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Förord 
 
Detta förord riktar sig till alla som på ett eller annat sätt bidragit till denna uppsats. Jag vill 

framför allt uttrycka min tacksamhet till mina informanter. Era berättelser som baseras på en 

gedigen erfarenhet inom det administrativa området vid universitet och högskolor har varit 

grundläggande för denna uppsats. Tack till min seminariegrupp vid Uppsala Universitet för 

konstruktiva samtal och en god anda. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Daniel Normark som genom sin positiva 

attityd och sina coachande samtal har fått den ibland kantrade båten på rätt köl och därmed 

givit den ny styrfart.  
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Sammanfattning 
 
Administration är något alla ägnar tid åt både till vardags och i arbetet. Denna studie 

behandlar administrationen inom arbetslivet vid ett svenskt universitet. 

Debattartiklar och forskning visar på en spricka mellan kärnverksamheten och 

administrationen i diskussionen om universitetens uppdrag, roll och styrning. 

Administrationen ses som antitesen till akademin, men vad är administration och vad är dess 

funktion i styrningen? Syftet med studien är att undersöka hur administrativa chefer ser på sin 

roll i verksamheten och om administrationen fått en mer framträdande roll i styrningen. 

Studien tillämpar både det teoretiska och metodologiska förhållningssättet i Bruno Latours 

aktör-nätverksansats. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer med administrativa 

chefer situerade på institutioner vid ett svenskt universitet. Resultatet visar hur institutionerna 

drivs som företag, de är producerande verksamheter som i hög grad finansieras av externa 

bidrag. Dessa finansiella aktörer ställer krav varpå styrningen inte bara återfinns inom 

universitetet utan också utanför. De administrativa cheferna rör sig i gränslandet mellan 

institutionen och det omgivande samhället men också mellan akademin och den centralt 

styrande förvaltningen och det är här deras roll som ”förmedlare” och ”medlare” blir tydlig. 

Genom att de översätter och anpassar handlingar och processer till mottagaren knyts aktörerna 

samman. Funktionen och rollen som ”support staff” gentemot kärnverksamheten är klart 

uttalad, däremot är de ytterst beslutsfattande i sin roll. Studien visar på fyra faktorer som 

inneburit att administrationen fått en mer framträdande roll och därmed en större påverkan på 

styrningen. Dessa faktorer är decentralisering, samhällsutveckling, teknisk utveckling och 

specialisering. Reformerna som legat till grund för organisationsförändringarna har medfört 

ett större ansvarsområde och utvecklingen mot ett granskning- och administrationssamhälle 

där regelverk, reviderbarhet och kontroll fått en allt större betydelse har inneburit ett ökat 

inflytande över verksamheten. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och en ökad 

kapacitet. All denna utveckling har inneburit att nya administrativa specialistroller har 

skapats. 

 

 
Nyckelord: Administration, förmedlare, styrning 
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1. Inledning 
 
Är administration en fråga som berör?  

 
Om vi ser till den beskrivning som Göran Rosenberg gör av vår vardag i radioprogrammet 

”God morgon, världen!” tros nog de flesta kunna känna igen sig. Han beskriver en snabbt 

växande kategori av människor och företag som lever på att mäta, kontrollera, utvärdera, 

rapportera och kommunicera vad andra människor tänker, känner och presterar. Hur 

uppföljning via mail eller telefonsamtal sker så snart något har konsumerats eller abonnemang 

tecknats (God morgon, världen, 2017). Frågan huruvida administration berör blir flerbottnad 

eftersom ordet berör kan ses som tiden som läggs på detta men också eventuella känslor som 

uppstår. 

 
Fenomenet administration återfinns inom alla områden i vårt vardagliga liv och några som 

försökt fånga dess utveckling är Michael Power med boken Audit society (1997) och Anders 

Forssell och Anders Ivarsson Westerberg med boken Administrationssamhället (2014). Power 

beskriver den rådande samhällsutveckling mot ett granskningssamhälle där regelverk, 

reviderbarhet och kontroll har fått en allt större betydelse och Forssell och Ivarsson 

Westerberg diskuterar fenomenet administration och dess förändring inom den offentliga 

sektorn och hur vi lever i ett administrationssamhälle. Denna studie utgår från 

administrationen inom arbetslivet och mer specifikt vid ett svenskt universitet. 

 
När det gäller administrationens betydelse inom svenska universitet så är det en fråga som 

berört många. I Svenska Dagbladet1 har en debatt kring New Public Management (NPM) och 

dess påverkan på den offentliga verksamheten pågått under en längre tid. I debatten uttrycks 

en oro över den rådande utvecklingen där skribenterna anser att ledning och administrativa 

funktioner har fått företräde och blivit verksamhetens främsta syfte och att kärnverksamheten 

blivit sekundär. De beskriver hur de behöver ägna allt mer tid åt administrativt arbete, tid som 

de skulle lagt på sina arbetsuppgifter, dvs. arbete utifrån deras profession. Det som ifrågasätts 

är användandet av resurser och vad som är rimligt.  

 

																																																								
1	Arnqvist, G. (2017, 29 januari). Fel när medlen görs till målen i offentlig verksamhet. Svenska Dagbladet och 
Olsson, J. Wikberg Grissler, M. Alakoski, S. Lauri, M. Herz, M. Friberg, T. Hanås, M. Sandheim, T (2016, 23 
november). Med NPM har misstro byggts in i systemet. Svenska Dagbladet är några debattartiklar som ingår i 
serien.	
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Om vi istället vänder på perspektivet och ser det utifrån den administrativa sidan vad visas 

då? I den kritik som framförs så talas det ofta om ”administration” som ett samlat begrepp 

men begreppet administration har emellertid en väldig spännvidd. Administrationen som 

sådan behöver belysas närmare för att kunna utröna vilka delar, funktioner eller processer det 

är som skapar denna frustration. Att tala om administrationen som en helhet bidrar endast till 

att sprickan mellan kärnverksamheten och administrationen ökar. Det som behöver utforskas 

är administrationens roll och dess funktion i styrningen av verksamheten. Karlsson och 

Ryttberg visar i sin forskning att administrationen på svenska universitet genomgår en stor 

förändring och att nya administrativa roller skapas till följd av att universiteten blir mer 

målorienterade och strategiska (Karlsson & Ryttberg, 2016). Intressant att se är vilken roll 

chefen inom administrationen har eftersom de både samordnar de administrativa processerna 

och styr i form av strategiskt beslutsfattande (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014:81).  

 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur administrativa chefer situerade på institutioner vid 

ett svenskt universitet ser på sitt arbete. Vilka faktorer har påverkan på den administrativa 

chefens arbete och hur påverkar det styrningen av organisationen. De frågeställningar som är 

intressanta är: 

 
• Hur upplever den administrativa chefen sin roll i verksamheten? 

• Upplever de administrativa cheferna att administrationen fått en mer framträdande roll 

i styrningen av universitetet?  

 
 
1.2 Avgränsning 
Begreppet administration har en väldig spännvidd. Relevant för studiens syfte är de 

administrativa chefernas syn på administrationen utifrån ett institutionellt perspektiv. Det går 

inte att generalisera till andra organisationer eller andra roller inom administrationen. Därtill 

tas ingen hänsyn till genus, ålder eller etnicitet inom ramen för denna studie. 

 
 
1.3 Uppsatsens disposition 
I detta avsnitt kommer de olika kapitlen i uppsatsen att kortfattat presenteras. Uppsatsen 

består av nio kapitel där det första kapitlet ger en inledning och presenterar studiens syfte och 
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frågeställningar samt anger dess avgränsningar. Nästkommande kapitel ger en bakgrund till 

vad som påverkat universitetens organisatoriska form. I det tredje kapitlet presenteras tidigare 

forskning utifrån de tre områdena styrningen av universiteten, administrationen och 

administratörens roll. I kapitlet därefter redogörs för uppsatsens teoretiska ramverk vilket 

utgörs av Bruno Latours aktör-nätverksteori (ANT). I kapitel fem redovisas den metod som 

ligger till grund för studiens resultat, från ansats, urval, tillvägagångssätt till kodning. I 

påföljande kapitel redogörs och analyseras studiens resultat genom det teoretiska ramverket 

och återkopplar till studiens syfte och frågeställningar. I kapitel sju görs återkoppling till 

tidigare forskning. I nästkommande kapitel redogörs de källor som använts och avslutningsvis 

i kapitel nio återfinns bifogade bilagor. 

 

	  



	 8	

2. Bakgrund 
För att förstå och relatera till aktörernas handlingar i denna studie är det av väsentlighet att 

sätta detta i ett historiskt perspektiv, helt enkelt för att förstå hur det blev vad det blev. Genom 

att ta del av utredningar och vad som hänt inom området kan studien följa hur politiker och 

tjänstemän genom sitt handlande påverkat universitetens organisation, dess styrning samt 

administrationens roll. Dessa är aktörer i det nätverk som presenteras då de genom sina 

handlingar åstadkommit förändringar som lämnat spår efter sig, det är bara att de ligger längre 

tillbaka i tid och rum. I detta kapitel kommer de politiska reformer som påverkat svenska 

universitet och högskolesektorn de senaste 60 åren att belysas eftersom de visar på vilka 

aktörer som varit styrande samt hur det har påverkat universitetens organisatoriska form. 

Reformerna är en aktör som informanterna i studien förhåller sig till då de beskriver sitt 

arbete utifrån hur det var förr däremot behöver bakgrunden återges för att påvisa det som 

informanterna vet och bygger sin berättelse på. 

 
 
2.1 Universitetens organisatoriska utformning 
I detta avsnitt kommer de reformer som påverkat svenska universitet och högskolor att 

återges. Genom att följa de reformer som påverkat utvecklingen mellan åren 1955–2011 

erhålls en bredare bild och förståelse. Reformerna skall dock inte ses som enskilda historiska 

händelser utan som ett resultat som speglar dess samtid och som genom en ständig pågående 

process utvecklas mot något nytt. Syftet är inte att redovisa reformerna i detalj utan kort 

återge den betydelse de haft på svenska universitet och högskolors organisation.  

 
 
2.1.1 Grunden läggs med 1955 och 1963 års universitetsutredning 
En snabb ekonomisk utveckling följde efter andra världskrigets slut vilket ledde till en ökad 

efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Detta medförde en ökad utbildningsbenägenhet hos 

ungdomar och en stark expansion av hela den offentliga utbildningsorganisationen (SOU 

1963:9 s. 4). Grunden för den nutida universitetsformen vad gäller tjänstestruktur, 

fakultetsorganisation och förvaltning lades i och med 1955 års universitetsutredning och den 

efterföljande utredningen år 1963 (Huldt, Normark & Norrving, 2013:106). Det ökade trycket 

på universitet- och högskoleorganisationen, statens nya intresse och satsning på forskning 

samt möjligheten att utjämna klasskillnaderna genom att ge tillgång till högre utbildning för 

den enskilde ledde till nya utmaningar (Ibid:100). År 1955 fick ecklesiastikdepartementets 
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chef i uppdrag att undersöka och definiera universitetens och högskolornas uppgifter och 

behov, vilket gick under namnet ”1955 års universitetsutredning” (SOU 1963:9 s. 3). 

Förenklat så fick gruppen i uppdrag att identifiera områdena tillgång och efterfrågan, uppgift 

och organisation (Huldt, Normark & Norrving, 2013:101). När det gällde tillgång och 

efterfrågan så skulle gruppen kartlägga tillströmningen av studenter samt undersöka 

samhällets behov i ett längre tidsperspektiv vilket innebar statistiska sammanställningar 

rörande tendenser fram till mitten av 1970-talet, dvs. 20 år fram i tiden (SOU 1963:9, s. 9). De 

växande årskullarna som uppstod i den positiva anda som efterföljde krigets slut och att allt 

fler ungdomar valde att läsa vidare bidrog till att efterfrågan blev större än utbudet, dvs. det 

fanns inte tillräckligt med yrkesutbildade forskare för att möta utbildningsbehoven för alla 

studenter. Slutsatsen var att universitets- och högskolesektorn behövde utökas för att 

tillgodose och möta dessa behov (Huldt, Normark & Norrving, 2013:101). Den andra frågan 

som gällde vilken uppgift universitet och högskolorna skulle ha handlade om de akademiska 

lärosätenas dubbla uppgift nämligen forskning och utbildning. Som konstaterats så behövdes 

fler forskar för undervisning och forskning för att säkerhetsställa tillväxten när lärosätena 

expanderade. Tillika efterfrågade industrin både nationellt och internationellt duktiga 

akademiker varpå utredningens slutsats var att forskning inom universitet och högskolor var 

en viktig förutsättning. Utredningen utgick ifrån att den dubbla uppgiften skulle kvarstå och 

att det var av största vikt att hålla balansen mellan utbildning och forskning (Ibid:102). 

Däremot föreslog gruppen att professorernas undervisnings- och examinationsbörda behövde 

lättas så att dessa kunde ägna tid till forskning och som ett resultat av detta började 

undervisning och forskning att glida isär och splittringen förstärktes med 1969 års 

forskarutbildningsreform då professorerna och de aktiva forskarna drogs undan från 

grundutbildningen (Ibid:104). Den dubbla uppgiften och att organisationerna växte innebar 

även att utformningen av organisationen och administrationen behövde ses över. 

Organisationerna i dess befintliga form skulle inte kunna möta expansionen som krävdes men 

man ville bibehålla den organisatoriska formen för universitet och högskolor där 

verksamheten är uppdelad på institutioner. Två huvudproblem fanns och det var att 

institutionerna hade fått en ökad administrativ belastning och det fanns en svagare 

sammanhållning i gruppen (Ibid:106). Utredningsgruppen gjorde en åtskillnad mellan 

arbetsuppgifter och administration, där arbetsuppgifter avsåg forskning och undervisning. 

Institutionerna skulle vara arbetsenheter och inte administrativa enheter varpå 

administrationen skulle läggas centralt inom en förvaltningsorganisation vid varje universitet 
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och högskola. Detta skulle medföra att institutionerna avlastades men också att 

detaljstyrningen från staten kunde minskas (Ibid:107).  

 
En ny myndighet skapades under ecklesiastikdepartementet, Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ), vars uppgift var att ha den övergripande tillsynen av universitetens verksamhet samt 

stödja universitetens ändamål och utveckling. UKÄ var resultatet av en sammanslagning av 

centrala myndigheter och blev därmed en överstyrelse för samtliga högre läroanstalter. 

Förutom universitetsstadgan och andra bestämmelser meddelade av Kungen så var det UKÄ 

som ägde rätten att skapa föreskrifter gällande universitetens utbildnings- och 

förvaltningsverksamhet. Fakultetsberedningarna som följde forskningen och utbildningens 

utveckling skulle till UKÄ:s styrelse föreslå lämpliga åtgärder utifrån de behov de såg fanns 

inom utbildningen och de krav som samhället ställde (Ibid:106). 

 
 
2.1.2 Frihet- och autonomireformen 1993 och 2011 
En som forskat om de reformer som svenska universitet och högskolor har genomgått de 

senaste 20–25 åren och som sägs ha ökat lärosätenas självständighet är Tina Hedemo, lektor 

vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet. Hon har skrivit ett kapitel om 

detta i boken ”Det ostyrda universitetet?” som Linda Wedlin och Josef Pallas, båda 

professorer i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet 

är upphovsmakare till (Wedlin & Pallas, 2017). Hennes empiri baseras på politiska 

styrdokument såsom betänkanden, propositioner och promemorior som legat till grund för 

reformarbetet (Ibid:39). En påföljande reform som kommit att kallas ”frihetsreformen” 

genomfördes år 1993 och kan ses som ett resultat av en växande kritik mot 1977 års reform 

och dess centralstyrning (Ibid:47). 1977-års reform hade bidragit till att den organisatoriska 

tudelningen mellan forskning och utbildning blivit ännu tydligare och att statens intresse och 

engagemang för utbildning och forskning ökat (Huldt, Normark & Norrving, 2013:105). 

Andelen studenter som går vidare till högre utbildning fortsätter att öka och den offentliga 

sektorn börjar utmanas. Hedemo fångar den samhälliga debatten när hon beskriver dess 

propåer av privatisering, avreglering och konkurrens som ett led i den åtstramningspolitik 

som bedrivs (Wedlin & Pallas, 2017:47), vilket kan ses i ljuset av det omfattande 

budgetunderskott regeringen brottades med under 1980-talet (Allwin & Movitz, 2011:3). 

Samtidigt kan det också ses som ett första steg mot ett europeiskt och internationellt 

marknadstänkande då också Sverige efter en folkomröstning gick med i EU år 1995 (Wedlin 
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& Pallas, 2017:47). Förutom fokus på frihet så betonades vikten av kvalitet som skall 

säkerhetsställas genom uppföljning och utvärdering (Ibid:50).  

 
Denna utveckling mot en ökad grad av frihet fortsätter i och med autonomireformen år 2011 

då en stor del av det nationella regelverket för lärosätenas inre organisation och 

anställningsformer tas bort (SOU 2015:92, s. 71). I sin forskning visar Hedemo hur: 

 
 ”… autonomibegreppet har fyllts med delvis olika innehåll eller mening och kommit att 

handla om vitt skilda aspekter: dels den akademiska och finansiella självständigheten som i 

1993 års reform, dels organisation och personalpolitik som i 2011 års reform.”  
 (Wedlin & Pallas, 2017:60) 

 
Reformerna i sin tur innebar att den tidigare regel- och processtyrningen ersattes med en mål- 

och resultatstyrning (SOU 2015:92, s. 71). Förutom att reformerna påverkar styrningen så är 

de även performativa och bidrar till att organisationer kan omorganisera, förflytta makten och 

därmed på nytt legitimera verksamheten vilket Czarniawska kom fram till i sin studie av 

kommundelsnämndsreformen 1989–1990 (Eriksson-Zetterquist, 2009:125). 

 
Hedemo beskriver hur autonomidiskussionen inte är någon ny företeelse utan är ett 

återkommande tema när det gäller organisering och styrning av universitet (Wedlin & Pallas, 

2017:39). Diskussionerna och reformerna är inte heller unika för Sverige som Linda Wedlin 

och Josef Pallas visar i sin forskning och hänvisar till de likartade reformer som genomförts i 

Danmark (2003), Norge (2005), Finland (2010) och också i andra länder i Europa (Ibid:11). 

Ett ursprung till denna likriktning är den överenskommelse om utbildnings- och 

examensreform som signerades i Bologna 1988 (SOU 2015:70, s. 39). Denna Magna Charta-

deklaration undertecknades av 400 europeiska universitetsrektorer i samband med 

Bolognauniversitetets 900-års jubileum (Wedlin & Pallas, 2017:38). 

 
Vad är då syftet med reformer? Czarniawska framhåller att det är förändringen i processerna 

som alltid är syftet. Hon likställer ordet ”reform” med ”planerad förändring” där ”re-form” 

står för ändrad form eller struktur och där den planerade förändringen även avser innehållet, 

dvs. processerna (Czarniawska, 2015:113).  
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3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har delats in i tre områden – styrningen av universiteten, 

administrationen och administratörens roll. Under styrningen av universiteten diskuteras 

uppdrag, nya aktörer och styrformer. Därefter kommer begreppet administration, dess roll i 

organisationen, hur administrationen har påverkats och vilka faktorer som ligger till grund för 

den förändring administrationen genomgått att diskuteras. Den tidigare forskning kommer att 

visa på hur nya administrativa roller skapats till följd av att universitet och högskolor blivit 

mer mål- och resultatstyrda och avslutningsvis kommer de frågor som den tidigare 

forskningen gett upphov till att diskuteras. 

 
 
3.1 Styrningen av universiteteten 
I detta avsnitt kommer universitetens roll och vem och vad som styr att diskuteras. Vidare 

diskuteras de idealtypiska styrformerna kollegialitet, management och byråkrati och vilka 

aktörer som påverkat utvecklingen och därtill formen av styrning.  

