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Abstract

The purpose of this dissertation is to provide a perspective of the govern-
ment of academic practices at the end of last century, with reference to ear-
lier time periods. The major research issue is about how the academic sub-
ject (e.g. teachers and researchers) is governed ”in the name of academic
collegiality” (loyalty) in the Deans’ Council, an informal group of deans
from all the faculties at Lund University, which is the site of these empirical
studies.

The purpose of the study can in greater detail be described as ma-
king an analysis of the role of knowledge, as well as the assumptions insc-
ribed in knowledge, in the practices of governing academic subjects like
teachers and researchers. The point of departure is the new concepts of the
interaction between individual freedoms and social norms that emerged
recently in the context of the political governance of higher education
(Management). The study also includes genealogical analyses of how the
new forms of governance are related to historical imaginaries of the Aca-
demy (past times), and how such historical material is reproduced and ope-
rates in today’s Swedish University settings.

The historical material consists of texts regarding the history of the
University, public material such as official reports of the State (SOU) and
government bills and it also includes reports from a national symposium on
the university in the middle of the 1980’s.

The empirical material consists of an impressionistic ethnographic fi-
eld study from 10 meetings of the deans’ council in the second part of
1998 (Study 1), 27 in depth interviews; 10 interviews with deans (Study 2),
11 interviews with the members of the university board and finally 4 inter-
views with external informants (Study 3).

The theoretical guidelines, along which this research is organised,
are based on Michel Foucault´s notion of gouvernmentalité (governmen-
tality), Nikolas Rose’s reflections regarding the emergence of new liberal
rationalities of governing (advanced liberalism) and Judith Butler’s post-
structural feminist perspective. This theoretical framework is used as a
point of departure to study how power and governance operate in the
practices of the deans’ council; how the assumptions and concepts of the
deans are inscribed in those practices where power and governance are
exercised; how the deans construct themselves and each other and finally
how the construction of identities in those practices are related to the for-
ces of power that operate inside and outside the university setting.
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The self-governing practices of the deans’ council, that are part of
the university’s governance policy, are understood by the actors as a mo-
vement towards increased autonomy. A closer scrutiny of those practices,
however, reveals that the new management discourse governs the practi-
ces from behind, as it were. The activities of the university, it seems, are
now directed towards the aim of realizing the future needs of manpower in
society, preferably within the technological, scientific and medical sector.
In order to ensure oneself about efficiency and quality, the previous confi-
dence system is replaced by a quality follow-up (quality control) system
with the starting point in an economic administrative thinking.

Key words: governmentality, advanced liberalism, discourse, genealogy,
gender, policies, management, organising, quality assessment, quality con-
trol, confidence, efficiency, leadership, identity, subjectification, academy,
university.
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KAPITEL 1: Forskningsobjektet och det
politiska landskapet

Inledning

Den här avhandlingen är en studie om styrning av den akademiska indivi-
den. Med begreppet styrning avses de olika aktiviteter som bidrar till att
guida och påverka enskilda eller grupper av människor och att denna på-
verkan uppnås genom procedurer för formation och värdering av en viss
sorts kunskap som görs till den ”sanning” med vilken man styr. Mitt in-
tresse är riktat mot kunskapens betydelse för iscensättningen av tidsbund-
na föreställningar om vad det innebär att styra ”i namn av akademisk kol-
legialitet” i en specifik praktik,1 Dekanrådet vid Lunds universitet. Med
”föreställningar” menar jag ett slags djupare förståelse av ett problem, som
man som individ har möjlighet att överblicka och ta till sig.

Avhandlingen behandlar hur det som kallas för kollegial styrningstradi-
tion förhåller sig till andra rationaliteter för styrning som uppträder i vår tid
och vilka antaganden som betraktas som nödvändiga förutsättningar för
det styrningsutövandet. Det kan också beskrivas som ett intresse för spän-
ningen mellan intern och extern styrning2 och hur man i namn av samhäl-
let,3 demokrati eller skattebetalarna, med tvingande normer och makttekni-
ker av olika slag, försöker styra de individer och den verksamhet som gör
anspråk på historisk autonomi. Dvs. när samma individer ställer krav på att

                                                
1 Begreppet ”praktik” används för att beskriva det fält inom vilket dekanrådet utöver
sin verksamhet och därmed också sin makt och styrning. Det kan också beskrivas som
en arena, utan på förhand bestämt eller särskild definierat fysiskt område och med
urskiljbara gränser. ”Dekanrådets praktik” kan å ena sidan ses som delar i ett gemen-
samt verksamhetsfält, ”universitetsstyrelsens praktik” eller ”styrningspraktiken
Lunds universitet”. Å andra sidan existerar inte med automatik och efter funktiona-
listiska principer olika ”nivåer” av praktiker. Kenneth Hultqvist och Kenneth Peters-
son (1995) menar att det med användningen av praktikbegreppet blir det möjligt att
uppmärksamma skillnaden mellan vad vetenskapen säger om sina objekt och vad den
faktisk gör.
2 Det här sättet att se på ”internt” och ”externt” respektive ”innanför” och
”utanför” är en problematik som jag återkommer till, framförallt i det teoretiska
kapitlet.
3 Men begreppet ”samhälle” avses den föränderliga sammansättning av relationer
som upprättas och som genom sina praktiker och sitt utövande blir synligt för oss. I
ett samhälle uppträder, staten, företag, organisationer och enskilda individer som aktö-
rer. Kenneth Hultqvist (2002b) beskriver samhälle som ett ”epistemologiskt möns-
ter” och inte som en form av maktsystem, där man förutsätter att all styrning utgår
ifrån ett centrum som antingen samverkar eller kommer i konflikt med intressen av
olika slag.
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styra sig själva utifrån egna bevekelsegrunder och det man kallar för verk-
samhetens interna förutsättningar.

