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Abstract 

Hur kan universitet och högskolor styras och kontrolleras så att vi i 
samhället får den högre utbildning och forskning som vi behöver? 
Och vilket slags läroanstalter vill vi egentligen ha? Kan styrning och 
kontroll utformas på ett så flexibelt sätt att olika typer av universi-
tet (professionsuniversitet, breda universitet, spetsinstitutioner, 
statliga eller privata) kan utvecklas så gynnsamt som möjligt sida 
vid sida? 

I mitt projekt studerar jag hur den svenska högskolevärlden ser 
ut med utgångspunkt i en modell som skiljer mellan extern och in-
tern styrning och kontroll men också behandlar de olika verksam-
heterna, utbildning och forskning, separat. Frågeställningarna stu-
deras utifrån begreppen styrning och kontroll. 

En viktig dimension i arbetet är jämförelsen mellan den styrning 
och kontroll som präglar den offentliga förvaltningen generellt och 
högskolevärlden. Kan man urskilja en särskild modell för högsko-
lan eller rör det sig mest om samma generella metoder med vissa 
anpassningar? Internationella jämförelser är också av stort intresse. 
Jag studerar särskilt de universitetsreformer som genomförs i våra 
nordiska grannländer men också i Tyskland. 
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1 Inledning 
Vad för slags universitet vill vi ha? Den eviga frågan om vad ett 
universitet är kan visa sig ha betydelse, när vi diskuterar olika for-
mer av styrning och kontroll inom den stora sektor av offentlig 
förvaltning som universitet och högskolor utgör i Sverige. Men det 
gäller inte bara frågan om vilket slags former som är lämpliga utan 
förstås också vilken grad av intensitet i kontroll och styrning som i 
ett normativt perspektiv bör väljas. Det är också i högsta grad fråga 
om vilka förhållanden som över huvud taget anses behöva regleras 
eller styras på annat sätt av samhället. 

Att moderna universitet har andra betingelser än de medeltida 
skapelser som hade samma namn, både oundvikligt och naturligt. 
Som så ofta påpekats hör universiteten till de få organisationer som 
kan visa på en månghundraårig historia, och det säger sig självt att 
detta har sin grund i en förmåga till utveckling och förändring som 
egentligen är ganska anmärkningsvärd. 

Frågan är då vilka värden som i dag ska vägas in vid en begrun-
dan av universitetens ställning i samhället. Dystra röster hörs om 
skadligt inflytande från management- och ekonomismtrender. I en 
s.k. understreckare i Svenska Dagbladet relaterar Thomas Steinfeld, 
professor i kulturvetenskap från Luzern, hur läran om new public 
management enligt vissa forskare bidragit till både akademiska 
skandaler, avprofessionalisering och en skiktning mellan elitskolor 
och utbildningsfabriker. New public management har enligt förfat-
taren lett till en effektivitetskontroll som innebär att all verksamhet 
deformeras.1 

Styrningens utformning, omfattning och inriktning är av central 
betydelse för hur vetenskap och utbildning utvecklas. En viktig del 
av mitt forskningsprojekt om den rättsliga regleringen av universi-
tet och högskolor rör just frågan om hur universiteten styrs och 
bör styras och i anslutning till det hur en samhällelig kontroll i form 
av uppföljning, utvärdering, granskning och ansvarsutkrävande 

 
1 Thomas Steinfeld, SVD 2009-08-18. I artikeln citerar han bland annat den tyske socio-
logen Richard Münch: Globale Eliten, lokale Autoritäten, Bildung und Wissenschaft 
unter dem Regime von Pisa, McKinsey § Co, 2009, som anger att de nya universiteten 
som ska anpassas efter marknadens villkor, skapar fiktiva varor p.g.a. de ökade kraven 
på dokumentation och redovisning. 
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över verksamheten ser ut. Denna rapport fokuserar på styrnings-
frågorna. 

Jag behandlar först hur styrningen av de svenska universiteten 
och högskolorna utformas i dag. Därefter tar jag upp den s.k. auto-
nomiutredningens förslag till nya styrformer och den finska refor-
men av universitetsväsendet. 

2 Styrning i allmänhet och av högskolan 
i synnerhet 

De olika former av styrning som är aktuella när det gäller statens 
relation till sina förvaltningsmyndigheter brukar generellt med litet 
olika indelningar och terminologi röra sig om: 
 
 regelstyrning 

 resursstyrning 

 mål- och resultatstyrning 

 utnämningar 

 utvärdering och 

 nätverk 
 

Jag kommer att gå igenom varje punkt och ge exempel på hur de 
används för närvarande för att styra universitet och högskolor.  

