Förslag om innehavare av befattning som rektor vid Luleå tekniska universitet. Dnr LTU-

543-2017. Beslutat av universitetsstyrelsen 2017-09-25.  

LTU 2017. Yttrande från hörandegrupp teknisk fakultet. 2017-10-05. Bilaga I: US 2017-10-12. 

LTU 2017. Studenternas yttrande. Luleå studentkår. 2017-10-05.  

LTU 2017. Yttrande från hörandegruppen för övrig personal. 2017-10-06. 

LTU 2017. Yttrande hörandegrupp filosofisk fakultet. Mejlkonversation Kristina Ek 

(kristina.ek@ltu.se) till Eva Nordmark (eva.nordmark@tco.se). 2017-10-05 16:51.  

LTU 2017. Utdrag ur styrelseprotokoll §48. Dnr LTU-543-2017. 2017-10-12.  
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Lunds universitet 
LU 2011. Arbetsordning för Lunds Universitet. Dnr LS 2010/625. Fastställd av universitetsstyrelsen 

2011-11-11.  

LU 2013. Arbetsordning. Dnr LS 2013/338, LS 2013/474. Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-

15. Reviderad 2013-09-29. 

LU. Anbud Lunds Universitet, rekrytering rektor/prorektor. Mercuri Urval. 

LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-09-20.  

LU 2013. Protokoll från universitetkollegiets arbetsutskott. Dnr LS 2013/546. 2013-10-11. 

LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-10-18.  

LU 2013. Protokoll från universitetskollegiet. Dnr LS 2013/546. 2013-11-21.  

LU 2013. Protokoll, förhandling enligt 11 § MBL. 2013-12-02.  

LU 2013. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2013-12-13.  

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-01-10. 

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-01-20. 

LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. Dnr STYR 2014/1. 2014-01-29.  

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-02-03.  

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-02-18. 

LU 2014. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2014-02-18.  

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-03-10. 

LU 2014. Protokoll från universitetkollegiets arbetsutskott. Dnr STYR 2014/1. 2014-04-03. 

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-04-15. 

LU 2014. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2014-04-28. 

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-05-07. 

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-05-26. 

LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. Dnr STYR 2014/1. 2014-06-03.  

LU 2014. Protokoll från universitetkollegiets arbetsutskott. Dnr STYR 2014/1. 2014-06-09.  

LU 2014. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2014-06-17-18.  

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. 2014-06-18. 

LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. Dnr STYR 2014/1. 2014-08-21.  

LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. Dnr STYR 2014/1. 2014-08-22.  

LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. Dnr STYR 2014/1. 2014-08-25.  

LU 2014. Protokoll från universitetskollegiet. Dnr STYR 2014/1. 2014-09-08. 

LU 2014. Minnesanteckningar från beredningsgruppen. Dnr. STYR 2014/1. 2014-09-10.  

LU 2014. Protokoll från universitetsstyrelsen. 2014-09-19. 

LU 2014. Förslag till rektor för Lunds universitet från 1 januari 2015. Dnr STYR 2014/1. 2014-09-

19.  

LU 2016. Yttrande. Dnr V 2015/1983. 2016-02-12.  

 

Mittuniversitetet 
MIUN 2015. Procedur vid rekrytering av ny rektor. Dnr MIUN 2015/2155. 2015-12-08.  

MIUN 2016. Avtal, Mercuri Urval. Dnr MIUN 2016/291. 2016-02-15.  

MIUN 2016. Remissyttrande. Dnr MIUN 2015/2167. U2015/03779/UH. 2016-03-01. 

MIUN 2016. Angivande av förslag till rektor för Mittuniversitetet. Dnr MIUN 2015/2155. 2016-10-21.  

MIUN 2015. Protokoll universitetsstyrelsen. 2015-08-27. 

MIUN 2015. Protokoll universitetsstyrelsen. 2015-12-08. 

MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-02-17. BILAGA 

MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-05-12. 