En central fråga är hur det kommer sig att rektor för Lunds universitet,
tillsammans med ett antal dekaner, väljer att skapa dekanrådet eller det som
först kallas för dekankonferensen, just vid den speciella tid det inträffar och
med de bevekelsegrunder som anges. Om utgångspunkten för den sökpro-
cessen är att det som sker är en högst tillfällig och individuell företeelse just
vid Lunds universitet, bör jag rikta in sökprocessen mot de antaganden
och föreställningar som ligger till grund för den händelsen. Men om ut-
gångspunkten i stället är att det konstruerandet kan ses som ett exempel på
en större systemförändring som parallellt pågår i tiden, då är det antagligen
lika rimligt att rikta intresset mot det som diskuteras och utspelar sig på den
högre utbildningens arena. Då jag föreställer mig att det handlar om båda-
dera, anpassas sökprocessen härtill.

Vid de tillfällen i historien när det s.k. kontraktet mellan staten och uni-
versitet förhandlas om, kommer frågor om styrningen upp med automatik.4

Det inträffar ofta vid tidpunkter när starka politiska anspråk uttalas och när
man formulerar hur den högre utbildningen och forskningen ska användas
som medel för att uppnå andra politiska mål. Möjligen kan en förhandling
mellan staten och universiteten betraktas som en akt mellan två högst
ojämställda parter. Men med utgångspunkt i Michel Foucaults tänkande,
vilket är det kunskapsteoretiska perspektiv som det här arbetet omfattas
av, innebär ett maktutövande alltid en mobilisering och installation av en
motmakt. Då är makt en relation och inte någonting essentiellt som en part
kan inneha och utöva mot någon annan.5

Det här sättet att tänka, liksom problematiken kring makt och styrning
mer generellt, behandlar jag mer utförligt i det teoretiska kapitlet, medan
uppenbarelseformerna, och hur makt och motmakt opererar i den studerade
praktiken, redovisas i de empiriska kapitlen. Där behandlas hur enskilda
aktörer föreställer sig att styrning kan och bör utövas.

En politisk epistemologisk ansats handlar om att söka begripa sig på he-
terogeniteten i olika rationaliteter6 för styrning och hur det diskursiva ut-

                                                
4 Birgitta Odén (1991).
5 Göran Blomqvist (1992) s. 14, definierar kontrakt som att båda parter har någon-
ting att erbjuda och att ingen är i över- eller underläge. I ett system med statsuniversi-
tet antas staten emellertid kunna tvinga fram lösningar som kan gå ut över lärosätenas
autonomi.
6 Ett sätt att se på rationalitet är det som Bo Rothstein (2000) s. 52, ger uttryck för:
”Demokratin förutsätter nämligen två saker som även är förutsättningar för den mo-
derna vetenskapen – kritiskt ifrågasättande och rationalitetet.” Med mitt synsätt kan
begreppet ”rationaliteter” begrundas på flera olika sätt.
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rymmet via sina auktoriteter samverkar med andra diskurser.7 Mitt sätt att
behandla begreppet ”rationalitet” utgår ifrån Foucault tänkande och
handlar om hur olika försanthållanden, föreställningar/mentaliteter/antag-
anden, styr bildningen av kunskap i relation till kunskapsbildningens mål.
Olika former av rationaliteter har/ges/får betydelse för hur tänkandet ord-
nas, vilket i sin tur påverkar hur makt och styrning utövas i olika praktiker.
Ett annat sätt att uttrycka det på är hur politiska, ekonomiska, vetenskapli-
ga och andra regimer påverkar konstruktionen och produktionen av den
kunskap (sanning – min kommentar) som används i styrningen av enskilda
individer (subjekt – min kommentar) eller särskilda praktiker (dekanrådets i
det här fallet – min kommentar).

Att analysera styrning med en politisk epistemologisk utgångspunkt
kan beskrivas som ett perspektiv, till skillnad från en mer omfattande teori.
Det betyder att man inte startar i de historiska eller sociologiska frågorna
”vad hände” och ”varför” eller vad som eventuellt gömmer sig ”inne i ”
olika individers huvuden. Det handlar heller inte om att avkoda strategier
för gömda motiv eller att tolka överenskommelser, identifiera klassintressen
eller tolkningar av ideologier för att komma fram till något verkligt eller
objektivt som ligger bakom. Med begreppet ”strategier” menar jag just de
aktiviteter och tekniker som man i styrningen använder sig av för att guida
och påverka enskilda eller grupper av människor. Det handlar istället om

                                                                                                                                
I den löpande texten använder jag mig av begreppet ”rationalitet” som det brukas av
olika aktörer. En rationalitet kan vara: akademisk, ekonomisk, kollegial, kommunika-
tiv, konsensuell, kritisk, liberal, management, manlig, marknads, mål-medel-, mänsklig,
neoliberal, ny, nyliberal, nytto-, politisk, professionell och teknisk rationalitet. Vanligt
är kombinationer av de olika begreppen och värt att notera är möjligen en annan van-
lig rationalitet, som dock inte förekommer i det här sammanhanget,
”omsorgsrationalitet”.
Ett alternativt och möjligen mer vanligt sätt att definiera utgår ifrån Jürgen Habermas
(1996) tänkande. Per Lavås och Gunnar Handahl (1993) skiljer mellan olika slags av
rationalitet: En kritisk rationalitet, där det centrala är ”problematisering” och att ge-
nom ”frigörande handling” analysera, hitta kritiska faktorer. I en kommunikativ ra-
tionalitet är det centrala ”förståelseorientering” och en ”meningsfull handling”
uppnås genom att tolka, etablera normer och gemensam förståelse. Slutligen målra-
tionalitet och ”resultatorientering”, där man med ”instrumentell handling” syftar till
att behärska, effektivisera och kontrollera.
7 Begreppet ”diskursivt utrymme” använder Michel Foucault (1993) för att beteckna
de ramar och regler som ställs upp för vad som är möjligt att tala respektive inte tala
om under vissa tidsperioder och i särskilda sammanhang. Håkan Larsson (2001) defi-
nierar begreppet ”diskurs” som regelbundenheter i vad som är möjligt att tänka och
göra, såväl i språklig som i ett slags praktisk bemärkelse) och Birgitta Sandström
(2001) som de regler som styr praxis och bildar en kedja av sammanhängande utsa-
gor som formar ett visst vetande om någonting.
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att utmana såväl de socialreformistiska som den nyliberala historieskriv-
ningen.