Den generella styrning som sker eller förväntas ske genom reg-
ler, regelstyrningen, är något som förvånande nog inte alltid uppmärk-
sammas som en specifik styrform. Man talar i ställer om styrning 
genom särskilda regler som procedurstyrning och organisations-
styrning. Jag menar att det är mest adekvat att dela in regelstyrning-
en i olika grupper: regler om organisation, handläggningsregler eller 
procedurregler och materiella regler. De senare handlar om vilka 
befogenheter myndigheterna har, vad de ska och får göra, och vil-
ket innehåll deras beslut får ha. 

Det är väl känt hur den detaljerade regelstyrningen av bland an-
nat personalen vid universiteten i början av 1990-talet ersattes med 
vad man skulle kunna kalla ramlagstiftning och mål- och resultat-
styrning, samtidigt som resursstyrningen behöll sin avgörande be-
tydelse. 1992 års högskolelag som är ganska slimmad, kompletteras 
ändå med en omfattande högskoleförordning, förordningar om 
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uppdragsutbildning och instruktioner för olika forskningsinstitut, 
för att inte tala om alla föreskrifter som gäller generellt inom of-
fentlig förvaltning, eftersom högskolorna ju är förvaltningsmyndig-
heter. Här kan nämnas stora regelkomplex som förvaltningslagen 
och lagen om offentlighet och sekretess som exempel. Myndighets-
förordningen gäller bara till vissa delar för universitet och högsko-
lor. För forskningen specifikt kan man notera att styrningen främst 
tar sig formen av bestämmelser om organisationen och anställ-
ningsstrukturen. 

Bestämmelser om ledningsorganen är typiska uttryck för organi-
sationsstyrning liksom reglerna om lärarorganisationen och om orga-
niserandet av forskarutbildningen. I det senare fallet ser vi en också 
kraftig ökning av den form av regelstyrning som föreskrifterna om 
utbildning, handledning, studieplaner, betyg och examination i 
framför allt 6 kap högskoleförordningen utgör.  Det är i stor ut-
sträckning fråga om procedurstyrning. 

Resursstyrningen består i första hand av riksdagens anslagsbeslut 
och regeringens regleringsbrev som till viss del är generellt utfor-
made men också innehåller anslagsberäkningar, anvisning av medel 
och uppdrag med s.k. särskilda åtaganden till enskilda högskolor. 
Resursstyrningen för forskningsmedlen sker också genom indirekt 
fördelning över forskningsråden och forskningsstiftelserna. Just nu 
pågår en omläggning av resursstyrningen av forskningsmedel. De 
direkta fakultetsmedlen övergår successivt från en historiskt be-
tingad fördelning till en resultatbaserad. 

Mål- och resultatstyrningen kommer främst till uttryck i reglerings-
brevens särskilda bestämmelser om vad som ska uppnås under en 
angiven period kopplat till krav på uppföljningar och återredovis-
ning. Indirekt blir ju resultatstyrningen en del av resursstyrningen 
av forskningsmedlen liksom det redan tidigare varit en del av styr-
ningen av medel till grundutbildningen. 

Styrning genom utnämningar har också haft olika utformning: den 
modell som för närvarande tillämpas innebär att regeringen for-
mellt behållit sitt inflytande genom att tillsätta en majoritet av sty-
relseledamöter och rektor. Samtidigt har processen förändrats så att 
det numera är universiteten själva som föreslår vilka som ska bli 
externa styrelseledamöter. Liksom tidigare är det styrelsen som fö-
reslår regeringen vem som ska bli rektor. Regeringen har alltså 
medvetet avstått från en del av sin styrande makt genom dessa re-
gelförändringar. 
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Denna fråga kan naturligtvis ses som en del av organisationsstyr-
ningen, men utnämningsmakten har ett personligt element som gör 
att den brukar redovisas som en separat styrform. Även om själva 
makten att utnämna grundar sig på en föreskrift är utnämningen i 
sig ett individuellt beslut. Tidigare, före 1992 års högskolelag, hade 
regeringen ett betydligt större inflytande över universitetens ledan-
de befattningar genom att alla professorer anställdes av regeringen 
efter förslag från universiteten. Regeringen bestämde då också 
inom vilka discipliner det skulle finnas professurer. 

