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ur vi än vänder och vrider på frågan är det svårt att hävda 
något annat än att verksamheten vid universitet och högskolor 

är grundläggande. Vad som där försiggår avgör våra möjligheter att få 
ut det mesta och bästa möjliga av näringslivet, skolan, sjukvården, 
rättsväsendet, kulturen och för den delen också politiken. Om detta 
är alla överens.

Enigheten är så öronbedövande att universitetspolitiken numera 
praktiskt taget uteslutande omtalas som förvaltningspolitik. Som 
mått på framgång gäller ett mekaniskt räknande på genomströmning 
oavsett kvalitet och mängden publikationer oavsett innehåll. Alla 
tycks ta för givet att universitetspolitiken genom new public manage-
ment har funnit sin slutliga form. Inom ramen för ett brett samför-
stånd verkar det enda som återstår vara att på statistisk grund 
effektivisera. Att så skulle vara fallet vägrar jag acceptera. För att göra 
verksamheten vid universitet och högskolor effektivare krävs, enligt 
vad jag här kommer att hävda, en mer verklighetsnära tolkning av 
relationen mellan ”beställare” och ”utförare”. Vi behöver besinna vad 
som är syftet med verksamheten. På den grundvalen finns det sedan 
skäl att överväga en radikalt annorlunda maktfördelning mellan sta-
ten och universitetslärarna.

Före och efter andra världskriget

Som bakgrund behöver vi erinra oss de formativa momenten under 
en period som sträcker sig från mitten av 1800-talet fram till våra 
dagar. Om vi delar den perioden i två ungefär lika långa skeden fram-

* Framställningen ansluter nära till Gustavsson 2016. Sättet att ställa problemet och 
förslaget till lösning motiverar jag där utförligare.
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står det sista mellankrigsåret 1939 som mittpunkten. utvecklingen 
före andra världskriget var kvantitativt blygsam men strukturellt for-
mativ. Forskning och utbildning rörande teknisk, medicinsk, odonto-
logisk, juridisk och lantbruksvetenskaplig praxis fann under den tiden 
sin organisatoriska form. Om detta kan vi läsa i Henrik Björcks fyl-
liga skildring av hur Chalmers tekniska Högskola växte fram (Björck 
2004).

Det nya som tillkom efter 1945 var att lösningen inte längre ansågs 
vara att även praktiskt motiverad forskning och utbildning samorga-
niseras. Den efter andra världskriget tillkomna ”sektorsforskningen” 
var tänkt att bedrivas på ett annat sätt än vad som före 1939 hade varit 
normen för hur ingenjörer, läkare, tandläkare, jurister och agrono-
mer förvaltade och utvecklade teorin för skilda former av praxis. när 
tidigare generationer hade organiserat forskning och högre utbild-
ning sektoriellt, hade det skett enligt mönster från naturvetenskap 
och humaniora. undervisning och forskning hade organiserats till-
sammans. Skillnaden hade ”bara” varit att det gemensamma intellek-
tuella intresset avsett yrkespraxis och inte i första hand världsbild och 
kulturgemenskap. Efter 1945 kom den tillkommande forskningen 
rörande praxis i arbetsliv, undervisning, boende, energihushållning, 
bistånd, miljöfrågor och socialtjänst att organiseras annorlunda. 
Verksamheten kom att stödjas av särskilda finansieringsmyndigheter. 
Dessa inriktades på att projektvis engagera universitetslärare. Frågan 
om undervisning av studenter lämnades utanför. Forskningen skulle 
bedrivas inom avgränsade områden, skild från utbildningen.

Den nya idén utgick från krigsårens erfarenheter av uppdrags-
forskning. Poängen hade då varit att en verklig beställare efterfrågade 
ett bestämt resultat i form av ett vapensystem eller en ersättning för 
knappa importerade varor som gummi och kaffe. Men det som efter 
kriget beställdes var inte svar på bestämda frågor av verkliga aktörer. 
I stället rörde det sig om ett bredare upplagt studium av praxis. Dessa 
nya praxisområden skulle inte bara undersökas utan urskiljbar bestäl-
lare utan även utan att samtidigt utbilda några studenter.