 
3.1.1 Universitetens roll och uppdrag 
Universitetens roll och uppdrag i samhället samt vad och vem som skall styra är omdiskuterat 

och fångas bland annat i boken ”Det hotade universitetet” (2016) där sex skribenter anknutna 

till Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet tillsammans med andra inbjudna 

skribenter uttrycker sin oro över universitetens framtid. De anser att kollegialitet som 

styrform har fått stå tillbaka för ett marknadstänkande och en regelstyrd byråkrati. I förordet i 

boken inte bara skriver de utan beskriver de det genom: 

 
 ”I det projektsamhälle som alltmer tar form och där tiden, resultaten och utvärderingen är 

centrala, framstår nämligen akademins och vetenskapens sätt att fungera som 

provocerande.” 

 
De framhåller att boken inte skall ses som en debattbok utan att de vill ge perspektiv och 

presentera aktuell forskning inom området.  

 
De återkopplar till den autonomireform som genomfördes 2011 och ser då hur den kollegiala 

styrformen på flera universitet och högskolor har fått stå tillbaka för den ökade 

linjestyrningen med management ideal och där näringslivet står som modell (Ibid:45). När 

denna styrning får påverkan på forskning och utbildning hotas den akademiska friheten, vilket 
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är en av kollegialitetens grundpelare. Utgångspunkten enligt Shirin Ahlbäck Öberg och Elin 

Sundberg bör vara att det är kollegiala organ som styr universiteten med inslag av 

linjestyrning, inte tvärtom (Ibid:51). 

 Deras blick vänds mot Danmark eftersom de frågar sig hur utvecklingen har varit på andra 

håll i världen. Danmark fick en ny universitetslag år 2003 där syftet var att göra universiteten 

till strategiska aktörer och därmed ge dem större handlingskraft. Enligt Hanne Foss Hansen 

medförde det att maktförhållandena byttes och den tidigare ledningsmodellen nedifrån och 

upp ersattes med en uppifrån och ner styrning (Ibid:126). År 2006 gjordes en stor 

fusionsreform där tolv universitet blev åtta och i dessa åtta inkluderades även nio 

forskningsinstitut och planen var att göra universiteten starkare och mer konkurrenskraftiga 

(Ibid:128). Foss Hansen påvisar att autonomin och de kollegiala formerna för beslutsfattande 

har fått ge vika, vilket följer den utveckling som skribenterna i boken återger för svenska 

universitet. 

 Skribenterna frågar sig sedan vad som riskeras att gå förlorat när det kollegiala blir 

sekundärt då universiteten blir varumärken som verkar i konkurrens. Stefan Svallfors påvisar 

hur nya strategiska roller inrättas som kvalitetssamordnare och forskningsanalytiker och tiden 

som forskarna borde ägna åt just sin forskning fylls av återrapporteringar och utvärderingar 

(Ibid:143). Forskarna får inte längre styra sin egna forskning utan den styrs av 

forskningspolitiken som styrs av säljbara produkter och dagspolitiska samhällsfrågor 

(Ibid:144). Svallfors menar att de prövande och kritiska samtalen riskerar att gå förlorade då 

konkurrens råder mellan lärosätena som ett led i varumärkestänkandet (Ibid:24). 

 
 
3.1.2 Nya aktörer och intressen 
Reformerna som genomfördes för att öka lärosätenas självständighet innebar att staten 

delegerade ett ökat ansvar för styrningen till de enskilda lärosätena (SOU 2015:92, s. 72).  

Hedemo (2017) visar emellertid i sin studie att den direkta politiska styrningen av 

universiteten inte har minskat utan att den snarare har bytt skepnad och den ”nyvunna” 

friheten förbinds med villkor: 

 
 ”… av ett ökat lokalt ansvar, en hårdare ekonomisk styrning genom olika utvärderingar och 

mätsystem, mer beroende men också mer samverkan med det omgivande samhället, en 

förstärkt centralisering och förvaltning lokalt och paradoxalt nog en ökad intern och extern 

kontroll och krav på ansvarighet av lärosätenas interna organisation.”  

 (Wedlin & Pallas, 2017:61) 
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Hon poängterar därmed att den ökade graden av självständighet i relation till statsmakten i 

stor grad har skett på bekostnad av ett allt större beroende av externa intressenter och politiska 

intressen (Ibid:61). 

 
 
3.1.3 Styrformer inom universiteten 
Kerstin Sahlin och Ulla Eriksson-Zetterquist för tillsammans i sin bok ”Kollegialitet – En 

modern styrform” (2016) ett djupgående resonemang kring begreppet kollegialitet, dess 

förutsättningar, dess utmaningar och samspel med andra styrformer inom den offentliga 

verksamheten. Deras forskning visar hur det tre idealtypiska styrmodellerna kollegialitet, 

byråkrati och management samverkar och motverkar varandra i universitetens styrning och 

eftersom styrning är ett återkommande tema i denna uppsats ses deras forskning inom 

området vara högst aktuellt. Empirin i boken utgörs av kollegiala samtal vid ett flertal 

seminarier både nationellt och internationellt (Ibid:7). En styrform beskriver inte bara hur en 

verksamhet eller organisation styrs utan anger även hur fördelning av resurser sker, hur beslut 

fattas och vem som bestämmer, det vill säga hur ansvaret har delegerats både internt och 

externt. Styrformen beskriver även hur faktorer som makt, kommunikation, granskning, 

uppföljning och hur relationer med omgivningen hanteras (Ibid:18). De tre styrformerna 

kollegialitet, byråkrati och management är renodlade idealmodeller men i praktiken är 

styrningen inte så entydig och klar. Management innehåller regler och det finns kollegialitet 

inom byråkratier varpå det gör det svårt att skilja den ena styrformen från den andra (Ibid:19).  

 
I sin forskning har Sahlin och Eriksson-Zetterquist utgått från det kollegiala perspektivet och 

bland annat sätt till hur management påverkat denna styrform. De har i sin studie fångat ett 

antal fenomen eller mer specifikt aktörer som genom sina handlingar påverkat styrningen av 

universiteten. 

 
 Vid mitten av 1970-talet hade många OECD-länder utvecklats till välfärdsstater med 

omfattande tjänsteproduktion inom utbildning, sjukvård och social omsorg. För att hantera 

dessa nya och kvalitativt annorlunda verksamheter behövdes delvis nya styr- och 

organisationsformer och blickarna riktades mot den privata företagssektorn (SOU 2015:92). 

Thatcher och Reagans politik med fokus på marknad och management i form av ledning, 

tydliga hierarkier, strategier och organisationspolicies var normgivande (Sahlin & Eriksson-

Zetterquist, 2016:23). Detta i kombination med införandet av en affärsmässig redovisning 



	 15	

som Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) poängterar ledde till en ökad betoning på 

ekonomisk styrning och resultat (2016:23). Sahlin och Eriksson-Zetterquist tar även upp 

organisationers vilja att följa moden som Czarniawska påvisar har en stark effekt på 

organisationer då de väljer att implementera modeller, system och styrtekniker som är 

populära och används av andra. Spridningen av dessa idéer och ideal sker med hjälp av 

konsulter och media och arenan är inte bara nationell utan global (Sahlin & Eriksson-

Zetterquist, 2016:24, Czarniawska, 2011:16, Czarniawska, 2015:125). En annan utveckling 

som Sahlin och Eriksson-Zetterquist diskuterar med utgångspunkt i Michael Powers bok 

Audit society (1997) är att det som medfört att managementmodeller har fått en sådan stor 

spridning är utvecklingen mot ett granskningssamhälle. Det var inte bara att revisioner blev 

allt mer förekommande i samhället utan det var framför allt att verksamheterna började 

formas med tanke på att de skulle revideras, revisionen kom på så sätt att fundamentalt 

påverka verksamheternas styrning. Den ökade graden av revision drevs inte bara framåt utan 

den drevs också fram utav en ökad misstro, dvs. när misstron brer ut sig ökar efterfrågan på 

granskning och styrning vilket både management och byråkrati tillgodoser. Denna utveckling 

utmanar därmed kollegialiteten eftersom beslutsfattande där tenderar att vara mindre 

transparent eftersom ansvarshierarkierna är mindre formella (2016:24–25). Sahlin och 

Eriksson-Zetterquist visar i sin forskning på hur olika styrformer är olika anpassade för olika 

verksamheter och syften. I och med den offentliga verksamhetens expansion och tillväxt 

växte byråkratin som styrform och när sedan utvecklingen gick mot en mer global marknad så 

blev verksamheterna mer företagslika både i sin styrning och i sina syften (2016:28–29). I 

högskolelagens första kapitel står det skrivet att universitet och högskolor ska anordna 

utbildning och forskning och att de ska samverka med omgivande samhället och att 

forskningsresultaten skall komma till nytta (SFS 1992:1434). Detta innebar att andra 

intressenter introducerades som därmed påverkar universitetens styrning eftersom de vill ha 

insyn i verksamheten, vilket i sin tur innebar att de behövde bli mer transparenta. Den 

kollegiala styrformen bygger på akademisk frihet och vissa problem kan uppstå om andra 

intressenter och deras intressen får styra (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016:29). 

 
Sett till den dåvarande tidens anda har Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) beskrivit hur 

universitetens uppdrag, verksamhet och roll har påverkats av vilken styrning som har fått 

dominera.  
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3.1.3.1 Den byråkratiska styrformen 
Begreppet byråkrati sammankopplas med framväxten av en modern statsstad och kan sägas 

vara den statliga administration som byggdes upp för att representera och understödja den 

moderna staten i syfte att eliminera förekomsten av mutor, godtycklig handläggning av 

ärenden, nepotism och svågerpolitik. Framväxten av en byråkratisk organisationsmodell var 

en viktig förutsättning för det moderna samhället, dess demokratisering och dess krav på en 

mer rättvis fördelning av resurser och möjligheter som demokratiseringen medförde 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015:62). 

 
Max Weber, tysk sociolog, nationalekonom och filosof uppfattade byråkratin som speciellt 

utformad och tillämpad för det moderna samhället som är förenligt med demokrati. Denna syn 

måste emellertid sättas i perspektiv till 1800-talets organisationer som präglades av ägarnas 

identitet, där arbetsrutinerna i dessa organisationer inte var standardiserade och förmännen 

drev sina avdelningar efter eget tycke (Eriksson-Zetterquist, 2009:10). Alexander Styhre som 

är professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har i sin bok ”Byråkrati: 

Teoretiker, kritiker och försvarare” (2009) bland annat presenterat Webers principer kring 

organisationsformen. Webers beskrivning av byråkratin i slutet på 1800-talet och början av 

1900-talet skall ses som en idealtypisk modell bestående av en uppsättning principer och 

mekanismer som på en abstrakt nivå sammanfattar hur denna organisationsform fungerar 

(Ibid:16). Bland dessa principer kan nämnas att handläggaren är verksam i en organisatorisk 

miljö i vilken dennes aktivitet är reglerad av en mängd regler och processer. Weber betonar 

den enskilda handläggarens ställning, kompetens och autonomi från externa intressen som 

viktiga grundläggande faktorer för byråkratins sätt att verka (Ibid:55). Den sociala strukturen 

är formad utifrån en hierarki som speglar en fördelning av makten på olika positioner i 

organisationen och en auktoritet som ger innehavaren av en position vissa rättigheter. 

Arbetsdelningen anger hur arbetet är fördelat i organisationen och de formella reglerna och 

tillvägagångssätten ses som samordningsmekanismer (Ibid:54). Sammanlagt ger dessa 

formulerade krav på den byråkratiska organisationsformen ett tydligt ramverk inom vilket 

organisationens verksamhet struktureras och organiseras och enligt Weber möjliggör det 

transparens och tydliga ansvarsområden (Ibid:55). Den byråkratiska organisationsformen är 

den del av verksamheten som organiserar det dagliga arbetet och det är detta som i dagligt tal 

benämns administration (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015:13).  
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3.2 Administrationen 
Några som forskat kring administrationssamhället och dess konsekvenser inom arbetslivet 

samt skrivit om detta i boken ”Administrationssamhället” (2014) är Anders Forssell och 

Anders Ivarsson Westerberg. Båda är docenter i företagsekonomi, Forsell vid Uppsala 

Universitet och Ivarsson Westerberg vid Södertörns Högskola. Syftet med boken har varit att 

uppmärksamma och förstå vad administration är och varför administrationen förändras. För 

att förstå och diskutera detta har de sammanställt forskningsstudier, rapporter, mätningar, 

statistik, utredningar samt gjort några egna studier (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014:12). 

 
Innan administrationens utveckling diskuteras behöver emellertid begreppet administration 

klargöras. Vad är administration? Forsell och Ivarsson Westerberg föreslår en definition som 

utgörs av fyra delar där den första delen avser skapandet och centralt där är information och 

bearbetning av information. Mer specifikt ”all insamling, bearbetning, sammanställning och 

avrapportering av information” (Ibid:43). För det andra så behövs en adressat för 

informationshanteringen, dvs. informationen behöver riktas mot någon vilket kan vara ”olika 

intressenter (ägare, ledningar, chefer, personal, intressegrupper, myndigheter, kunder, 

leverantörer, media med flera)” (Ibid:43). För det tredje är syftet med de två första 

definitionerna, att behandla och sprida informationen, att kunna ”upprätthålla, samordna och 

styra ett organiserat system av något slag (en verksamhet, en organisation, ett projekt, ett 

nätverk etcetc)” (Ibid:43). För det fjärde så har den tredje definitionen ingen plats eller 

tidsgräns utan det sker ”över tid och rum” (Ibid:43). Vart sker då denna administration? I ett 

försök att göra en avgränsning fastslår de: ”Vi administrerar där vi organiserar” (Ibid:39). 

 
Hur har administrationen förändrats och går det att mäta? Under perioden från 60-talet fram 

till 90-talet då den offentliga sektorn befann sig i ett starkt expansionsläge skapades ett behov 

av administration och administratörer. Det var framför allt administratörer såsom sekreterare, 

kanslister och kontorsassistenter som kraftigt ökade (Ibid:72). Denna utveckling vände dock i 

samband med den strama finanspolitik som bedrevs under 90-talet, vilket innebar stora 

nedskärningar i offentlig verksamhet. De anställda minskade men uppdragen blev intakta 

vilket medförde en markant ökning i arbetsbelastningen. Effekten av detta var att ansvaret för 

budget och annan administration decentraliserades och lades på arbetsledare och chefer vid 

mindre enheter inom verksamheten (Ibid:55). Denna administrativa grupp som arbetar med 

”ledningsarbete” har sedan dess stadigt ökat. Andra administrativa roller som växte fram var 

företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän, medan tjänster såsom sekreterare, 
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stenografer och maskinskrivare har försvunnit (Ibid:63). Kategoriseringen i yrken visar på vad 

och hur arbetslivet har förändrats, men alla dessa förändringar och att det inte finns någon 

vedertagen definition av ”administration” gör att det blir svårt att jämföra olika studier med 

varandra och mäta administrationen. Forsell och Ivarsson Westerbergs slutsats kring detta är 

att det är svårt att säga om administrationen ökar, minskar eller är oförändrad (Ibid:67). 

 
Forssell och Ivarsson Westerberg tar i sin studie upp förhållandet mellan administration och 

management. Utifrån deras tolkning är management en form av handlande som föregår och 

som innefattar ett strategiskt beslutsfattande medan administration är en underordnad aktivitet 

till management som utgår från mer stödjande och rutinmässiga handlingar. Administrationen 

tar först fram underlag som ligger till grund för det strategiska beslutsfattandet och sedan 

följer de upp utfallet av det genomförda beslutet. Med andra ord är management själva 

beslutsfattandet, men det bör poängteras att det är de större strategiska besluten som avses 

inte de vardagliga rutinmässiga besluten (Ibid:32). Gränsen mellan administration och 

management är emellertid inte helt klar eftersom det finns en gränszon där de samexisterar 

(Ibid:33). Vad är skillnaden mellan samordning och styrning? Samordning liknar till viss del 

styrning eftersom båda begreppen handlar om att ”få ihop” olika processer och moment med 

olika medel såsom planering, kontroll och reglering (Ibid:80). Forssell och Ivarsson 

Westerberg gör emellertid en uppdelning av dessa begrepp även om de överlappar varandra 

precis som med administration och management. Samordning definierar de som ”de 

aktiviteter, handlingar och system som syftar till att koppla ihop olika steg och handlingar i en 

viss verksamhet – mellan olika personer, enheter och/eller organisationer” och där detta 

arbete baseras på samarbete och konsensus (Ibid:81). Med styrning avses ” de handlingar, 

aktiviteter och system som syftar till att ändra och/eller korrigera en verksamhet med hjälp av 

hierarkiska relationer, det vill säga relationer baserade på en formaliserad auktoritetsordning” 

(Ibid:81). Samordning ses ofta som en administrativ process och kopplas ofta till arbetsledare 

och mellanchefer. Styrning förknippas oftast med management och kopplas till högre nivåer i 

hierarkin där chefer och ledning befinner sig (Ibid:81). 

 
Vilka faktorer är det som bidragit till denna ökning och förändring av administrationen? 

Forssell och Ivarsson Westerberg menar att utbildningar inom företagsekonomi är en 

bidragande faktor som förklarar utvecklingen av en ökad administration och framväxten av 

administrationssamhället. Utbildningarnas fokus ligger på att styra och leda organisationer 

vilket bidrar till en profession med stort inflytande. När organisationer växer skapas ett behov 
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av administratörer och mellanchefer eftersom nya avdelningar i form av planering, ekonomi, 

redovisning och personal bildas. Arbetet behöver systematiseras och organiseras vilket skapar 

behovet av fler företagsekonomer (Ibid:207). Uppdelningar i självständiga organisatoriska 

enheter leder till att administrativa relationer behöver skapas mellan enheterna vilket i sin tur 

leder till mer administrativt arbete och därmed ökade kostnader (Ibid:229). En annan faktor 

som påverkat det administrativa arbetet är IT-utvecklingen. Här saknas det enligt Forssell och 

Ivarsson Westerberg studier som visar på hur IT har påverkat det administrativa arbetet men 

de har kunnat urskilja tre sätt, nämligen hur IT omfördelar arbetet, bidrar till ett högre tempo 

samt ökar administrationens kapacitet. Det som framförallt framhålls när IT-utvecklingen 

diskuteras är dess bidrag till effektivitet, rationalitet och modernitet (Ibid:209). Detta kan i sin 

tur ställas i relation till att desto fler system som organisationen behöver för sin styrning desto 

mer administration krävs (Ibid:229). 

 
Vad händer med administrationskostnaderna när antalet aktörer och enheter ökar? När 

organisationer växer delas de upp i mindre enheter vilket i sin tur leder till att nya avdelningar 

skapas för att hantera administrationen. En del i definitionen av administration var behovet av 

information och desto fler enheter desto mer administration. När de administrativa 

relationerna blir fler medför de högre transaktionskostnader. Forssell och Ivarsson Westerberg 

har identifierat fyra typer av transaktionskostnader men i denna studie redogörs för tre 

eftersom den fjärde inte är relevant för denna studie. Interna organisatoriska kostnader 

uppstår när behovet av samordning ökar i form av möten, kommunikation och information 

(Ibid:217). När organisationer skapar resultatenheter som utvecklas till egna självständiga 

organisatoriska enheter införs ett internt marknadssystem som går ut på att de beställer och 

fakturerar varandra och utifrån detta skapas administrativa rutiner och ekonomifunktioner. 