Utvärdering av verksamheter förknippas ofta med kontroll. JO 
gör inspektioner, Högskoleverket granskar utbildningar för att 
kunna bedöma om examensrätter ska återkallas, betygsnämnden 
granskar avhandlingens kvalitet för att bedöma om den ska god-
kännas för att ingå i doktorsexamen.  Universitetens självvärdering-
ar och även andra utvärderingar av utbildning och forskning syftar 
mer till att utveckla, förnya och förbättra olika aspekter, t.ex. kvali-
teten i undervisningen. Men det intressanta med utvärdering i det 
här sammanhanget är dess styrande effekter. De normer som ut-
vecklas vid interna utvärderingar, som sker vid examination och 
rekryteringar liksom vid utvärdering av forskningen, har en styran-
de effekt på hur man väljer att utforma verksamheten i fortsätt-
ningen. 

Även det som uppenbart är en form av kontroll, t.ex. Högskole-
verkets granskningar av utbildningskvalitet, har självfallet styrande 
effekter. Det kan gälla vilken personal man anser sig behöva rekry-
tera eller vilka ämnen som ska ingå i ett visst utbildningsprogram 
och vilka mål som ska ställas upp i utbildningsplaner och kurspla-
ner. Resultat av utvärderingar leder till ny styrning, utformning av 
utvärdering styr i sig verksamheten. Om ett universitet får ”an-
märkningar” om brister i internationaliseringshänseende eller sam-
verkansfrågor påverkar det agerandet framöver. När målen om 
breddad rekrytering eller jämställdhet inte nås likaså. 

Slutligen kan man fundera över i vilken utsträckning nätverksstyr-
ning är en realitet i högskolevärlden. Begreppet är oklart i sig och 
det förknippas ofta med begreppet governance som tar sikte på att 
kontrastera den beskrivning av styrning som utgår från ett hierar-
kiskt uppbyggt system med påverkan som utgår från horisontella 
relationer. Den styrning som kan sammanfattas med beteckningen 
Bologna innehåller sådana moment, där de olika europeiska univer-
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siteten och deras organisationer deltar i uppbyggnaden av nya ut-
bildningssystem och utvärderingssystem.  

Till allt detta kan läggas informella kontakter och informations-
utbyte som också i många fall kan ha en styrande verkan. I syste-
met med mål- och resultatstyrning ingår som ett viktigt moment de 
budgetdialoger som ministrarna eller deras chefstjänstemän håller 
med myndighetschefer, t.ex. rektorer och förvaltningschefer. Där 
kan förekomma att det ges signaler om vilka utbildningar som man 
borde satsa mer på eller t.o.m. synpunkter på särskilda personal-
ärenden som departementet av någon anledning fått kännedom 
om. Men även kontakter i annan form, t.ex. telefonsamtal med 
uppmaningar av olika slag kan vara ett sätt att påverka högskole-
ledningar som ska ta ställning till samarbeten eller utbildningssats-
ningar. I ett rättsvetenskapligt sammanhang blir det i sådana fall 
närmast fråga om att försöka fastställa om det rör sig om ett otillå-
tet ministerstyre eller en otillåten inskränkning av myndighetens 
självständighet i ett enskilt ärende. 

3 Så kan det te sig 
En högskola eller ett universitet är alltså i dag utsatt för offentlig 
styrning med ett flertal olika metoder och en analys av denna 
mångfald kan ha olika utgångspunkter. En jämförelse bakåt kan 
söka besvara hur universitetens ställning har förändrats, en jämfö-
relse med andra förvaltningsmyndigheter eller med andra slags or-
ganisationer kan söka besvara frågor om i vilken utsträckning styr-
ningen är avpassad efter de skilda verksamheter det gäller. Med en 
internationell jämförelse i högskolevärlden kan man belysa i vilken 
mån generella trender avspeglas i det svenska sammanhanget. 

Allt som allt visar olika genomgångar att det är en bred arsenal 
av styrformer som utnyttjas. Man kan alltså inte skapa sig en full-
ständig bild av situationen genom att enbart studera regelstyrningen 
eller målstyrningen eller någon av de andra. Och man bör inte bli 
överraskad om en ”frihetsreform” som minskar t.ex. regelstyrning-
en snabbt följs av eller sammanfaller med ett starkare tryck på upp-
följning, kvalitetsgranskningar och kontroll eller styrning genom 
utnämningar och procedurföreskrifter eller kanske en kombination 
av styrningsinsatser. Så skedde som en direkt följd av 1992 års av-
reglering. Det här gör också att det är svårt att rättvist jämföra uni-
versitetssystemen i olika länder. 
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För att komma vidare krävs ingående studier av hur de olika styr-
ningsformerna används och vilket innehåll styrningen har. Hur ut-
formas t.ex. anslag och regleringsbrev för att styra resurstilldelning-
en och hur detaljerade är de beslut som gäller användningen av re-
surserna? Eller skulle man kunna använda kontrakt i ställer och vil-
ka effekter får det i så fall? Föreskrifter kan ha olika vikt, beslutas 
av riksdagen genom lag, av regeringen genom förordningar och i 
vissa fall även på lägre nivå. Högskoleverket har t.ex. rätt att med-
dela föreskrifter om uppdragsutbildning. 