Av ännu bristfälligt utredda skäl värjde sig den tillkommande sek-
torsforskningen mot den form av forskning förenad med utbildning 
– det vill säga i praktiken fackhögskolor och specialfakulteter – som 
under artonhundratalet och mellankrigstiden hade etablerats och 
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vuxit sig stark avseende teknik, medicin, odontologi, juridik och lant-
bruksvetenskap. Den nya ansatsen var i stället att forskningen kunde 
och borde renodlas. Bedömningar av dess värde i relation till praxis 
skulle göras av lekmannastyrelser och anställda tjänstemän på under-
förstått mandat från marknaden och politiken (Stevrin 1978, 81–179). 

Mot slutet av 1980-talet verkade det som om det skulle gå att 
avskaffa detta främjande av forskning utan beställare och utan inord-
nande i något utbildningssammanhang. Det kunde ske – bedömde vi 
som då hade den ambitionen – genom att på alla områden kombinera 
forskning och högre utbildning. Det föreföll ligga inom möjligheter-
nas gräns att även den efter andra världskriget tillkomna praxisforsk-
ningen kunde kombineras med utbildning och bedrivas inom ramen 
för fakulteter (von Sydow 1989; Gustavsson 1989).

Så blev det emellertid inte. utvecklingen blev en annan än vad vi 
som då arbetade med dessa frågor önskade. I stället har vi fått bevittna 
en kraftig förskjutning i rakt motsatt riktning. Omfattningen av den 
efter kriget tillkomna sektoriella verksamheten utan beställare och 
utan vidhörande utbildning har med tiden kommit att öka i stället för 
att minska i omfattning.

På åttiotalet anade vi inte att ytterligare stora resurser för sektors-
forskning skulle komma att tillföras på nittiotalet. Det som fick avgö-
rande betydelse var användningen av de avvecklade löntagarfonderna 
för sektoriella ändamål. Därtill kom unionsmedlemskapet och den 
ännu större vikt som på ett europeiskt plan lades vid den nya formen 
av sektorsforskning. uppdrag utan vare sig uttryckliga beställare eller 
studenter blev genom detta dubbla gynnande ännu bättre finansie-
rade och kom att aktivt marknadsföras som något historiskt nödvän-
digt.

Denna sektorsforskning utan vare sig identifierade beställare eller 
studenter har kommit att motiveras av ett teoretiserande längs två 
huvudlinjer. Dels hävdas det att mode 1, verksamhet på eget program-
ansvar, med historisk nödvändighet är på väg att ersättas av mode 2, 
uppdrag utan vare sig beställare eller studenter. Dels hävdas det att 
den ”linjära” föreställningen om att vetenskapliga upptäckter föregår 
praktiska tillämpningar – också detta med nödvändighet – måste 
ersättas av en ”cirkulär” föreställning om allt försiggår samtidigt.

Inom ramen för detta nya teoretiserande var tanken att universi-
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tetspolitiken borde vägledas av idén om ”innovationssystem” (Eklund 
2007, 85–136) styrda av en ”postakademisk” (Benner 2001, 209–231) 
viljeinriktning. Föreställningen om samhälleliga uppdrag utan vare 
sig identifierbara beställare eller enrollerade studenter förstärktes 
ytterligare med stöd av dessa nya ledord. Den blev till och med ännu 
mera formativ än den hade varit före det stora resurstillskottet på nit-
tiotalet (Gustavsson 2007, 82–91 och 2014, 31–40).

Skilda anslag för forskning och utbildning

när antalet studerande kraftigt expanderade på sextio- och sjuttio-
talen övergavs det tidigare sättet att sammanhållet finansiera de högre 
läroanstalterna. Enligt denna äldre ordning hade universiteten till-
förts byggnader, materiel och tjänster oavsett om dessa skulle använ-
das för forskning eller utbildning. Det var den akademiska infrastruk-
turen som finansierades, inte respektive grundfunktion.

två argument ansågs tala för att bryta med den tidigare finansie-
ringsmetoden och i stället anslagstekniskt skilja mellan de båda verk-
samheterna. Det ena var bristen på lärare för det snabbt växande 
antalet studenter inom de ”torra” delarna av våra högskolor och uni-
versitet. Vad som under expansionsfasen där behövdes var lärare som 
undervisade på heltid. Det andra var en önskan att expansionen av 
systemet som helhet inte skulle missgynna den medicinska och natur-
vetenskapliga forskningen, som var mer omfattande än sina respek-
tive utbildningar. Forskningen inom dessa fakulteter fick inte relativt 
reduceras till följd av en större expansion av antalet studerande inom 
övriga fakulteter.

