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1 Inledning 
Sedan autonomireformen, som trädde i kraft i januari 2011, har debatten om universitet 
och högskolors styrning i Sverige fått ett uppsving och frågan blivit alltmer polariserad 
(Ahlbäck Öberg & Sundström 2016, 65). De två rådande styrsystemen som i huvudsak 
ställs mot varandra är den traditionella kollegiala styrningen och den idag överordnade 
linjestyrningen (Ahlbäck Öberg & Sundström 2016, 42). Kollegialitetens förespråkare 
menar att den akademiska friheten står på spel till följd av linjestyrningens uppgång vid 
svenska lärosäten. Ledningsutredningen, som slutfördes 2015, lämnar förslag om att 
kollegiala organ bör fylla rådgivande funktioner istället för beslutande, och att 
institutioner som konsekvens bör införa en modell med prefektstyre. Detta till trots, finns 
beslutande institutionsstyrelser kvar vid några svenska lärosäten (SOU 2015:92, 19). I 
den här uppsatsen kommer jag att försöka ta reda på hur man resonerar kring 
institutionsstyrelsen som ett kollegialt organ vid en institution vid ett svenskt lärosäte, där 
styrelserna fortfarande har beslutandemakt. Studien utgår från de två olika styrformerna 
och akademisk frihet. 
 

1.1 Bakgrund 
I juni 2014, tillsattes Kåre Bremer på uppdrag av regeringen att leda den så kallade 
Ledningsutredningen, en utredning om hur ledningen i den svenska högskolan ser ut. I 
uppdraget ingick även att, utifrån utredningen, lämna förslag på eventuella 
ledningsförändringar i syfte att främja utvecklingen av svenska lärosätens verksamhet. 
Drygt ett år senare, var utredningen slutförd och resultatet blev Utvecklad ledning av 
universitet och högskolor (SOU 2015:92).  

Ledningsutredningen påpekar att de utmaningar som universitet och 
högskolor ställs inför – att hålla hög kvalitet och ha förmåga att bemöta konkurrens, för 
att nämna några – kräver en utveckling och förbättring av ledning och styrning. En 
förutsättning för en sådan förbättring är att kollegialitet och linjestyrning bör betraktas 
och diskuteras som komplementära styrsystem. Ledningsutredningen betonar också 
vikten av att bevara lärosätens självbestämmande och ger därför få författningsförslag, 
och avser istället att rikta sina förslag åt de enskilda lärosätena (SOU 2015:92, 15,17).  

I utredningen ges flera sådana förslag, varav två av dem bedöms vara 
särskilt relevanta för den här studien. Förslagen utvecklas och motiveras sedermera längre 
fram i utredningen, men ger i sin korthet en bild av vad den här studien grundar sig i. En 
av de stora frågorna som utredningen tar sig an, är hur beslutsfattandet vid universitet och 
högskolor bör organiseras. Ska beslut som rör verksamheten fattas enligt ”linjen” eller i 
kollegiala organ? I fråga om beslut på institutionsnivå presenterar utredningen följande 
förslag: 

Utredningen föreslår att beslut i regel fattas i linjeorganisationen, viktigare 
beslut först efter beredning i kollegiala organ, att kollegiala organ ges ansvar 
för granskning och bedömning av kvaliteten i utbildningen och forskningen 
och att beslut om resursfördelningen fattas i linjeorganisationen, efter 
beredning i kollegiala organ. (SOU 2015:92, 21)  



 2 

 
Förslaget innebär i sin enkelhet att beslutsbefogenheter ska stå i relation till ”linjen” i 
linjeorganisationen, medan viktigare beslut kräver de kollegiala organens beredning och 
granskning. De kollegiala organen bör således, enligt förslaget, inte tillskrivas 
beslutandemakt (SOU 2015:92, 21). Idén återfinns i ytterligare förslag: 
 

Utredningen föreslår att de universitet som har beslutande institutionsstyrelser 
överväger att införa prefektstyre. (SOU 2015:92, 21) 

 
Det här förslaget är riktat till de lärosäten som har kvar sina beslutande 
institutionsstyrelser, och beskrivs som en nödvändig följd av det tidigare. En modell med 
prefektstyre innebär att prefekten har rätt att fatta besluten vid institutionen. Om beslut 
fattas i linjeorganisationen, i enlighet med det tidigare förslaget, ska prefekten – som 
utgör en del i linjen – alltså tillerkännas beslutandemakten vid institutionen (SOU 
2015:92, 17).  

Förslagen kommer av att utredningen har konstaterat att lärare och forskares 
reella inflytande upplevs lågt vid institutioner med beslutande institutionsstyrelser, och 
således inte överensstämmer med den formella makten. Det här är alltså tvärtemot vad 
syftet med institutionsstyrelserna är – att råda som ett kollegialt organ vars primära 
uppgift, för den här studien, är att representera lärare och forskare vid institutionen. 
Däremot, påstås det i ledningsutredningen att lärare och forskares reella inflytande är högt 
i relation till det formella inflytandet vid universitet och högskolor utan beslutande 
institutionsstyrelser (SOU 2015:92, 19).  

Som tidigare nämnts, menar somliga att kollegialiteten – i bemärkelsen det 
kollegiala beslutsfattandet – är den akademiska frihetens väktare. Ledningsutredningen 
fastslår däremot att man inte kan anta att det finns någon väsentlig skillnad i hur 
styrformerna påverkar den akademiska friheten. Granskning av kvalitet bör, enligt 
utredningen, ske i kollegiala organ och den chefsmodell som linjestyrningen medför ska 
vara till strategisk hjälp för att på ett effektivt sätt kunna uppnå lärosätens mål med 
verksamheten (SOU 2015:92, 139-140). 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Den kollegiala styrningens principer bygger på att styrningen ska ske underifrån av 
kollegiet – det vill säga, lärarna och forskarna själva (Ahlbäck Öberg 2011, 283). 
Kollegialitetens förespråkare menar även att dessa principer är främjande för den 
akademiska friheten vid lärosäten (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg 2014, 4). Med 
avstamp i att ledningsutredningens förslag kommer av att lärare och forskare vid 
institutioner, vid vilka beslutande institutionsstyrelser har bevarats, inte upplever att det 
reella inflytandet motsvarar det formella (SOU 2015:92, 19), ställer jag mig frågan hur 
verksamma vid en institution resonerar kring en beslutande institutionsstyrelse som ett 
kollegialt organ. Ytterligare en fråga som är av intresse är hur den akademiska friheten 
upplevs vid en institution, och om den upplevs intakt när man kontrollerar för hur 
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institutionsstyrelsen fungerar enligt de två styrformerna. Denna frågas intresse för studien 
motiveras av vad som nämnts om att kollegialitet är viktigt för den akademiska friheten 
(Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg 2014, 4). Forskningsfrågorna som avses att besvaras 
i den här uppsatsen är följande:  
 

1. Hur resonerar personal med olika uppdrag vid en institution kring den beslutande 
institutionsstyrelsen som ett kollegialt organ? 

2. Hur upplevs den akademiska friheten vid en institution med en beslutande 
institutionsstyrelse? 

  
För att besvara forskningsfrågorna kommer jag att undersöka en institution vid ett svenskt 
lärosäte, vid vilken en institutionsstyrelse har en beslutande funktion. För att besvara den 
första frågan, använder jag mig av teorier om kollegial styrning och linjestyrning. 
Teorierna om de två styrformerna avgränsas till hur de förstås vid svenska lärosäten, och 
mer specifikt institutioner. De operationaliseras sedermera till frågor för att utröna hur 
institutionsstyrelsen upplevs i termer av olika styrmodeller. För att besvara den andra 
forskningsfrågan använder jag mig av teorier om begreppet akademisk frihet, i vilken 
akademisk autonomi kommer att utgöra en del av definitionen. Den akademiska friheten 
operationaliseras till frågor som avser att mäta hur den upplevs vid institutionen.  

Metoden som används i undersökningen är, kanske inte helt oväntat, 
samtalsintervjuer med fyra personer som är eller har varit verksamma vid en institution. 
Alla intervjupersoner är idag verksamma vid samma lärosäte. I ett försök till att göra 
undersökningen mer nyanserad och på så sätt uppnå ett bättre resultat, utgörs 
intervjupersonerna av personal med olika uppdrag vid institutionen och lärosätet. Två av 
dem kan anses ingå i linjeorganisationens ”linje”, en av dem ingår i institutionsstyrelsen, 
och en av dem har inget nuvarande uppdrag utöver sin anställning som lärare och 
forskare. Denna variation i befattningar gör att svaren på intervjufrågorna kan skilja sig 
åt med avseende på arbetsuppgifter, vilket förhoppningsvis kommer att förse 
undersökningen med en mer mångfasetterad analys.  

Avsikten med studien är inte att generalisera de resultat som fås till alla 
svenska lärosäten, och inte heller till samtliga lärosäten med beslutande 
institutionsstyrelser. Syftet är snarare att konfrontera de teoretiska definitionerna av 
kollegial styrning, linjestyrning och akademisk frihet med hur de uppfattas, och hur det 
ser ut i praktiken, vid en institution med beslutande institutionsstyrelser. Det finns många, 
inte helt entydiga, teoretiska definitioner av de två styrformerna och akademisk frihet. 
Eftersom studien delvis syftar till att definiera begreppen med avseende på just 
institutioner, kan jag argumentera för undersökningens inomvetenskapliga relevans. Den 
utomvetenskapliga relevansen kommer av att detta är en pågående debatt, som har fått ett 
uppsving under de senaste åren.  
 