I vilken utsträckning regleras den interna organisationen? Insti-
tutionerna på ett universitet ”finns inte” i högskoleföreskrifterna 
utan lämnas helt åt det enskilda lärosätet. Däremot regleras fakul-
tetsnämnderna och deras ansvar liksom studentinflytandet. Det sär-
skilda organet för lärarutbildning är specialreglerat på ett sätt som 
är ett uttryck för ett konkret styrningsbehov. 

Den mångfacetterade bild av styrningen som på så sätt fram-
kommer måste sättas i relation till något för att kunna värderas. Är 
styrningen avvägd och effektiv i förhållande till de mål och före-
ställningar om vad organisationen ska stå för som också kan vaskas 
fram ur styrdokumenten? 

I den senaste forskningspropositionen finns ett antal uttalanden 
om de mål som forskningspolitiken bör främja och de värden som 
ska beaktas.2 På ett flertal ställen i texten lyfts målsättningarna 
fram. Regeringen vill med hjälp av forskningssatsningar uppnå 
ökad konkurrenskraft och bidra till en hållbar tillväxt. Man önskar 
att forskningspolitiken ska utformas för att öka nyttiggörandet av 
forskning i samhället. 

Vilka värden säger man sig samtidigt vilja värna? Ja, det rör sig 
om fri, obunden forskning: grundforskningen ska stärkas. Men 
forskningen bör i hög grad bidra till nytta för samhället. Att forsk-
ningen ska vara av hög kvalitet understryks också. 
 
Vilka metoder väljer man då för att styra mot dessa mål? 

Det viktigaste inslaget i propositionen är givetvis modellen för 
styrning av resurserna till forskningen. De direkta fakultetsmedlen 
förstärks men beräknas i större utsträckning efter kvalitetsbedöm-
ningar och visad förmåga att få externa anslag. De kvalitetsindika-

 
2 Prop 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation. 
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torer som ska användas utgår från den tidigare forskningens resul-
tat i form av citeringar och vetenskaplig produktion. En mer direkt 
styrning sker på ett antal s.k. strategiska områden som utpekas av 
regeringen och där särskilda medel ska fördelas av forskningsråden. 
Där har regeringen med hjälp av Vetenskapsrådet valt ut t.ex. can-
cerforskning och diabetesforskning, liksom energi- och klimat-
forskning. Forskning om två regioner: Ryssland och Mellanöstern, 
anses också strategiska liksom forskning om förutsättningar för till-
växt. 

Men man ger också ett större utrymme för intern styrning av re-
surserna till forskningen på lärosätena. Högskolorna ska kunna 
omdisponera forskningsmedlen mellan de olika fakultetsnämnder-
na. Tidigare har detta endast kunnat ske i begränsad omfattning. 
Riksdagens fördelning av medel till de olika vetenskapsområden 
som universitetens forskning indelats i, har av högskolestyrelserna 
kunnat omdisponeras med högst 3 procent av varje anslagspost. 
Nu har indelningen i vetenskapsområden avskaffats och universite-
ten får ett ramanslag för forskningen. Hur regeringen beräknat 
medlen med utgångspunkt i de olika fakultetsområdena framgår av 
beslutet, men det är meningen att universiteten ska få större ut-
rymme för intern omfördelning. 