Denna köp- och säljverksamhet inom organisationen bidrar inte till något mervärde utåt sett 

utan enbart administrativt arbete inom organisationen (Ibid:218). Stora resurser läggs också 

på upphandling av entreprenader och tjänster i form av administrativt arbete. Reformarbetet 

inom den offentliga verksamheten med mål- och resultatstyrning medför ökade administrativa 

kostnader eftersom verksamheten behöver redovisa resultatet, följa upp och mäta 

måluppfyllelsen och dessa kostnader går under benämningen styrkostnader (Ibid:219). Den 

ökade autonomin medför även kostnader för kontroll och granskning av verksamheten så 

kallade granskningskostnader (Ibid:221). 
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I sin studie diskuterar Forssell och Ivarsson Westerberg de nya administratörerna. Vilka är då 

dessa? Sekreterare och kontorsbiträden som utfört ”mindre kvalificerad” administration har 

försvunnit och ersatts av mer specialiserade administratörer inom ekonomi, personal och IT 

och antalet chefer som också räknas som administratörer fortsätter att öka. Därtill finns det 

andra grupper som behöver räknas in men som inte syns som anställda och det gäller 

konsulter och inhyrd personal från bemanningsföretag. Förutom förändringar i 

yrkeskategorier och klassificeringar så ser Forssell och Ivarsson Westerberg utifrån sin studie 

tendenser på att det administrativa arbetet har fördelats ut på alla anställda. Det är inte bara de 

som är anställda för att administrera som arbetar med administration utan det är en del av 

vardagen för alla (Ibid:64).  

 
 
3.3 Administratörens roll 
De statliga reformerna som genomfördes år 1993 och år 2011 gav universiteten en ökad grad 

av autonomi, som uttryckts i frihet och självbestämmande, vilket innebar att universiteten fick 

sätta sina egna mål och därtill organisera sig för att uppnå dessa mål. I och med detta växte 

behoven av strategiska handlingsplaner och styrning vilket i sin tur medförde ett behov av 

indikatorer som kunde mäta måluppfyllelsen. Denna utveckling fick därmed konsekvenser för 

arbetet inom universiteten (Wedlin & Pallas 2017, Karlsson & Ryttberg 2016, Ryttberg & 

Geschwind 2017). 

 
Sara Karlsson och Malin Ryttberg är två forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 

Stockholm som forskat om administrationen och de beskriver i sin artikel ”Those who walk 

the talk: The role of administrative professionals in transforming universities into strategic 

actors” (2016) hur administrationen inom universitet och högskolesektorn genomgår en 

avsevärd förändring. Artikeln bygger på nationell statistik och djupgående intervjuer med 

administrativ personal inom områdena internationalisering, näringslivssamverkan och 

forskningsfinansiering på tre tekniska universitet i Sverige. Den nationella statistiken visar 

hur utbildningsnivån för den administrativa personalen ökar och hur allt fler rekryteras från 

den privata sektorn. De visar på kopplingen mellan nya administrativa roller och de krav som 

ställs på universiteten att vara mer koherenta och målorienterade, så kallade strategiska 

aktörer. Studien visar också hur dessa nya administrativa roller kan ha en avsevärd effekt på 

styrningen av universiteten även fast de saknar formellt ansvar och befogenheter så kan deras 

inflytande påverka styrningen indirekt (Ibid:1). 
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Gruppen av administratörer som de studerat är en relativt ny grupp som befinner sig i 

gränslandet mellan akademin och administrationen men även i gränslandet mellan 

universitetet och det omgivande samhället. Denna nya grupp refereras till som ”Third space 

professional” vilket Celia Whitchurch (2008) PhD vid University of London har forskat och 

dokumenterat om i både England, Australien och USA. Denna grupp arbetar huvudsakligen 

inom områden som ledningsstöd, samhälls- och näringslivssamverkan, planering och 

utveckling, internationalisering, HR utveckling och kvalitetssäkring (2016:2). ”Professional” 

härrör till att denna grupp är välutbildad och innehar en akademisk examen på avancerad eller 

forskarnivå. Denna ”Third space” grupp suddar ut de interna gränserna men även de externa 

eftersom de samverkar med flera aktörer både inom och utanför universitetet (Ibid:3). De ser 

sig som ”support staff” då de är strategiska experter vars uppgift är att underlätta 

beslutsfattandet. Förutom att de innehar expertkunskap inom ett visst område så behöver de 

också ha ett helhetsperspektiv och eftersom de arbetar med många aktörer behöver de kunna 

medla, vara anpassningsbara och flexibla i sin roll (Ibid:5).  

 
Malin Ryttberg och Lars Geschwind kopplar i sin artikel ”Professional support staff at higher 

education institutions in Sweden: roles and success factors for the job” (2017) de olika 

rollerna inom ”Third space” till händelser i omvärlden. För att särskilja grupperna inom 

”Third space” så kommer de följdligen att benämnas ”support staff” och tillhörande område. I 

högskolelagens första kapitel står det som tidigare nämnts att universiteten skall samverka 

med omgivande samhället och att forskningsresultaten skall komma till nytta (SFS 

1992:1434). Ryttberg och Geschwind visar på hur ”support staff” inom näringslivssamverkan 

fyller en viktig funktion för att uppnå detta tredje uppdrag, jämsides med utbildning och 

forskning, då de rör sig i gränslandet mellan universitet och det omgivande samhället 

(Ryttberg & Geschwind, 2017:4). I samband med tecknandet av Magna Charta-deklarationen 

i Bologna så öppnades en ny arena upp och detta bidrog till att universiteten behövde 

professionell ”support staff” med erfarenhet av internationalisering. Denna grupps uppgifter 

påverkades ännu mer när regeringen i sin reform år 2011 införde studieavgifter för studenter 

utanför EES eller Schweiz. Från ett internt styrningsperspektiv och ett ”support staff” 

perspektiv så innebar införandet av studieavgifter och minskningen av antalet utländska 

studenter som var ett resultat av detta att nya uppgifter skapades. Nya metoder för att 

administrera studieavgifterna behövde skapas och strategier för att intressera 

betalningsskyldiga studenter behövde utvecklas och beslutas. I förhållande till andra länder så 

har svenska universitet och högskolor en högre andel extern finansiering och att erhålla dessa 
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sker genom konkurrens både nationellt och internationellt. Detta skapar ett behov av 

specialister som förstår och kan skapa aktiviteter som lockar finansiella bidragsgivare och det 

är här ”support staff” för strategisk forskningsutveckling fyller en funktion (Ibid:6).  

 

Deras artikel grundas på 19 semistrukturerade intervjuer med administrativ personal inom 

internationalisering, näringslivssamverkan och strategisk forskningsutveckling från tre 

tekniska universitet (Ibid:7). När informanterna skulle beskrev sin roll rent generellt så 

definierade de sig som strategisk support, projektledare, koordinator, rådgivare, specialist, 

kommunikatör, medlare, inspirerare och ”gatekeeper”. De beskrev hur de byggde broar 

mellan olika delar av verksamheten och hur de översatte, tolkade och förankrade beslut som 

tagits av universitetets ledning och hur de var rådgivande på begäran (Ibid:8). Utmaningarna 

som dessa tre ”support staff” grupper hade mer eller mindre gemensamt var att deras roll inte 

var tydligt definierad och helt institutionaliserad, de såg sig själva som ”back-office” aktörer 

och att de är aktörer i en kultur som domineras av akademiska värden och normer. Dessa 

faktorer bidrar till svårigheter för akademin (kärnverksamheten) att förstå deras roll som 

professionell ”support staff” (Ibid:10). 

 
 
3.4 Inspiration från tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar att verkligheten är under ständig ombyggnad men den har 

också bidragit till utforskandet av hur det blev vad det är. I detta avsnitt redogörs för de frågor 

som inspirerats och uppkommit från den tidigare forskningen. 

 
Vad har administrationen för funktion i styrningen? De tre antologierna ”Det ostyrda 

universitetet?”, ”Det hotade universitetet” och ”Kollegialitet – En modern styrform” utgår 

från den kollegiala styrformen och vilka utmaningar denna styrform brottas med. Flertalet av 

skribenterna utrycker en stark oro över den rådande utvecklingen där de anser att 

kärnverksamheten har blivit sekundär och hur ledning och administrativa funktioner blivit 

verksamhetens främsta syfte. Om vi istället vänder på perspektivet och ser det utifrån den 

administrativa sidan vad visas då? Denna uppsats har som syfte att undersöka hur de 

administrativa cheferna ser på sin roll i verksamheten och om administrationen har fått en mer 

framträdande roll i styrningen av universiteten. I den kritik som framförs så talas det ofta om 

”administration” som ett samlat begrepp men begreppet administration har emellertid en 

väldig spännvidd. Administrationen som sådan behöver belysas närmare för att kunna utröna 

vilka delar, funktioner eller processer det är som skapar denna frustration. Den forskning som 
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rör området är oftast förknippad med byråkrati, dvs. själva styrformen men vad är 

administrationens roll och dess funktion i styrningen? Det skall denna uppsats genom sin 

analys av det empiriska materialet försöka besvara. 

 
Finns det olika roller inom administrationen och vad fyller de för funktion? Forskningen visar 

på hur nya ”Third space” administratörer har skapats i och med att universiteten blivit mer 

målorienterade, strategiska och internationella. Denna grupp befinner sig i gränslandet mellan 

akademin och administrationen men även i gränslandet mellan universitet och det omgivande 

samhället. De tre antologierna som tidigare diskuteras ställer sig kritiska till administrationen 

och den roll som administrationen fått i styrningen av universiteten. De talar dock om 

administrationen i sin helhet och går inte närmare in på dess olika områden och funktioner. 

Ryttberg, Karlsson och Geschwind (2016, 2017) påvisar i sin forskning att det finns olika 

funktioner inom administrationen och hur dessa har skapats utifrån de krav som ställts på 

universiteten. Deras forskning baseras på funktioner som återfinns inom 

universitetsförvaltningen, dvs. administrativa funktioner på central nivå. Denna uppsats riktar 

dock blicken på administrationen inom institutionerna och hur de administrativa cheferna ser 

på sitt uppdrag, vilken roll de har inom verksamheten och hur denna roll har förändrats. Finns 

det likheter eller olikheter och vilka faktorer har haft påverkan på deras arbete? För att kunna 

debattera kring universitetens uppdrag, roll och styrning så behöver bilden tydliggöras och bli 

mer innehållsrik. Det går inte att tala om administration som en helhet utan begreppet behöver 

belysas närmare för att få en ökad förståelse och kunna identifiera vad det är inom 

administrationen som skapar den frustration som kritikerna känner.   
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4. Teori 
Mycket av inspirationen till denna uppsats har hämtats från Barbara Czarniawska och Bruno 

Latour och deras syn på studerandet av det sociala och organisationer. Czarniawska är 

professor vid GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Bruno Latour är fransk 

sociolog, filosof och antropolog. Czarniawska betonar att hon inte studerar organisationer 

utan organisering, dvs. den del som skapar ordning och som påverkar allt från individer till 

staten (Czarniawska, 2014:12). Organisationen studeras helt enkelt genom de processer som 

konstituerar dem, det är det faktiska organiserandet som är forskarens primära studieobjekt, 

inte dess strukturer (2015:25). Hur blir idéer, människor och saker förbundna med varandra 

och sammankopplade till större enheter? Aktör-nätverksteorin (ANT) som Latour är utövare 

av menar att denna ansats är en bra guide för att ge svar på dessa frågor. Det är emellertid inte 

en teori om det sociala utan snarare en teori om hur man studerar det, vilket medfört att ANT 

är lika mycket en metod som teori (Latour, 2015:170–172). I denna uppsats kommer både 

teorin och metoden att tillämpas, men i detta kapitel redogörs det teoretiska förhållningssättet, 

dvs. hur man studerar det sociala. Enligt Latour bör forskaren utgå ifrån en verkställande 

(performativ) och inte en demonstrativ (ostensiv) definition i studerandet av det sociala 

(Latour, 2012:276). Denna syn att se till den mer performativa definitionen av organisation 

delas av Czarniawska då hon liksom Latour förespråkar detta förhållningssätt i studerandet av 

organisationer. Czarniawska menar att det enda antagandet som forskaren behöver utgå ifrån 

när det gäller hur världen konstrueras är att verkligheten är under ständig ombyggnad och att 

det därför inte lönar sig att leta efter dess kärna. Det viktigaste är att utforska hur de blev vad 

det blev, inte utröna vilka egenskaper en organisation har (Czarniawska, 2015:15). En 

performativ definition utgår från att undersöka och beskriva praktiken, dvs. vad som faktiskt 

görs. Då organisationer är komplexa till sin natur är det svårt att studera alla dess aspekter och 

därtill säga vilka ”egenskaper” en organisation har. Forskarens uppgift är att berätta en 

relevant berättelse om de egenskaper som framträder när praktiken studeras. Denna tolkning 

av organisering står i motsatsförhållande till den mer rationalistiska och normativa synen på 

organisationer som den ostensiva definitionen utgörs av. I den är organisationen en urskiljbar 

enhet med fasta egenskaper som definierar den och som är mätbara. Forskarens uppgift är att 

klassificera och metodiskt analysera organisationen som ett objekt som existerar oberoende av 

personerna i den eller av den som studerar den. Med andra ord finns det en korrekt 

beskrivning av organisationen till skillnad från den performativa definitionen som utgår från 
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att det finns många möjliga beskrivningar och där fokus ligger på handlingarna och deras 

praktiska konsekvenser (Latour, 2012:49–51, Latour, 2012:276, Czarniawska, 2015:16). 

 
 
4.1 Aktörer och nätverk 
Ansatsen kallas aktör-nätverk då den utgår ifrån att en aktör kan ses som ett nätverk av 

förbindelser mellan heterogena element (människor, objekt, idéer) (Latour 2015:18). Enligt 

Latour så skulle ansatsen ha kunnat fått etiketten ”översättningssociologi” eller så borde ordet 

”verknät” användas istället för ”nätverk” eftersom det är verket-arbetet-rörelsen och flödet-

förändringarna som borde understrykas (Ibid:22, Ibid:171). ANT utvecklades av Latour 

tillsammans med Michel Callon och John Law men en tidig stamfader till ANT är Gabriel 

Tarde (fransk sociolog, socialpsykolog och kriminolog) som använde historia och 

vetenskapssociologi för att förklara sociala kopplingar (Ibid:28). Latour har i utvecklandet av 

ANT även influerats av den amerikanska etnometodologen Harold Garfinkel och den franska 

semiologen Algirdas J. Greimas beträffande den narrativa analysen och berättelsestrukturen 

och där han lånat begreppet ”aktant” (Czarniawska 2014:154, Latour, 2015:72). 

 
Latours teoretiska plattform ligger i att analysera teknik och vetenskap utifrån ett 

nätverksperspektiv. Teorin grundar sig i aktörer som handlar inom ramen av ett nätverk 

genom att knyta an till andra aktörer. Det som ska studeras och som hamnar i fokus i studien 

är själva handlandet hos aktörerna och ett centralt begrepp där är översättning. Varje studie 

bör inledas med frågan om vem och vad som deltar i handlingen och det innebär enligt Latour 

att man bör följa tingen som kan vara av både mänsklig och icke-mänsklig karaktär (Latour 

2015:91). Likaså är det viktigt att forskaren inte på förhand och istället för aktörerna 

definierar vilka beståndsdelar den sociala världen består av (Ibid:57). Interaktion enligt Latour 

skall emellertid inte begränsas till ansikte mot ansikte eftersom typen av ”aktioner” finns i ett 

stort antal och av olika slag och ”inter” ska inte begränsas av närhet utan avser snarare hur 

långt relationen sträcker sig (Ibid:240). Heterogena enheter – som inte befinner sig på samma 

plats, inte kommer från samma tid, inte samtidigt är synliga och som inte utövar samma kraft 

– är involverade. Med andra ord uppstår en inter-aktion, dvs. ”en handling inom” vilket är en 

beskrivning av aktör-nätverk (Ibid:240). 

 
Nyckelbegrepp inom ansatsen som kommer att redogöras för är aktör, mellanhand eller 

medlare, objekt, symmetri, översättning och nätverk.  
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4.1.1 Aktörer 
Med aktörer, menar Latour, avses varje ting som kan påverka och förändra ett tillstånd och 

han gör ingen skillnad huruvida tinget är socialt eller tekniskt (Latour 2015:90). Tinget 

(mänskligt eller icke-mänskligt) har förmågan att möjliggöra, förbjuda, uppmuntra och 

influera, det har helt enkelt en verkande kraft som får en gestalt av något slag. Denna kraft är 

en del av redogörelsen, trots att det är osäkert vem och vad som får kraften att agera (Ibid:69). 

Den verkande kraften är dock en sak och dess gestaltning en annan. I redogörelsen så förses 

den som utför handlingen med en kropp och drag som ger den en slags form eller skepnad 

(Ibid:70). Här hämtar Latour inspiration från Greimas och begreppet ”aktant” – ”den som 

genomför eller utsätts för en handling” (Greimas & Courtés, 1982:5) eftersom ”den gäller inte 

bara människor utan även för djur, objekt eller begrepp” (Czarniawska, 2014:154). Greimas 

införde begreppet aktant eftersom han kände sig begränsad av begrepp som ”aktör” eller 

”handling” då de förutsätter en mänsklig karaktär och ett avsiktligt beteende (Ibid:154). I 

början av berättelsen kan endast ”aktanter” urskiljas, dvs. något som handlar eller blir föremål 

för en handling, men när de blir införlivade i berättelsens genom sina handlingar blir de 

”aktörer” (Czarniawska, 2014:83). När den verkande kraften har fått en existens, en gestalt 

och motståndare så är en avgörande faktor om den behandlas som en mellanhand eller en 

medlare. Det handlar inte om vilken kraft som ska väljas eller typen av gestalt utan på hur var 

och en av dem verkar (Latour, 2015:75). 

 
 
4.1.2 Mellanhand och medlare 
För att återkoppla till ostensiva och performativa definitionen av det sociala så återfinns här 

en grundläggande skillnad på synen av föremålet. I den ostensiva definitionen finns föremålet 

kvar oavsett vad som händer men i den performativa definitionen så försvinner föremålet när 

det inte längre utförs alternativt har andra aktörer tagit över utförandet. Den senare 

definitionen utgår från att kraften är i ständig rörelse, den är inte något som ständigt finns där 

och verkar i bakgrunden (Latour, 2015:53). Latour gör därtill en stor skillnad gällande synen 

på de medel som krävs för att producera det sociala huruvida de betraktas som mellanhänder 

eller som medlare. Enligt Latour är en mellanhand något ”som transporterar betydelse eller 

kraft utan att omvandla detta: att definiera vad den tillförs räcker för att definiera vad den för 

vidare.” (Ibid:54). En medlare däremot tar emot och omformar betydelsen eller kraften innan 

den transporteras vidare. Själva omformande innebär en förvandling, översättning och 

modifiering av betydelsen eller kraften (Ibid:54). Det är denna distinktion mellan mellanhand 
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och medlare som är avgörande, den ostensiva definitionen tror på få medlare och många 

mellanhänder eftersom föremålet finns kvar, medan det inom ANT finns oändligt många 

medlare då föremålet ständigt omformas innan det transporteras vidare. Det är ett sällsynt 

undantag om en mellanhand skulle återfinnas och detta behöver förklaras genom ytterligare 

arbete (Ibid:56).  

 
 
4.1.3 Objekten i handlingen 
Med utgångspunkt i aktörer och verkande krafter så är varje ting som förändrar ett tillstånd 

genom att göra skillnad en aktör alternativt en aktant om den ännu inte fått en gestalt (Latour, 

2015:90). När dessa ting som inte bara är mänskliga utan också består av icke-mänskliga 

element får någon att göra saker, när de definieras som en ”fråga som berör” så skapas enligt 

Latour objekt (Ibid:89). I ANT:s handlingsteori – hur någon får en annan att göra saker – så är 

det objektet som initialt öppnar upp och förklarar det mångfacetterade landskap som forskaren 

står i och därtill de verkande samhällskrafterna (Ibid:91). 

 
Varför skall man då följa objekt? Den frågan ställer sig Barbara Czarniawska och ett av 

svaren är att det ger en mer fullbordad bild av den aktivitet som studeras (Czarniawska, 

2014:91). Hon kopplar detta till Latour och Callon och menar att en av aktör- nätverksteorins 

styrka är att framställa ett stort nätverk bestående av blandade men sammansatta delar som en 

enda aktör som talar med en röst. Delarna kan bestå av människor, objekt, djur, kvasiobjekt 

etc., det vill säga alla delar som har en påverkan. Genom att följa objekt och inte bara 

människor minimeras risken för att försumma aktanter som har betydelse för nätverket, för 

när människor skuggas så säger det mer om deras handlingar än om deras nätverk. Frågan i 

sin tur är varför vissa utvecklas till aktörer medan andra förblir aktanter och föremål för 

andras handlingar. Czarniawska ser här också hur historiska studier utgör en grundläggande 

faktor för att besvara frågan (Ibid:92-93).  