När Nikolas Rose beskriver det politiskt epistemologiska sättet att ana-
lysera, talar han om möjligheten att få en empirisk bild av verkligheten.8

Med det knyter han an till Foucault som ägnar stor uppmärksamhet åt
praktiken och handlingen och åt det som reglerar dessa handlingar. Ett
kännetecken för en sådan utgångspunkt är att inte göra någon uppdelning
mellan teoretisk och praktisk kunskap. Kunskap är det vi ”skriver in” som
kunskap och vad som görs till sann kunskap eller inte. Den vetenskapliga
kunskapen utgör utifrån en sådan utgångspunkt inget undantag.

Det här sättet att tala om ”inskrivningar i olika begrepp” har sin ut-
gångspunkt i Jacques Derridas tänkande,9 att språket aldrig kan spegla
omvärlden eller utgöra något slags kopia av verkligheten. Tvärtom så kon-
strueras livsvärlden genom språket, vilket ska förstås som att det inte finns
något lingvistiskt före skriften och att ordet blir lika med de betydelser vi
”skriver in”.10 I den här avhandlingen använder jag mig av inskrivningar
på det viset, att jag i den kontinuerliga skrivningen successivt ”laddar”
vissa begrepp med betydelser. För den som vill fördjupa sig i den inskriv-
ningsprocess som fortlöpande sker i texten när det gäller centrala eller
återkommande begrepp, hänvisas till ”Index” i slutet av avhandlingen.

Det politiskt epistemologiska perspektivet kan också beskrivas som att
förstå konstruktioner av mening i särskilda praktiker. Att undersöka tvety-
digheter i dessa konstruktioner och att överväga effekter av det menings-
skapande. Det betyder att med empiriska studier rikta intresset mot det
osannolika och vad som inte sägs, snarare än mot teoretiska eller strukture-
rande principer för det redan kända. Målet för en sådan sökandeprocess är
att söka förstå organiseringen av en praktik, vilket är någonting annat än
att betrakta företeelsen ”organisation” som någonting universellt.11

Med ett politiskt epistemologiskt perspektiv ställer man frågor om hur
sanningar konstrueras, hur dessa sanningar vidmakthålls och av vem. Men
lika intressant är med vilken kraft som dessa sanningar upprätthålls, vilket
inte minst gäller de föreställningar om genus som konstrueras och cirkulerar
i våra praktiker. Att ha ett genusperspektiv är att definiera begreppet kön i
sin kulturella och sociala omgivning. Kvinnlighet respektive manlighet är
då det som skapas utifrån människors förväntningar om hur en kvinna re-

                                                
8 Nikolas Rose (1999b).
9 Jacques Derrida (1991): i Arne Grøn ”Fransk filosofi under 1900-talet” i Vår tids
filosofi.
10 Ibid, s. 387-393.
11 Glyn Williams (1999).
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spektive man skall vara, utifrån en uppfattning om skillnad mellan män och
kvinnor. Genusperspektivet ska ses som en del i ett politiskt epistemolo-
giskt tänkande.

Ett Foucaultinspirerat sätt att arbeta med historien är att söka använda
sig av historisk kunskap men utifrån från utgångspunkten att kunskap
handlar om historiska försanthållanden. Det betyder att kunskap är lika
med ett (historiskt) material i en materialbod som används och återanvänds
i ständigt nya formationer. Jag återkommer till det här sättet att förhålla sig
när jag definierar begreppet ”utsaga”. Det betyder att de traditioner och
de utbildningspolitiska reformer, som jag inleder den här berättelsen med,
inte ska ses som en strävan att åstadkomma en fullständigt uttömmande
beskrivning eller att förstå historien som en alltigenom logisk eller linjär
företeelse. En sådan händelsehistoria är för mig bara en av de historier som
parallellt utspelar sig.

Väl så intressant är det som diskuteras i tiden, dvs. det som framkommer i
texter och dokument och som kan tänkas ha betydelse för förståelsen av
den problematik som är central i det här arbetet. Det är antagligen också
högst troligt, att olika författare skulle beröra både andra händelser och
lägga tonvikten på andra företeelser, om ”samma” historia skulle berättas.
Men det som sker i nuet kan utifrån min utgångspunkt utsättas för en s.k.
historiskt grundad analys, som går ut på att försöka urskilja och ge per-
spektiv på de rationaliteter som ordnar vårt tänkande om oss själva och
våra praktiker på det sätt de gör. Det här sättet att se på nutiden som
”nutidshistoria” kallas för ”genealogi”.12

Som en konsekvens av ett sådant perspektiv väljer jag att söka upp
några problemformuleringsarenor för den högre utbildningen, vid sidan av
den händelsehistoria som går att känna igen som politiska reformer och
andra liknande ”händelser”. Den första består av texter om universiteten,
friheten och samhällsuppdraget och behandlar det till synes outtömliga
ämnet om vad akademin är genom historien. Detta är ett arkeologiskt per-
spektiv som utgår ifrån föreställningar om att det går att göra tydliga och

                                                
12 Med begreppet nutidshistoria beskriver Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson
(1995) hur en problematik i nuet analyseras med hjälp av det intellektuella redskapet
”den historiskt grundade analysen”, en tidsbestämd konfiguration av makt och kun-
skap och där utväxlingen av å ena sidan maktens utövande och å den andra den sam-
hälleliga produktionen av kunskap sker. Poängen med en nutidshistorisk ansats är,
enligt Malin Rohlin (2001), att utifrån ett analytiskt perspektiv söka beskriva hur fe-
nomen som vi uppmärksammar i dagens praktiker kan tänkas härröra från och fortfa-
rande struktureras av beståndsdelar från en gången tid. I den här avhandlingen an-
vänds begreppen ”i vår tid”, ”i nutiden”, ”i samtiden” för att beskriva nuet, dvs.
när en eventuell utsaga uttalas eller i skrivande stund. Dvs. oftast tidsperioden från
mitten av 1980-talet och fram till nu.
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klart avgränsade definitioner och att det finns en verklig sanning som går
att berätta.