Det extraordinära behovet av lärarkrafter inom de ”torra” delarna 
tillsammans med risken för en resursmässig utjämning mellan de 
olika fakultetsområdena var det upplevda problemet. Detta ansågs 
kunna lösas genom att finansiera forskning som en egen kategori och 
därefter prioritera inom respektive grundfunktion. Omhuldandet 
av naturvetenskaplig och medicinsk forskning bidrog på det sättet 
till anslagsåtskillnaden. Vad som på sjuttiotalet framstod som lös-
ningen har med tiden drivits så långt att inte bara utrustning och 
särskilda undersökningar behöver betalas i särskild ordning av externa 
finansiärer. Även tid för egen forskning – utöver det lilla som ryms i 
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tjänsterna – måste beviljas av särskilda myndigheter och privata stif-
telser.

Anslagsåtskillnaden har medfört att utrymmet för forskning till 
stor del bestäms av välviljan hos finansiärer, som från verksamhetens 
synpunkt är externa. Härtill kommer att dessa externa finansiärer 
genom krav på samfinansiering även styr användningen av universi-
tetens interna forskningsresurser. Den andra källan för att finansiera 
universiteten är stöd till ett bestämt antal beställda utbildningsplatser 
genom särskilda utbildningsanslag. Därmed har det blivit admini-
strativt vattentäta skott mellan de båda grundfunktionerna.

Problemet att praktiskt hålla samman forskning och utbildning 
försvann från den politiska dagordningen men behövde ändå lösas i 
praktiken. Principen blev att frågan fick hanteras flexibelt på institu-
tionsnivå utan några centralt fastställda riktlinjer. Vid en institution 
arbetar ett antal universitetslärare. Där har prefekten tillsammans 
med sin institutionsstyrelse att avgöra hur uppdraget att utbilda ett 
beställt antal studenter skall fullgöras jämsides med de forsknings-
projekt som enskilda lärare har erövrat i konkurrens med varandra 
och med stöd från finansieringsmyndigheter och privata stiftelser i 
Stockholm och Bryssel.

Som fallet är med all frånvaro av bestämda regler har denna flexi-
bilitet en baksida, nämligen att undervisningen statusmässigt miss-
gynnas. Anslagsuppdelningen leder till att det anses vara negativt för 
en universitetslärare att tvingas tjänstgöra som lärare. ty alla vet att 
det är på grund av att han eller hon inte har lyckats erövra forsknings-
anslag upp till hundra procent av sin arbetstid som vederbörande 
tvingas ha med studenter att göra. nedvärderingen av arbetet med 
studenter understöds av att den politiska och journalistiska offentlig-
heten – psykologiskt begripligt men från samlad universitetspolitisk 
synpunkt otillfredsställande – riktar allmänhetens hela intresse mot 
vad som är spektakulärt.

För dem som politiskt har ansvar för att hålla uppe – och helst 
också höja – nivån på såväl forskning som högre utbildning ter sig 
saken annorlunda. De tänker inte bara på enastående prestationer, 
utan uppfattar sitt ansvar som mera vidsträckt. Deras intresse gäller 
den övergripande vetenskapliga anknytningen hos skola, kultur, sjuk-
vård, rättsväsen och industriellt arbetsliv. Frånvaron av en samlad 
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universitetspolitik gör att ett tänkande i dessa termer numera bara 
förekommer på institutionsnivå.