 
 
4.1.4 Symmetri 
Latour förtydligar emellertid att ANT inte är symmetri mellan människor och icke-människor. 

Utan att forskaren måste förklara och analysera alla studieobjekt symmetriskt, med andra ord 

får forskaren inte utgå från att vissa förhållanden råder innan de analyserats (Latour, 

2015:95). Nätverksteorin utgår från att forskaren analyserar alla ”aktörer” i nätverket oavsett 

om dess status är tekniskt eller socialt. Kritiken som Latour har mot den ostensivt orienterade 
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vetenskapen är just dess brist på symmetriskt tänkande och hur fenomen förklaras i relation 

till dess motsatsförhållande. Det essentiella enligt Latour är att det finns en 

förklaringssymmetri mellan alla typer av studieobjekt (Latour, 2012:62). Forskaren bör 

undvika att använda vad denne vet blev resultatet som förklaring till varför det blev så. Det 

viktiga är att följa hur olika översättningar sker och hur aktörerna i nätverket förbinds av dem 

(Latour, 2015:155). 

 
 
4.1.5 Översättning 
Latour använder begreppet översättning för de kopplingar som transporterar förvandlingar 

och som får aktörer att samexistera. Översättningen innebär med andra ord att en aktör 

omformulerar ett uttalande eller handling till att passa den aktör som handlingen riktas mot 

(Latour, 2015:133). Utgångspunkten i ANT (innan studien inleds) är att alla aktörer skall 

kunna associeras på ett sådant sätt att de får andra att göra saker. För att detta skall uppnås 

behöver kraften som skall transporteras förvandlas, vilket medlaren bistår med (Ibid:132). 

Aktörernas handlingar blir avgörande och förstås som översättningar för att kunna knyta an 

till andra aktörer i nätverket. Det som därmed blir centralt att studera är handlandet och i 

själva handlandet är översättningen ett centralt begrepp. För genom översättningen och 

transformeringen knyts aktörerna samman i det nätverk som de tillsammans skapar. 

Översättningen är inte något neutralt utan den har en direkt påverkan på verkligheten och hur 

den tolkas av berörda parter (Ibid:133). 

 
 
4.1.6 Nätverk 
Nätverk är ett begrepp, det är inte sak som finns där ute med en form av en massa 

sammankopplade punkter som en karta över SL trafiken. Det är ett verktyg som hjälper 

forskaren att beskriva någonting som inte alls ser ut som ett nätverk, inte det som beskriver ett 

nätverk som inte alls är utformat på ett aktör-nätverk-likt sätt. Här är det viktigt att inte blanda 

ihop föremålet med metoden (Latour, 2015:157, 2015:170). Latour definierar en bra 

redogörelse som en som spårar ett nätverk. Det är en berättelse eller beskrivning där alla 

aktörer gör någonting, det är medlare som översätter och transporterar krafter varpå de knyter 

an till andra aktörer. Det är inte bara mellanhänder som för någonting vidare utan att omforma 

det. Varje aktör har en förmåga att få andra aktörer att göra saker, det är handlingarna som är 

innehållet i nätverket och dessa handlingar är i ständig rörelse då de kopplas till den kontext i 

vilket den tar plats (Ibid:155). 
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4.2 Användandet av teorin 
Teorier är sociala konstruktioner som används vid analys av olika händelser och förhållanden 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015:15) Czarniawskas syn på hur organisationer 

studeras och analyseras har sin utgångspunkt i att se till själva organiseringen som består av 

handlingar (2014:12). Organisationen studeras helt enkelt genom de processer som 

konstituerar dem, det är det faktiska organiserandet som är forskarens primära studieobjekt 

(2015:25). Med en teoretisk utgångspunkt i Latours aktör-nätverk, som grundar sig i hur man 

studerar det sociala, skall analysen försöka visa vilka aktörer som genom sina kopplingar av 

handlingar och processer tillsammans konstituerar nätverket. Genom att beskriva dessa 

förbindelser mellan aktörerna i nätverket definieras organisationen samt de sociala krafter 

som påverkar dess styrning. När handlingarna som kopplar samman aktörerna studeras 

kommer också den administrativa chefen roll och funktion att tydliggöras. 
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5. Metod 
I detta kapitel kommer val av metod och dess begränsningar att redogöras samt processen 

kring insamling av material från urval till tillvägagångssätt. Därefter kommer en redogörelse 

av hur materialet har behandlats i form av transkribering och kodning samt analysförfarandet. 

Vidare diskuteras reflexivitet, förförståelse, studiens reliabilitet och validitet samt de etiska 

överväganden som studien bygger på. 

 
 
5.1 Metodologisk ansats 
Som tidigare nämnts i teorikapitlet utgår denna studie från både det teoretiska och 

metodologiska förhållningssättet i Latours aktör-nätverksansats. Dessa båda är nära 

sammanlänkande där metoden är lika mycket teori som teorin i sig själv eftersom teorin utgår 

från hur det sociala studeras. Både Latour och Czarniawska fokuserar på handlingarna och 

processerna i sina studier av det sociala då det är dessa som kopplar samman aktörerna 

(Latour, 2015:133, Czarniawska, 2015:25). Viktigt i denna process är själva översättningen 

som innebär att handlingen eller uttalandet omformuleras till att passa den aktör som är 

mottagare av denna, vilket är centralt i den performativa definitionen av organisering. 

Forskaren behöver initialt komma åt det faktiska handlingarna på något sätt. Latour2  har gjort 

etnografiska fältstudier vilket inbegripit observation eller deltagande observation och 

Czarniawska3 har använt ANT i historisk analys. Med andra ord finns det flera olika metoder 

som kan användas, men även olika kombinationer i en och samma studie exempelvis 

intervjuer och kvalitativ textanalys för att studera handlandet i beskrivning av det sociala. I 

denna studie har semistrukturerade intervjuer valts för att hämta in information och därtill 

finner studien stöd i den historiska bakgrunden och tidigare forskning. Varför valdes då denna 

metod? En etnografisk studie där de administrativa cheferna skuggas hade kunnat vara ett 

alternativ. En av ANT:s styrkor är att objekten som skuggas inte behöver vara mänskliga utan 

de kan även vara icke-mänskliga vilket ger en mer fullbordad bild av den aktivitet som 

studeras (Czarniawska, 2014:93). Att endast skugga de administrativa cheferna hade kanske 

inte gett en fullbordad bild av deras handlingar och processer eftersom vissa av dessa inträffar 

																																																								
2	I	boken	“Artefaktens	återkomst”	av	Bruno	Latour	(2012)	återfinns	flera	av	hans	studier.	En	av	dem	är	
“Pedofilen	I	Boa	Vista”	där	han	följer	en	forskargrupp	bestående	av	en	botaniker,	en	pedolog	(markvetare)	
och	en	geograf	på	deras	expedition	i	Amasonasskogen.	Frågan	gruppen	försökte	finna	svar	på	var	om	
skogen	minskar	eller	växer	och	huruvida	det	är	savannen	som	äter	upp	den	eller	ej	(s.213-268).		
3	I	artikeln	“Emerging	Institutions:	Pyramids	or	Anthills?	(2009)	återfinns	en	historisk	analys	av	
uppkomsten	och	utvecklingen	av	The	London	School	of	Economics	and	Political	Science	(s.	1-19).	
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under vissa perioder under ett år. När studien genomfördes i november var det exempelvis 

stort fokus på budgeteringen vilket skulle ha kunnat medföra att denna del fått större fokus 

under skuggningen och andra processer och handlingar hade fått mindre signifikans. Ett annat 

alternativ hade varit att göra en kvantitativ studie med enkäter som skickats ut till 

administrativa chefer vid svenska universitet. Först bör nämnas att detta hade inneburit att 

studien skulle haft fokus på bredd, genomsnittlighet och mängd vilket inte är fallet eftersom 

studien eftersträvar djup och att fånga det unika, det som inte kan utläsas vid första anblicken. 

Att skicka ut en enkät innebär också att forskaren på förhand har definierat forskningsområdet 

då denna valt ut de frågor som återfinns på enkäten och innehållet i enkäten hade begränsats 

av forskarens förförståelse av fältet. Enkäten hade inte skapat någon möjlighet till uppföljning 

av de frågor som ställs, dvs. forskaren kan inte ställa följdfrågor och informanten kan inte ge 

en djupare förklaring. Detta hade i sin tur inneburit att handlingar och processer av betydelse 

inte hade fångats. Denna metod hade medfört att studien fått en ostensiv 

organisationsdefinition då forskaren hade beskrivit organisationen, inte aktörerna. Hade en 

kvantitativ metod valts hade inte ANT kunnat tillämpas eftersom den utgår från en 

performativ definition. 

 
Alfred Schütz, amerikansk sociolog född i Österrike, talar om första och andra ordningens 

konstruktion för att hantera den empiriska och den teoretiska nivån och vilken av dessa 

forskaren avser har företräde i sin studie ((Aspers 2011:46). Då ANT är lika mycket en metod 

som teori kan detta tolkas som att de går hand i hand eftersom de är nära sammanlänkande. 

Många av de teoretiska resonemang som förs är direkt kopplade till metodvalet. I denna 

studie så var det emellertid det empiriska materialet (när intervjuerna hade genomförts, 

transkriberats och kodats) som först valde teorin och därefter blev det teorin som hjälpte till 

att framhäva det empiriska materialet, som gav den en röst. 

 
Metodvalet har utgått från Aspers kriterier gällande etik och beviskrav (Aspers, 2011:83). De 

etiska kraven kommer att behandlas avslutningsvis i detta kapitel och beviskravet innebär att 

det insamlade empiriska materialet tillsammans med teorin skall ligga till grund för att 

besvara studiens syfte och frågor.  

 
 
5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
En fördel med kvalitativa intervjuer är att frågorna och den ordning de ställs i kan anpassas 

efter situationen och därmed kan även svar på andra frågor ges. Ahrne och Svensson (2011) 
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menar att det kanske inte är en djupare kunskap inom fenomenet som ges men en bredare bild 

med fler nyanser och dimensioner än vad som fås genom standardiserade frågor (s. 40). 

Semistrukturerade intervjuer utgår från att intervjuaren har valt ut de områden som ska 

behandlas under intervjun och konkretiserat dem i ett antal frågor. Detta medför att 

informanten har begränsade möjligheter att lyfta sitt perspektiv (Aspers, 2011:143). Eftersom 

intervjuaren har valt ut frågorna har denne indirekt påverkat utfallet, men med 

semistrukturerade intervjuer ges informanten ett eget utrymme men inom en viss ram.  

 
Intervjufrågorna har formulerats utifrån ”Hur” och inte utifrån ”Varför”. Hurfrågor ger 

informanten mer spelutrymme och de kan inkludera det som är av betydelse för informanten 

och som den som intervjuar inte har tänkt på innan, med andra ord kan andra viktiga aspekter 

framkomma. Hurfrågor kräver inte något ”rätt” svar och informanten behöver inte känna att 

den står till svars för något utan informanten uttrycker sin bild (Becker & Torhell, 2008:70).  

 
Tillvägagångssättet presenteras närmare i kapitel 5.2.3. 

 
 
5.1.2 Begränsningar med metodvalet 
Ett styrt samtal som sker utifrån vissa specifika frågor kan medföra vissa problem. Aspers 

(2011) nämner tre specifika problem som kan uppstå från denna ansats. Det första är 

maktobalansen i situationen och att den som intervjuar reflekterar över denna obalans och 

försöker skapa en atmosfär som underlättar samtalet. Det andra problemet handlar om att 

frågorna som tas upp utgår från den kunskap och insikt om fältet som intervjuaren har när 

frågorna ställs. Strategin här är att centrera samtalet kring det aktuella området som ska 

studeras. Det tredje problemet är att tolkning sker från intervjuarens kunskapsbas, dvs. 

tolkning och förståelse sker utifrån den kunskap som intervjuaren redan har om området (s. 

141). 

 
Ahrne och Svensson (2011) betonar en svaghet med intervjuer och det är att det är resultat av 

ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle och att det som sägs kan ha andra syften än 

vad intervjuaren tänkt sig eller förstår (s. 57).  

 
 
5.2 Insamling av material 
I detta avsnitt redovisas processen kring insamling av material från urval till tillvägagångssätt. 

Det empiriska materialet består av de intervjuer som gjorts i syfte att finna svar på hur den 
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administrativa chefen definierar sin roll i verksamheten samt om administrationen fått en mer 

framträdande roll i styrningen av universitet. 

 
 
5.2.1 Urval 
Två kriterier sattes upp i urvalet av informanter 1) studien skulle utföras på ett svenskt 

universitet och 2) informanterna skulle vara administrativa chefer vid en institution. Kontakt 

togs med åtta administrativa chefer under november-december 2017 och utav dessa tackade 5 

ja till att medverka, två tackade nej och en visade intresse men avstod sedan. Begränsningen i 

urvalet utgjordes av att tjänsten är unik, dvs. det finns endast en administrativ chef per 

institution på universitetet varpå antalet administrativa chefer som kunde kontaktas blev 

begränsat.  

 
Ahrne och Svensson (2011) poängterar att man ”i kvalitativa intervjuer vill få fram material 

om ett visst fenomen som det inte går att få genom standardiserade 

enkät(survey)undersökningar, men samtidigt bör forskningsresultaten ändå kunna göras delvis 

oberoende av exakt vilka personer man intervjuat.” (sid. 44). Frågan var om fem informanter 

från en viss grupp vid ett visst universitet skulle kunna anses vara representativt? När man 

diskuterar representativitet i kvalitativa intervjuer på detta sätt brukar man tala om att man ska 

uppnå en mättnad (Ibid:44), vilket diskuteras närmare i avsnitt 5.3.2 Analysteknik.  

 
 
5.2.2 Intervjuunderlag 
Semistrukturerade intervjuer har valts eftersom det ger intervjuaren möjlighet att på förhand 

lägga fokus på de aspekter av fältet som skall studeras. Intervjun har däremot inte bestått av 

några konkreta frågor som ska besvaras ja, nej eller kanske utan mer av öppna ”Hur” frågor. 

Dessa fångar inte bara den personliga upplevelsen utan som Aspers påpekar också ger 

möjlighet att följa upp de svar som informanten ger för att få en ökad förståelse av fältet 

(Aspers, 2011:143). En intervjuguide med teman och därtill kopplade intervjufrågor har legat 

till grund för intervjuerna, dessa återfinns i bilaga 1. Intervjuguidens teman och intervjufrågor 

är utformade på ett sådant sätt att de ska kunna ge en sammanhållen bild av administrationen 

utifrån ett historiskt, nutida och framtidsperspektiv. Områden som har diskuterats kring har 

varit hur informanterna upplever administrationens utveckling över tid, vem som är deras 

samarbetspartner, hur en framgångsrik administration ser ut, vilka utmaningar de står inför 

och hur informanterna ser på framtiden när det gäller administratörernas roller i 
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administrationen. Dessa områden valdes utifrån studiens syfte och för att kunna ge svar på 

forskningsfrågorna. Frågorna har inte ställts i någon specifik ordning utan snarare när det 

passat in i samtalet, vilket medfört att intervjuerna haft en flytande karaktär som utgått från 

informantens berättelser. Löpande och avslutningsvis har dock en avstämning skett så att alla 

områden och frågor diskuterats.  

 
 
5.2.3 Tillvägagångssätt 
Studiens empiri utgörs av intervjuer med fem administrativa chefer och varje intervju har 

uppgått till ca en timma. Urvalet har tidigare beskrivits varpå det inte återges igen. Varje 

informant har initialt kontaktats via mail där uppsatsens syfte har presenterats och 

informanten har förfrågats om denne vill medverka i studien. Till mailet har ett 

informationsbrev bifogats som förtydligat förutsättningarna, dvs. att deltagandet är frivilligt 

och kan när som helst utan förklaring avbrytas av informanten och att intervjun på ca en 

timme skulle komma att spelas in för att säkerhetsställa kvalitén av det empiriska materialet. 

Vidare gavs information om konfidentialitetskravet, dvs. att information som kan verka 

avslöjande för den enskilda informanten såsom namn, kön, ålder eller institutionstillhörighet 

skulle avidentifieras och inte framgå i det transkriberade intervjumaterialet. Därtill har 

information givits om att det transkriberade materialet kommer att vara tillgängligt för mig 

och min handledare, men detta material räknas dock som arbetsmaterial för studien. Likaså 

har kontaktuppgifter till mig och min handledare lämnats ifall frågor skulle uppkomma. I 

samband med att dag och tid för intervju fastställdes så skickades intervjuguidens 

huvudfrågor till informanten. Detta för att i förväg ge en tydlig bild över vad som förväntades 

diskuteras, ge informanten tid för reflektion och därtill skapa trygghet inför intervjutillfället. 

 
Intervjuerna har ägt rum hos informanten, vilket bidrar till att intervjun blir mer avslappnad 

eftersom informanten befinner sig i en trygg miljö. Inför varje intervju har egna tankar 

noterats för att medvetandegöra min förförståelse. Varje intervjutillfälle har inletts med en 

presentation av studien samt en genomgång av de etiska riktlinjer som angivits i 

informationsbrevet. Därtill har en kort presentation av mig själv givits och likaså har 

informanten ombetts att kortfattat presentera sin bakgrund, detta för att skapa förståelse och 

förtroende. Genom att inleda intervjuerna med lite mer generella frågor kan de bidra till att 

informanten känner sig mer bekväm och mindre utsatt, vilket leder till en mer naturlig dialog 

(Aspers, 2011:145). Intervjun har som tidigare nämnts haft en öppen karaktär kring 

förutbestämda områden. Efter varje intervju har egna tankar, intryck och reflektioner noterats. 
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Samtalen som spelats in har i tät anslutning till intervjun transkriberas eftersom det medverkar 

till en ”snabbanalys” av det som diskuterats och har varit till nytta inför påföljande intervjuer. 

Intervjuerna skedde under en fem veckors period under november och december 2017. 

 
 
5.3 Bearbetning av materialet 
I följande stycken redogörs för hur det empiriska materialet har bearbetats samt hur det avses 
att analyseras. 
 
 
5.3.1 Transkribering och kodning 
I detta avsnitt redogörs för hur det inspelade materialet har transkriberats samt hur 

transkriberingarna har att kodas. 

 
De inspelade intervjuerna har transkriberats, dvs. de har skrivits ut ordagrant för att 

möjliggöra vidare kodning och analys. Transkriberingstexten har kompletterats med 

markerade pauser, utfyllnadsord, eventuella avbrott, inflikningar av informanten eller 

intervjuaren etc. Allt som bedöms vara meningsbärande har noterats eftersom det endast är 

det empiriska materialet som ligger till grund för evidensen (Aspers, 2011:156). 

 
Det empiriska materialet har strukturerats och kodats i två omgångar, först induktivt och 

sedan deduktivt. Den första gången strukturerades materialet ”rakt av” det vill säga 

intervjuerna lästes igenom och utifrån materialet skapades ett schema i Excel med 

huvudteman, underteman och en kolumn som angav vilka aktiviteter som ingick i varje 

undertema. De huvudteman som återfanns var styrning, utveckling, roller, ekonomi och 

samarbeten. En riktning behövde tas utifrån det strukturerade empiriska materialet vilket 

ledde till att materialet strukturerades och kodades om på nytt men denna gång utifrån den 

valda teorin. De huvudteman (objekt) som återfanns ur det empiriska materialet när det 

teoretiska ramverket applicerades var institutionen, finansieringen, regelverket och stödet. Ett 

Word dokument skapades för varje huvudtema och vid genomläsning av varje transkriberad 

intervju kopierades och klistrades den text som var relevant in i aktuellt dokument och under 

berörd rubrik, dvs. det undertema som skapats utifrån kodningen. 