Mitt urval och min sammanställning av dessa texter ska inte ses som en
ambition att åstadkomma någon analys av universitetens historia eller vad
den praktik jag studerar är i något slags historisk bemärkelse. Jag ger mig
heller inte in på vilka försanttaganden som dessa författare skulle kunna
tänkas göra. Men för att ha en rimlig möjlighet att förstå hur det aktuella
dekanrådet utövar sin styrning i dagens verklighet, föreställer jag mig det
värdefulla i att ändå beröra historien om de universitetsideal som man så
ofta hänvisar till, åtminstone i den här empiriska verkligheten.

Ett problem som jag söker hantera är hur kärnverksamheten forskning
oftast är i blickpunkten när frågor om universitetens autonomi och frihet
behandlas. De texter som rör friheten att internt leda och organisera eller
genomföra grundutbildning på det sätt man önskar, är betydligt färre till
antalet. Och när dessa frågor överhuvudtaget berörs, är det inte sällan från
utbildningspolitiskt intresserade personer utanför akademin. Ofta politiker
och nästan uteslutande män.

Det är en av anledningarna till att jag för det här projektets frågeställ-
ningar väljer att söka upp de s.k. symposierna vid det Wenner-Grenska
centret i mitten av 1980-talet. Här diskuterar rektor för Lunds universitet
tillsammans med andra dominerande företrädare den högre utbildningens
problem, vid tidpunkten för dekanrådets tillblivelse i Lund.

Jag föreställer mig att det som här avhandlas kan ses som ett uttryck för
det som diskursivt produceras i tiden, och vad som är lämpligt och legitimt
att tala om, åtminstone för dem som är en del av den aktuella problemfor-
muleringsarenan. Möjligen kan dessa texter komplettera den redan kända
historien av politiska reformer och ge vägledning i hur man vid den här
tiden tänker kring möjligheterna att styra sig själv och andra, vilket för-
hoppningsvis kan bidra till en förståelse för hur man styr ”i namn av aka-
demisk kollegialitet” i dekanrådet vid Lunds universitet under åren 1998
och 1999.

Avhandlingens organisering

Avhandlingen består av tio fristående kapitel.
I kapitel 1, ”Forskningsobjektet och det politiska landskapet”, be-

handlas universitetens utveckling från elit- till massutbildningsinstitutioner
för att svara upp mot det behov av kunskap som anses behövligt i en tänkt
framtid. Det här sättet att förhålla sig kan på ett annat sätt beskrivas som att
bedriva utbildning och forskning i politikens tjänst.
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Avhandlingen rör perioden 1980–1999, med ett specifikt intresse för
mitten av 1980-talet då dekanrådet vid Lunds universitet skapas. En annan
central tidpunkt är 1993 års högskolereform och den spänningen mellan
frihet och styrning som där konstrueras och som jag för övrigt behandlat i
min licentiatavhandling.13 Den tredje och sista reflektionspunkten är
1998–1999, då de empiriska studierna genomförs.

Den berättelse som nu skapas bygger dels på händelsehistorien, dvs. de
politiska handlingar som går att utläsa som kommentarer, utredningar, eller
förslag till reformer, dels på en återanvändning av olika författares texter
om vad universiteten, friheten och samhällsuppdraget anses vara. Därefter
följer en historisk betraktelse över universitetens idémässiga ursprung, en
berättelse som kompletteras med en tolkning av det som utspelar sig på den
utbildningspolitiska arenan vid det Wenner-Grenska Centret i mitten av
1980–talet, då högskolepolitiken står i centrum för intresset.

I kapitel 2 beskriver jag mina teoretiska utgångspunkter. För att under-
lätta och ge redskap för den fortsatta läsningen tar jag spjärn mot några
andra teoretiska perspektiv, vilket på samma gång innebär att jag ytterliga-
re utmejslar mina egna teoretiska utgångspunkter. Det egna perspektivet
sätter jag oftast i relation till kommunitarism och kritiskt perspektiv. Meto-
diskt kan de förstås som ett kritiskt hermeneutiskt tolkande.

I berättelsen görs olika filosofer och författare till ”skeptiker” och
”postmodernister” och andra till ”kommunitarister” och ”kritiker”. In-
skrivningen kan diskuteras och ifrågasättas, men avgörande för min kate-
gorisering är hur jag värderar beskrivningar och definitioner av begrepp
som kunskap, subjekt, frihet och makt. Dvs. om de omfattas av ett perspek-
tiv som förutsätter eller förnekar förgivettaganden, s.k. apriori-kategorier.
Problematiken med sådana inskrivningar behandlas mer utförligt i det teo-
retiska kapitlet.

Skrivsättet ska inte förstås som att jag genomför en komparativ eller jäm-
förande studie av olika teoretiska perspektiv och att jag sedan överlämnar
åt läsaren att analysera och tolka materialet, utifrån det som han eller hon
finner vara mest tilltalande. Min ambition är snarare att visa, hur det poli-
tiskt epistemologiska perspektivet innebär ett sätt att se på de specifika
problematiker som jag behandlar, och att det är just det perspektivet som
jag personligen omfattar. Med begreppet problematik avser jag i det här
sammanhanget en komplex härva av problem, som inte så enkelt låter sig
analyseras eller definieras. Men genom att skissera alternativa sätt att se,
analysera och tolka är min förhoppning att det kan bidra till en ökad för-

                                                
13 Anna Bjuremark (1997).
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ståelse för mina bevekelsegrunder, för valet av perspektiv och av hur man
kan tänka i relation till andra sätt att förhålla sig.