Vad gäller forskningen är det viktigt att notera den maktförskjut-
ning som anslagsåtskillnaden inneburit. Fördelen är att tid för forsk-
ning beviljas efter konkurrens och prövning inom ramen för nationella 
och europeiska kommittéer. nackdelen är att ansökningar måste 
inlämnas i stor mängd till möjliga forskningsfinansiärer i Stockholm 
och Bryssel. numera beviljas högst en tiondel av alla sådana ansök-
ningar. Det betyder att dessa måste avfattas med stor känslighet för 
finansiärernas tänkbara preferenser. Följden blir räddhågsenhet och 
sofistikerad opportunism. En forskare som måste ansöka om forsk-
ningstid lär sig att disciplinera viljan att utmana förhärskande upp-
fattningar. Den tioprocentiga möjligheten att helt eller delvis ”köpa 
sig fri” från undervisning hejdar effektivt sådana tendenser. Genom 
att inte uppvisa någon uppstudsighet förbättrar dagens universitets-
lärare sin sociala ställning. Forskningsanslag möjliggör meritering. 
Sådana framgångar gör att universitetsläraren på sikt helt kan slippa 
att ha med studenter att göra.

Nyliberalt förvaltningstänkande

utöver sektorsforskningen och anslagsåtskillnaden har universiteten 
från åttiotalet och framåt tillförts ett moment av nyliberalt förvalt-
ningstänkande i form av vad som internationellt kallas new public 
management. Det är den tredje komponenten av vad jag här framstäl-
ler som det efter 1945 kumulativt skapade systemfelet i universitets-
politiken. nyliberalismen tar generellt sikte på demokratins förment 
negativa inverkan på politikens innehåll. kombinationen av allmän 
rösträtt och politisk frihet har enligt den nyliberala huvudsynpunk-
ten medfört ett alltför stort inslag av blandekonomi och välfärdsstat. 
Parallellt härmed har de intresseorganisationer som uppstått genom 
utnyttjandet av förenings- och avtalsfriheten alltför aggressivt utnytt-
jat det konstitutionellt givna utrymmet och på det sättet kommit att 
snedvrida marknadernas ”naturliga” funktionssätt.

Misstron mot den politiska sidan av liberalismen har tagit sig 
olika uttryck. Ett grundläggande sådant har haft spetsen riktad mot 
keynesianismen. nyliberalismen lägger större vikt vid penningmäng-
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den och penningvärdet än vid resursutnyttjandet och arbetslösheten. 
En annan grundtanke är att den allmänna rösträtten behöver upp-
vägas. Penningpolitiken och civilrätten behöver i särskild ordning 
skyddas för att inte ”kidnappas” av allmänna opinionen och det sätt 
på vilket förenings- och yttrandefriheten utnyttjas.

Ett tredje uttryck för den nyliberala misstron mot den politiska 
liberalismen gäller den offentliga sektorn som sådan. Det är vad som 
intresserar oss i detta sammanhang. Enligt nyliberalismen krävs en 
styrning utifrån antagandet att offentlig verksamhet består av en 
samling ”företag” som inbördes konkurrerar och som var för sig bör 
vara kostnadseffektiva. Så mycket som möjligt av verksamheten bör 
av det skälet antingen privatiseras eller drivas i offentlig regi men i 
största möjliga utsträckning som om den vore kommersiell.

För universitetens del innebär denna senare tanke att även forsk-
ning och högre utbildning förutsätts kunna bedrivas bättre inom 
ramen för ”resultatenheter” på ett sätt som liknar vad som försiggår i 
privata företag. På engelska uttrycks ambitionen med hjälp av tre ord 
som alla börjar på ”m” och därför är lätta att minnas: markets, mana-
gers och measurement.

Idén om en marknad inom ramen för universiteten tillämpas inte 
konsekvent över hela linjen. redovisningstekniskt har mycket gjorts 
för att prissätta och interndebitera användningen av lokaler, personal 
och instrument. Samtidigt är det från nyliberal synpunkt slående hur 
våra lärosäten har hejdat sig inför att utsträcka tillämpningen till för-
sörjningen med böcker, tidskrifter och informationsteknologi. Där 
tillämpas ett slags intern allemansrätt. Den enskilde studenten, lära-
ren eller forskaren behöver inte betala från gång till gång för att kom-
municera och betjäna sig av vetenskaplig litteratur. kostnaderna 
bokförs centralt inom läroanstalten utan hänsyn till hur mycket och 
för vilket ändamål den enskilde utnyttjar tjänsterna.