1.3 Avgränsning 
En av studiens avgränsningar är att det är en institution och dess beslutande 
institutionsstyrelse som kollegialt organ, som undersöks utifrån de två styrprinciperna 
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och akademisk frihet. Man hade även kunnat tänka sig att undersöka till exempel 
fakultetsnämnder som kollegiala organ (SOU 2015:92, 23). Eftersom forskningsfrågorna 
behandlar personers upplevelser vars anställningar i grunden är professorer vid lärosätet, 
resonerade jag att institutioners styrning är den som intervjupersonerna troligtvis har mest 
insikt i. Ytterligare en avgränsning är att enbart undersöka en institution. Det hade 
förmodligen varit av intresse att undersöka fler institutioner, och eventuellt göra en 
jämförelse med en institution med prefektstyre som styrmodell. Jag anser mig emellertid 
kunna motivera mitt beslut med en sådan avgränsning. Syftet med studien är att ge ökad 
förståelse i hur intervjupersonerna resonerar kring den specifika institutionsstyrelsen som 
kollegialt organ och upplever den akademiska friheten. Undersökningens eventuella 
jämförelser utgörs av hur intervjupersonernas resonemang ser ut beroende på deras olika 
uppdrag.  

Antalet intervjuer är avgränsat till ett antal om fyra stycken. Med ett större 
antal intervjupersoner, hade analysen möjligtvis kunnat bli bredare och mer nyanserad. 
Uppsatsens omfång gör däremot att ett begränsat antal intervjupersoner är nödvändigt för 
att kunna göra djupa analyser av respektive intervjupersons svar på intervjufrågorna.  
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2 Teori 
I det här avsnittet redogör jag för tre begrepp som är relevanta för undersökningen, vilka 
är kollegial styrning, linjestyrning och akademisk frihet. Jag ger en kortfattad historisk 
bakgrund, och använder mig av olika teorier för att definiera begreppen utifrån 
undersökningens syften och hur de använts i ledningsutredningen. Jag redogör också för 
hur de kan förstås vid specifikt institutioner. I avsnittet om de olika styrsystemen, lyfter 
jag även fram hur de skildras av olika sidor i debatten. I avsnittet om akademisk frihet, 
redogör jag även för den teoretiska definitionen av akademisk autonomi, eftersom den är 
ett villkor för den akademiska friheten (Ahlbäck Öberg 2011, 286).  
 

2.1 Svenska lärosätens två styrsystem 
Under 1980-talet började man i ett flertal länder se tendenser till en utveckling av 
organisationen av den offentliga förvaltningen. Den offentliga sektorn genomgick ett 
antal organisations- och styrningsreformer präglade av element som tidigare hade 
kännetecknat det privata näringslivet. Dessa tendenser fick samlingsnamnet New Public 
Management (NPM), som myntades av Christopher Hood. NPM kännetecknas framför 
allt av mål- och resultatstyrning som ett uttryck för effektivitet (SOU 2015:92, 111-112). 
NPM har fått stor genomslagskraft i Sverige, och svenska statliga lärosäten utgör inga 
undantag, eftersom de ju räknas som en del av den offentliga organisationen av 
förvaltningsmyndigheter (Ahlbäck Öberg & Sundström 2016, 42). NPM kom att utmana 
den traditionella kollegiala styrningens principer vid universitet och högskolor, eftersom 
en linjestyrd organisation ansågs mer lämpad för att kunna garantera verksamhetens 
kvalitet och effektivitet. Linjestyrningen har sedan dess ansetts vara det överordnade 
styrningsidealet inom ledning av svenska lärosäten (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg 
2014, 4).  

I debatten ställs ofta den kollegiala styrningen och linjestyrningen mot 
varandra. Även om styrningarna och deras ledningsmodeller skiljer sig avsevärt och till 
och med kan betraktas som motsatser, menar ledningsutredningen att de i fråga om 
lärosätens styrform inte bör diskuteras som polära och oförenliga styrsystem, utan som 
komplementära (SOU 2015:92, 17). Detta är i linje med hur styrformerna framställs i 
Kollegialitet i koncentrat, där kollegial styrning och linjestyrning förstås enligt Webers 
idealtyper, vars syfte är att renodla typiska egenskaper hos de två styrsystemen. Varken 
den kollegiala styrningen eller linjestyrningen kan anses vara önskvärda styrformer vid 
svenska lärosäten var för sig, och tanken är att styrningsprinciperna ska verka samtidigt 
(Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg 2014, 5).  

I avsnitt 2.1.1 och 2.1.2, fördjupar jag mig i den kollegiala styrningens och 
linjestyrningens olika principer. Här avser jag att definiera begreppen ”kollegial styrning” 
och ”linjestyrning” som styrformer vid just lärosäten, att lyfta fram förda resonemang om 
dem, samt att diskutera varför styrformerna är relevanta för, och hur de kan ta sig uttryck 
vid, institutioner. Med institutioner avses här de enheter som lärosäten är uppdelade i, om 
inte något annat anges.  
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2.1.1 Kollegial styrning 
Kollegial styrning vid ett lärosäte innebär att beslut som rör innehållet i kärnverksamheten 
fattas av kollegiet. Med den kärnverksamhet som bedrivs avses undervisning och 
forskning, och med kollegiet avses lärare och forskare. Detta bygger på idén om att beslut 
ska vara grundade i vetenskap, eftersom det genererar kvalitet i undervisningen och 
forskningen (Ahlbäck Öberg 2011, 283). Den kollegiala styrningen innebär således 
styrning underifrån, och beslutsfattandet sker genom argumentation och evidens utifrån 
kollegers kunskaper och erfarenheter. Enligt den renodlade kollegiala styrformen finns 
ingen auktoritet och inget chefskap att tala om. Om en ledare tillsätts, ska denna väljas av 
kollegiet efter meriter (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg, 6).  

Peer review, ”likars granskning”, är ett centralt begrepp för kollegialiteten. 
Det är en metod, efter vilken producerad vetenskap kan bli berättigad först efter att dess 
kvalitet har blivit bedömd av kolleger (SOU 2015:92, 16, 17). Den kollegiala styrformen 
bygger på samma princip – den vetenskapliga kvaliteten som utgör grunden för både 
undervisning och forskning – ska bedömas av lärare och forskare (Rider, Sundström & 
Ahlbäck Öberg, 4, 5). För de flesta organisationers verksamhet, är det nödvändigt att fatta 
beslut om budget, resursfördelning och vilka som ska rekryteras. Dessa beslut kan 
beskrivas ange ramen för verksamheten. Enligt den kollegiala organisationen, fattas 
sådana beslut av de som innehar kunskap om innehållet i verksamheten, det vill säga 
kollegerna (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg, 4). Tillämpat vid universitet och 
högskolors organisation, bör dessa beslut alltså fattas av lärare och forskare själva. Med 
grund i detta resonemang, tar jag mig friheten att konstatera att beslut som rör 
institutionens verksamhet bör, enligt den renodlade kollegiala modellen, fattas av de 
lärare och forskare som är verksamma vid institutionen.  

Ledningsutredningen lyfter emellertid fram en nackdel med att tillskriva 
kollegiala organ, som till exempel institutionsstyrelser, beslutandemakt. Utredningen 
menar att lärare och forskare upplever att den reella beslutandemakten inte 
överensstämmer med de formella beslutsbefogenheterna. Däremot, fastställs det att vid 
de lärosäten vars kollegiala organ fyller en rådgivande funktion, upplevs det angivna 
formella inflytandet stämma överens med hur det ser ut i praktiken (SOU 2015:92, 19).  

Som nämns tidigare, finns de beslutande institutionsstyrelserna kvar vid 
fem lärosäten i Sverige. Det är med andra ord till dessa lärosäten som ledningsutredningen 
riktar sitt förslag, som finns att läsa i avsnitt 1.1, om att införa prefektstyre (SOU 
2015:92). En beslutande institutionsstyrelse är ett uttryck för kollegial styrning i 
bemärkelsen att institutionsstyrelsen är ett kollegialt organ med ledamöter som 
representerar lärare och forskare, och som fyller en beslutsfattande funktion. Om denna 
kollegiala modell gäller vid en institution, har institutionsstyrelsen med andra ord den 
formella makten att fatta besluten vid institutionen. Om besluten i själva verket fattas av 
prefekten, har den beslutande institutionsstyrelsen ingen reell makt (ett undantag skulle 
kunna vara om ledamöterna själva valt att tillskriva prefekten denna uppgift). Även om 
den formella beslutandemakten tillhör institutionsstyrelsen, skulle en i praktiken maktlös 
institutionsstyrelse inte vara i enlighet med den kollegiala styrningens principer, eftersom 
styrningen i sådana fall sker ovanifrån (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg, 4). Också 
uppföljning och utvärdering av verksamheten vid institutionen bör ske underifrån enligt 



 7 

den kollegiala modellen. Om detta istället sker ovanifrån, är det inte i linje med den 
kollegiala styrningens principer (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg, 4).  