Kapitlet är indelat i olika avsnitt. Efter en första ”Inledning” följer ett
avsnitt om hur makt/styrning–frihet och makt/styrning–kunskap kan tän-
kas hänga ihop med konstruktionen av subjektet. Avsnittet kallar jag för
”Relationen mellan makt, kunskap och subjektskonstruktion”. Det tredje
avsnittet behandlar relationen mellan ”makt och styrning och kunskap”,
det fjärde rör ”subjekts- och identitetskonstruktioner”, medan det femte
tar upp några aspekter på hur styrning verkar i de nya rationaliteter för
styrning, som har bäring på det här projektet.

Kapitel 3, ägnas åt metodologiska resonemang och val av forsknings-
metoder, där jag diskuterar hur man kan förhålla sig till frågeställningar som
rör problemområdena ”empiri” och ”att skriva och begripliggöra”.

De följande sex kapitlen, 4–9, innebär en redovisning av den tolkning,
analys och konstruktion som jag genomför i samband med mina empiriska
studier och i skrivandeprocessen. Här uppmärksammar jag två centrala te-
man som jag väljer att låta genomsyra min berättelse. Det första rör etable-
ringen av Malmö högskola och de krav på ekonomiska besparingar som
uppstår i samband därmed vid Lunds universitet. Det andra rör jämställdhet
i betydelsen hur andelen kvinnliga professorer ska ökas vid Lunds univer-
sitet.

I kapitel 4 söker jag teckna olika bilder av dekanrådet som det skapas
och upprätthålls såväl av andra som av mig själv som forskare. Som empi-
risk bas för mina analyser använder jag mig av tre empiriska studier. Utifrån
den första, som ”observatör” eller ”deltagande observatör” vid ett antal
dekanrådsmöten, och de uppföljande intervjustudierna med dekanrådets
och universitetsstyrelsens ledamöter, behandlar jag hur man ser på kon-
struktionen av dekanrådet och rollen som dekan eller områdesordförande.
Något av mitt intresse rör de krav på kunskap och kompetens som formule-
ras och anses ge legitimitet för ett maktutövande. Såväl inifrån den egna
kretsen, som utifrån styresledamöternas perspektiv.

Utifrån det dynamiska identitetsbegrepp, som sedan behandlas i Kapitel
5, diskuterar jag hur ”identiteter” kontinuerligt produceras och transfor-
meras i de diskursiva praktikerna. Detta har jag beskrivit som ”diskursivt
utrymme”, de ramar och regler som ställs upp för vad som är möjligt att tala
respektive inte tala om under särskilda tidsperioder och sammanhang. Mot
bakgrund av några olika perspektiv söker jag förstå hur föreställningar om
identitet och självkänsla konstrueras, på såväl individuell som ett slags
kollektiv nivå. I kapitlet ges empirin från fältstudien den mest avgörande
betydelsen och i anslutning till det behandlas frågor som hur interiören i
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dekanrådet organiseras och vilka disciplineringstekniker som används i
den processen.

En del i mitt studieobjekt är den roll som kunskap spelar när makt och
styrning utövas i dekanrådets namn. I kapitel 6 reflekterar jag mot bak-
grund av de enskilda intervjuerna (den andra empiriska studien) över hur
dekanrådets ledamöter formulerar sina möjligheter till maktutövning. Mitt
avstamp tas i de frågor som uppkommit i arbetet med min licentiatavhand-
ling,14 hur den kollegiala15 kulturens möjligheter till maktutövande står sig
i förhållande till de rationaliteter för styrning som uppträder i de nya ratio-
naliteter för styrning som opererar i nuet och som verkar inom den aktuella
styrelsens praktik. Jag diskuterar vidare hur dekaner och styrelsens leda-
möter reflekterar och värderar professionellt förtroende i förhållande till
nyare former av kvalitetssäkrande processer.

Kapitel 7 handlar om universitetsstyrelsens styrningspraktik utifrån ett
liknande tänkesätt som ovan, relationellt och i förhållande till dekanrådets
styrningspraktik. Den empiriska grunden för mina analyser är den intervju-
undersökning som genomförts med styrelsens ledamöter och som handlar
om föreställningar om den roll som kunskap spelar när makt och styrning
utövas i styrelsens praktik. I sammanhanget läggs tonvikten på föreställ-
ningar om hur makt arbetar och inte på hur den används i något slags
verklig mening. Här gör jag även jämförelser med andra närliggande reflek-
tioner över högskolans styrning, såsom de redovisas i några aktuella studi-
er och dokument.

I kapitel 8 begrundar jag hur några politiska teknologier16 för styrning
iscensätts och hur disciplineringen realiseras vad gäller de två specifika
problematikerna, som av oförutsedda anledningar blir aktuella vid tiden för
studiens genomförande. Det exempel på politisk teknologi som jag använ-
der mig av i det här kapitlet för att åskådliggöra statens politisk styrning, är
det s.k. Regleringsbrevet. Det gäller, som jag tidigare berört, besparingarna
i samband med etablerandet av Malmö högskola och de jämställdhetsmål
som man från statsmakterna förväntar sig att lärosätet ska leva upp till. 17