 
 
5.3.2 Analysteknik 
Kodningen som sker genom ingående läsning och tolkning av det empiriska materialet är en 

förutsättning för analys av materialet (Aspers, 2011:192). Uppgiften enligt Latour, som 
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förklaras av bindestrecket i aktör-nätverk, är att använda sig av aktörerna som nätverk av 

förmedlingar. Att använda är inte samma sak som att ”bara beskriva” eller ”avslöja” de 

krafter som verkar ”bakom” ryggen på aktörerna (Latour, 2015:163). Latour menar att en bra 

redogörelse att utföra det sociala handlar om att lokalisera deltagarna i handlingen och sätta 

ihop dem på ett sådant sätt att de kan samlas (Ibid:165). Den första kodningen skapade en bra 

överblick av det empiriska materialet, det skapade förhoppningar och idéer men ingen 

lösning. Den andra kodningen utgick från det empiriska materialet i relation till teorin där 

uppgiften blev att lokalisera objekten, dvs. vad i det empiriska materialet är det som får någon 

annan att göra saker, vilka frågor är det som berör (Latour, 2015:89). De verkande sociala 

krafterna var institutionen, finansieringen, regelverket och stödet, det var dessa som lämnade 

spår efter sig och som åstadkom förändring. En osynlig och oförklarlig kraft är ingen social 

kraft, utan kraften behöver kunna demonstreras. Det innebär att en redogörelse för hur kraften 

verkar behöver ske, vilket görs genom att klargöra vilka prövningar som har producerat vilka 

synliga spår (Latour, 2015:70). I ANT så är det viktigt att studera hur förbindelserna mellan 

aktörerna i nätverket skapas och detta görs genom att studera handlandet. För studera 

handlandet ställdes frågorna vem, vad, hur och vilka styr gentemot varje objekt. Det är 

handlingarna i sin tur som knyter aktörerna samman och mobiliserar nätverket. Analysen är 

narrativ eftersom ANT använder en berättelsestruktur för att beskriva hur handlingarna 

förbinder aktörerna. Att använda sig av en narrativ analys av organiserandet bidrar också till 

att synliggör det arbete som utförs i praktiken (Czarniawska, 2015:44). När det sedan gäller 

nätverkets gränser så finns det inga tydliga sådana utan dessa måste konstrueras och sättas i 

proportion till aktörerna (Czarniawska, 2014:93). 

 
I utforskandet och beskrivandet av hur de blev vad det blev så har studien även tagit stöd från 

den historiska utvecklingen. Enligt Czarniawska är meningsskapandet alltid historiskt, dvs. i 

berättelsen om det förflutna skapas en mall för nuet vilket i sin tur kommer att omarbetas i 

framtiden (Czarniawska, 2015:44).  

 
Under rubriken urval diskuterades huruvida fem informanter kan vara tillräckligt för att en 

kod skall anses vara mättad, ett begrepp som introducerades inom grounded theory-

traditionen och som innebär att inget ytterligare empiriskt material förändrar bilden. Aspers 

(2011) skriver att ”en kod är mättad om inget ytterligare empiriskt material påverkar 

forskarens slutsats och om hen inte är intresserad av att utveckla kategorin ytterligare.” (s. 

201). Informanternas berättelser har varit väldigt samstämmiga och en mättnad sågs efter 
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tredje intervjun. De två följande intervjuerna bekräftade bilden som skapats av det empiriska 

materialet. 

 
 
5.4 Reflexivitet 
Reflexivitet handlar om att skapa en medvetenhet om den egna delaktigheten i den sociala 

världen som studeras. Bias innebär att intervjuaren genom sin närvaro och vad hen gör 

påverkar vilka svar som fås men denna påverkan mellan den som intervjuar och informanten 

är i grunden ofrånkomlig. Varje interaktion innebär att en relation skapas som har mening för 

de inblandade. Givet detta kommer själva interaktionen att vara en del i processen där den 

som intervjuar tolkar vad informanten säger och vice versa. Detta är inget som går att 

eliminera utan det handlar framför allt om att se till att man förstår varandra (Aspers, 

2011:145). Under intervjuerna har egna tankar och åsikter hållits utanför för att inte påverka 

informanten. Fokus har legat på intervjufrågorna och informantens berättelse kring dessa. 

 
 
5.5 Förförståelse 
För att tolka det vi ser och upplever grundar vi vår förståelse i förförståelse, vilket var en 

tanke som utvecklades av de två tyska filosoferna Martin Heidegger och Hans-George 

Gadamer (Gadamer, 1997:163). Aspers förtydligar att ”förförståelsen är alltid grundad i 

forskarens vardagsförståelse och är en nödvändig och samtidigt oundviklig del av att nå 

förståelse (Connolly och Keutner 1988:28)” (Aspers, 2011:38). Det handlar om den kunskap 

och erfarenhet som forskaren har och som kan påverka analysen av materialet och 

forskningsresultatet. Desto mer forskaren känner sitt område som skall studeras desto svårare 

är det att se problem eftersom mycket blir naturligt och forskaren kan därmed missa 

betydelsefulla aspekter. Forskaren bör vara medveten om vad hen tar för givet och vad som 

därmed inte kommer att ifrågasättas i studien (Aspers, 2011:39). Som tidigare nämnts så har 

egna tankar noterats inför varje intervju, detta för att medvetandegöra min förförståelse. 

Likaså har noteringar gjorts efter varje intervju för att utvärdera och reflektera över vilka 

faktorer som eventuellt påverkats av min förförståelse. Dessa noteringar togs sedan i 

beaktande inför nästkommande intervju. 
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5.6 Reliabilitet och validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet kommer ursprungligen från kvantitativ metodologi. Idén 

med reliabilitet bygger på att något mäts och i kvantitativa studier anges värden på variabler 

för varje enhet. Att tala om detta i kvalitativa studier blir lite egendomligt då människor inte 

är statiska utan deltagare och aktörer i en process. För att kunna tala om hög reliabilitet 

behöver situationen vara standardiserad. Den kvalitativa intervjun har en låg grad av 

standardisering vilket medför att reliabiliteten blir låg (Trost, 2010:132). Med validitet så 

handlar det om huruvida frågan som ställs mäter det som den är avsedd att mäta, går det att 

dra generella slutsatser utifrån resultatet som uppnåtts. Generellt innebär validiteten om 

metoden är väl balanserad i relation till teorin. Att tala om reliabilitet och validitet i 

kvalitativa studier fyller inte samma funktion som i kvantitativa studier, däremot inte sagt att 

trovärdighet, saklighet och relevans inte är viktigt i kvalitativa studier (Ibid:133). Ett sätt att 

göra en kvalitativ uppsats trovärdig enligt Ahrne och Svensson (2011) är att göra 

forskningsprocessen transparens (s.27). I denna studie används Latours tillvägagångssätt och 

det är att försöka återberätta de processer som formar historien, syftet blir att ge svar på ”hur” 

och ”varför” och därigenom försöka skapa trovärdighet. Likaså att resonera kring metodvalet 

och beskriva processen kring datainsamling, kodning och analystekniken vilket varit tanken 

med ovanstående stycken i detta kapitel 

 
Sett utifrån informanterna samstämmighet så kan det empiriska materialets trovärdighet 

utifrån given miljö, tid och plats bedömas som god eftersom samstämmigheten medförde 

bekräftelse. Ett empiriskt material behöver inte vara samstämmigt för att vara trovärdigt, men 

i detta fall kan bekräftelsen ge en ökad grad av trovärdighet. En typ av generaliseringsanspråk 

handlar om huruvida resultaten av studien går att överföra på andra individer eller sociala 

miljöer som i något avseende liknar dem man har studerat (Ahrne & Svensson, 2011:29). Då 

det empiriska materialet består av intervjuer så är möjligheten att få samma svar från andra 

individer som arbetar med administration relativt låg även fast samma intervjufrågor används. 

Detta då informantens svar är individuellt, men det påverkas också av faktorer som har 

betydelse för informanten i stunden. En annan faktor som påverkar är individens roll i 

organisationen. 
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5.7 Etiska överväganden 
Studien grundas på de etiska överväganden och riktlinjer som Vetenskapsrådet tagit fram och 

där huvudprinciperna rör informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011:6).  

 
”De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god 

avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet.”  

 Vetenskapsrådet (2011, s. 6) 

 
I det mail som alla informanter erhöll inledningsvis bifogades ett informationsbrev som 

förtydligade förutsättningarna för studien. Där angavs syftet med studien 

(informationskravet), att deltagande var frivilligt och att informanten när som helst utan 

förklaring kunde avbryta sitt deltagande (samtyckeskravet), att intervjuerna skulle komma att 

spelas in och hur detta material skulle behandlas samt kontaktuppgifter till mig samt min 

handledare vid eventuella frågor om studien. Informationsbrevet har inte bifogats som bilaga 

till uppsatsen eftersom brevet innehåller information som kan vara identifierande, så utifrån 

kravet på konfidentialitet bifogas inte brevet. I enlighet med konfidentialitetskravet 

informerades informanten om att information som kan verka avslöjande för enskilda individer 

skulle utlämnas vid transkriberingen för att minska risken för identifiering. Likaså att 

informantens namn, kön, ålder, etnicitet och institutionstillhörighet skulle avidentifieras och 

inte framgå i det transkriberade intervjumaterialet. Därtill har informanten informerats om 

nyttjandekravet, dvs. att det transkriberade materialet kommer att vara tillgängligt för mig och 

min handledare och att det insamlade materialet utgör empirin som analyseras och till slut 

publiceras i form av en C-uppsats. Varje intervjutillfälle har inletts med en presentation av 

studien samt ytterligare en genomgång av de etiska riktlinjer som ovan angivits, detta för att 

påminna informanten om de forskningsetiska principerna men också ge informanten en 

möjlighet att ändra sig. 
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6. Resultat och Analys 
I detta kapitel redogörs och analyseras studiens resultat genom det teoretiska ramverket som 

utgörs av Bruno Latours aktör-nätverk. Analysen som är narrativ kommer att presenteras i 

fyra delar där varje del kan ses som ett blad som läggs ovanpå det andra och som när det sista 

bladet lagts ger en sammanhållen helhetsbild samt svar på forskningsfrågorna. 

 
 
6.1 Objekten 
I kodningen av materialet som utgick från frågan vem och vad som deltar i handlingen 

återfanns de fyra objekten institutionen, finansieringen, regelverken och stödet. Genom att se 

till hur var och en av dem verkar kan handlingarna och dess praktiska konsekvenser studeras 

och beskrivas. När handlingarna införlivas i berättelsen, när medlaren översätter och kopplar 

handlingarna och processerna samman återfinns aktörerna och nätverket konstitueras. Genom 

att beskriva dessa förbindelser mellan aktörerna i nätverket definieras organisationen samt de 

sociala krafter som påverkar dess styrning. I berättelsen om den administrativa chefens roll i 

verksamheten kommer vissa kopplingar att göras till faktorer som påverkat utvecklingen och 

som har diskuterats i tidigare kapitel. Reformerna är ett exempel som är både bakgrund och en 

del av fenomenet som studeras varpå de blir både bakgrundsmaterial och källmaterial. 

 
 
6.1.1 Objektet institutionen 
Det första perspektivet återger den administrativa chefens (AC) roll gentemot institutionen 

och utifrån frågorna vem, vad, hur och vilka styr ser aktör-nätverket ut enligt följande: 
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För universitetet innebar 1955 års universitetsutredningen stora organisatoriska förändringar 

som trädde i kraft i juli 1964. Ett konsistorium inrättades och två fakulteter skapades, men det 

bildades även ett rektorsämbete och en central förvaltningsenhet med en förvaltningschef. 

Förvaltningen – universitetsadministrationen (UF) fick en avsevärd ökad betydelse och ansvar 

i samband med detta. Institutionernas administration flyttades över så att de kunde bli 

renodlade arbetsenheter och fokusera på forskning och undervisning men tillväxten inom 

utbildningssidan medförde också större krav på administrationen. 

Universitetsadministrationens uppgift var att fördela personal, lokaler och utrustning för 

forsknings- och utbildningsändamål (Huldt, Normark & Norrving, 2013:107). Uppdelning 

mellan kärnverksamheten (forskning och utbildning) och stödverksamheten 

(administrationen) var tydlig, men den bidrog också till en av de utmaningar som svenska 

universitet står inför idag nämligen vem som styr. 

 
Mycket har emellertid hänt som påverkat institutionernas arbete sedan 1964, men grunden 

som lades i och med universitetsutredningen 1955 kvarstår. Informanterna ger en samstämmig 

bild av den organisatoriska synen av institutionen i förhållande till universitetet idag och en 

informant uttryckte det som följande: 

 
”Varje institution är som ett eget företag. Här skiljer sig från olika universitet men vi är 

väldigt självständiga institutioner för vi har vad vi kallar prefektstyre, prefekten beslutar allt 

på institutionen och är direktrapporterande till rektor idag.” 

Rektor Staten

AC
Prefekt

Forsknings-
gruppsledare

UF
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Att varje institution drivs som ett eget företag är en effekt av de reformer som ledde till en 

ökad grad av självständighet för universiteten. Reformerna innebar att universiteten övergick 

till en mål- och resultatstyrning vilket i sin tur innebar att resultatenheter skapades och som 

utvecklas till egna självständiga organisatoriska enheter (SOU 2015:92, Forssell & Ivarsson 

Westerberg, 2014:218). 

 
Som aktör-nätverket visar finns det ingen koppling mellan AC och rektor, däremot finns det 

en mellan staten och rektor eftersom det enligt högskoleförordningen 2 kap 8 § står att rektor 

anställs genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet (universitetsstyrelsen) (SFS 

1993:100).  

 
På frågan vem som har beslutat om administrationens utformning och den organisatoriska 

fördelningen så hänvisar informanterna till den organisationsförändring som genomfördes på 

universitetet i början på 1990-talet och där antalet institutioner dramatiskt minskade från ca 

140 stycken till ca 40 stycken. Denna interna reform som medförde ett beslut om prefektstyre 

och självständighet för institutionerna kan också ses i ljuset av den statliga ”frihetsreformen” 

som genomfördes år 1993 som innebar att regleringen av lärosätenas interna organisation med 

institutioner, linjenämnder, utbildningsnämnder m.fl. togs bort och som Tina Hedemo (2017) 

beskrev i sin forskning. Det är inte själva reformen i sig som är viktig utan snarare att den är 

en bärare av en idé om självständighet som tas emot och omformas av behoven och 

förutsättningarna som ges på den plats där den tas emot (Wedlin & Pallas 2017:24, 

Czarniawska, 2015:125). En informant beskriver hur universitetet innan reformen och 

omorganisationen drevs av professorerna och att det då var mer kollegialt och på frågan vad 

som ligger till grund för utvecklingen svarar hen att det numera ställs andra krav och att 

komplexiteten har ökat. Hen beskriver hur:  

 
”… regelverket har ju kommit ända ut i kapillärerna på något sätt som inte kanske var innan. 

Det fanns ju regler då också men det var ingen som var medveten om det riktig…” 

 
Som Czarniawska kom fram till i sin studie av stadsdelsreformen 1989-1990 så fyller 

reformer en viktig funktion eftersom de inte bara flyttar om makten utan de legitimerar även 

verksamheten eftersom omorganisationer ses som förbättringar och därmed förnyas 

omgivningens förtroende. De anställda blir också påminda om organisationens värderingar 

och rutiner (Eriksson-Zetterquist, 2009:125). 
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Drygt ett decennium efter den interna reformen på universitetet stod inte bara universitetet 

utan hela den svenska universitetssektorn inför nya utmaningar då det ekonomiska läget hade 

förändrats. Konsistoriet gav rektor i uppdrag att tillsätta en utredning vars uppdrag var att 

genomföra en djupare omvärldsanalys och genomlysning av universitetet. En närmare 

förklaring till detta kommer att ges när perspektivet finansiering behandlas, men en effekt av 

denna utredning var att antalet institutioner successivt minskade till nuvarande 22. 

 
Gränsdragningen mellan den administrativa chefens ansvarsområde och prefekten är tydlig 

och beskrivs närmast som att den administrativa chefen i princip ansvarar för allt utom 

kärnverksamheten som är utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och 

forskning. De administrativa cheferna beskriver hur en stor del av deras arbete utgörs av 

arbetet i ledningsfunktionen på institutionen och där samarbetet med prefekt och 

ledningsgrupp beskrivs som nära. Det övergripande verksamhetsansvaret för administrationen 

i ledningsgruppen och gentemot sin avdelning tar sig uttryck som: 

 
”… i ledningen så diskuterar man ju väldigt mycket ”Hur ska institutionen gå framåt”, 

behöver vi rekrytera i så fall inom vilka områden och sen har jag då till min hjälp ekonomer 

och personal, framför allt som är mycket mer ”hands on” i ärendena, men det är 

jättestimulerande och man har lite övergripande och lite koll på väldigt mycket.” 

 
Detta visar på den dubbla roll som den administrativa chefen har, en som administrativ chef 

för institutionen och en som chef för administrativa avdelningen. Den första rollen innebär ett 

övergripande ansvar för administrationen på institutionen där arbetet utgörs av strategisk 

planering och spridande av administrativ information inom nätverket. Här har den 

administrativa chefen både en styrande och samordnande funktion. Den andra är det direkta 

ansvaret för personalen och det arbete som administrativa avdelningen ansvarar för och här 

blir funktionen mer samordnande av den administrativa processen. Den administrativa chefen 

ansvarar för HR, ekonomi, IT, lokalförsörjning, infrastruktur, arbetsmiljö, labbsäkerhet, avtal, 

juridik, kommunikation, arkiv och diariet samt utbildnings- och forskningsadministration, 

men det skiljer sig till viss del åt mellan institutionerna. Alla informanter beskriver hur 

avdelningen har nära samarbete med forskningsgruppsledare, forskningsadministratörer och 

forskare och hur de hjälper dem med inköp, avtalsfrågor, budget, uppföljning, rekrytering etc. 

Flera av institutionerna har forskningsadministratörer som arbetar i verksamheten med 

forskarna, de koordinerar och ser till att forskarna får ett administrativt stöd på plats. Dessa 

har oftast en forskningsbakgrund varpå de känner till arbetet i labben och avtalen som styr 
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arbetet, en informant uttryckte hur värdefullt det var eftersom forskningsadministratören 

bidrar med sin kompetens inom forskningsområdet som administrationen på institutionen inte 

kan ha. Detta visar på bredden av det administrativa arbetet inom institutionen, men även hur 

de administrativa rollerna fordrar en högre kompetens och specialistkunskap. 

 
Den bild som återges och den kritik som framförts i kapitlet tidigare forskning där 

kärnverksamheten uttrycker hur mer av deras tid går åt till administration och att detta i sin tur 

medför att de får mindre tid för sin forskning upplevs inte av informanterna i denna studie. De 

upplever i högsta grad att de är stödverksamhet för kärnverksamheten och att de hanterar det 

administrativa arbetet som behövs. En informant beskriver hur forskargruppledaren förr i 

tiden gick till sekreteraren så att denne kunde boka en resa eller boka ett möte och hur 

kommunikationen gick fram och tillbaka gällande tider och tillgänglighet. Den tid som detta 

tog i anspråk är lika med den tid som det tar för forskargruppledaren att boka sin egna resa 

eller planera in ett möte via det digitala systemet idag, skillnaden är att en administrativ nivå 

har försvunnit. En annan informant betonar hur den administrativa personalen skall sköta det 

administrativa arbetet så att forskarna kan ägna sig åt sin forskning, men att vissa 

kontrollmoment som godkännande och attestering av fakturor behöver hanteras av forskarna. 

Viss administration behöver alla oavsett roll i verksamheten ägna viss tid åt, däremot är 

administrationens roll att vara ett allmänt stöd och hjälpa forskarna med uppföljning, budget 

och personalfrågor. Denna beskrivning av processen speglar den bild som Forssell och 

Ivarsson Westerberg (2014) ger när de beskriver framväxten av administrationssamhället där 

alla ägnar sig åt en viss del av administration Det är inte bara de som är anställda för att 

administrera som arbetar med administration utan det är en del av vardagen för alla (s. 64).  