Mera värt att notera är hur snabbt och målmedvetet idén om linje-
organisation anammats och hur kollegialiteten som motstående rätte-
snöre trängts tillbaka. För denna ”avkollegialisering” av den svenska 
högskolan redogör Shirin Ahlbäck Öberg och Elin Sundberg utför-
ligt i sitt bidrag till den just utgivna boken Det hotade universitetet 
(Ahlbäck Öberg & Sundberg 2016). Vad som frapperar är hur snabbt 
och med vilken kraft dessa processer tog fart sedan lärosätenas styrel-
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ser från och med 2011 gavs tillfälle att själva avgöra valet mellan kol-
legium och linjeorganisation. Styrelsernas rätt att bestämma den inre 
organisationen ledde inte till att dessa slog vakt om kollegialiteten. 
tvärtom inträffade motsatsen. Också internt har idén om linjeorga-
nisation uppenbarligen starka förespråkare. Annars skulle inte så 
mycket ha hänt under så kort tid – vare sig här i Sverige eller i våra 
grannländer.

Principiellt står kampen mellan två olika sätt att mäta akademiska 
prestationers värde. Det ena är att värdera en publikation eller ett 
underlag för en examen med hänsyn till sakinnehållet. Det andra är 
att göra värderingen utan hänsyn till sakinnehållet. Linjestyrning 
förutsätter att orden ”mäta” och ”värdera” används i den senare bety-
delsen. Dessa kvantitativa mått kan sedan motivera en administrativt 
smidig fördelning av resurser. På motsvarande sätt kan antalet exa-
mina mer effektivt läggas till grund för fördelningen av utbildnings-
anslag.

Att mäta kvalitet utan hänsyn till sakinnehållet ger incitament för 
universitetslärarna att dela upp sina publikationer, så att dessa blir så 
många som möjligt. De uppmuntras inte till överblick och samman-
hållna resonemang. Den förtänksamme tillämpar i stället vad som på 
det akademiska verkstadsgolvet har kommit att kallas LPu (least 
publishable unit, minsta publiceringsbara enhet). På motsvarande sätt 
förhåller det sig med incitamenten för att inom utbildningen god-
känna underlag för examen. Också när det gäller anslagen för utbild-
ning förlorar en institution ekonomiskt på att lärarna hävdar en annan 
uppfattning än sina chefer i linjen om vad som är god kvalitet och 
akademiskt eftersträvansvärt.

Från synpunkten bästa möjliga verksamhet har frågan – utifrån 
dessa tre aspekter av det efter 1945 kumulativt uppkomna systemfelet 
– blivit om strävan till kvalitet mest effektivt främjas genom att 
avlägsna alla inslag av kollegialt och professionellt beslutsfattande. 
Idén skulle alltså vara att en stegvis hierarkisk ledning bäst främjar 
den forskning och högre utbildning som bedrivs på det akademiska 
verkstadsgolvet i laboratorier, kliniker, bibliotek, föreläsningssalar 
och seminarierum. Enligt min mening finns det inget stöd för att det 
skulle förhålla sig på det sättet. Idén bryter mot såväl vetenskap som 
beprövad erfarenhet. Litteraturen och vad tidigare generationer 
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inhämtat säger snarare att studenters, lärares och forskares själv-
respekt och självstyrelse mera bidrar till att höja än till att sänka kva-
liteten.

Samhällelig djupverkan

till bilden hör också att systemfelet har samhällelig djupverkan. Sko-
lan, vården, rättsväsendet och näringslivet formas indirekt av vad som 
försiggår vid universitet och högskolor. Överlag påverkas kvaliteten 
av om lärosätena vårdar sig om kollegialitet och professionalism. Den 
grundläggande samhälleliga nerven skadas om dessa går i spetsen för 
att missgynna i stället för att främja vad som från kvalitetssynpunkt 
är önskvärt.