                                                
14 Anna Bjuremark (1997).
15 Begreppet ”kollegial” utgår ifrån en s.k. konsensuell rationalitet med syfte att
komma fram till en gemensam ståndpunkt, vilket inte utesluter voteringsförfaranden
eller andra liknande tekniker. Begreppet förklaras ytterligare i den löpande texten.
16 Med begreppet ”teknologier” avser jag de administrativa (författningar och reg-
ler), juridiska (lagar), ekonomiska (belöningar eller sanktioner), pedagogiska (”peer-
review”), psykologiska (planerings- och utvecklingssamtal) m.fl.
”påtryckningsmedel”, som används i avsikt att reglera mänskligt tänkande och
handlande.
17 I det s.k. Regleringsbrevet preciseras statsmakternas uppdrag för grundutbildning,
forskning och forskarutbildning och grunderna för finansiering och i Regleringsbre-
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I kapitel 9, Ledarskap i den akademiska praktiken, behandlas konstruk-
tionen av och föreställningarna om det specifikt ”akademiska” ledarska-
pet. Jag drar paralleller med hur företeelser som det sociala könet konstrue-
ras, att ledarskap vare sig handlar om något särskilt innehåll som ledarna
ska ”läras upp i” eller någon medfödd personlig förmåga. Min utgångs-
punkt är ett poststrukturalistiskt betraktelsesätt och mitt intresse kan ut-
tryckas som hur ledarskapet ömsesidigt och relationellt skapas. I den pro-
cessen intresserar jag mig för vilka verktyg som man föreställer sig att aka-
demiker använder sig av i sitt ledarskap och kopplar det till olika rationali-
teter för makt och styrning. En frågeställning rör hur det kollegialt akade-
miska ledarskapet definieras.

Kapitel 10, Sammanfattning och avslutande diskussion, handlar om ge-
nealogisk förståelse, dvs. hur historiska tankefigurer spelar in i dagens
styrningsutövande. Därefter följer en redovisning av de empiriska studier-
na i form av dekanrådets delaktighet i den styrning som utövas, hur styrel-
seledamöterna förhåller sig här till, samt hur ledarskap konstrueras av dessa
aktörer.

Kapitlet avslutas med en personlig reflektion över forskningsperspekti-
vet och över de analytiska verktygen som använts, liksom en reflektion
över dekanrådet i förhållande till de nya styrningsrationaliteterna.

Från elitinstitution till massutbildning och forskning för
politik

Styrning genom politik och reformer

Ett sätt att beskriva styrning är att uppmärksamma de teknologier och stra-
tegier som används för att kalkylera och för att administrera enskilda män-
niskor. I ett politisk epistemologiskt perspektiv på styrning är talet om fri-
het centralt – hur vi som enskilda individer agerar utifrån denna frihet och
hur vandra agerar utifrån vårt agerande. Det handlar om viljan att vara fri.
För mig är det i först hand en kunskapsteoretisk fråga, och hur jag ser på
den frågan väljer jag att behandla i nästföljande, teoretiska kapitel.

Det avsnitt som nu följer har snarare som utgångspunkt det man skulle
kunna karakterisera som ett slags offentlig historiebeskrivning av den styr-
ning som staten utövar över universiteten, med hjälp av reformer och rätts-
liga regler. Dvs. en form av politisk styrning. Den berättelse som jag där-
igenom konstruerar bygger på texter som statens offentliga utredningar

                                                                                                                                
vet för Lunds universitet och för år 1998 står bland annat att läsa, att för treårsperio-
den 1997–1999 skall andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer vara minst
nitton procent.
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och de propositioner som regeringen lägger fram för riksdagen, som ett re-
sultat av dessa utredningar. Genom sitt innehåll och sin utformning kan en
sådan text ge intryck av att vara den enda eller sanna berättelsen om vad
som utspelat sig i något slags verklig mening. Men utifrån mitt synsätt ska
kapitlet mera betraktas som en preliminär utgångspunkt för den problema-
tik som den här avhandlingen behandlar.

I kapitlet använder jag mig således av flera textarter som kan organiseras
på lite olika sätt, historiskt kronologiskt eller tematisk. Jag väljer en kombi-
nation av båda och kapitlet är därför indelat i olika teman, men inom varje
tema följer jag en tidsmässig kronologi.

Ett traditionellt sätt att beskriva statens styrning är direkt-, regel-, ram-
eller målstyrning och till dessa styrformer brukar man också räkna in belö-
ningar och sanktioner. Under senare år har begrepp som ekonomi- och
kvalitetsstyrning tillkommit. Staten och dess handlande brukar å ena sidan
förstås som ett resultat av otaliga strider, konflikter och kompromisser i det
förflutnas och samtidens historia och å andra sidan som någonting som
rationellt formats för att lösa allmänna problem.18 Själv föreställer jag mig
att det möjligen handlar om båda dessa och också om andra perspektiv.

I motsats till statens styrning beskrivs akademins traditionella, kollektiva
beslutssystem ofta som oöverskådligt och snårigt och med otydlig ansvar-
fördelning. Just det förhållandet anses ge utrymme för en intern intressebe-
vakning och möjligheter att intervenera mot beslut. Ett annat sätt att se,
och ett sätt som möjligen är karakteristiskt för den tid vi nu lever i, är att
staten inte styr mot institutioner som akademin utan genom akademin. Det
sätt på vilket detta sker behandlas mer utförligt i det teoretiska kapitlet.

Den högre utbildningen och forskningen sägs under senare år ha präg-
lats av stor brådska.19 Sverige antas befinna sig på efterkälken och därför
gäller det att vidta snabba åtgärder. Bristen på framförhållning i det politis-
ka tänkandet har sin grund i att det inte har rått konsensus om vad som är
problemen och vad som eventuellt borde göras åt dem. Därför har det inte
kunnat ske någon successiv uppbyggnad av mer systematisk kunskap om
den högre utbildningens frågeställningar och problem, mellan olika refor-
mer.

Frågan huruvida det rått konsensus eller inte har flera bottnar och som
jag skriver i min licentiatavhandling20 finns tecken som pekar på, att det
har rått förhållandevis stor samstämmighet om politiken för högre utbild-
ning och forskning åtminstone i samband med 1993 års högskolereform.

                                                
18 Bo Lindensjö och Ulf P. H. Lundgren (1986).
19 Mats Fridlund och Ulf Sandström (2000).
20 Anna Bjuremark (1997).



23

Frågan om vad som är ideologisk eller politisk skiljaktighet kan diskuteras,
särskilt när sådana begrepp som avser att beskriva bekanta fenomen sällan
är definierade i de texter jag använder mig av. Några av de avgörande poli-
tiska skiljelinjerna behandlas i de två följande avsnitten.