 
Alla informanter uttrycker att deras roll gentemot institutionen är att vara stödverksamhet 

gentemot kärnverksamheten. De ansvarar för administrationen inom institutionen så att 

kärnverksamheten på bästa sätt kan utöva utbildning på grund- och avancerad nivå, 

forskningsutbildning och forskning. Forskningsadministratörerna kontaktar den 

administrativa avdelningen på institutionen när de behöver hjälp och den administrativa 

avdelningen vänder sig till universitetsförvaltningen (UF) när de behöver stöd. 

Universitetsförvaltningens roll förutom att de utformar regler och riktlinjer är att vara ett stöd 

till administrationen på institutionen. Administrationen på universitetsförvaltningen är 

specialister inom olika områden och de hjälper institutionerna i deras dagliga arbete när så 

behövs. 
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6.1.2 Objektet finansieringen 
Det andra perspektivet återger den administrativa chefens (AC) roll i förhållande till 

finansiella medel och utifrån frågorna vem, vad, hur och vilka styr ser aktör-nätverket ut 

enligt följande: 

 
Institutionerna i denna studie bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå, 

forskningsutbildning och forskning och dessa delar finansieras på lite olika sätt. Denna studie 

går inte närmare in på den statliga finansieringsmodellen utan beskriver endast kortfattat hur 

de olika delarna finansieras för att påvisa vilka aktörer som finansierar institutionernas 

verksamhet. Utbildningen på grund- och avancerad nivå finansieras via anslag från regeringen 

och dessa baseras på prestation. Resursfördelningsmodellen för forskning ser annorlunda ut 

och den utgörs av direkta statsanslag, anslag till råd och andra forskningsfinansierade 

myndigheter (SUHF 2014:19). Regeringens löpande styrning av universitetet liksom andra 

statliga myndigheter sker genom årliga regleringsbrev. Där framgår hur mycket medel 

universitetet har till sitt förfogande och hur medlen ska fördelas mellan de olika 

verksamheterna samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året 

(Regeringskansliet, 2017). Aktör-nätverket visar hur regeringen (staten) dels tilldelar 

universitetet via regleringsbrev direkta anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå 

som fördelas ut via universitetsförvaltningen till respektive institution utifrån prestation. 

Staten

VR

Vinnova

Externa	finansiärer

Företag EU NIH Knut	&	Alice	
Wallenberg	m	fl.
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Forsknings-
gruppsledare
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Funktioner	på	UF:
Ekonomi
Grants	Office
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Staten fördelar via Vetenskapsrådet (VR)4 ut medel för grundforskning och dessa medel går 

via universitetsförvaltningen ut till berörd institution. Likaså fördelar staten ut medel till 

Vinnova5 som i sin tur fördelar ut dessa genom utlysningar och som söks av forskare på 

institutionen. Bidragen som forskaren erhåller går till innovationsprojekt och forskning. De 

institutioner som medverkat i denna studie är väldigt forskningstunga, dvs. merparten av 

kärnverksamheten är forskning som delvis finansieras med anslag men huvudsakligen med 

externa bidrag. En mindre andel avser utbildning som finansieras via anslag. Detta är i grova 

drag hur fördelningen av anslag och bidrag sker. 

 
Ett genomgående tema på institutionerna är hur arbetet på institutionen är mer internationellt 

än tidigare och där en informant hade noterat att de hade 34 nationaliteter på institutionen. De 

utländska forskarna som kommer tar med sig sina kontakter och samarbeten och både EU-

projekten och NIH-projekten6 som utgör en stor del av den externa finansieringen bidrar till 

många internationella forskningssamarbeten. Externa finansiärer som EU och NIH ställer 

andra krav på budgetering, redovisning, uppföljning och återrapporteringar och som en 

informant uttryckte det: 

 
”Det som har förändrats under åren det är ju också att man har börjat med, fått mycket 

mycket mera utländska finansiärer och anslag och det är en helt annan… andra krav på 

redovisning, time sheets och… och det är ju ingenting som vi jobbar med annars, med att… vi 

följer ju inte timmar på vilka vi jobbar åt eller så utan det är bara EU och NIH de som kräver 

det.”  

 
Dessa externa finansiärer ställer ytterligare krav på verksamheten och framförallt 

administrationen som behöver införa nya former av redovisningar för att kunna mäta och 

redovisa tid och kostnader, administrationen behöver vara transparant men det innebär också 

mer administrativt arbete. Avtalen som tecknas med de externa finansiärerna är alla mer eller 

mindre unika. Där regleras bland annat vilka typer av kostnader som får inkluderas, hur stor 

andel av dessa, hur mycket som behöver samfinansieras, att tiden som läggs på projektet skall 

redovisas och projekten revideras också av externa revisorer utsedda av bidragsgivaren. All 

denna hantering är ytterligare administrativa tillägg som tillkommer över det ”vanliga” 

																																																								
4	Vetenskapsrådet	(VR)	är	en	svensk	statlig	myndighet	under	utbildningsdepartementet	
(Vetenskapsrådet,	2017).	
5	Vinnova	är	en	svensk	statlig	förvaltningsmyndighet	under	näringsdepartementet	(Vinnova,	2017).	
6	NIH	–	National	Institutes	of	Health,	USA	
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administrativa arbetet som institutionen utför. Nu är dock det ”vanliga” en del av vardagen 

som behöver hanteras, men att behöva tidsredovisa är inget som forskarna normalt gör med 

sin tid utan det är något som vissa externa finansiären kräver. Både under projektets gång och 

avslutningsvis skall projektet revideras så att villkoren i avtalet följs vilket görs av både 

institutionen, universitetsförvaltningen och externa revisionsföretag för EU och NIH 

projekten. Regelverket kommer att diskuteras närmare i nästa perspektiv men av intresse här 

är hur de externa finansiärerna ställer krav på institutionen för att de skall erhålla bidraget och 

hur dessa krav påverkar administrationen och styrningen av verksamheten. Det externa 

bidraget tillhör ytterst forskaren eftersom det är forskaren som ansökt och erhållit bidraget för 

sin specifika forskning och som en av informanterna närmare beskrev: 

 
”De tycker ju eftersom vi, de lever ju till största delen av sökta pengar så tycker de att det är 

deras pengar och det kan man ju på något sätt, vi har ju inte det styrmedlet som andra har 

genom att styra verksamheten med pengar, för pengarna är deras, alltså de är personligen till 

deras forskning och därför kan inte universitetets ledning eller jag styra genom pengar och 

det är ju en väldig annorlunda verklighet så man måste hitta andra sätt och styra på.” 

 
Denna bild av verkligheten visar på hur institutionerna blir producerande verksamheter och 

drivs som företag men den visar också en bild av vem som egentligen styr. Det är inte 

universitetet som statlig myndighet utan snarare de externa finansiärerna som genom sina 

bidrag finansierar verksamheten och som därmed kan ställa krav på den. Den kollegiala 

styrformen ”hotas” för att styrningen inte längre ligger inom universitet utan utanför. Det som 

forskarna däremot behöver hjälp med är att administrera, det vill säga organisera allt arbete 

som uppstår utifrån de krav som ställs av finansiärerna och det är där administrationen på 

institutionen och universitetsförvaltningen fyller en viktig funktion och roll. 

 
Grants Office på universitetsförvaltningen hjälper forskare och administratörer att ansöka och 

administrera forskningsanslag från externa finansiärer som kan vara både nationella och 

internationella. Vid enheten hanteras flertalet interna processer för större ansökningar samt 

utlysningsprocesser för forsknings- och resebidrag. Enheten administrerar alla EU-projekt 

samt vissa NIH/US-projekt och SIDA-projekt. Grants Office kan ses som ett resultat av den 

utveckling som skett mot en global marknad och där externa finansiärer får en allt större roll 

som aktör. De externa finansiärerna ställer ytterligare krav på verksamheten och för att kunna 

möta dem skapas nya administrativa funktioner. Ett växande mångfald av internationella 

projekt med en flora av regelverk medför att administratörerna som arbetar med detta behöver 
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vara specialister. Detta har medfört att funktionerna som tidigare låg på respektive institution 

har flyttats över till universitetsförvaltningen och en central funktion har skapats för att kunna 

ge en enhetlig, effektiv och rättssäker administration. 

 
Den administrativa avdelningen på institutionen samarbetar med forskarna och 

forskningsgruppsledarna och tar fram budgetförslag och verksamhetsbeskrivningar när de 

ansöker om medel från VR, Vinnova, EU, NIH, stiftelser såsom Knut och Alice Wallenberg 

m.fl. eller erhåller donationer. När projektet har beviljats och bidraget erhållits så följer den 

administrativa avdelningen upp projektet med forskarna och ser till att medlen används enligt 

angivet syfte och att medlen inte förbrukas för snabbt eller för långsamt eftersom medlen då 

kan behövas betalas tillbaka vid projektavslutet. Slutredovisningen beskrivs som inte helt lätt 

varpå den sker tillsammans. 

 
En stor utmaning som flera av informanterna såg var samfinansieringen. Många av de 

internationella finansiärerna såsom EU och NIH ger inte full kostnadstäckning för indirekta 

kostnader och detta kan även gälla övriga externa finansiärer. Indirekta kostnader är sådana 

kostnader som inte kan hänföras till en viss vara eller tjänst utan som är gemensamma för 

flera. Eftersom de externa finansiärerna inte står för dessa kostnader behöver institutionen 

finansiera denna del själva och det enda övriga medel till förfogande som de har är 

anslagsmedel. Institutioner som har en stor andel forskning som finansieras via bidrag från 

externa aktörer och en liten andel utbildning som finansieras med anslag har svårt att finna 

medel för samfinansiering. En informant uttryckte det som: 

 
”… det diskuterar vi en hel del… och det gör vi på hela universitetet inte bara här på den här 

institutionen… och vi tror väll ändå att vi måste försöka övertyga regeringen om att vi 

behöver mera basanslag.” 

 
Detta visar på att interna diskussioner förs inom universitetet men att de genom handlingar 

behöver knyta an till andra aktörer. De behöver inta rollen som förmedlare och översätta 

processen för att på så sätt binda andra aktörer till sig i nätverket. Ingen förändring uppstår 

såvida inte handlingen översätts och transporteras. Eftersom institutionerna till största del 

finansieras av bidrag från externa aktörer är det självklart att den källan blir viktig. En 

informant beskriver den positiva utvecklingen som råder idag där stora satsningar på 

forskningen görs både nationellt och internationellt, däremot ställer sig hen fundersam om vad 

som händer den dagen trenden eventuellt ändrar riktning. Som tidigare nämnts ställdes hela 
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svenska universitetssektorn inför stora ekonomiska utmaningar i början på 2000-talet. Under 

hela 1990-talet hade universitetet en stark ekonomisk tillväxt, men detta bröts 2003. Minskade 

statliga resurser medförde att universitetet blev starkt beroende av externa resurser, men 

många stiftelser reducerade kraftigt forskningsbidragen till följd av börsutvecklingen. En 

ekonomisk genomgång av alla institutioner gjordes och den visade på att flera gick med 

förlust inom ramen för resursfördelningssystemet men även att det fanns ofinansierade projekt 

och forskargrupper. En utredningsgrupp fick i uppdrag att genomföra en djupare 

omvärldsanalys och genomlysning av universitetet. Förslagen som presenterades fick inget 

gehör varpå universitetets ledning försökte uppmuntra prefekten att diskutera och finna 

optimala lösningar, successivt så minskades antalet institutioner från ett 40-tal till 22 stycken. 

Ett offensivt utvecklingsarbete och en konsolidering av universitetets ekonomi kom att prägla 

de närmaste åren. En översyn gjordes bland annat av stödfunktionerna för att säkerhetsställa 

att dessa var effektiva och ändamålsenliga. 

  
 
6.1.3 Objektet regelverken 
Det tredje perspektivet återger den administrativa chefens (AC) roll i förhållande till 

regelverken och utifrån frågorna vem, vad, hur och vilka styr ser aktör-nätverket ut enligt 

följande: 

Som diskuterats i tidigare perspektiv så är institutionernas beroende av externa finansiärer hög 

eftersom de via forskningsbidrag finansierar stor del av verksamheten. Eftersom 
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finansieringen i stor utsträckning kommer från externa aktörer och mindre via statsanslag 

formas institutionerna som egna företag inom en organisation som är en statlig myndighet. En 

informant formulerar det som följande: 

 
”… nu är det här en myndighet men det blir liksom ändå företag i företaget liksom, det är en 

koncernmyndighet och man ser sig själv ganska… man har delegerat ut ansvaret ganska 

långt från universitetets sida så att man ser sig nog som en egen liten verksamhet i 

verksamheten liksom… och det är någonting som man inte bara kan ändra på en dag liksom 

utan det är ett sätt att tänka, en kultur som man har odlat under många många år… ” 

 
Bilden av en koncernmyndighet med företag i företaget delas av alla informanterna. Denna 

utveckling kan ses i ljuset av 1977 års högskolereform som ledde till en betydande 

decentralisering av ekonomiska och administrativa beslut från regering och riksdag till 

universitetet och enligt högskolelagen skulle utbildning, forskning och utvecklingsarbete 

bedrivas inom institutionerna. Som Hedemo (2017) visade i sin studie har den direkta 

politiska styrningen av universiteten inte minskat utan den har snarare bytt skepnad och den 

”nyvunna” friheten förbinds med andra villkor. Den ökade graden av självständighet i relation 

till statsmakten har i stor grad har skett på bekostnad av ett allt större beroende av externa 

aktörer med intresse för verksamheten och politiska intressen (2017:61). Decentraliseringen 

och skapandet av självständiga organisatoriska enheter inom universitetet innebär inte bara ett 

eget ansvar utan det medför även mer administration inom institutionen genom skapandet av 

verksamhetsplan, budget, uppföljning, bokslut m.m. De omgärdas helt enkelt av allt sådant 

som utmärker ”riktiga” organisationer. 

 
En utmaning som uppstår i och med rådande finansieringsmodell är som tidigare diskuterats 

samfinansieringen och den utgår från ett internt regelverk och en kalkyl- och 

redovisningsmodell. Detta är en modell för hur de indirekta kostnaderna, dvs. de 

gemensamma kostnaderna ska fördelas ut på verksamheterna och modellen bygger på 

rekommendationer från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). SUHF är en 

medlemsorganisation för universitet och högskolor och verkar för att tillvarata universitetens 

och högskolornas intressen utåt genom diskussioner och ställningstaganden i 

högskolepolitiska frågor, men även inåt genom samverkan och rekommendationer av 

enhetliga modeller (SUHF, 2017). SUHF skapar inte regelverk utan de lämnar 

rekommendationer men eftersom de mottas, formuleras och skapar modeller som påverkar 

organisationens styrning återfinns de som en aktör i detta perspektiv. 
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Universitetskanslerämbetet (UKÄ)7 bevakar däremot att universiteten och högskolorna följer 

givna lagar och regler. I deras uppdrag ingår också att granska kvalitén i högre utbildning och 

forskning samt att analysera utvecklingen och presentera den officiella statistiken för Sveriges 

universitet och högskolor (UKA, 2017). UKÄ:s roll gentemot universiteten ändrades i och 

med 1977 års högskolereform. Innan beslöt UKÄ om alla förändringar i minsta detalj, men i 

och med reformen gavs universiteten en högre grad av självständighet. Andra statliga aktörer 

som påverkar är Vetenskapsrådet och Vinnova. Dessa båda aktörer har sina regelverk som 

institutionen behöver förhålla sig till och som tidigare nämndes arbetar administrativa 

avdelningen på institutionen tillsammans med forskarna och Grants Office så att regelverken 

efterlevs.  

 
När det gäller styrning genom regelverk så ger en av informanterna en målande bild över den 

utveckling som skett de senaste 20-åren. 

 
”… när jag började år X så hade universitetet i princip inga regler för någonting, varje 

institution skulle uppfinna hjulet själv och jag skulle göra halvårsbokslut precis när jag hade 

börjat och då var det sex frågor på ett blad och så var det några bilagor att lämna in… Nu är 

det ju sida upp och sida ner och det är kommentarer och allt möjligt och det beror på både på 

universitetet och regler utifrån då från ESV och allt möjligt och Riksrevisionen kommer med 

synpunkter på det ena och det andra… ” 

 
Decentraliseringen innebar att statliga mål- och resultatstyrningsmodeller infördes och detta 

kan ses i ljuset till varför Hedemo (2017) sätter ordet ”nyvunna” inom citationstecken när hon 

talar om frihet gentemot staten. Implementeringen av dessa modeller och system som har till 

uppgift att mäta måluppfyllelse, producera årsredovisningar, medarbetarundersökningar m.m. 

och återredovisa till staten innebär mycket arbete och resurser från både institutionerna och 

universitetsförvaltningen. Kostnaden för dessa ”sidoprodukter” är det som Forssell och 

Ivarsson Westerberg (2014) definierar som styrkostnader, det är den administration som 

universiteten behöver utföra och som är priset för den ökade graden av självständighet 

(2014:219). 

 

																																																								
7	Universitetskanslersämbetet	(UKÄ)	är	en	svensk	statlig	förvaltningsmyndighet	under	
utbildningsdepartementet	(UKA,	2017)	
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I tidigare forskning så talar Michael Powers i audit society (1997) om denna utveckling mot 

ett granskningssamhälle och som Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) anger som en 

anledning till att managementmodeller fått en sådan påverkan och spridning. Det var inte bara 

att revisioner blev allt mer förekommande i samhället utan det var framför allt att 

verksamheterna började formas med tanke på att de skulle revideras, revisionen kom på så 

sätt att fundamentalt påverka verksamheternas styrning. Aktörer i denna utveckling är både 

Ekonomistyrningsverket (ESV)8 och Riksrevisionen (RR)9. ESV svarar för den ekonomiska 

styrningen av statliga myndigheter och analyserar och prognostiserar statens ekonomi (ESV, 

2017) och Riksrevisionen har till uppgift att granska verksamheter som bedrivs av staten 

genom finansiell revision och effektivitetsrevision (Riksrevisionen, 2017). Med andra ord 

finns det tre myndigheter, UKÄ, ESV och Riksrevisionen som har till uppgift ge ett regelverk 

för ekonomisk styrning, se till att givna lagar och regler efterlevs och granska ur ett finansiellt 

och effektivitetsperspektiv. Detta kan sättas i relation till det Hedemo (2017) påvisade i sin 

forskning nämligen att den politiska styrningen inte har minskat utan att den bara har bytt 

skepnad och att den ökade graden av självständighet i relation till statsmakten i stor grad har 

skett på bekostnad av en hårdare ekonomisk styrning genom regler, revision och utvärdering. 

Likaså hur självständigheten mot statsmakten har ersatts av ett större beroende av externa 

aktörer. 

 
Den statliga myndighetsrollen kontra att driva institutioner som företag uttrycks som: 

 
”… jag tycker att förvaltningen lever mer som en statlig myndighet som en förvaltning 

naturligtvis utifrån det perspektivet medan vi är i en producerande verksamhet och … där det 

är svårt att alltid förstå varandras verkligheter” 

 
Det regelverk som externa finansiärer tillämpar utmanar universitetet som statlig myndighet 

och ett exempel på detta som en av informanterna berättade om var hur de hade ett 

forskningsprojekt med en amerikansk aktör och hur de endast beviljade resor med 

amerikanska flygbolag vilket gick stick i stäv med de upphandlade reseavtal som universitetet 

hade. 

 

																																																								
8	Ekonomistyrningsverket	(ESV)	är	en	svensk	statlig	förvaltningsmyndighet	under	finansdepartementet	
(ESV,	2017)	
9	Riksrevisionen	(RR)	är	en	svensk	statlig	förvaltningsmyndighet	under	riksdagen	(Riksrevisionen,	2017)	
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Alla informanterna är eniga om att upphandling i den form som den återfinns idag är en stor 

utmaning för verksamheten och är den del av administrationen som är svårast att få gehör för 

bland forskarna. En informant ger en tydlig bild av hur verksamheten påverkas och hur hen i 

sin roll som administrativ chef behöver hänvisa till ett regelverk som hen själv upplever som 

problematiskt. Utmaningen för den administrativa chefen blir att balanser institutionens behov 

mot universitetsförvaltningens regelverk och gällande lagar.  