Eftersom man särskilt lyfter fram behovet av att stärka innova-
tionsverksamheten i anslutning till framgångsrik forskning är det 
intressant att se på hur man söker påverka detta. Det sker framför 
allt genom följande åtgärder: Nya finansiella resurser ska fördelas 
till holdingbolag och innovationsforskning. Nya medel ges också 
till de universitet som har holdingbolag. 60 miljoner fördelas 2010 
till åtta universitet som ska inrätta innovationskontor till stöd för 
forskare och för att underlätta att forskningsresultat kan omsättas i 
innovationer. Avsikten är att medel ska avsättas särskilt för detta 
även fortsättningsvis. Ett förtydligande av regelverket om högsko-
lans ansvar på detta område görs också. I högskolelagens 1 kap 2 § 
sägs nu om det som tidigare inofficiellt kallats tredje uppgiften att 
högskolorna ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid hög-
skolan kommer till nytta. Man betonar i propositionen att detta inte 
är någon ”tredje uppgift” men ett ansvar som ska vara integrerat 
med ”högskolans samlade uppgift”, alltså rimligen de huvudsakliga 
uppgifterna utbildning och forskning. Hur denna integration ska 
ske lämnas öppet. Lärosätena får inga nya befogenheter och lärar-
undantaget består. Däremot avser man reglera vissa moment för att 
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uppnå större framgång i innovationsverksamheten. Forskare ska 
åläggas en skyldighet att underrätta arbetsgivaren om att en paten-
terbar uppfinning gjorts. I regleringsbrev avser regeringen ge läro-
sätena i uppdrag att årligen rapportera till regeringen om hur hol-
dingbolagen utvecklas. Det finns också ett uttalat krav på att de lä-
rosäten som inte har holdingbolag och särskilda resurser ska få 
möjlighet att samarbeta med de utpekade universiteten. Även detta 
arbete ska återrapporteras. Slutligen aviserar regeringen att man ”på 
sikt” ska ge lärosätena större frihet i att disponera medel så att vinst 
från bolagen ska kunna delas ut till lärosätet och att donationsme-
del ska kunna ges till holdingbolagen. 

 Den regelstyrning som ligger i paketet kan knappast förväntas 
ha någon starkt pådrivande effekt. Det gäller verksamhet som re-
dan pågår sedan ganska lång tid på de berörda lärosätena. Men 
denna verksamhet kan troligen få ökad intensitet och även legitimi-
tet och stöds förstås av de särskilda rapporteringskraven och fram-
för allt av förstärkningen av resurserna. 

4 Självständiga lärosäten 
Hur högskolan ska styras framöver känns just nu som en ganska 
öppen fråga. Den tidigare utredningen om universitetens ställning, 
den s.k. autonomiutredningen, lämnade sitt betänkande för knappt 
ett år sedan.3 Remissutfallet var blandat med flera övervägande kri-
tiska röster. Det stod också snart ganska klart att finansdeparte-
mentet var negativt till utredningens förslag som därför inte ens 
skickades ut på remiss förrän flera månader gått. Under hösten på-
går arbete i utbildningsdepartementet med att skriva proposition 
som väntas komma till riksdagen under tidig vår. 

Förslaget i betänkandet är intressant ur styrsynpunkt, eftersom 
utredningens mandat var att undersöka möjligheterna till ökad au-
tonomi för högskolorna. I korthet innebär förslaget att universitet 
och högskolor blir självständiga lärosäten, ett slags offentligrättsliga 
inrättningar (något som i tidigare juridisk doktrin skulle kallas an-
stalter), som inte är förvaltningsmyndigheter utan juridiska perso-
ner. Man kan göra en jämförelse med kommunerna som ju ingår i 
”det allmänna” men inte i den juridiska personen staten. Tanken i 
utredningen var att regleringen genom föreskrifter skulle hållas på 

 
3 SOU 2008:104 Självständiga lärosäten 
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en miniminivå, att riksdagen skulle inrätta och kunna avskaffa lä-
rosäten och att regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-
mer skulle besluta om examensrätter. I största möjliga utsträckning 
skulle verksamheten regleras i lag eller av lärosätena själva, medan 
regeringens möjligheter att utfärda föreskrifter borde begränsas. I 
förslaget efterlyser man också vissa grundlagsändringar, något som 
i praktiken innebar en direkt passning till den samtidigt pågående 
grundlagsutredningen. I dess betänkande infördes också öppningar 
för en ny associationsform för högskolan. Autonomiutredningen 
föreslog att en stor del av det generella regelverket fortfarande ska 
gälla för högskolan, vilket innebär både styrning och kontroll. För-
valtningslagen, arkivlagen, offentlighetslagstiftningen och regler om 
internrevision ska tillämpas och verksamheten ska vara föremål för 
kontroll av JO, JK och Riksrevisionen och tillsyn av Högskolever-
ket. Den direkta styrningen minskar ändå avsevärt, vilket en jämfö-
relse mellan den nuvarande högskolelagen och särskilt högskole-
förordningen och förslaget till lag om självständiga lärosäten visar. 