Detta andra argument mot att ”avkollegialisera” tar sikte på den 
historiska inramningen. Jag syftar på försvaret för den politiska i 
motsats till den ekonomiska liberalismen – det vill säga att rättsvä-
sende, lärosäten, kulturinstitutioner och media arbetar kollegialt och 
professionellt. utmärkande för viktiga länder som kina, ryssland, 
turkiet, ungern och Polen är att liberalism i denna mening motarbe-
tas. Detta är viktigt att notera, eftersom den internationella normen 
snart nog kan komma att förskjutas ännu mera till förmån för ett 
”illiberalt” tänkande också i västvärlden. närvaron av det slags poli-
tiker som under 2016 och 2017 tävlar om makten i Förenta staterna 
och Frankrike öppnar i det avseendet skrämmande perspektiv.

Också av detta andra skäl är det viktigt att inom ramen för svenska 
lärosäten slå vakt om professionalism och kollegialitet. ty dessa dyg-
der är grundläggande för en demokratisk, sanningsälskande och 
rättsstatlig samhällsutveckling. Vad som är sant och riktigt kan i 
praktiken bara avgöras med stöd av ordnad argumentation och fri 
åsiktsbildning i former som främjar fördjupad diskussion inom varje 
enskilt område. Lärosäten behöver vara internt självstyrande inom 
avgränsade grupper. Annars kan kritik och uppmuntran inte vara 
satta i system på ett sätt som främjar urskillningsförmåga och civil-
kurage inte bara inom lärosätena utan också inom samhället som hel-
het.

uppgiften är med andra ord inte bara att minimera kvoten mellan 
mängden insatta resurser och mängden examina och publikationer. 
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För att ha djupverkan behöver verksamheten vara organiserad på ett 
sätt som gör att den effektivt understödjer godtyckesminimering, 
rättsstatlighet, sanningssökande och fri åsiktsbildning. Fortare än vi 
tror kan motståndet mot demokratin som överideologi annars få 
grepp om allmänna opinionen också i vårt land.

tiden är nu mogen att gå till roten med det efter 1945 skapade 
systemfelet. Vi behöver inse att förekomsten av särskilda finansie-
ringsmyndigheter utanför lärosätena missgynnar det samlade syftet 
med forskning och högre utbildning. Dessa båda verksamheter 
bedrivs bäst tillsammans och utan administrativ åtskillnad. resur-
serna för forskning bör överföras från de särskilda myndigheterna till 
att vara en med dessa pengar finansierad skyldighet inom ramen för 
universitetslärarnas tjänster. ty nivån på våra professioner är från 
framtida synpunkt central. Bedrivna tillsammans stärker forskning 
och utbildning alla sådana gemenskaper och därmed all vilja till livs-
långt lärande inom befolkningen som helhet.

Inom ramen för varje ämnes- och yrkesgemenskap bör syftet vara 
att främja civilkurage, gott omdöme och förmåga att ta ställning i 
situationer där olika synsätt och skilda intressen gör sig praktiskt gäl-
lande. Det uppnår vi inte så länge universitetspolitiken mera motver-
kar än främjar de båda grundläggande dygderna kollegialitet och 
pro fessionalism.
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Summary

threee accumulated mistakes in Swedish university policy
there is a systematic error, the author argues, in Swedish public policy towards 
research and higher education. Seen historically, the error consists of three accu-
mulated mistakes. the first was made immediately after 1945, with the introduction 
of sectorial research: i.e., commissioned research outside the context of student 
education and unrelated to any specified application. the second mistake was made 
in the 1970’s, when public grants for research were separated from grants for higher 
education. At the level of university institutions, the effect was to make education 
and teaching into a second-order activity. the third mistake came in the 1990’s, 
when the theory of new public management was applied to research and higher edu-
cation. this involved measuring performance by the flow rate of students and 
counting publications irrespective of their content. As a result of these three mis-
takes, universities in Sweden perform less well and with weaker effect in society as 
a whole. their professionalism and academic spirit has been undermined. Swedish 
universities could achieve more and perform better if they were organized in an 
academically sound way.

Keywords: sectorial research, new public management, professionalism, academic 
liberalism, public policy towards research and higher education.
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