Det är viktigt att komma ihåg att även en rådgivande institutionsstyrelse, 
eller motsvarande, är ett kollegialt organ. I den här uppsatsen avgränsas emellertid de 
kollegiala organen till beslutande institutionsstyrelser, vilket motiveras av att styrning 
kommer av beslut, och att styrning sker underifrån enligt de kollegiala styrprinciperna.  
 
2.1.2 Linjestyrning 
Linjestyrning vid ett lärosäte innebär att det finns en chefshierarki, som utgörs av rektor, 
dekaner och prefekter (eller motsvarande befattningar). Denna hierarki utgör den så 
kallade ”linjen” i systemet (SOU 2015:92, 17). Hur mycket makt och auktoritet den 
enskilde chefen har bestäms av dennes position i linjen – ju högre position, desto mer 
makt. Till skillnad från det kollegiala styrets principer – styrning underifrån, koncist 
uttryckt – kännetecknas alltså linjestyrningen av styrning ovanifrån (Rider, Sundström & 
Ahlbäck Öberg 2014, 4). 

Linjestyrningen vid lärosäten hämtar inspiration från liknande styrformer 
med andra benämningar, förvaltningsstyrning och managementstyrning. Den 
chefshierarki som karaktäriserar linjestyrningen, enligt vilken fattade beslut förmedlas 
nedåt i linjen, bygger på samma princip som förvaltningsstyrningen. Statliga lärosäten 
lyder under regeringen enligt föreskrivna lagar och regler som förmedlas nedåt i 
förvaltningskedjan, likt hur beslut förmedlas nedåt enligt den linjestruktur som är 
utmärkande för linjestyrningen vid lärosäten (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg 2014, 
7). Styrformen kännetecknas också av företagsinspirerad managementstyrning i 
bemärkelsen att uppföljning och utvärdering sker ovanifrån enligt den mål- och 
resultatstyrning som är kännetecknande för näringslivet (SOU 2015:92, 71). 

De allra flesta är överens om att uppföljning och utvärdering är nödvändigt 
för att uppnå och upprätthålla kvalitet i undervisning och forskning. Konflikten kommer 
snarare av vem eller vilka som bör ha dessa befogenheter. Detta leder oss vidare till det 
främsta motargumentet som lyfts fram om linjestyrningen som styrform vid lärosäten. 
Kollegialitetens förespråkare menar att det inte bör vara upp till chefer att avgöra vad som 
utgör kvalitet i undervisning och forskning, och att denna uppgift istället borde tillskrivas 
kollegiet, där dessa beslut fattas med vetenskaplig grund (Rider, Sundström & Ahlbäck 
Öberg 2014, 4). En fördel med linjeorganisationen, som lyfts fram av båda sidor i 
styrningsdebatten, är att modellen är lämplig för vissa typer av uppgifter. Det rör sig till 
exempel om de statliga lärosätenas myndighetsutövande uppgifter, jämställdhetsarbete, 
anställningsförhållanden och arbetsgivansvar, samt andra uppgifter av administrativ 
karaktär (SOU 2015:92, 170).  

Som nämns i avsnitt 1.1, framför ledningsutredningen att prefektstyret är en 
följd av att beslut fattas i linjeorganisationen. Enligt denna modell är det prefekten som 
har beslutsbefogenheter vid institutionen. En institutionsstyrelse som fyller en rådgivande 
funktion, kan ha som uppgift att bereda förslag och granska beslut, men det är upp till 
prefekten att fatta de slutgiltiga besluten. Om prefektstyre gäller som modell vid ett 
lärosäte, har prefekten formell makt att fatta beslut, i enlighet med linjestyret (SOU 
2015:92, 19). Om det, detta till trots, i praktiken skulle vara lärarna och forskarna själva 
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vid en institution som fattar dessa beslut – oavsett om det sker via den rådgivande 
styrelsen eller inte – har prefekten ingen reell beslutandemakt. En sådan situation skulle 
i sådana fall inte vara i linje med linjeorganisationens principer, även om prefekten 
tillskrivits den formella beslutandemakten.  
 

2.2 Svenska lärosätens akademiska frihet 
När man studerar relationen mellan universitet och statsmakter är akademisk frihet ett 
centralt begrepp. Denna princip är djupt förankrad i den akademiska verksamheten 
(Degerblad & Hägglund 2001, 7). Aberbach och Christensen menar att det finns en 
generell uppfattning om att akademisk frihet är värdefull och bör bevaras. Detta beror på 
en gemensam inställning till friheten som grundläggande för lärosätens uppgift. I de flesta 
länder skyddas den av formella rättigheter genom inhemska lagar och regler (Aberbach 
& Christensen 2017, 488). När man mäter den akademiska friheten i ett land eller vid ett 
universitet, måste man ta reda på om den här typen av formella rättigheter finns, och hur 
de är utformade.  

Även om det finns formellt skydd för den akademiska friheten, som kan 
omfattas av både institutionella och individuella rättigheter, kan de reella rättigheterna 
påverkas av andra faktorer, till exempel finansiella resurser eller hur ledarskapet vid 
universitetet ser ut. Detta innebär att även om det finns formella rättigheter i syfte att 
skydda den akademiska friheten, kan den ha dåliga förutsättningar i praktiken. På samma 
sätt kan det finnas få formella rättigheter, men förutsättningar genom reella rättigheter till 
akademisk frihet. En konsekvens av en sådan situation, kan vara att friheten inte är 
tillräckligt skyddad mot eventuella förändringar i till exempel resurser och ledarskap 
(Aberbach & Christensen 2017, 488). 

I en del beskrivningar och undersökningar som görs om akademisk frihet, 
används termerna ”frihet” och ”autonomi” synonymt. Detta beror på att den akademiska 
autonomin kan anses ingå i akademisk frihet, eftersom den är ett villkor för friheten 
(Karran 2007, 20). I det här avsnittet redogör jag för begreppens respektive definitioner 
och hur de förhåller sig till varandra, och försöker utmejsla olika aspekter av hur de kan 
förstås. Jag lyfter även fram ett resonemang om hur akademisk frihet och akademisk 
autonomi kan mätas vid lärosäten, och mer specifikt vid institutioner. Mer information 
om mätmetoder hittas i avsnittet om tidigare forskning. Med frihet och autonomi avses 
här specifikt den akademiska friheten och den akademiska autonomin, om inte något 
annat anges.  
 
2.2.1 Akademisk frihet 
En allmänt vedertagen definition av akademisk frihet är att läraren och forskaren har rätt 
att själv bestämma över den undervisning och forskning hen bedriver (Degerblad & 
Hägglund 2001, 7). Akademisk frihet bygger på idén om att utbildning och forskning vid 
universitet bör förstås som resultatet av läraren och forskarens individuella innovation 
och kunskap. Denna frihet gäller också för lärare och forskare som grupp, vilket bygger 
på samma resonemang (Aberbach & Christensen 2017, 488). Den akademiska friheten är 
en instrumentell värdering i bemärkelsen att den värdesätts av samhället utifrån vad den 
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resulterar i. Det generella antagandet är att akademisk frihet för lärare och forskare 
resulterar i vetenskaplig kvalitet (Degerblad & Hägglund 2001, 7). 

Rättigheterna till akademisk frihet i Sverige med avseende på forskarens 
frihet att bestämma över sin egen forskning och lärarens frihet att bestämma över 
undervisning, föreskrivs i 1 kap. 6 § högskolelagen och 2 kap. 6 § högskolelagen 
(1992:1434), vilka lyder: 
 

1 kap. 
6 § För forskningen skall som allmänna principer gälla att 

1. forskningsproblem får fritt väljas, 
2. forskningsmetoder får fritt utvecklas och 
3. forskningsresultat får fritt publiceras 

 
2 kap. 
6 § Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig 
kompetens, om besluten kräver en bedömning av 

1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller 
2. organisation av eller kvalitet i forskningen. 

 
Dessa aspekter av akademisk frihet finns med andra ord skyddade enligt 

föreskriven lag. Paragraferna utgör formella rättigheter, vilka ju är nödvändiga att studera 
när man avser mäta akademisk frihet. De formella rättigheterna ger oss emellertid inte 
tillräcklig information. Om vi vill mäta den akademiska friheten vid ett enskilt lärosäte 
eller vid en specifik institution, bör vi också ta hänsyn till hur friheten ser ut i praktiken 
genom att studera de reella rättigheterna (Karran 2007, 292).  

Enligt definitionen ovan, kan akademisk frihet betraktas som utbildningens 
och forskningens och frihet (SOU 2015:92, 72). Även om denna definition är 
väletablerad, finns det också bredare definitioner av akademisk frihet att tillgå. Aberbach 
och Christensen lyfter tre aspekter som anses relevanta för den här studien. De menar att 
man bör skilja mellan frihet att och frihet från. I fråga om universitet och högskolor, bör 
man som lärare/forskare vara fri 
 

1. att bidra till och delta i debatter knutna till sin kunskap och forskning, utan 
iblandning från universitetsledare och myndigheter, 

2. att delta i nationella och internationella vetenskapliga möten,  
3. från andras ledarskap vad gäller den undervisning och forskning man själv 

bedriver, eller från att behöva tjänstgöra i administration (Aberbach & 
Christensen 2017, 491).  