I mina ögon finns det avgörande skillnader i hur man ser på högre ut-
bildning och forskning och på den kunskap som akademin genererar. Någ-
ra värderar kunskap och kunskapsutveckling utifrån inomakademiska kri-
terier, medan andra ser utbildning och forskning som strategiska instrument
för att uppnå politiska mål. Huruvida politiska mål kan anses vara syno-
nymt med samhälleliga mål är en problematik i sig, som jag därför behandlar
mer utförligt i det teoretiska kapitlet. Däremot tycks det råda större sam-
stämmighet om att man med inomakademiska kriterier menar, att högre ut-
bildning och forskning är att betrakta som någonting självständigt och mer
eller mindre oberoende av vad samhället kan tänkas ha nytta21 av. Såväl i
ett nutidsperspektiv som i en tänkt framtid.

Det är i sådana här sammanhang som talet om att bevara den speciella
akademiska autonomin22 ofta förs fram och ett vanligt argument är det man
kallar för kvalitetskriteriet. Vad som skrivs in i begreppet autonomi förkla-
ras som att kärnverksamheten forskning erhållit sin höga prestige genom
att forskare underkastar sig kollegial, systematisk och internationell
granskning. Någon liknande beskrivning om kvalitet i verksamheten
grundutbildning finns inte, såvitt jag vet. Den generella beskrivningen an-
vänds vanligtvis när man söker tala om vad som skiljer akademin från andra
kunskapsproducerande organisationer.

Ett annat omhuldat antagande i universitetens självuppfattning tycks
vara neutralitet i förhållande till kön, klass och ras och bygger på idén att
vetenskapligheten i sig är värdeneutral och självkritisk i sitt ständiga sö-
kande efter ny kunskap. Dessa antaganden grundar sig på föreställningar
om akademin som en ”culture of no culture”, vilket innebär att uppfatt-

                                                
21 Principuppfattningar om nytta definieras bland annat av Thorsten Nybom (1997)
s. 209, i fyra huvudvarianter: idealistisk eller traditionell nytta, funktionalistisk eller
instrumentell, nihilistisk eller postmodern, emancipatorisk eller kritisk nytta. Redan på
1750-talet diskuterades begreppet nytta i den akademiska världen och då på Uppsala
universitet, då konsistoriet sökte ge en vidare innebörd än ”samhällsnytta”, dvs. att
vid sidan av utbildning av ämbetsmän också ställa sig frågor om utbildningen av
framtidens övriga yrken, se Torgny Segerstedt (1971) s. 71–72. Se även Wilhelm
Sjöstrand (1961). För mig signalerar begreppet ett förhållandevis pragmatiskt ideal,
som jag avser att återkomma till. Begreppen ”nytta” och ”samhällsrelevans” be-
handlas ofta som utbytbara i texten.
22 Göran Blomqvist (1992) s. 36, är en av dem som definierar begreppet autonomi
som en organisations självförvaltning, ”ett självbestämmande inom ramar som fast-
lagts i en rättslig ordning”. Dvs. någonting helt annat än ”total” frihet.
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ningarna om könsskillnader och könsbarriärer då blir till ett problem endast
för kvinnor.23

Styrning av verksamheten forskning

När man förväntar sig att universiteten ska styras för att stödja landets in-
dustriella och ekonomiska utveckling, kan argumenten sökas i den histo-
riska diskussionen i samband med 1800-talets universitetsreformer. Då visar
sig den spricka mellan traditionell vetenskap och den ingenjörsvetenskap
som man inom akademin så ofta hänvisar till. Några hävdar att vi i dag är på
väg mot en återgång till den problematiken, till en utilitaristisk utvecklings-
filosofi som tenderar att driva de svenska universiteten mot en överför-
enklad ingenjörsvetenskap. Universiteten skulle då riskera att förvandlas
till kopior av handelshögskolor och tekniska högskolor och därför finns
behov att söka upprätthålla vetenskapens anknytning till universitetens
egna kulturella och filosofiska rötter.24

I historisk bemärkelse dröjer det ända fram till början av 1900-talet innan
verksamheten forskning får någon större omfattning i vårt land, och först i
början av 1940-talet byggs den forskningsorganisation upp som vi känner
igen i dag. Då får vi de statliga forskningsråden, och genom anslag till en-
skilda forskare och att man inrättar särskilda forskartjänster förses universi-
tetsforskningen med både externa medel och fler tjänster.25 I den politik
som förs har myndigheterna stor tilltro till forskningens möjligheter att bi-
dra med den kunskap som erfordras ”för att fatta beslut och vidta lämpliga
åtgärder”.26

Forskningsorganisationen kommer att bestå av olika nivåer. Först en
övergripande nivå med regering och riksdag, sedan de offentligt finansie-
rade sektorsorganen, medan genomförandet sköts av universitet, högsko-
lor, forskningsinstitut och företag. Inom dessa organ finns institutioner,
avdelningar, forskargrupper, professorer och enskilda individer som tillför-

                                                
23 Cathrin Egeland (2001).
24 Se Kristo Ivanov (1985) s. 52, och även Alison Mackinnon och Ann Brooks som i
”Introduction: Globalization, Academia and Change” (2001) s. 3, skriver, att
”technology is at once science and product. It collapses the distinction between
knowledge and commodity; knowledge becomes technology”. De hänvisar i sin tur
till Sheila Slaughter och Larry Leslie (1997).
25 Av Thorsten Nybom (1997) s. 43 framgår, att man i åtskilliga policydeklarationer
under 1930-talet talade om statens och näringslivets gemensamma ansvar för den
tekniska högre undervisningen och forskningen. Nyttan var drivkraften, men därut-
över fanns också förhoppningar om en förbättrad samordning och övergripande styr-
ning av forskningsresurserna.
26 Se Gunnar Richardsson (1985) s. 42.
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säkras inflytande genom representation i de berörda organen. Men där-
emot byggs det inte upp några fristående forskningsinstitut på samma sätt
som i en del andra länder.