MIUN 2016. Protokoll universitetsstyrelsen. 2016-09-28.  

MIUN 2017. Arbetsordning för Mittuniversitetet. Dnr MIUN 2012/1290. Senast reviderad 2017-05-

11. 
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Uppsala universitet 
UU 2016. Kommentarer rörande tillägg till beslut om Former för framtagande av förslag till rektor 

och utseende av prorektor från 2018-01-01 förtydligande av tidsplan gällande utseende av prorektor. 

Studenterna vid Uppsala universitet. 2016-02-13.  

UU 2016. Utdrag ut protokoll. Konsistoriet. 2016-09-15.  

UU 2016. Utdrag ur protokoll. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. 2016-09-23.  

UU 2016. Utdrag ur protokoll nr 2. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. 2016-09-29.  

UU 2016. Brev om rektorstillsättning. Ericsson, Eric. UFV 2016/1636. Uppsala, 2016-10-03.  

UU 2016. Förslag till konsistoriemötet 27 oktober. Hasselberg, Ylva (ylva.hasselberg@ekhist.uu.se). 

Mejlkonversation med Universitetsdirektör Katarina Bjelke (universitetsdirektor@uu.se). 2016-10-03 

16:04. 

UU 2016. Utdrag ur protokoll. Samhällsvetenskapliga fakulteten. 2016-10-04.  

UU 2016. Anhållan om remissyttrande över formerna för rektorsvalet. 2016-10-10.  

UU 2016. Anhållan om möjlighet för fakultetsnämnderna och studenterna att yttra sig över förslag till 

valprocedur. Företrädare för Uppsala universitets nio fakulteter. 2016-10-04.  

UU 2016. Stöd för anhållan om möjlighet för fakultetsnämnderna och studenterna att yttra sig över 

förslag till valprocedur. Prefekter från 11 fakulteter. 2016-10-13.  

UU 2016. Till konsistoriet för Uppsala universitet. Mejl från Eva Åkesson, rektor vid Uppsala 

universitet. 2016-10-17.  

UU 2016. Utdrag ut protokoll. Konsistoriet. 2016-10-26.  

UU 2016. Protokoll. Konsistoriet. 2016-10-27.  

UU 2016. 11 yttranden avseende Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av 

prorektor från 2018-01-01. Dnr UFV 2016/1636. 2016-11-17.  

UU 2016. SACO-S-rådets yttrande över Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av 

prorektor från 2018-01-01. SACO-S-rådet. 2016-11-29. 

UU 2016. Svar remiss ” Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 

2018-01-01”. Mejl till Katarina Bjelke, universitetsdirektör, från Marie Ols, Fackförbundet ST. 2016-

11-28.  

UU 2016. Remissvar rörande former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor 

från 2018-01-01. Studentkårerna vid Uppsala universitet. Dnr 13:16/17. 2016-11-29.  

UU 2016. Utdrag ut protokoll. Konsistoriet. 2016-12-14.  

UU 2016. Utdrag ur protokoll. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens elektorsförsamling. 

TECKNAT 2016/215. 2016-12-15.  

UU 2016. Utdrag ur protokoll nr 2. Elektorsförsamlingen inom det humanistisk-

samhällsvetenskapliga vetenskapsrådet.  2016-12-21.  

UU 2017. Protokoll från hörandeförsamlingen. 2017-01-20. 
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Bilaga 2 

Hörandeprocessen 
 Vilka utsåg 

ledamöterna till 
lärargruppen? 

Är kollegiet i 
majoritet? 

Motiveras de 
presenterade 
kandidaterna av 
rekryteringsgruppen? 

Hur många kandidater 
presenterades för 
hörandet? 

Vad hörandet gemensamt 

eller uppdelat? 

Har en omröstning 
skett? 

Finns protokoll från 
hörandet? 

Behövde 
lärosätet 
komplettera med 
information om 
hörandeprocesse
n till 
Utrikesdeparteme
ntet? 