 

Det första villkoret kan tyckas vara självklart – och inte bara i termer av akademisk frihet 
– eftersom det täcks av Sveriges yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). Att ha rätt till att 
delta i vetenskapliga möten, kan betraktas som del i lärares och forskares rätt till 
självbestämmande. Alla ovanstående punkter om akademisk frihet och akademisk 
autonomi anses vara relevanta för studien eftersom de ger en mer konkret bild av vad den 
akademiska friheten kan innebära vid ett lärosäte som arbetsplats.  
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2.2.2 Akademisk autonomi som del av friheten 
Akademisk autonomi åsyftar universitetets självbestämmanderätt och frihet från politisk 
eller annan inblandning, och är en förutsättning för den akademiska friheten (Aberbach 
& Christensen 2017, 488). Hög akademisk autonomi innebär självbestämmande och hög 
handlingsfrihet för den akademiska enhet som avses (SOU 2015:92, 140). Vid universitet 
och högskolor, kan autonomi beskrivas som frihet från politisk iblandning. För en 
institution, bygger idén om autonomi på samma princip som vid lärosäten, men också på 
frihet inom lärosätet. Ledningsutredningen menar att decentralisering är särskilt 
förekommande vid äldre lärosäten. Utredningen menar vidare att dessa universitet och 
högskolor försvarar autonomin för de enheter vilka lärosätena är decentraliserade i. Med 
dessa enheter åsyftas framför allt fakulteter och institutioner (SOU 2015:92, 23). För en 
institution, kan autonomi med andra ord innebära – utöver frihet från politisk iblandning 
som en del av lärosätet – självbestämmande och frihet från lärosätets eller fakultetens 
iblandning (SOU 2015:92, 23).  

För att mäta hur den akademiska autonomin ser ut vid en institution, kan 
man undersöka självbestämmandet genom att studera vilka beslutsbefogenheter en 
institution har. Beslutsfattandet kring institutionens verksamhet kan ske enligt en modell 
med prefektstyre eller en modell med institutionsstyrelse (eller möjligtvis enligt annan 
modell). På antagandet om att autonomi innebär hög beslutandemakt, skulle hög 
beslutandemakt vid institutionen innebära hög autonomi för institutionen, oavsett 
styrmodell. På samma sätt skulle låg eller ingen beslutandemakt innebära låg eller ingen 
autonomi för institutionen.  
 

2.2.3 Tidigare forskning och mätmetoder 
I avsnitt 2.3 redogör jag för definitionerna av akademisk autonomi och akademisk frihet, 
men hur går man tillväga för att mäta nivån av dem? I ”Academic Freedom in Europe: A 
preliminary Comparative Analysis” (Karran 2007), görs en kvantitativ jämförande analys 
av hur skyddet för akademisk frihet ser ut i 23 av EU:s medlemsländer. I undersökningen 
används begreppet ”akademisk frihet” också för att beteckna akademisk autonomi 
(Karran 2007). Det som undersöks i studien är 1) konstitutionellt skydd för yttrandefrihet 
och akademisk frihet, 2) specifik lagstiftning om akademisk frihet, 3) lagstiftning om 
universitets styrning, 4) lagstiftning om tillsättning av rektor, 5) lagstiftning om skydd av 
akademisk tjänstgöring. I sin undersökning ”The Realities of Acdemic Freedom in 
Norway”, gör Karran en kvalitativ studie i syfte att studera den akademiska friheten och 
akademiska autonomin vid norska lärosäten. Intervjupersonerna utgörs av anställda vid 
de lärosäten som undersöks, och intervjufrågorna behandlar deras attityder till, 
upplevelser av och kunskaper om akademisk frihet och akademisk autonomi (Karran 
2015).  

Oavsett hur skyddet av akademisk autonomi och akademisk frihet ser ut 
enligt formella rättigheter, är det alltså av intresse att undersöka de reella rättigheterna. 
Karran menar att sådana frågor, av kvalitativ karaktär, egentligen bara kan besvaras av 
de anställda vid det undersökta universitetet (Karran 2007, 292). Med grund i detta 
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resonemang, argumenterar jag för att det är nödvändigt för min frågeställning att ställa 
frågor av kvalitativ karaktär till personal vid institutionen.   
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3 Operationalisering  
I det här avsnittet kommer uppsatsens centrala begrepp – kollegial styrning, linjestyrning, 
akademisk frihet och akademisk autonomi som en del av friheten – att operationaliseras. 
Operationaliseringarna av begreppen är nödvändiga för att på ett tydligt sätt redovisa för 
hur jag har gått tillväga i utformandet av de frågor som kommer att ställas till 
intervjupersonerna. Avsnitt 3 går med andra ord ut på att definiera de teoretiska 
begreppen efter vad de avser i den specifika undersökningen för att göra dem mätbara 
(Teorell & Svensson 2007, 38-39). Eventuella avgränsningar presenteras löpande i 
avsnittets olika delar.  
 

3.1 Svenska lärosätens två styrsystem  

3.1.1 Kollegial styrning 
I den här uppsatsen operationaliseras begreppet kollegial styrning till att innebära en 
modell med beslutande kollegiala organ, och närmare bestämt beslutande 
institutionsstyrelser vid institutioner (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg 2014, 4). 
Förutsättningen för att den formellt beslutande institutionsstyrelsen ska kunna betraktas 
som ett kollegialt organ, är att den även ska ha reella beslutsbefogenheter. För att ta reda 
på huruvida institutionsstyrelsen vid den undersökta institutionen har beslutsbefogenheter 
i praktiken eller inte, kommer frågor av kvalitativ karaktär att ställas till 
intervjupersonerna. Exempel på frågor för att undersöka detta är: Vad skulle du säga att 
institutionsstyrelsens främsta uppgifter är? Vad får institutionsstyrelsen fatta beslut om? 
Hur går beslutsprocessen till? Hur kan man motivera att institutionsstyrelsen ska ha en 
beslutande funktion?  
 

3.1.2 Linjestyrning 
Begreppet linjestyrning operationaliseras till att innebära en chefshierarki med ett tydligt 
ledarskap i fokus, och mer specifikt en modell med prefektstyre vid institutioner. Om det 
inte finns någon beslutande institutionsstyrelse, har prefekten både formella och reella 
beslutsbefogenheter. Om det finns en formellt beslutande institutionsstyrelse, fås 
prefektens reella beslutsbefogenheter genom att institutionsstyrelserna inte har några 
reella beslutsbefogenheter. Denna operationalisering är avgränsad till att omfatta 
prefektens beslutsbefogenheter vid institutionen, och det görs ingen utredning kring hur 
prefektens makt ser ut i relation till högre instanser. Exempel på frågor för att undersöka 
detta är: Vad skulle du säga att prefektens främsta uppgifter är? Vad får prefekten fatta 
beslut om? Hur går beslutsprocessen till? Kan man motivera ledningsutredningens 
förslag om en modell med prefektstyre?  
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3.2 Svenska lärosätens akademiska frihet 

3.2.1 Akademisk frihet 
Intervjupersonerna ombeds att själva beskriva sina definitioner av begreppet akademisk 
frihet, vilka i analysen kommer att konfronteras med de teoretiska definitionerna som 
redogörs för i teoriavsnittet. Utifrån tidigare forskning, konstaterar jag att graden av 
akademisk frihet dels mäts genom de skydd som finns för den i form av rättigheter. En 
förutsättning för den akademiska friheten vid institutioner är emellertid att det finns reella 
rättigheter till friheten vid den undersökta institutionen, utöver de formella rättigheterna 
som är lagstiftade i Sverige (1992:1434). De reella rättigheterna mäts genom att ställa 
frågor till intervjupersonerna om vilka förutsättningar de har för hur de definierar 
akademisk frihet. Jag undersöker också huruvida uttalade förutsättningar har förändrats 
över tid, och om det i sådana går att dra en parallell till linjestyrningens uppgång. Exempel 
på frågor för att undersöka detta är: Vad innebär akademisk frihet för dig? Finns det 
förutsättningar för akademisk frihet, som du beskriver den, vid institutionen? Upplever 
du att den har förändrats under de senaste åren?  
 

3.2.2 Akademisk autonomi som del av friheten 
Begreppet akademisk autonomi operationaliseras i den här studien till att den undersökta 
institutionen är självbestämmande. Med självbestämmande avses institutionens 
förutsättning till att styra över sin egen verksamhet, oavsett om institutionen har en modell 
med prefektstyre eller beslutande institutionsstyrelse. Exempel på frågor för att undersöka 
detta är: Vad tycker du att en institution ska ha rätt att fatta beslut om? Upplever du att 
institutionen har rätt att fatta beslut om detta?  
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4 Metod och material  

4.1 Djupintervjun som metod 
Som avslöjats, är djupintervjun den metod som har valts för undersökningen. Detta val 
motiveras av att en sådan typ av intervju, om väl genomförd, förser undersökningen med 
individuella perspektiv som kan vara värdefulla i förståelsen av något komplext 
(Brounéus 2011, 131). Djupintervjuerna kan eventuellt, efter en samlad bedömning av 
intervjupersonernas upplevelser, uppfattningar och attityder, ge ökad förståelse för hur de 
olika styrformerna och den akademiska friheten kan se ut enligt de reella rättigheter som 
lämnas utrymme för vid svenska lärosäten – eller åtminstone vid de lärosäten som har 
bevarat sina beslutande institutionsstyrelser. Med anledning av den information som fås 
kan vara känslig, eftersom det rör sig om intervjupersonernas arbetsplats samt att de är 
kollegor, hålls intervjupersonerna samt institution och lärosäte anonymt. 
 