Lagen innehåller åtta kapitel och sammanlagt 83 paragrafer, att 
jämföra med den nu gällande lagen, som har fem kapitel och 53 
paragrafer. Ingen särskilt imponerande avreglering, kan man tycka. 
En stor skillnad är ändå att hela högskoleförordningen försvinner, 
förutom själva examensordningen och regler om grundläggande 
behörighet till utbildning, som förutsätts utfärdas av regeringen. 
Förordningen består i dag av 10 kapitel och av över 200 paragrafer 
i dagsläget (ändringstakten är relativt hög, så paragrafantalet för-
ändras snabbt). En del bestämmelser, främst när det gäller utbild-
ningen, har i utredningsförslaget flyttats från förordningen till la-
gen. Det är alltså med en sådan ytlig jämförelse fråga om en ganska 
omfattande avreglering och en markering genom lagstiftningsfor-
men att bestämmelserna har en något längre varaktighet och ska 
vara något mer skyddade från snabba initiativ från regeringen. 
 
Hur ser det då ut med styrningens omfattning i de avseenden som jag diskute-
rat tidigare? 

Ja, regelstyrningen minskar alltså, men en stor del av de grund-
läggande bestämmelserna avseende ledning, organisation och ut-
bildning finns kvar i lagen. Styrelsen föreslås fortfarande bestå av 
en majoritet externa ledamöter, utsedda av regeringen men på för-
slag av lärosätet. Styrelsen utser på eget ansvar rektor. Studentinfly-
tande garanteras och det kollegiala inflytandet markeras genom 
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bland annat en föreskrift om kollegiala beslutsorgan. Minst ett så-
dant måste finnas och sammansättning och utseende av ledamöter 
regleras. Lärosätet får dock möjligheter att själv i stor utsträckning 
fatta beslut om regler för organisation, arbetsfördelning, handlägg-
ning av ärenden och övriga former för verksamheten. En stor för-
ändring rör personalen som inte längre ska vara statsanställd. Som 
en konsekvens av det bortfaller också den särskilda regleringen av 
de statligt anställda i lagen om offentlig anställning och anställ-
ningsförordningen liksom andra bestämmelser om statligt anställda. 
Hela lärarorganisationen förväntas lärosätena själva bestämma om, 
vilket innebär att mer än fyrtio paragrafer i högskolelagen försvin-
ner.  Lärosätet får alltså även bestämma om regler i antagningsord-
ning och anställningsordning. Ansvaret för utvärderingar av kvalite-
ten i verksamheten läggs primärt på varje lärosäte, medan Högsko-
leverket föreslås få ansvar för extern granskning av högskolornas 
eget kvalitetsarbete. Lärosätena ansvarar för att utvärderingar sker 
regelbundet och att resultaten offentliggörs. En öppen fråga är en-
ligt utredningen om beslut om examensrätter ska fattas av regering-
en eller av Högskoleverket. 

Statens finansiella styrning ska ske genom avtal, där statens upp-
drag fastställs liksom villkor bland annat om redovisning av upp-
dragen formuleras. Dessa verksamhetsavtal tänks alltså ersätta da-
gens regleringsbrev. Kommentarerna kring dessa avtal är få i be-
tänkandet, och det lämnas öppet om avtalen ska vara helt eller del-
vis likalydande för alla lärosäten. Det som understryks är att avtalen 
inte får strida mot bestämmelser i lagen (vilket kan förefalla ganska 
självklart) och att forskningens frihet och undervisningens veten-
skapliga grund måste respekteras. Avtalen kan liksom reglerings-
breven förväntas innehålla både en generell del och en del som rik-
tas till det enskilda lärosätet.  

Utredningen sammanfattar själv övervägandena om styrningen 
på det sättet att det blir fråga om en kombination av olika former: 
organisations- och procedurstyrning, resursstyrning och resultat-
styrning och, i blygsam omfattning, utnämningsstyrning. Man be-
tonar vikten av att detaljreglering och pekpinnar undviks från poli-
tiskt håll i framtiden. 

Den horisontella styrningen genom avtal är alltså den nya ingre-
diens som förväntas ge tillräckligt inflytande för finansiären och ett 
visst ökat inflytande för den andra kontraktspartnern, lärosätet. 
Mot den bakgrunden är betänkandet ganska fåordigt angående 
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formerna och innehållet i avtalen, men man ser framför sig relativt 
långa avtalsperioder, kanske fyra år. Man anger också att avtalen 
ska innehålla preciserade uppdrag och överenskommelser om hur 
uppdragen ska redovisas och utvärderas. Vissa delar av detta tänks 
bli så omfattande att det inte kan skötas direkt av departementet 
utan kanske bör överlåtas till Högskoleverket eller något annat or-
gan. 