 
”… vi kan inte bedriva forskning om vi skulle följa exakta upphandlingsregler på det sätt som 

rutinerna är gjorda. För skulle du komma på att du behöver den där precis blodplätten eller 

vad det är som bara finns där då ska vi liksom skicka en massa papper till 

upphandlingsenheten, frångå det ska tas beslut på ett veckomöte osv. tre veckor senare får 

forskaren besked att du får köpa den där blodplätten den fanns inte någon annanstans. Det 

går inte och det här är ju sådant som är en stor utmaning att tänka regler utifrån vår 

verksamhet hur ska vi administrera för att det här skall funka i våran vardag, det går inte på 

det sätt som vi gjort tidigare, man kan inte sitta som en myndighet med regelstyrning och inte 

fatta att det är en produktion, de andra cellerna dör om inte den där blodplätten kommer, då 

har vi förstört för hundratusentals kronor liksom och det är det här som jag tror är en 

utmaning som inte alla ser att vi ska följa reglerna men det måste göras så… vi måste bygga 

en administration som funkar för det. ” 

 
Rutinen på universitetet idag är sådan att institutionerna gör de enkla upphandlingarna själva 

och de större hanterar upphandlingsenheten på universitetsförvaltningen. För ett antal år sedan 

var rutinen att över ett visst belopp så skulle upphandlingsenheten hantera upphandlingen och 

för varje sådan upphandling fick institutionen betala 40 000 kr vilket ledde till att forskarna 

rundade regelverket varpå rutinen ändrades. Numera skickar upphandlingsenheten ut en enkät 

varje höst där de ber institutionerna att planera och sammanställa vilka upphandlingar som 

behöver genomföras kommande år. Även om upphandlingsenhetens arbete som sådant 

uppskattas så kvarstår problem med hanteringen och regelverket. En informant säger hur hen 

uppskattar lagen om offentlig upphandling eftersom den bidrar till att minska risken för 

korruption och mutor men att det har blivit så komplext att det krävs jurister och upphandlare 

för att kunna förstå och tillämpa regelverket och lagen. Informanterna beskriver hur 

regelverkets utformning kan få stora konsekvenser på den verksamhet som institutionerna 

bedriver och hur det skapats en marknad där företag sätter i system att överklaga och därmed 

hindrar arbetet på institutionerna. Även om institutionen och forskarna planerar sin 
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verksamhet så kan behov uppstå under innevarande år antingen genom att ett anslag beviljas 

och inköp därmed behöver göras men också att händelser kan inträffa som inte kunde 

förutses. Eftersom universitetet är en statlig myndighet så är de det totala värdet av allas inköp 

som slutligen räknas och även om upphandlingsenheten utgår från allas planeringar så kan 

behov uppkomma under innevarande år antingen på den egna institutionen eller på en annan 

vilket kan medföra problem. Likaså har upphandlingsenheten begränsat med resurser varpå 

ledtiderna kan bli långa. Upphandlingsreglerna och hanteringen är en stor utmaning för de 

administrativa cheferna eftersom de dels måste förmedla gällande lagar och regelverk till 

kärnverksamheten men de måste också försäkra sig om att kärnverksamheten på alla sätt och 

vis bedrivs på ett effektivt sätt. Deras roll är inte enkel i detta läge eftersom de ibland måste 

försvara en hantering som tillsynes inte kan ses som effektivt, där regelverket får förtur över 

forskningens behov. I detta läge skapas ett vi och dem mellan institutionen och 

universitetsförvaltningen eftersom institutionerna upplever att universitetsförvaltningen är för 

regelstyrd och inte förstår institutionernas verklighet, att de är producerande verksamheter. 

Denna köp- och säljverksamhet inom organisationen definierade Forssell och Ivarsson 

Westerberg (2014) som interna organisatoriska kostnader då de inte bidrar till något mervärde 

utåt sett utan enbart skapar administrativt arbete inom organisationen Enligt deras studie läggs 

stora resurser på upphandling av tjänster och entreprenader i form av administrativt arbete 

(2014:217-219). Vilket är en väldigt samstämmig bild av det informanterna i denna studie 

ger. 

 
En händelse i nutid som medfört att den byråkratiska styrformen har fått en än mer 

framträdande roll inom svenska universitetet är ”Macchiariniaffären”. Stora händelser som får 

påverkan både nationellt och internationellt går aldrig spårlöst förbi utan kraftfulla åtgärder 

brukar alltid vidtas. Flera departement, myndigheter och råd fick i detta fall till uppgift att se 

över gällande lagar och förordningar och det har också lett till skapandet av en ny myndighet 

och lag nämligen Oredlighetsnämnden och lagen om prövning av oredlighet i forskning som 

införs från januari 2019 (SOU 2017:10). Som ett resultat av det inträffade har en större 

översyn gjorts av universitetets verksamhet och en åtgärdsplan har skapats utifrån 

rekommendationer av den interna och externa granskning som gjorts. Universitetet fann tre 

övergripande utvecklingsområden nämligen a) kvalitetssäkring inom forskning och 

utbildning, b) ledarskap, medarbetare och arbetsmiljö, c) administration och stödsystem där 

åtgärder behövdes vidtas. Alla administrativa chefer på universitet har varit ytterst 

involverade i detta arbete och alla informanterna betonar hur arbetet har styrts upp ännu mer 
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genom rutiner och regelverk. Universitetsförvaltningens roll gentemot institutionerna har 

förändrats de senaste 20-åren och som en informant uttryckte det: 

 
”… när jag började, frågade andra kollegor, administrativa kollegor ”hur gör man det här” 

då sa de alltid, det får ni bestämma själva, varje institution bestämmer allt själva och… det 

var väll skönt kanske men också att man sitter på var sitt håll och uppfinner olika hjul, olika 

processer eller kanske olika rutiner… de var inriktade på att hjälpa och stötta men inte 

bestämma och det har nog blivit en förskjutning under åren, man vill, vi har ju fortfarande 

sådana funktioner som är stödjande och hjälper oss men det är mycket mera styrande…” 

 
Detta visar hur universitetsförvaltningen har fått en annan roll gentemot institutionerna men 

det visar också hur rutiner och regelverk har fått en allt mer betydande roll i styrningen av 

verksamheten. En förklaring till detta som Forssell och Ivarsson Westerberg (2014) ger är att 

den ökade graden av kontroll och granskning uppkommer till följd av den ökade graden av 

autonomi (2014:220). Likaså har händelser som ”Macchiariniaffären” inneburit en översyn av 

verksamheten. Universitet har genom ökat systemstöd gjort regelverken mer tillgängliga och 

överblickbara, ett tydligare regelverk och ansvarsfördelning med externa parter har skapats, 

en effektivare intern kommunikation behöver uppnås och delegationsordningen har 

förtydligats med precisering av ansvarsförhållandena. Dessa åtgärder är tecken på att den 

byråkratiska styrformen får en allt större betydelse och kan ytterst kopplas till Webers 

idealtypiska modell. Likaså skall verksamheten följas upp för att kontrollera 

regelefterlevnaden, en samordning av ledarskapsutbildning på alla nivåer skall prioriteras och 

webbverktyg ska skapas så att alla är informerade och medvetna om gällande regelverk. 

Åtgärdsplanen visar på ytterligare en intressant aspekt och det är hur de administrativa 

cheferna har fått ett större ansvar eftersom många av dessa åtgärder faller in under 

administrationens ansvarsområde.  

 
På institutionerna är det inte bara anställda på universitetet som arbetar utan det finns även 

andra samarbetspartners som i detta aktör-nätverksschema fått benämningen ”intern/extern”. 

En informant beskrev hur ca 45 % av de verksamma på institutionen är anställda och 

resterande 55 % är anknutna och tillhör andra organisationer. De anknutna kan antingen ha en 

anställning hos en annan organisation men att de gör sin forskning på institutionen, men det 

kan även vara gästföreläsare, externa stipendiater osv. som arbetar på institutionen men som 

inte har någon anställning. Åtgärdsplanen inkluderade även dessa aktörer eftersom universitet 
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såg att det behövde skapas ett tydligare regelverk och ansvarsfördelning med dessa externa 

parter. 

 
 
6.1.4 Objektet stöden 
Det fjärde perspektivet stödet utgår från de aktörer som hjälper de administrativa cheferna 

(AC) i deras arbete och utifrån frågorna vem, vad, hur och vilka styr ser aktör-nätverket ut 

enligt följande: 

När de administrativa cheferna behöver stöd i administrativa frågor vänder de sig till 

universitetsförvaltningen. Grant Office och upphandlingsenheten har diskuterats i tidigare 

perspektiv men det finns andra aktörer också som hjälper dem i deras arbete. Inom 

universitetsförvaltningen finns det två avdelningar, ekonomi och HR, som tillhandahåller 

tjänster som institutionerna kan köpa internt. Vilka tjänster de vill köpa bestämmer respektive 

institution men i stort köper de tjänster som rör leverantörsfakturor, kundfakturering samt 

lönehantering, däremot behåller de själva kontrollfunktionen i hanteringen eftersom den delen 

måste finnas på institutionen. De administrativa cheferna beskriver hur de har behållit sådana 

administrativa funktioner som behöver vara verksamhetsnära och hur deras fokus ligger på att 

stödja kärnverksamheten med avtal, budget, uppföljning m.m. En informant beskriver hur de 

”enkla” administrativa funktionerna har försvunnit och hur mycket numera hanteras via olika 

system. Införandet av ett elektroniskt fakturahanteringssystem har bidragit till att de inte 

behöver hantera fakturorna i pappersformat utan att de nu kommer till var och en utifrån ett 
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fördefinierat flöde för godkännande och attest. Detta arbete kan utföras vart som helst, det 

enda som behövs är en dator och uppkoppling. Införandet av ett rekryteringsverktyg har 

medfört att annonser skapas och distribueras till aktuella kanaler direkt, de behöver inte längre 

klippa och klistra som hen uttryckte det. Förr fanns en sekreterare som skrev på skrivmaskin 

nu skriver alla sina egna brev och rapporter direkt i datorn.  

 
Det är inte bara systemstödet i sig som har bidragit till att de ”enklare” administrativa 

arbetsuppgifterna inte längre hanteras av administratörer på institutionen utan den tekniska 

utvecklingen har också förbättrat systemen vilket skapat nya möjligheter. En informant ger en 

tydlig bild av utvecklingen: 

 
”… vi hade ju en gammal, ett gammalt ekonomisystem och så fick vi Agresso… där det var 

mycket lättare att föra in det här… bara att kunna göra bra utsökningar i systemet för att sen 

kunna analysera, hur ser utfallet ut gentemot budget och varför gör de det och… när jag 

började år X så fanns det ju inte ens, ingen gjorde budget. Jag kommer inte ihåg när det var 

och det har kommit lite successivt, uppföljning och analys hade vi ju inte heller någonting av, 

vi hade ju ingen budget så det var inte så mycket att följa upp då…” 

 
Denna bild speglar till viss del framväxten av ett administrationssamhälle. Den teknologiska 

utvecklingen har bidragit till att administratörsyrket har förändrats i grunden vilket Forssell 

och Ivarsson Westberg (2014) lyfter fram i sin studie. Införandet av ett nytt ekonomisystem 

ökar administrationens kapacitet men det medför också en efterfrågan på mer avancerade 

ekonomer. Likaså skapar IT-systemen nya möjligheter vilket drar in alla anställda i det 

administrativa arbetet såsom elektronisk fakturahantering, reseräkningar etc. Alla dessa 

möjligheter som systemen skapar kan i sin tur innebära att mängden administration ökar bara 

för att själva möjligheten finns. 

 
En effektivare administrativ hantering innebär att administrationens resurser kan allokaliseras 

om och läggas på nya områden vilket i sin tur inneburit att de administrativa rollerna har 

förändrats. De enklare arbetsuppgifterna krävde ingen längre utbildningsnivå medan de ”nya” 

administrativa uppgifter ställer högre krav varpå de flesta administratörer som nu rekryteras 

till institutionerna har en högskoleexamen.  

 
Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) beskrev hur utvecklingen av en affärsmässig 

redovisning har lett till en ökad betoning på ekonomisk styrning och resultat och Czarniawska 
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(2015) visade på hur organisationer följer moden och väljer att implementera system som är 

populära av andra. Allt detta möjliggörs emellertid av att tekniken förbättras och 

systemutvecklingen skapar nya möjligheter. Åtgärdsplanen som universitetet skapade lägger 

stor vikt vid utveckling och implementering av systemstöd inom flera områden. Bland annat 

genom elektronisk forskningsdokumentation, elektroniska individuella studieplaner, 

webbkurser för att informera om gällande regelverk och säkerhetsfrågor, elektroniskt 

incidentrapporteringssystem etc. och universitetet testar även mobilapplikationer för 

krishanteringsrutiner. Att göra regelverket mer lättillgängligt ska bidra till en ökad 

medvetenhet och respekt för dessa. Åtgärdsplanen lägger stor vikt på tydlighet, medvetenhet 

och lättillgänglighet. Regelverken, lagar, förordningar och ansvarsfördelningen skall vara 

tydlig och genom webbutbildning och information skall alla bli medvetna om detta. Till hjälp 

för detta så används ett flertal systemstöd och ytterligare administrativa funktioner skapas. 

Detta kan kopplas till Michael Powers (1997) beskrivning av granskningssamhället där 

revisionen fick en allt större roll men också att den drevs framåt på grund av en ökad misstro. 

Systemstöden bidrar i sin tur inte bara till kontroll utan till kontroll på kontroll, dvs. misstron 

återfinns igen och bästa sättet att ytterligare verifiera regelefterlevnad är att kontrollera den 

igen. Den tekniska aspekten via systemstöd bidrar därmed till att den byråkratiska styrformen 

får en allt större plats inom organisationen. 

 
Några institutioner som ingår i denna studie skall under 2018 flytta in i en ny gemensam 

byggnad. Denna nya miljö har som syfte att skapa nya möjligheter till samverkan med hjälp 

av gemensam teknologi och utrustning. Vissa funktioner som nu ligger under den 

administrativa chefens ansvarsområde kommer att flyttas i samband med flytten. Bland annat 

kommer IT-funktionen som ligger under respektive institutions administrativa avdelning att 

flyttas till IT-avdelningen på universitetsförvaltningen. En Facility Management organisation 

har skapats och dit flyttar funktioner som vaktmästeri, post, drift, säkerhet, brandskydd, 

arbetsmiljö, diskare för labben etc. med andra ord sådan hantering som gäller byggnadens 

infrastruktur. I aktör-nätverket har Facility Management organisationen markerats med en 

asterix och en streckad linje, detta är för att denna organisation ligger på en av de institutioner 

som skall flytta in i byggnaden. Berörda administrativa chefer ställer sig positiva till 

skapandet av gemensamma funktioner eftersom de ser stordriftsfördelar, ökad effektivitet och 

säkerhet samt hur verksamheten blir mindre sårbar. Ytterligare en fördel är att kompetensen 

inom de olika områdena samlas vilket är en fördel då regelverken blir allt mer omfattande och 

det ställs krav på att dessa skall efterlevas. En informant beskriver hur omfattande systemet 
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kring den nya byggnaden är med lastbilar som skall ta sig in och ut, material som skall mottas 

och packas upp, larm och beredskap dygnet runt och därtill alla säkerhetsfrågor som både hör 

till byggnaden och verksamheten som bedrivs i den. Det administrativa arbetet på 

institutionerna kommer att bli mer renodlat då vissa gemensamma funktioner samlas i den nya 

Facility Management organisationen. De administrativa cheferna har som tidigare nämnts 

ansvaret för en mångfacetterad grupp och en informant ger en inblick i hur arbetet kan vara: 

 
 ”… däremot så är administrationen en ganska spretig avdelning då, för den som jobbar med 

ekonomi i jämfört med den som jobbar i vaktmästeriet liksom, det är en jättestor skillnad så 

när man skall ha gruppmöten och så här så märker man ju liksom att vissa zoomar ut när vi 

pratar om en sak och andra… det blir liksom inte intressant för alla…” 

 
Denna distans mellan kategorier av administratörer kan förklaras utifrån den utveckling som 

skett. Den ”mindre kvalificerade administrationen” med en sekreterare som gjorde allt har 

försvunnit och ersatts av mer specialiserade administratörer inom både ekonomi, personal och 

IT. När avdelningen består av många olika kategorier av administratörer kan faktorer som tid, 

kunskap och intresse skapa en distans mellan de administrativa yrkeskategorierna inom 

samma institution. Det handlar ytterst om huruvida det är ”frågor som berör” eller inte. De 

berörda administrativa cheferna ser som sagt en styrka med att samla kompetensen inom 

samma administrativa område. Däremot uttrycker de hur viktigt det är att ha närhet till 

kärnverksamheten eftersom det är förståelsen för verksamheten som ger verksamheten dess 

styrka. Här i ligger en utmaning för organisationen eftersom studiens informanter upplever att 

universitetsförvaltningen är för regelstyrd och inte ser att det är en producerande verksamhet 

på institutionerna. Några informanter talar om hur viktigt det är med insikt och förståelse för 

verksamheten som bedrivs i alla led, dvs. universitetsförvaltningen gentemot institutionerna 

och administrationen på institutionen gentemot forskarna och vice versa. 

 
 
6.2 Aktör-nätverket i sin helhet 
Sist men inte minst läggs alla bladen och perspektiven på varandra och en sammanhållen bild 

erhålls. Bilden visar vilka aktörer som involveras när de fyra objekten institutionen, 

finansieringen, regelverken och stödet har skuggats och utifrån frågorna vem, vad, hur och 

vilka styr ser aktör-nätverket ut enligt följande: 
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6.2.1 Aktör-nätverket i sin helhet – återkoppling till forskningsfrågorna 
Den analys som gjorts med hjälp av aktör-nätverket har visat att det finns många aktörer som 

är involverade och förbinds genom de olika objekten till den administrativa chefen. Om fokus 

nu läggs på huvudpersonen, den administrativa chefen, vilken bild framträder då? Det 

administrativa ansvaret innebär att ha en övergripande blick och kontroll över ett diversifierat 

område och de administrativa cheferna talar inte om att vara specialist utan snarare generalist 

då de behöver kunna lite om mycket. De arbetar med strategiska frågor i ledningsgruppen och 

planerar och strukturerar arbetet inom administrationen på institutionen. Detta innebära att de 

både har en styrande funktion men även en samordnande funktion av den administrativa 

processen. En av forskningsfrågorna i denna uppsats var hur den administrativa chefen 

definierar sin roll i verksamheten och den bild som framträder är att den administrativa chefen 

verkar som ”förmedlare” eller ”medlare”, som filtret mellan institutionen och omvärlden, se 

nedanstående bild: 

 

 

 

Rektor Staten

VR
UKÄ

ESV
RR

Vinnova

Externa	finansiärer

Företag EU NIH Knut	&	Alice	
Wallenberg	m	fl.

AC
Prefekt

Forsknings-
gruppsledare

UF

Funktioner	på	UF:
Ekonomi
Personal
Grants	Office
Juridiska
Upphandling

Facility	Management* SUHF
Intern/Extern

OmvärldenInstitutionen AC
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Institutionen representeras av prefekt, forskningsgruppsledare, forskare samt den 

administrativa avdelningen på institutionen och övriga aktörer representerar omvärlden. Även 

fast universitetsförvaltningen ingår i den interna organisationen representeras de i detta fall i 

omvärlden. Anledningen till detta är att institutionerna ser sig som självständiga, 

producerande verksamheter som drivs som företag. En bidragande faktor till detta var 

reformarbetet mot en decentralisering som ledde till att självständiga organisatoriska 

resultatenheter skapades inom universitetet. En annan faktor är att finansieringen i stor 

utsträckning utgörs av bidrag från externa aktörer och mindre via statsanslag vilket bidrar till 

att institutionerna formas till egna självständiga entiteter. Det finns även ett vi och de mellan 

institutionen och universitetsförvaltningen eftersom institutionerna upplever att 

universitetsförvaltningen är för regelstyrd och inte förstår institutionernas verklighet, att de är 

producerande verksamheter. En informant uttryckte denna bild genom: 

 
”Jag ser det mycket som min roll att förmedla alltså jag får av förvaltningen regelverket sen 

ska jag göra om det så att det kan bli en vardag för forskaren eller läraren så de kan klara av 

att hantera det.” 