4.2 Val av intervjupersoner 
Intervjupersonerna utgörs av en vicerektor, en prefekt, en institutionsstyrelseledamot och 
en ”vanlig” professor. Alla fyra är i grunden professorer inom samma ämne och är, eller 
har varit, verksamma vid samma institution. Institutionen tillhör ett av de lärosäten som 
har bevarat sina beslutande institutionsstyrelser, varför verksamma eller tidigare 
verksamma vid denna antas ha insikt om hur en beslutande institutionsstyrelse fungerar. 
Det bedöms vara nödvändigt att intervjupersonerna har kunskap om institutionsstyrelsens 
funktioner, eftersom målet med undersökningen delvis är att undersöka deras upplevelser 
av och attityder till den. Det är främst denna relevans som ligger till grund för hur jag har 
resonerat i mitt urval av intervjupersoner.  

Även deras befattningar vid institutionen och lärosätet är en viktig faktor. 
Vicerektor och prefekt utgör, som tidigare nämnts, delar av chefshierarkin som är ett 
uttryck för lärosätets linjestyrda organisation (SOU 2015:92, 17). Vicerektorn har tidigare 
varit verksam vid den undersökta institutionen, men har i sin nuvarande roll inga starkare 
formella kopplingar dit än till någon annan institution vid fakulteten (Vicerektor 2018, 
intervju). I prefektens arbete ingår lite undervisning och forskning, men den främsta 
arbetsuppgiften är att leda institutionens strategiska arbete (Prefekt 2018, intervju). 
Institutionsstyrelseledamoten är representant för andra lärare och forskare vid 
institutionen i en beslutande institutionsstyrelse, som ju är det kollegiala organ som 
undersöks. Professorn är i sin tur vald som intervjuperson i egenskap av att hen inte har 
några nuvarande uppdrag i varken chefslinjen eller i det kollegiala organet som 
undersöks. Anledningen till att valet av intervjupersoner i viss mån är diversifierat, är att 
jag upplever att det kan vara av intresse för analysen att studera huruvida de skiljer sig åt 
beroende på befattning.  

Man bör emellertid ha i åtanke att både vicerektorns och prefektens uppdrag 
är tidsbegränsade, och på antagandet om att de åter kommer att bli verksamma som lärare 
och forskare vid institutionen, kan ha egenintressen i att beslut ska fattas av kollegiet – 
eller på lägre nivå i linjen (Arbetsordning för lärosätet). Det är också av värde att alla 
intervjupersoner har varit – och eventuellt kommer att återgå till att vara – verksamma 
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som professorer vid institutionen. Detta innebär att de kan svara på frågor om till exempel 
akademisk frihet utifrån egna upplevelser som lärare och forskare.  

Min förhoppning är att de fyra intervjupersonerna ska ge mig förståelse för 
hur styrningen ser ut vid institutionen, vilka reella beslutsbefogenheter den formellt 
beslutande institutionsstyrelsen har, samt vilka förutsättningar som finns för akademisk 
frihet vid institutionen.  

 

4.3 Intervjuerna  
För att djupintervjuer ska kunna förse en undersökning med material av hög kvalitet, 
ligger ett stort ansvar hos intervjuaren i att lyssnandet ska vara reflekterande under 
intervjuns gång. För att lyckas med detta, bör man försöka blir medveten om hur man 
som intervjuare lyssnar och kommunicerar. Det är med andra ord viktigt att genomgående 
kommunicera till intervjupersonen att man lyssnar och förmedlar att det som sägs är av 
intresse, och att man reflekterar de svar och känslor som intervjupersonen delar med sig 
av (Brounéus 2011, 132-133).  

Med hänsyn till tidigare stycke, måste jag påstå att det finns en potentiell 
svaghet i hur undersökningens intervjusituationer såg ut. Alla fyra intervjuer 
genomfördes via telefon, vilket utgör en uppenbar svårighet i det reflekterande 
lyssnandet. Förutsatt att kommunikation inte enbart handlar om vad som sägs, utan också 
om hur det sägs, finns en risk att jag som intervjuare, genom att inte vara på plats, inte 
uppfattat vad intervjupersonerna velat kommunicera. Av samma anledning kan det även 
finnas risk för att intervjupersonerna inte uppfattat vad jag har velat kommunicera. 
Sådana risker kan leda till att undersökningens reliabilitet blir bristfällig. Med god 
reliabilitet avses frånvaron av osystematiska mätfel (Teorell & Svensson 2007, 56). 
Sådana mätfel kan till exempel inträffa om jag som intervjuare och intervjupersonen 
missförstår varandra, vilket det finns större risk för om kommunikationen är begränsad 
till att enbart höra varandra.  

Valet av att göra intervjuerna via telefon var emellertid inte helt och hållet 
mitt. Vid förfrågningarna om de kunde tänka sig att ställa upp som intervjupersoner i 
undersökningen, fick de själva avgöra om de ville träffas eller göra intervjun via telefon. 
Prefekten, institutionsstyrelseledamoten och professorn tyckte alla att telefonintervju var 
det bästa alternativet. För vicerektor, var telefonintervju det enda alternativet med 
anledning av hens fullbokade kalender. Det finns en stor fördel med att 
intervjupersonerna själva fick välja under vilka omständigheter intervjuerna skulle 
utspela sig. Intervjupersonerna kan på så sätt känna sig mer lugna med 
intervjusituationen, vilket kan göra att de känner sig mer trygga i att resonera fritt kring 
de olika frågorna som ställs. Målet med samtalsintervjun är just det – att försöka framkalla 
spontana skildringar och upplevelser (Esaiasson 2012, 264). Med anledning av detta, 
anser jag att telefonintervjun som metod hade en övervägande fördel i undersökningen. 
Vad gäller de potentiella osystematiska mätfelen, fick jag lägga särskild vikt vid att 
undvika missförstånd genom att genomgående säkerställa att vi talade om samma saker. 
Intervjuerna spelades också in, vilket dels var för att kunna transkribera intervjuerna och 
redogöra för viktiga citat, men också för att kunna tillförsäkra god kommunikation i 
efterhand.  
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5 Analys och resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet av undersökningen – det vill säga, vad 
intervjupersonerna svarade på de frågor som utformades efter operationaliseringarna som 
redogörs för i avsnitt 3. Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar. I 5.1 behandlas i huvudsak 
den första forskningsfrågan om hur personal vid institutionen resonerar kring den 
beslutande institutionsstyrelsen som ett kollegialt organ. I 5.2 behandlas i huvudsak den 
andra forskningsfrågan om hur den akademiska friheten upplevs av personal vid en 
institution med beslutande institutionsstyrelse. Avsnittens upplägg varierar utifrån 
intervjupersonernas svar, och tolkningar av dessa, beroende på hur frågorna är utformade 
och på hur svaren förhåller sig till varandra. Analysen är också avgränsad till ett urval av 
vilka citat som presenteras. Urvalet bygger framför allt på de svar som har tydlig 
förankring i den teori som återfinns i avsnitt 2. 
 

5.1 Institutionsstyrelsen och prefekten  
Efter de inledande egenskapsfrågorna, öppnar jag för den teoriförankrade intervjudelen 
genom att ställa frågor om vad intervjupersonerna anser vara institutionsstyrelsens 
respektive prefektens främsta uppgift. Det gör att jag kan kontrollera för vad 
intervjupersonerna faktiskt resonerar kring när de längre fram i intervjun ombeds berätta 
om sina attityder till och upplevelser av institutionsstyrelsen. För de här två frågorna 
kommer jag att kortfattat redogöra för varje intervjupersons svar.  
 
5.1.1 Institutionsstyrelsens främsta uppgifter 
På frågan om institutionsstyrelsens främsta uppgift svarade intervjupersonerna följande:  

 

Ja, det är ju att bevaka så att allting går rätt till så att säga. […] man 
kontrollerar institutionens verksamhet, och ser till att det går rätt till. Och det 
är en viktig funktion. Personfrågor, ekonomi och att prefekten sköter sig. […] 
Alla formella beslut tas av institutionsstyrelsen, men diskussion och mer fri 
diskussion om inriktning och tjänster och sådant där innan det kommer till 
styrelsen sker ofta i andra grupperingar. (Vicerektor 2018, intervju) 

 

Främsta uppgiften är [att] sköta rekrytering och budget. Eller, initiera 
rekrytering och beslut om budget. (Prefekt 2018, intervju) 

 

Det har jag glömt. Nej men, det går prefekten igenom ganska noggrant i 
början av ett nytt styrår. […] Det är väl att bevaka kanske våra intressen. Jag 
har inte så bra koll. (Institutionsstyrelseledamot 2018, intervju) 
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Framför allt att fatta formella beslut om alla möjliga saker, vilket betyder att 
i realiteten blir det mest att godkänna vad prefekten föreslår eller möjligen 
andra arbetsgrupper eller liknande. […] i realiteten är det bara att godkänna 
vad någon annan kommer med. Det är väl den uppfattningen jag har, att det 
inte är där som väsentliga diskussioner och så sker egentligen. (Professor 
2018, intervju) 

 
Vicerektorn och professorn svarade att formella beslut fattas av institutionsstyrelsen, 
vilket stämmer överens med det faktum att det rör sig om en institutionsstyrelse med 
beslutandemakt. Vicerektorn beskrev styrelsen som en kontrollinstans, vars uppgifter är 
att kontrollera personfrågor, ekonomi och att prefekten sköter sig. Däremot, menade hen, 
sker diskussioner vanligtvis i andra grupperingar. Professorn menade att uppgiften i 
realiteten är att godkänna vad prefekten eller andra arbetsgrupper föreslår. Liksom 
vicerektorn, menade hen att det inte är där de väsentliga diskussionerna egentligen sker. 
Institutionsledamoten själv, kände inte till sina uppgifter som ledamot, men trodde att 
uppdraget i grunden handlade om att bevaka anställdas intressen. Om styrelsens uppgifter 
är att kontrollera beslut och godkänna dem, finns en reell beslutandemakt så länge det 
också finns utrymme för att inte godkänna beslut som föreslås. På antagandet som gjordes 
i teoriavsnittet – att styrning kommer av beslut – kan man konstatera att styrningen vid 
institutionen åtminstone i det här avseendet sker underifrån (Ahlbäck Öberg 2011, 283).  