5 Avtal som styrmedel 
Avtal om hur offentligt finansierad verksamhet ska utföras blir allt 
vanligare, i takt med att formellt privaträttsliga aktörer får i uppdrag 
att utföra offentlig verksamhet, och det uppmärksammas också 
mer och mer i litteraturen.4 En viktig utgångspunkt är att det rätts-
ligt sett inte finns någon särskild avtalsform som är anpassad till 
just rättsförhållanden mellan stat eller kommun och enskilda. I den 
finska förvaltningslagen regleras däremot ingående av förvaltnings-
avtal som en form av offentlig verksamhetsutövning. Bestämmel-
serna är dock inte direkt tillämpliga för regeringen. Diskussionerna 
om avtal som styrmedel i den offentliga rätten handlar ofta om hur 
förvaltningsmyndigheter kan agera med hjälp av avtal i stället för 
ensidiga förvaltningsbeslut, medan den typ av avtal som det här rör 
sig om, ett alternativ till regleringsbrev och förordningar, inte har 
diskuterats lika ofta. 

Argument för avtal brukar vara att de medger en flexibilitet som 
föreskrifter saknar. Förhållandet mellan avtalsparterna är mer jäm-
bördigt, en horisontell relation, som autonomiutredningen uttryck-
er det, än det hierarkiska formella förhållande som råder mellan re-
geringen och myndigheterna (myndigheterna lyder under regering-
en). I ett avtalsförhållande som är så pass ojämlikt i styrkeförhål-
lande som det mellan staten och enskilda lärosäten, vilka är till 
största delen beroende av den statliga finansieringen, framstår det 
som ett önsketänkande, när det talas om en förstärkt autonomi. De 
avtal som staten ingått med de privata lärosätena Chalmers och 
Högskolan i Jönköping är förvillande lika regleringsbreven. Men 
det kan vara en fördel att inte vara indragen i den vanliga budget-

 
4 Två intressanta artiklar med detta tema återfinns i Nordisk Administrativt Tidskrift, 
2003: 4, där Thomas Bull skriver om Föreskrift eller förhandling. Avtalet som styrmedel 
– ett konstitutionellt perspektiv, och Olli Mäenpää behandlar frågan om Förvaltnings-
avtal i den moderna förvaltningsrätten. 
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processen utan agera i en annan konstellation, där rollerna inte är 
på förhand givna och likheterna med de statliga förvaltningsmyn-
digheterna inte blir utslagsgivande i så stor utsträckning som i dag. 
En sådan effekt blir förstås betydligt kraftigare om alla lärosäten 
omfattas jämfört med situationen i dag, när avtalsskrivandet för 
departementet måste framstå som ett störande inslag i det annars 
homogena upplägget. 

Förslagen från styrutredningen om en minskad målstyrning i re-
gleringsbrev och en ökad användning av styrning genom myndig-
hetsinstruktionen skulle för övrigt också kunna medföra en något 
mer långsiktig planeringshorisont för myndigheterna i allmänhet.  

6 Offentligrättsliga inrättningar 
Finland har marscherat raskare i införandet av en universitetsre-
form och det är ganska naturligt att jämföra hur man där sett på 
frågorna om styrning och kontroll över högskoleväsendet. Enligt 
den nya lagen blir universiteten den 1 januari 2010 offentligrättsliga 
inrättningar med undantag av det nya Aalto-universitetet och Tam-
merfors tekniska universitet som är stiftelser.5 Universiteten inrät-
tas av riksdagen och räknas upp i lagen. Däremot finns ingen re-
glering i lagen av hur lärosätena kan upphöra. Det framgår i stället 
av konkurslagen att de själva ansvarar för sina ekonomiska förbin-
delser och kan gå i konkurs. Här kan man tala om en styrelse med 
fullt ansvar! Lagen är tämligen omfattande med 90 paragrafer. Vid 
sidan av lagen förutsätts universiteten själva besluta om interna reg-
ler i en instruktion. Lagen fastställer också att universiteten har 
självstyrelse i enlighet med grundlagen och att de vid beredning av 
lagförslag som berör dem ska få avge utlåtande. 