 
Detta visar på hur den administrativa chefen ser sig som förmedlare men det visar också på 

gränsdragningen mellan institutionen och universitetsförvaltningen, vilket stödjer bilden att 

universitetsförvaltningen tillhör omvärlden. Det intressanta är emellertid att den 

administrativa chefen uttryckligen definierar sin roll som förmedlare vilket kan kopplas 

samman med Latours (2015) begrepp och diskussion om mellanhänder och medlare i aktör-

nätverksteorin. Medlarens roll, precis som informanten ovan beskriver handlar om att ta emot 

och omforma föremålet innan den transporteras vidare. Själva omformandet innebär en 

förvandling, modifiering och översättning av kraften. Om kraften inte omvandlas utan bara 

förs vidare i samma form så är den som utför handlingen bara en mellanhand. En aktör skapas 

när denne får andra att göra saker och för att detta skall uppnås behöver kraften som skall 

transporteras förvandlas, vilket medlaren bistår med. När den administrativa chefen förmedlar 

regelverk, handlingar eller processer så anpassas de alltid till mottagaren vilket gör den 

administrativa chefen till en medlare enligt Latours definition. Aktörerna i nätverket skulle 

inte återfinnas om inte den administrativa chefen vore en medlare. 

 
Närheten till kärnverksamheten ger stödverksamheten dess styrka, de har förståelse för den 

verksamhet som bedrivs och vilka behov som behöver tillgodoses och som svar på hur den 

administrativa chefen ser på sitt uppdrag så är det ytterst att vara stödverksamhet till 
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kärnverksamheten. De ska vara behjälpliga så att kärnverksamheten på bästa sätt kan utöva 

utbildning på grund- och avancerad nivå, forskningsutbildning och forskning. Den 

administrativa chefen ansvarar för ett diversifierat område inom administrationen vilket 

betyder att de behöver ha ett övergripande perspektiv och förmedla det regelverk som skapats 

av aktörer både inom organisationen men även utifrån av staten och externa finansiärer. Detta 

regelverk ska inte bara göras applicerbart i verksamheten utan administrationen skall även 

återkoppla och visa att regelverken efterlevs, det är på så sätt verksamheten får sin legitimitet. 

Som studien visat så ställs det ibland krav på kärnverksamheten som kan få förödande 

konsekvenser för forskaren och forskningen som bedrivs. Här behöver den administrativa 

chefen medla mellan universitetsförvaltningen och forskaren, där universitetsförvaltningen 

behöver förstå vad konsekvenserna blir och forskaren behöver förstå vad regelverket försöker 

uppnå. Så det den administrative chefen bidrar med i denna medling är en ökad förståelse och 

acceptans för de båda parternas arbete och därtill vardag. De administrativa cheferna utmanas 

emellertid i sin roll när de behöver hänvisa till ett regelverk eller försvara en hantering som 

tillsynes inte kan ses som effektivt, där regelverket får förtur över verksamhetens behov. Den 

administrativa chefens roll kommer att diskuteras vidare i nästkommande kapitel då rollen 

sätts i relation och återkopplar till tidigare forskning. 

 
Aktör-nätverket visar på den administrativa chefens roll som förmedlare men den visar också 

på vilka krafter som verkar inom nätverket. Idéer och reformer är sociala krafter som påverkar 

det praktiska arbetet inom organisationer och som formar och omformar nätverket, ingenting 

är statiskt utan allt är i ständig rörelse. I framväxten av detta nätverk har vi följt hur idéer och 

reformer leder till handlingar och processer och hur dessa binder samman aktörer när 

handlingarna översätts och omformuleras, vilket de administrativa cheferna gör i rollen som 

medlare. När aktörerna binds samman konstitueras nätverket men det visar även på aktörens 

kraft och hur denna kraft påverkar styrningen, vilket kan hjälpa till att ge svar på frågan vem 

och vilka styr. I sammanställningen nedan har objekten, aktörerna och dess styrform 

sammanställts. 

 
Objekten Aktörer Form av styrning 
Institutionen Prefekt och forskningsgruppsledare Kollegialitet 
Finansieringen Externa finansiärer Management 
Regelverket Staten Byråkrati 
Stödet Universitetsförvaltningen (UF) Byråkrati och management 
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Vid första anblick syns att styrformerna byråkrati och management har en mer framträdande 

roll än den kollegiala styrformen. Den kollegiala styrformen återfinns endast inom 

institutionen, den sträcker sig inte längre än så. En vis person skulle då hänvisa till att det 

finns många institutioner inom ett universitet varpå dess samlade kraft är stor. Reformerna har 

bidragit till autonomi i den bemärkelsen att varje institution har blivit en egen självständig 

resultatenhet som drivs som ett företag. Självstyret och beroendet av andra aktörer innebär att 

den kollegiala kraften till viss del begränsas. Finansieringen utgör en viktig faktor i detta 

sammanhang eftersom ingen verksamhet kan bedrivas utan finansiella medel, speciellt inte 

när det gäller forskning. Studien har visat det stora behovet och beroendet som institutionen 

har av de externa finansiärerna. Hur de genom sina bidrag finansierar verksamheten och 

ställer krav på den men också hur detta medför att styrningen inte längre ligger inom 

universitet utan utanför. Dessa aktörers managementstyre påverkar starkt arbetet inom 

administrationen och institutionen. Staten har som studien flera gånger visat inte minskat sitt 

intresse för verksamheten inom universiteten och när de inte längre kan styra med finansiella 

medel upprättas andra styrmekanismer. Staten tillämpar istället ekonomisk styrning genom 

lagar, regler, revision och utvärdering, helt enkelt den byråkratiska styrformen. Stödet erhålls 

huvudsakligen från alla de aktörer som återfinns inom universitetsförvaltningen men det kan 

delas upp i två kategorier. Den ena delen handlar om central samordningen av de 

administrativa processerna och den andra delen utgår från handlingar som syftar till att styra 

verksamheten utifrån en formaliserad auktoritetsordning. Detta innebär att både den 

byråkratiska styrformen och management tillämpas. Som studien visat upplever 

informanterna att universitetsförvaltningen blivit mer regelstyrd och mindre stödjande 

gentemot institutionerna. 

 
Den andra forskningsfrågan i denna uppsats var om administrationen fått en mer framträdande 

roll i styrningen av universiteten? För att återkoppla till föregående bild och stycke så ligger 

administrationens kraft i regelverket och stödet. Mer specifikt kan studien visa på fyra 

faktorer som inneburit att administrationen fått en mer framträdande roll och därmed fått en 

större påverkan på styrningen. Dessa faktorer är decentraliseringen, samhällsutvecklingen, 

den tekniska utvecklingen och specialiseringen.  

 
Studien har visat hur de administrativa chefernas ansvarsområde har blivit mer omfattande i 

och med reformerna som legat till grund för organisationsförändringarna och som medfört en 

decentralisering. Sammanslagningar av institutioner till ”storinstitutioner” medförde att 
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kärnverksamheten blev större vilket i sin tur medförde att administrationen anpassades 

därefter. Fler ekonomiska och administrativa frågor delegerades ner till institutionerna, ett 

nytt ekonomisystem infördes och för att hantera detta rekryterades ett stort antal 

administrativa chefer. Administrationen blir mer omfattande när självständiga resultatenheter 

skapas eftersom de behöver hantera alla delar av administrationen, precis som ”riktiga” 

företag. 

 
Likaså har samhällsutvecklingen bidragit till att den administrativa funktionen fått en mer 

uttalad roll och därtill fått en större påverkan på styrningen. Michael Power (1997) beskrev 

utvecklingen mot ett granskningssamhälle och hur verksamheterna började formas för att de 

skulle revideras, men nu ska inte verksamheterna bara granskas utan de skall även 

kontrolleras i allt högre grad. Stora negativa händelser påverkar inte bara berörd organisation 

utan leder ofta till en övergripande översyn av området vilket kan medföra lagändringar, 

tillsättning av nya myndigheter eller att myndigheter får nya uppdrag. Åtgärderna som vidtas 

påverkar det administrativa arbetet i form av regelverk, granskningar, uppföljningar och 

kontroller. I denna studie var det tydligt vilken påverkan ”Macchiariniaffären” haft på 

samhället och hur universitetet gjort en egen översyn av rutiner, information, stöd och 

regelverk. Alla de åtgärder som vidtagits berör framförallt administrationen vilket inneburit 

att det administrativa området expanderar och att administrationen fått större påverkan på 

styrningen. 

 
Studien har också visat vilken påverkan den tekniska utvecklingen haft på arbetet inom 

universitetet. Nya system med högre kapacitet skapar nya möjligheter. Införandet av ett nytt 

ekonomisystem ledde till utvecklandet av en budgetprocess som innebar att verksamheten 

kunde följas upp. Alla blir involverade i detta administrativa arbete inte bara 

administratörerna.  

 
Studien visar också hur kompetensnivån inom yrkesgruppen administratörer har höjts. 

Teknikens möjligheter och regelverkens komplexitet bidrar till att vissa administrativa 

områden växer såsom ekonomi, juridik, upphandling etc. Eftersom dessa grupper har 

specialistkompetenser får de också större inflytande över beslutsfattandet i kraft av sitt 

yrkesutövande. Det administrativa arbetet på institutionerna har blivit mer avancerat eftersom 

administrationens uppdrag fått en annan karaktär. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel sätts resultatet i relation till tidigare forskning och sedan ges en avslutande 

reflektion med förslag på vidare forskning.  

 
 
7.1 Återkoppling tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har dels visat den globala och den samhälliga utvecklingen som haft 

påverkan på universitetens styrning men den har också lyft upp viktiga frågor som visar de 

utmaningar som universiteten står inför idag. De tre antologierna ”Det ostyrda universitetet?”, 

”Det hotade universitetet” och ”Kollegialitet – En modern styrform” utgår alla från den 

kollegiala styrformen och vilka utmaningar denna styrform brottas med. Flertalet av 

skribenterna utrycker en stark oro över den rådande utvecklingen där de anser att 

kärnverksamheten har blivit sekundär och hur ledning och administrativa funktioner blivit 

verksamhetens främsta syfte. De beskriver hur en bottom-up-ledningsmodell har ersatts av en 

top-down-ledningsmodell, där det kollegiala styret har blivit allt mer ifrågasatt och 

linjestyrningen har fått en allt mer framträdande roll. Deras perspektiv utgår från det 

kollegiala, men om vi vrider kalejdoskopet och ser det utifrån den administrativa sidan vilket 

eller vilka mönster framkristalliseras då? I den kritik som framförs så talas det om 

administration som en helhet men som tidigare nämnts så har begreppet administration en 

väldig spännvidd. När själva administrationen som avser organiserandet av det dagliga arbetet 

och den administrativa rollen däremot belyses ses inte bara en funktion utan flera och där den 

tidigare forskningen visar på hur ”Third space” administratörer har skapats i och med att 

universiteten blivit mer målorienterade och strategiska. Denna studie har försökt ge en 

närmare inblick i det administrativa arbetet, administrationens roll och därtill dess funktion i 

styrningen. Genom att ta del av de administrativa chefernas erfarenhet och berättelser så har 

det administrativa arbetet på institutionerna kunnat belysas närmare. Genom att visa vilka 

aktörer som är involverade, vilka förutsättningar som ges samt vilka processer de 

administrativa cheferna är involverade i har begreppet administration förhoppningsvis blivit 

lite mer påtagligt, detta genom att konkretisera och beskriva praktiken. 

 
De administrativa chefernas bild av verkligheten visar på hur institutionerna drivs som företag 

då de har en producerande verksamhet som i hög grad finansieras av externa aktörer. 

Verksamheten bedrivs emellertid inom en statlig myndighet med ett regelverk som skall 

följas, men de externa finansiärerna ställer också krav. Frågan är vem som styr? Utav de tre 
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styrformer som återfinns så kanske den kollegiala styrformen ”hotas” för att styrningen inte 

längre ligger inom universitet utan utanför. Det som forskarna däremot behöver hjälp med är 

att administrera, det vill säga organisera allt arbete som uppstår utifrån de krav som ställs av 

finansiärerna och det är där administrationen fyller en funktion i styrningen. Det kan vara en 

anledning till att administrationen fått en mer framträdande roll och därtill skapar bilden av att 

kärnverksamheten blir sekundär. 

 
De administrativa cheferna ser två stora utmaningar som skapar en väldig frustration och det 

är upphandling och samfinansiering. Upphandlingsreglerna och hanteringen i den form som 

den återfinns idag är en stor utmaning för verksamheten men även för de administrativa 

cheferna eftersom de dels måste förmedla gällande lagar och regelverk till kärnverksamheten 

men de måste också försäkra sig om att kärnverksamheten på alla sätt och vis bedrivs på ett 

effektivt sätt. Deras roll är inte enkel i detta läge eftersom de ibland måste försvara en 

hantering som tillsynes inte kan ses som effektivt. Utmaningen för den administrativa chefen 

blir att balanser institutionens behov mot universitetsförvaltningens regelverk och gällande 

lagar. Samfinansieringen är det andra området som skapar problem. Många av de 

internationella finansiärerna såsom EU och NIH ger inte full kostnadstäckning för indirekta 

kostnader och detta kan även gälla övriga externa finansiärer. Eftersom de externa 

finansiärerna inte står för dessa kostnader behöver institutionen finansiera denna del själva 

och det enda övriga medel till förfogande som de har är anslagsmedel. Institutioner som har 

en stor andel forskning som finansieras via bidrag från externa aktörer och en liten andel 

utbildning som finansieras med anslag har svårt att finna medel för samfinansiering. I den 

tidigare forskning uttrycker ett antal skribenter sin oro över universitetens framtid eftersom de 

anser att kollegialitet som styrform har fått stå tillbaka för en regelstyrd byråkrati. Sett till hur 

regelverket för upphandling påverkar verksamheterna och hur administrationen behöver 

specialister inom avtal, juridik och upphandling för att hantera dess komplexitet och hur det 

skapats en marknad där företag sätter i system att överklaga och därmed hindrar arbetet på 

institutionerna så visar denna studie att stödverksamheten är lika frustrerad som 

kärnverksamheten och det samma gäller samfinansieringsmodellen. Den rådande hanteringen 

och regelverket kan i dessa fall ge bilden av en överbyråkratisering. 

 
Den bild som återges och den kritik som framförts i tidigare forskning där kärnverksamheten 

uttrycker hur mer av deras tid går åt till administration och att detta i sin tur medför att de får 

mindre tid för sin forskning upplevs inte av informanterna i denna studie. De upplever i 
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högsta grad att de är stödverksamhet för kärnverksamheten och att de hanterar det 

administrativa arbetet som behövs. Den tekniska utvecklingen och användandet av systemstöd 

har emellertid inneburit att sekreterarfunktionen inom administrationen på institutionen har 

försvunnit och istället är var och en sin egna sekreterare. Den tidigare forskningen visade på 

hur nya administrativa roller skapats, så kallade ”Third space” då universiteten blivit mer 

målorienterade och strategiska och hur dessa rör sig i gränslandet mellan akademin och 

administrationen men även i gränslandet mellan universitet och det omgivande samhället.  

Denna grupp ser sig som ”support staff” då de är strategiska experter vars uppgift är att 

underlätta beslutsfattandet. Förutom att de innehar expertkunskap inom ett visst område så 

behöver de också ha ett helhetsperspektiv och eftersom de arbetar med många aktörer behöver 

de kunna medla, vara anpassningsbara och flexibla i sin roll. Om man jämför den 

administrativa chefens roll mot detta så återfinns både likheter och skillnader. De 

administrativa cheferna arbetar också strategiskt men det är inte experter utan snarare 

generalister då de behöver veta lite om mycket. Som aktör-nätverket visar rör de sig i 

gränslandet mellan institutionen och det omgivande samhället men de har en annan roll 

gällande akademin och administrationen. De representerar nämligen själva administrationen 

men de balanserar sin roll mellan akademin och den centralt styrande förvaltningen, en fot i 

varje ”läger” och det är här deras roll som förmedlare och medlare blir väldigt tydlig. 

Funktionen och rollen som ”support staff” gentemot kärnverksamheten är klart uttalad, men 

däremot är de ytterst beslutsfattande i sin roll. Reformerna som legat till grund för 

organisationsförändringarna har medfört att de fått ett större ansvarsområde och den rådande 

utveckling där regelverk, uppföljning och kontroll har fått en allt större betydelse har medfört 

att de fått ett större inflytande över verksamheten. Detta resulterar i att den administrativa 

funktionen påverkar styrningen av verksamheten i allt högre grad. 

 
 
7.2 Avslutande reflektion och vidare forskning 
I en organisation finns det många aktörer som påverkar styrningen av verksamheten och där 

denna studie visat på några. När begreppet administration används så är det viktigt att 

definiera vad inom administrationen som specifikt avses eftersom den har en sådan 

spännvidd. Om det finns frustration så är det av betydelse att klargöra vad det är konkret som 

orsakar denna känsla, för först då kan en diskussion påbörjas och eventuella åtgärder vidtas. 

Denna studie baseras på semistrukturerade intervjuer med fem administrativa chefer vid ett 

svenskt universitet och det vore intressant att sätt deras perspektiv mot de administrativa 
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cheferna på universitetsförvaltningen eller prefekten på institutionerna. Hur ser de på sitt 

uppdrag, hur definierar de sin roll i verksamheten och hur har den förändrats över tiden? Först 

när flera perspektiv tas i beaktande blir helhetsbilden tydligare och en större förståelse för 

verksamheten som sådan erhålls. Förhoppningsvis har denna studie bidragit till en ökad 

förståelse av de administrativa chefernas arbete på institutionerna, vilka aktörer och processer 

som är involverade. Inom det administrativa området finns det emellertid många grupper av 

administratörer som fyller olika funktioner. Förutom att se till de olika grupperna så vore det 

intressant att se hur administrationen som sådan samarbetar med varandra, belysa olika 

processer och rutiner och se om dessa är effektiva och ändamålsenliga. Hanteringen gällande 

upphandling och samfinansiering är två områden som diskuterats i denna uppsats och som 

skulle behöva forskas vidare på. Både genom att se över den interna hanteringen men framför 

allt i ett nationellt perspektiv eftersom många aktörer är involverade i den processen. 

Hanteringen av studieavgiftsskyldiga studenter är ett relativt nytt område och där skulle en 

jämförelse mellan olika universitet vara av intresse för vidare forskning. Sammantaget finns 

det många områden inom administrationen som skulle kunna forskas vidare på. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Tema: Intervjufråga: 
Bakgrundsfakta Vilken är din roll? 
Administrativa organisationens uppbyggnad 
och utveckling över tiden 

Hur är administrationen organiserad? 
Upplever du att administrationen har förändrats 
och utvecklats och om så är fallet på vilket sätt? 

Samarbete Hur ser samarbetet ut med övriga funktioner 
inom organisationen? 
Hur ser samarbetet ut med övriga intressenter 
utanför organisationen? 

Framgångsfaktorer och utmaningar för 
administrationen 

Vad är en fungerande/framgångsrik 
administration för dig och hur vet du/ni det? 
Vilka utmaningar har universitetet enligt dig när 
det gäller administratörernas roller i hur 
organisationens uppgifter löses? 

Utveckling framåt Hur ser framtiden ut när det gäller 
administratörernas roller i administrationen 
enligt dig? 

 