Däremot, menade både vicerektorn och professorn att de viktiga 
diskussionerna som leder till beslut inte sker i styrelsen. Prefekten menade emellertid att 
institutionsstyrelsens främsta uppgift är initiera förslag om beslut. Det framgår inte av 
citatet om detta sker genom diskussion eller inte, vilket jag som intervjuare gjorde en miss 
i att inte ställa en följdfråga om. Även om institutionsstyrelsen har både formell och reell 
beslutandemakt, är det också av intresse att undersöka processen i hur besluten fattas. 
Detta bygger jag på resonemanget att den renodlat kollegiala modellen bygger på att 
beslut som bör fattas av kollegiet genom kollegers argumentation (Ahlbäck Öberg 2011, 
283). 

Vicerektorn menade också att de väsentliga diskussionerna sker i andra 
grupperingar. Han la senare till att en institutionsstyrelse, givet sin sammansättning, inte 
är den ideala församlingen för att föra nya diskussioner om institutioners visioner för 
framtiden i termer av framtida satsningar eller forskningsinriktningar. För att få klarhet i 
hur beslutsprocessen går till, bad jag vicerektorn förklara hur en ideal församling för 
sådana diskussioner skulle se ut, på vilket han svarade: 
 

Svaret kan vara såhär: ledande forskningsföreträdande. (Vicerektor 2018, 
intervju) 

 
Med ledande forskningsföreträdare avsåg vicerektorn ledande forskare vid institutionen. 
En grupp av forskare kan, enligt de tidigare resonemang som förts, betraktas som ett 
kollegialt organ och vara enligt den kollegiala modellen i bemärkelsen att en sådan 
process sker genom peer review (SOU 2015:92, 16, 17). Om förslag till beslut initieras 
här för att sedan fattas av institutionsstyrelsen, kan man argumentera för att institutionen 
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styrs kollegialt i bemärkelsen att både initiering till beslut och beslutsfattandet sker av 
kollegiet vid institutionen, även om det sker i olika grupper. Det kan emellertid finnas 
nackdelar med en sådan modell. En av dessa kan vara att ledamöterna i 
institutionsstyrelsen inte har tillräckligt med kunskap om de frågor de har i uppgift att 
fatta beslut om, som konsekvens av att de inte deltagit i diskussionerna som lett till 
besluten. Det här potentiella problemet kan emellertid inte besvaras av uppsatsens 
forskningsfrågor, eftersom det ju är den beslutande institutionsstyrelsen som undersöks, 
och lämnas därför vidare som förslag till eventuella kommande undersökningar.  
 
5.1.2 Prefektens främsta uppgifter 
På frågan om vad intervjupersonerna anser att prefektens främsta uppgift är, svarade 
intervjupersonerna: 
 

När jag var prefekt, då hade jag först en ledningsgrupp jag tog det i, sen de 
förslag som kom fram där, de tog då sen till ett personalmöte och sen till sist 
tog vi det formella beslutet i institutionsstyrelsen. (Vicerektor 2018, intervju) 

 

Det är att leda det strategiska arbetet på institutionen. (Prefekt 2018, intervju) 

 

Det här står väl tydligt någonstans, jag kan inte på rak arm dem. 
(Institutionsstyrelseledamot 2018, intervju) 

 

Det är klart att prefekten måste ju se till att institutionsstyrelsen godkänner, 
men normalt så gör de ju det, så att det är ju min uppfattning att prefekten har 
väldigt stor makt i praktik där, det är prefekten som bestämmer på 
institutionerna inom de ramar då som ställs upp av högre instanser, men 
väldigt mycket ändå har ju prefekten frihet att göra och välja. (Professor 2018, 
intervju) 

 
Vicerektorn svarade genom att se tillbaka på sin egen tid som prefekt, och menade att 
förslagen utformades under hens möten med olika grupper i olika omgångar. Förslag om 
beslut landade hos institutionsstyrelsen där ett formellt beslut kunde fattas först efter 
beredning i andra grupper. Förslagen bereds således inte genom diskussion i 
institutionsstyrelsen, utan på annat håll med prefekten i kommando. Styrelsen har förvisso 
den slutgiltiga beslutandemakten, men betraktas inte, som också konstaterats tidigare, 
som ett kollegialt organ i bemärkelsen att det inte är här de väsentliga diskussionerna 
sker. En viktig aspekt är här att en sådan grupp, som plockats ihop av prefekten, kan vara 
underställd prefekten, medan en beslutande institutionsstyrelse inte är det.  

Professorns uppfattning, att prefekten har väldigt mycket ”frihet att göra 
och välja”, tolkas här som att prefekten har mycket reell beslutandemakt. Dessutom, 
menar professorn att prefektens frihet att fatta beslut formas inom de ramar som ställs 
upp av högre instanser – inte av kollegiet. Med högre instanser avses, inte helt oväntat, 
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befattningar högre upp i hierarkin. Detta är i enlighet med linjeorganisationens 
institutionsmodell i bemärkelsen att beslut förmedlas nedåt i linjen av chefer som 
slutligen når institutionen (SOU 2015:92, 17). Prefekten själv, som intervjuperson, 
menade istället att hens främsta uppgift handlar om att leda det strategiska arbetet vid 
institutionen. Att leda det strategiska arbetet innebar, enligt prefekten, i sin tur att stå 
kollegiet till tjänst, vilket kan vara av betydelse i termer av akademisk frihet, vilket jag 
återkommer till i 5.2.  

 
5.1.3 Institutionsstyrelsen som kollegialt organ 
Efter att ha rett ut vilka bilder av institutionsstyrelsens och prefektens främsta uppgifter 
är enligt intervjupersonerna, ställde jag frågor utformade efter de teoretiska begrepp jag 
har tagit fram som relevanta för uppsatsen. Jag gav en kortfattad sammanfattning av 
ledningsutredningen och dess förslag om att införa en modell med prefektstyre vid 
institutioner, för att sedan fråga intervjupersonerna om de har någon uppfattning om 
varför den beslutande institutionsstyrelsen, utredningens förslag till trots, finns kvar vid 
institutionen de är verksamma vid.  
 

[Lärosätets namn] är ju traditionellt en organisation där kollegialiteten spelar 
stor roll. […] Det är vid de här stora universiteten som kollegialiteten spelar 
roll, där kollegiet, lärarkåren, ska ges stort inflytande. (Vicerektor 2018, 
intervju) 

 
Vicerektorn menade alltså att institutionsstyrelserna finns kvar med anledning av att 
kollegialiteten är en tradition vid lärosätet. Detta bygger på hens betraktelse att 
institutionsstyrelsen är ett kollegialt organ. Hen menar också att det är just vid de stora 
universiteten denna tradition finns. Vicerektorn gav också sin åsikt om lärosätets val att 
bevara styrelserna:  
 

[…] ett modernt företag är beroende av att man har personal som har 
initiativrätt, som kan reagera, som är involverade. Jag tycker att kollegialitet 
på det sättet är ganska modernt, alltså ett delegerat beslutsfattande. Därför 
tycker jag att det är bra, att vi håller fast vid det. […] Det gör att man får 
bredare diskussioner och att personalen blir involverad på ett annat sätt. 
(Vicerektor 2018, intervju) 

 
Vicerektorn menade att man kan motivera institutionsstyrelser generellt med att ett 
delegerat beslutsfattande gynnar lärosätet. Det är positivt för både institutionen och 
lärosätet att personalen är involverade i verksamheten, och precis som för ett företag, är 
de beroende av det. Enligt vicerektorn, som anser att institutionsstyrelsen är ett kollegialt 
organ, är kollegialiteten avgörande för institutioner och nödvändigt för verksamheten.  
 