Studenterna är liksom i det svenska förslaget en del av universi-
tetet (universitetssamfundet) men till skillnad mot de svenska för-
slagen och besluten tillhör de finska studenterna därmed också den 
studentkår som enligt lagen ska finnas och har en fastställd organi-
sation, lagfästa uppgifter och rätt att ta ut medlemsavgifter. Just när 
det gäller studentkåren förutsätts statsrådet utfärda förordning om 
olika organ vid sidan av fullmäktige och styrelsen. 

En annan intressant skillnad är att den finska universitetsstyrel-
sen, som utses av det interna organet universitetskollegiet med re-

 
5 Universitetslagen (2009:558). 
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presentanter för anställda och studenter, kan ha en majoritet av in-
terna företrädare, som väljs av respektive grupp. Antalet bestäms 
av kollegiet. I styrelsen ska ingå professorer, andra lärare och an-
ställda samt studenter. Därutöver ska minst 40 procent vara externa 
men utses av kollegiet.  Grundlagsutskottet reagerade över det ur-
sprungliga förslaget som innebar att hälften av ledamöterna i styrel-
sen skulle vara externa och ansåg att lagen borde lämna över till 
universitetet att bestämma om majoritetsförhållandet. Rektor utses 
av styrelsen. 

Även i Finland blir personalen privatanställd men det finns sär-
skilda bestämmelser om professorer, hur de ska anställas och vilka 
deras uppgifter är. Bland annat föreskrivs ett sakkunnigförfarande 
med vissa undantag. Däremot har den inre organisationen inte ob-
ligatoriskt något kollegialt ledningsorgan motsvarande fakultets-
nämnderna. 

I Finland finns inget inslag av utnämningsstyrning, men inslagen 
av procedurstyrning är många. Professorernas ställning har i Fin-
land ägnats viss uppmärksamhet, medan man i det svenska försla-
get är mer mån om att garantera ett kollegialt inflytande på utbild-
nings- och forskningsfrågor. I båda fallen lyser en närmare re-
glering av examinationen i forskarutbildningen med sin frånvaro. 
En regel om offentlig disputation anses i det svenska förslaget till-
räckligt, och lärosätet får i övrigt ansvar för att ha t.ex. regler om 
betygsnämnd för att garantera kvaliteten. 

När det gäller departementets styrning återkommer i Finland de 
kontrakt som redan före universitetsreformen införts för universi-
teten, samtidigt som statsrådsförordning används för att närmare 
reglera särskilt studerandefrågor. I den finska lagen ägnas ett helt 
kapitel åt styrning och offentlig finansiering som regleras av ett av-
tal för ett antal år mellan undervisningsministeriet och det enskilda 
universitetet. I avtalen ska kvantitativa och kvalitativa mål anges 
och anslagen beräknas. Hur utbetalning, ev. återkrav, uppföljning 
och rapportering kan ske regleras i lagen. 

För att närmare bedöma styrningens omfattning i de båda län-
derna i dagens läge skulle det krävas en ingående jämförelse mellan 
dessa avtal och våra regleringsbrev men även en noggrannare 
genomgång av föreskrifter på olika nivå. Hela frågan om forsk-
ningsfinansieringens olika former måste jag också förbigå här. 
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7 Avslutande reflektion 
Jag inledde med att fråga vad för slags universitet vi vill ha. Den 
styrning som gäller för dagens universitet får sägas vara i hög grad 
präglad av tanken om ganska likriktade organisationer som ska ut-
värderas med en och samma måttstock, ha enhetligt utformade reg-
ler för allt från studieplaner till lärarrekrytering och lyda under 
samma återrapporteringskrav. Likriktningen underlättar förstås 
jämförbarheten, vilket är viktigt för den som ”utsätts för” högre 
utbildning och kort sagt vill veta vad man får för besväret. Men 
snäva ramar innebär en risk för att kreativitet och utveckling häm-
mas.  

Autonomiutredningens ambitioner att söka öppnare former för 
verksamhetsstyrningen är viktiga att ta tillvara, även om det verkli-
gen inte är självklart att en styrning genom avtal i stället för re-
gleringsbrev är någon enkel framgångsväg. Vad gäller regelstyr-
ningen bör man observera att smart utformade regler kan vara ett 
stöd och innebära att man värnar om grundvärdena genom att sätta 
upp spärrar för godtycke, osaklighet och maktövergrepp. Det 
krävs med andra ord ganska ingående överväganden, när man 
ska skapa nya regelverk och styrformer, även då ambitionen är 
att avreglera och styra mindre.  
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