Lunds universitet Framgår ej. 
Arbetsordningen säger 
endast hur 
universitetskollegiet ska 
vara sammansatt. 

Nej, av totalt 48 
ledamöter var 24 lärare, 
12 övriga anställda och 
12 studenter.  

Beredningsgruppen 
presenterade vid 
universitetskollegiets 
möte de kandidater som 
de skulle intervjua dagen 
efter. Hur denna 
presentation gjordes kan 
tyvärr inte utläsas av 
protokollen.  

Fyra kandidater, Karin 
Markides, Per Omling, 
Torbjörn von Schantz 
och Eva Wiberg.  

Gemensamt.  Ja. Torbjörn von Schantz 
fick 27 av 46 röster.  

Ja.  Nej.  

Mittuniversitetet Fakultetsstyrelserna.  Nej, av totalt 32 
ledamöter var 16 lärare, 
8 övrig personal och 8 
studenter. 

Framgår ej. Två kandidater. Anders 
Fällström och Susanna 
Öhman. 

Uppdelat i tre 
samrådsgrupper, lärare, 
övrig personal och 
studenter. 

Oklart. Det lämnades 
synpunkter från vardera 
samrådsgruppen till 
kommittén. 

Nej. Nej.  

Göteborgs universitet Fakultetsstyrelserna.  Nej, av totalt 70 var 30 
lärare.  

Framgår ej. Två kandidater. Eva 
Wiberg och Ole Petter 
Ottersen.  

Gemensamt.  Ja. Omröstning skedde 
och yttrande lämnades 
till styrelsen. 

Ja.  Ja.  

Högskolan i Gävle Akademiråden.  Nej, av totalt 23 
ledamöter var 9 lärare. 

Nej.  En kandidat. Ylva 
Fältholm. 

Uppdelat i tre grupper – 
lärare, studenter och 
övrig personal. Även 
fackförbundet ST, 
lärarförbundet HIG samt 
SACO-S fick yttra sig.  

Framgår ej.  Ja.  Nej.  

Linnéuniversitetet Dekanerna. Nej, av totalt 60 
ledamöter var 20 lärare, 
18 administratörer, 8 
från ledningsgruppen 
och 14 studenter. 

Framgår ej.  Tre kandidater. Peter 
Aronsson, Mats Tinnsten 
och Brigitta Bergvall-
Kåreborn. 

Gemensam hearing med 
kandidaterna, där varje 
grupp sedan gav en 
samlad bedömning.  

Kandidaterna 
rangordnades.  

Nej. Ja.  

Karlstads universitet Fakultetsnämndernas 
lärarrepresentanter utser 
18 och 2 utses av 
personalorganisationerna
. 

Nej, av totalt 55 
ledamöter var 20 lärare, 
10 övrig personal, 10 
chefer och 15 studenter.  

Nej.  En kandidat. Johan 
Sterte. 

Uppdelat i grupper.  Nej, det var endast ett 
rådgivande 
ställningstagande.  

Nej. Ja.  

Uppsala universitet Elektorsförsamlingar. Ja, av totalt 65 
ledamöter var 33 lärare, 
14 från 
personalorganisationern
a och 18 var studenter. 

Ja.  Tre kandidater. Karin 
Dahlman - Wright, 
Kristina Edström och 
Eva Åkesson 

Gemensamt.  Ja. Eva Åkesson fick 34 
av 64 röster (en ledamot 
var frånvarande).  

Ja.  Nej.  

Luleå tekniska 
universitet 

Fakultetsnämnderna. Nej, av totalt 45 
ledamöter var 20 lärare, 
10 övriga anställda och 
15 studenter.  

Enligt 
universitetsstyrelsen 
deltog 
rekryteringsgruppens 
ordförande i hörandet 
och hade en genomgång 
av de motiv som legat till 
grund för deras 
ställningstagande.  

En kandidat. Birgitta 
Bergvall-Kåreborn.  

Uppdelat i grupper.  Endast yttranden. Nej. Nej.  