Prefekten var av samma uppfattning som vicerektorn om varför de beslutande 
institutionsstyrelserna har bevarats: 
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Det är tradition. Det är de nya små högskolorna och lärosätena, de har ju tagit 
mycket mer industri-lik approach. De drivs ju som företag mycket mer, de har 
en VD-roll. Men det här ligger ju kvar av gammal, gammal hävd. (Prefekt 
2018, intervju) 

 
Professorn uttryckte sig i annorlunda termer, men trodde också att bevarandet av 
styrelserna beror på tradition. Hen uttryckte sig på följande sätt: 
 

[Lärosätets namn] är väl kanske lite allmänt trögt och konservativt, men i det 
här fallet så tror jag nog att det är bra. Som jag sa, så har institutionsstyrelsen 
ändå inte stor praktisk betydelse, och i praktiken har vi väl snart prefektstyre, 
men jag tycker att det är en poäng med att inte göra det helt formellt också, 
utan att ha lite kontrollmöjligheter och lite begränsningar av prefektens makt. 
Prefekten har mycket makt ändå, och det har ju hänt att det har missbrukats. 
(Professor 2018, intervju) 

 
Professorns största argument till varför det är rätt att bevara beslutande 
institutionsstyrelser var att de fyller en nödvändig funktion i att kontrollera prefekten. 
Detta behövs för att prefekten inte ska missbruka den stora makt hen redan har, vilket har 
förekommit vid tidigare tillfällen. Ett missbruk av chefsmakt ska inte kunna förekomma 
vid kollegial styrning (Rider, Sundström & Ahlbäck Öberg 2014, 6), och i detta avseende 
fyller institutionsstyrelsen en viktig funktion i bevarandet av kollegialiteten vid 
institutionen. Professorn menade emellertid att institutionsstyrelsen ändå inte har särskilt 
stor betydelse i praktiken, vilket ju innebär att kollegialitetens makt i form av styrelsens 
beslutsbefogenheter är tämligen begränsad. För att utröna vad detta skulle kunna bero på 
ställdes en följdfråga till professorn om varför hen anser att institutionsstyrelsen inte har 
så stor praktisk betydelse, på vilket hen svarade:  
 

Det mesta är väl förberett innan och det är klart att det kommer som en viktig 
makt där. (Professor 2018, intervju) 

 
Svaret är i linje med vad som tidigare kunnat konstaterats i analysen – att de diskussioner 
som leder till förslag om beslut inte sker i styrelsen. Även om institutionsstyrelsen har 
reella beslutsbefogenheter, framhäver två av intervjupersonerna hur viktiga 
diskussionerna som leder till beslut är, och betonar ett problem för institutionsstyrelsens 
kollegialitet att dessa inte sker här. Samtliga intervjupersoner, förutom 
institutionsstyrelseledamoten själv som inte med säkerhet kunde uttala sig om styrelsens 
funktion, verkar ändå betrakta bevarandet av den beslutande institutionsstyrelsen som ett 
bevarande av institutionens kollegialitet.  
 



 21 

5.2 Akademisk frihet vid institutionen 
För att introducera avsnittet om akademisk frihet och akademisk autonomi för 
intervjupersonerna, ställde jag en inledande fråga om vad akademisk frihet innebär för 
dem. Detta gjorde jag dels för att presentera det nya temat för den andra delen av 
intervjun, men också för att ta reda på hur deras definitioner av begreppet förhåller sig till 
definitionerna jag redogör för i uppsatsens teoriavsnitt och hur begreppen 
operationaliserats. Svaren blev följande: 
 

Forsknings- och undervisningsfrihet. (Vicerektor 2018, intervju) 

 

Det betyder till exempel, eller främst, att jag som prefekt lägger mig aldrig i 
vad folk forskar om. Man får forska om precis vad man vill. Det betyder inte 
att man får uppföra sig hursomhelst. (Prefekt 2018, intervju) 

 

Ja, att jag får forska på vad jag vill, framför allt kanske. 
(Institutionsstyrelseledamot 2018, intervju) 

 

Ja, det centrala är väl friheten att forska om det man vill. […] man kan ju inte 
låta universitetslärarna själva välja vad man ska undervisa i, utan det måste ju 
ordnas egentligen. Men vad gäller speciellt forskningen så är det ju som sagt 
viktigt att inte lägga sig i och peka särskilt mycket åt varken vad eller hur. 
(Professor 2018, intervju) 

 
Samtliga intervjupersoner tycktes vara överens om att akademisk frihet bör förstås som 
forskningsfrihet. Detta är i linje med den allmänt vedertagna definitionen att forskaren 
själv har rätt bestämma över sin forskning (Degerblad & Hägglund 2001, 10). Prefekten 
menade att hen som prefekt aldrig lägger sig i vad folk forskar om. Även professorn 
betonade vikten av hur viktigt det är att forskningsfriheten inte inskränks av att andra 
lägger sig i forskningens ämnen och metoder. Den senare definitionen stämmer överens 
med Sveriges lagstiftade rättigheter till forskningsfrihet, enligt vilka forskaren ska vara 
fri att själv utforma sina forskningsproblem och forskningsmetoder (1 kap. 6 § 
högskolelagen 1992:1434).  

Vad gäller undervisning, skiljde sig vicerektorns och professorns 
uppfattningar åt. Vicerektorn menade att akademisk frihet också innebär 
undervisningsfrihet, medan professorn hävdade att universitetslärarna ju inte själva kan 
bestämma vad de ska undervisa i. Det är viktigt att tydliggöra vad man menar med 
undervisningsfrihet. Som redovisas i teoriavsnittet, fastställer högskolelagen (2 kap. 6 §) 
att beslut som rör utbildningens kvalitet, ska fattas av de med vetenskaplig kompetens. I 
det här avseendet kan akademisk frihet förstås som lärares rätt att besluta om den 
undervisning de har kunskap om. För att göra en koppling till kollegialitetens principer, 
åstadkoms hög vetenskaplig kvalitet genom processen peer review. För att säkerställa 
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kvalitet i undervisningen, bör beslut om innehållet fattas kollektivt utifrån lärares 
professionella kunskaper (SOU 2015:92, 130). I den här bemärkelsen, precis som 
professorn sa, kan inte enskilda lärare välja fritt vad de ska undervisa i. Detta fastställs 
också i ledningsutredningen (SOU 2015:92).  

Eftersom avsikten med den här delen av studien är att undersöka de reella 
rättigheterna till akademisk frihet och autonomi vid en institution, ställde jag frågor om 
huruvida intervjupersonerna upplever att det finns förutsättningar för akademisk frihet 
vid institutionen. Svaren redovisas för i följande citat: 
 

Jag skulle säga att svaret är ja, det finns goda möjligheter. (Vicerektor 2018, 
intervju) 

 

Ja, vid [lärosätets namn], absolut. Vi värderar allting lika högt på vår 
institution. Jag skulle aldrig säga att någon slags [institutionens ämne] var 
finare än någon annan. (Prefekt 2018, intervju) 

 

Ja. (Institutionsstyrelseledamot 2018, intervju) 

 

Ja, det tycker jag. Jag har inte sett något tecken på motsatsen. (Professor 2018, 
intervju) 

 
Vad gäller förutsättningar för den akademisk friheten, var samtliga intervjupersoner eniga 
om att dessa finns vid institutionen. Förutom den allmänt vedertagna definitionen om 
lärare och forskares rätt till självbestämmande i undervisning och forskning, redovisar 
jag i teoriavsnittet även för en mer nyanserad definition av akademisk frihet. Denna lyfts 
fram av Aberbach och Christensen och bygger på fyra rättigheter, uppdelade i tre punkter, 
som lärare och forskare bör ha vid ett lärosäte. Författarna till artikeln skiljer mellan frihet 
att och frihet från. Rättigheten för lärare och forskare att delta i nationella och 
internationella vetenskapliga möten, som utgör punkt 2 i definitionen, bedöms vara 
särskilt relevant för följande citat: 
 

Jag vet att det har förekommit enstaka fall här under åren på institutionen […] 
det var en av mina kollegor som hade en långvarig konflikt med en prefekt 
[…] men jag vet att där försökte prefekten komma åt honom genom att 
förbjuda honom att åka på tjänsteresor. Som jag förstod det var det nog för att 
pressa honom… antingen som ett straff eller pressa honom till att ändra på 
sig. Och det tycker jag inte var acceptabelt, men det var som sagt ett undantag, 
det löste sig sedan med att han [kollegan] sa upp sig. Så att, prefekten kanske 
lyckades med sin strategi där. (Professor 2018, intervju) 

 
Professorn tyckte alltså att denna händelse, som förvisso beskrevs som ett 
undantagstillfälle, inte var acceptabel. Om prefekten har den formella makten att frånhålla 
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en lärare och forskare rätten till att delta i ett vetenskapligt möte utan att begå ett formellt 
fel, kan jag konstatera att det inte finns ett tillräckligt skydd för den här definitionen av 
akademisk frihet. Aberbach och Christensen menar att goda reella rättigheter vid ett 
lärosäte eller institution inte utgör ett robust skydd för akademisk frihet. Om friheten inte 
omfattas av formella rättigheter kan den blir sårbar vid förändringar i till exempel 
ledarskap (Aberbach & Christensen 2017, 491). I det här fallet om tjänsteresor, kan jag 
konstatera att rättigheten till att delta i vetenskapliga möten inskränktes av prefekten. 
Även om intervjupersonerna upplever att det finns goda reella rättigheter vid 
institutionen, kan professorns uttalande betraktas som ett exempel på att det kanske inte 
finns tillräckliga formella skydd för just den här definitionen av akademisk frihet, och att 
den akademiska friheten blir sårbar utan formellt skydd.  

Några av de argument som förs i debatten om lärosätens styrform, bygger 
på akademisk frihet och akademisk autonomi. En del av den kollegiala styrformens 
förespråkare menar att linjeorganisationen inte främjar den akademiska friheten, med 
anledning av att kollegialiteten bör förstås som den akademiska frihetens styrform (Rider, 
Ahlbäck Öberg & Sundström 2014, 4). De som istället förespråkar linjestyrning kan mena 
att linjeorganisationen snarare gynnar den akademiska friheten vid svenska lärosäten 
(SOU 2015:92, 19). Med anledning av dessa argument, är det av intresse att ta reda på 
om den akademiska friheten upplevs ha förändrats sedan linjestyrningen blev det 
överordnade styridealet som konsekvens av NPM. För att undersöka detta närmare, 
ställde jag frågor till intervjupersonerna för att ta reda på huruvida de upplever att den 
akademiska friheten vid institutionen har förändrats sedan de blev verksamma vid 
institutionen. I analysen är det viktigt att bära med sig att intervjupersonerna utgick från 
sina egna definitioner av akademisk frihet.  
 

Grunden ligger kvar, men vi har en ganska stark förändring. Alltmer av våra 
anslag är externa. […] Det finns ju även de [anslag] som är mer tillämpade 
och då är det ju mer riktade – det är miljö, det är klimat, så det är olika 
inriktningar, där man ska ha tydlig industrirelevans. Det är väl jättebra att det 
finns, men då blir din forskningsfrihet olika stor. Men tog man bort dem, 
skulle all den här forskningen försvinna. (Vicerektor 2018, intervju) 

 
Vicerektorns uppfattning har stark anknytning till hur akademisk frihet förstås enligt 
Högskoleverket. Här betraktas akademisk frihet som instrumentell i avseendet att den 
värderas utifrån resultatet. Det teoretiska resonemanget är att forskningens värde står i 
relation till vad den bidrar med i samhället (Degerblad & Hägglund 2001, 7). Tillämpade 
anslag, som vicerektorn beskriver, ges till forskaren vars forskning har tydlig 
industrirelevans. Att alltmer av lärosätets anslag är externa kan betraktas som en 
begränsning av friheten i bemärkelsen att forskningen kan behöva utformas efter externa 
finansiärers villkor. Den enskilda forskarens frihet kan på så vis inskränkas i och med att 
det inte finns medel till att forska om vad hen anser vara av kvalitet. I syfte att återkoppla 
till teoriavsnittet, kan jag konstatera att de reella rättigheterna till akademisk frihet i det 
här fallet påverkas av faktorer som finansiella resurser (Aberbach & Christensen 2017, 
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488). Detta resonemang stämmer även överens med vad prefekten och 
institutionsstyrelseledamoten svarade på frågan:  
 

Lite grann har förutsättningarna ändrats, inte friheten, men förutsättningarna 
för att kunna forska om vad man vill. […] det är inte så att någon är förbjuden 
att forska om någonting, men det kanske inte finns medel för att göra det. På 
så sätt hämmar externa finansiärer mer än universiteten. (Prefekt 2018, 
intervju) 

 

[…] jag hör ofta att många klagar på att de har för lite forskning, att det ges 
så lite VR-bidrag och då kan man ju inte forska alls, och det kanske man skulle 
tycka är en del av den akademiska friheten. (Institutionsstyrelseledamot 2018, 
intervju) 

 
Professorn berättade att hen inte har märkt av någon större förändring i 
forskningsfriheten, som hen beskrev den akademiska friheten, men menade att det finns 
vissa begränsningar av den: 
 

Inte så att jag har märkt det, och det kan ju bero på att jag själv har varit 
gynnad, men det tror jag inte. Däremot så har jag väl andra uppfattningar att 
administrativt har det ju blivit mer och mer byråkrati av olika slag och mer 
och mer direktiv uppifrån om olika saker. (Professor 2018, intervju) 

 
Professorns svar stämde med andra ord inte överens med vad prefekten menade om att 
externa finansiärer hämmar den akademiska friheten mer än vad universiteten gör. I en 
längre version av sitt svar beskriver hen vissa av dessa direktiv som 
”verklighetsfrämmande påfund uppifrån” (Professor 2018, intervju). Hen lägger dock till 
att inte alla förändringar kan betraktas som så, men utvecklar inte detta vidare. Hen ansåg 
emellertid att det är den ökade byråkratin och fler direktiv uppifrån som utgör de främsta 
förändringarna för den akademiska friheten vid institutionen. Hen utvecklade sitt 
resonemang med att beskriva vad denna ökade byråkrati innebär och vad direktiven 
handlar om: 
 

[…] mer och mer utvärderingar till exempel, så att jag får uppfattningen att 
mer och mer tid går åt för att utvärdera vad vi gör istället för att göra sakerna. 
Så att det är inte fråga om att friheten i sig minskas, men just sådana här 
kontrollåtgärder kring det hela inskränker ju arbetet och om inte annat tar det 
tid ifrån vad vi skulle göra annars. (Professor 2018, intervju) 

 
Här finner vi återigen en koppling till en av de teoretiska definitioner som hämtats av 
Aberbach och Christensen. Denna handlar om att lärare och forskare bör ha frihet från att 
behöva tjänstgöra i administrativa uppgifter, och återfinns i definitionens tredje punkt 
(Aberbach & Christensen 2017, 491). Med hjälp av vad professorn säger, kan jag 
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konstatera att denna definition handlar om att den akademiska friheten kan inskränkas av 
tiden som går åt till uppgifter av administrativ karaktär, som till exempel utvärderingar 
och övriga kontrollåtgärder. Att högre instanser vid lärosätet gör utvärderingar av lärare 
och forskares arbete, går i sin tur att koppla till linjeorganisationens principer om att 
utvärdering sker ovanifrån (SOU 2015:92, 71).  

Den sista frågan som berör hur den akademiska friheten upplevs vid 
institutionen, handlar om institutionens autonomi. Frågan om till vilken grad institutionen 
bör vara självbestämmande gentemot lärosätet utformades efter vad intervjupersonerna 
upplever att en institution bör ha rätt att fatta beslut om. Jag bedömer att prefektens svar 
ger en samlad bedömning för intervjupersonernas attityder till detta:  
 

Allting. Ja, jag tycker att man ska se det som ett helt enskilt företag, som ska 
ha rätt att avskeda, anställa, och … ha helt ekonomiskt ansvar. Vi behöver 
mycket större autonomi än vad vi har. (Prefekt 2018, intervju) 
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6 Slutsats 
Som nämnts, var syftet med undersökningen att konfrontera vissa av de teorier som finns 
om kollegial styrning, linjestyrning och akademisk frihet med hur det ser ut i praktiken 
vid en institution med en beslutande institutionsstyrelse.  
 Den första forskningsfrågan – hur personal med olika uppdrag vid en 
institution resonerar kring den beslutande institutionsstyrelsen som ett kollegialt organ – 
fick inget entydigt resultat. Intervjupersonerna verkade vara överens om att 
institutionsstyrelsens främsta uppgift är att fatta beslut – oavsett om dessa bereds i 
styrelsen eller inte. Ytterligare ett resonemang som fördes var att styrelsens uppgift var 
att kontrollera prefekten, och se till att denne inte missbrukade sin makt. Huruvida 
institutionsstyrelsen har reell makt i sin beslutsfattande roll, var intervjupersonerna inte 
helt överens om. Professorn menade till exempel att det finns mycket makt i att också 
delta i diskussion om förslag, och att bereda dessa. Det var förvånande att vicerektorn och 
prefekten, som utgör en del av chefhierarkin i linjen, verkade mest positivt inställda till 
styrelsens beslutsbefogenheter, medan institutionsledamoten själv inte riktigt kände till 
institutionsstyrelsens uppgift som beslutande organ.  
 Den andra forskningsfrågan – hur den akademiska friheten upplevs vid en 
institution med en beslutande institutionsstyrelse – är inte heller helt enkel att besvara. 
Alla var överens om forskningsfriheten som en viktig del av den akademiska friheten. 
Detta är inte särskilt överraskande i och med att alla är eller har varit verksamma vid 
institutionen som professorer. Undervisningsfriheten var inte lika självklar för alla, men 
det verkade snarare bero på skillnader i hur denna tolkades av intervjupersonerna. 
Professorn hade ett exempel på när den akademiska friheten – som hen definierade den 
och som den definieras i teoriavsnittet – inskränktes av prefekten. Eftersom det rör sig 
om samma institution, kan jag konstatera att prefekten också verkar ha 
beslutsbefogenheter i enlighet med linjestyrningens principer.  
 Målet med undersökningen att göra en explorativ studie. Resultaten kan inte 
generaliseras till alla institutioner i Sverige, och kanske inte heller till de institutioner som 
har beslutande institutionsstyrelser. Resultaten kan däremot ställas i kontrast till hur det 
ser ut vid institutioner som inte har beslutande institutionsstyrelser eller inga 
institutionsstyrelser alls. Den forskning som redan finns i ämnet ger en bedömning av hur 
akademisk frihet ser ut vid lärosäten generellt. Med anledning av att den här studien 
istället är av explorativ karaktär, kan jag argumentera för att den bidrar till forskning som 
redan finns i ämnet. Undersökningen kan, efter den samlade bedömningen av 
intervjupersonernas upplevelser, uppfattningar och attityder, ge ökad förståelse för hur de 
olika styrformerna och den akademiska friheten kan se ut enligt de reella rättigheter som 
lämnas utrymme för vid svenska lärosäten – eller åtminstone vid de lärosäten som har 
bevarat sina institutionsstyrelser med beslutsbefogenheter. 
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