Så sent som på 1960-talet blir forskningspolitiken ett särskilt politiker-
område och i vissa sammanhang tillskrivs energikrisen under 1970-talet
vara början till de stora samlade civila forskningsprogram som nu tas fram.
Krisen antas bland annat hänga samman med en olycka vid ett numera
känt kärnkraftverk. Fram till den här tiden har den offentliga politiken hu-
vudsakligen handlat om hur mycket forskning som ska bedrivas, hur den
ska organiseras och mindre vad det ska forskas om.27 Det överlämnas till
forskarna själva. Men det som nu sker kan också beskrivas som att makt
över forskningen förskjutits från regering och riksdag till forskningsråd
och sektorsorgan.

Olika samhällsorgan formulerar problem som sedan lämnas till forskar-
världen för analys och undersökning. Något som snabbt förväntas genere-
ra resultat och kunna omsättas i praktiken.28 Forskningen riktas mot frågor
som antas betydelse för utvecklingen inom samhälleliga politikområden
och finansieras också via andra departement än utbildningsdepartementet.
Begrepp som ”samhällsrelevans” och ”nytta” får en alldeles särskild be-
tydelse.29 Jag förstår den ”inskrivningen” eller ”laddningen” av begrep-
pen på ett särskilt sätt och behandlar även den problematiken ytterligare i
det teoretiska kapitlet.

I ett forskningspolitiskt betänkande 1977 läggs den s.k. sektorsprinci-
pen fast, det system som mer eller mindre omärkligt vuxit fram och där sek-
torsmyndigheter bidrar till finansiering av forsknings- och utvecklingsarbe-
te. Forskningsresultaten förväntas föra den politiska processen i önskvärd
riktning och bidra i kampen för demokratiska mål som social utjämning och
lika möjligheter för alla.30

I samma ambition ligger också en strävan att bidra till den kunskaps-
bank som det stora flertalet antas kunna ha glädje av, vilket är någonting
helt annat än att betjäna ett fåtal i ett mer elitistiskt system. Sektorsorganen
återfinns nu inom områden med ”hög politisk temperatur” och forsknings-
råden fortsätter att vara förhållandevis få.31 Men genom att akademin till-

                                                
27 (SOU 1995:121).
28 Ulf Sandström (2000).
29 Thorsten Nybom (1997).
30 (SOU 1995:121).
31 För att få perspektiv på de processer och reaktioner som forskningens reorganise-
ring ger upphov till, kan det möjligen vara värt att påminna sig, att medan forsknings-
råden är omkring femtio år gamla har fakulteterna vid universiteten en historia som
går tillbaka till medeltiden, skriver Leif Lewin (1994) s. 66–68.
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försäkrar sig representation i de olika forskningsfinansieringsorganen,
hoppas man utifrån vetenskapens och forskningens intressen kunna be-
hålla sitt inflytande i styrningsprocessen.32

Det som utvecklar sig blir en utmaning mot den svenska modellen, att all
offentlig forskning ska bedrivas inom universitet och högskolor. Möjligen
är det en av anledningarna till att forskningskontraktet mellan statsmakter-
na och forskarsamhället granskas av riksdagens revisorer. Meningarna går
isär om huruvida man är nöjd med det man finner. En del påtalar kris och
andra inte och det som nu följer är, att man i den forskningspolitiska debat-
ten uppmärksammar forskarnas ansvar för samhällseffekter av den forsk-
ning som man bedriver.33

Forskningspolitik i propositioner

Men den beskrivna utvecklingen motsvarar uppenbarligen inte allas för-
väntningar och byråkratisering, korporativistisk toppstyrning, nya klyftor,
konflikter och organisatoriska problem, följer i den förda politikens spår.34

Samtidigt tillstyrker riksdagen att regeringen från och med nu redovisar sin
samlade syn i en forskningspolitisk proposition, vart tredje år och med start
från början av 1980-talet. Men redan i den första propositionen är sektors-
principen starkt manifesterad, att man inte anser sig behöva redovisa en
heltäckande bild av relationen mellan sektors- och högskoleforskning.35

Den andra forskningspolitiska propositionen36 går ut på att forskning
och teknik lagt grunden för vårt lands utveckling och spelat en avgörande
roll för industrins konkurrensförmåga och vår ekonomiska tillväxt. Det i sin
tur anses ha skapat resurser för det sociala reformarbetet inom samhällsli-
vets olika områden och därför behövs det också för framtiden starka sats-
ningar på teknisk utveckling och forskning inom industrin.

Socialdemokraterna försvarar propositionen och hävdar att forskning-
ens tre delar måste samsas, högskolans egen forskning och rådforskningen,
liksom sektorsforskningen och industrins FoU-verksamhet. Några modera-
ta företrädare hävdar däremot att sektorsforskningen hotar forskningens
frihet och får visst stöd från några företrädare i akademin, där man tycker
sig se flera hot mot universitetens fortsatta möjligheter att hävda autonomi
och frihet.

                                                
32 Se Thorsten Nybom (1997) s. 122.
33 Anna Bjuremark (1997).
34 Aant Elzinga (1994).
35 Se (SOU:1995:121) s. 40–41.
36 (Prop. 1983/84:107)
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Hoten upplevs dels som regelstyrning och dels som det inflytande som
uppstår i samband med statens finansiering av akademins verksamhet. Någ-
ra bekymrar sig även för näringslivets och storföretagens växande infly-
tande och ”att forskarbyar växer upp runt universiteten och de tekniska
högskolorna, som svampar efter regn, och välsignas av lokala och centrala
myndigheter”.37

Den förre rektorn för Lunds universitet bekymrar sig och menar att nyt-
toinriktningen kan vara negativ och att forskning och högre utbildning har
ett egenvärde i sig. ”Universiteten får aldrig bli enbart yrkesskolor eller
stödverksamhet”.38 En annan aktör39 från Lunds universitet menar att
sanningen om forskningspolitiken inte längre står att läsa i forskningspro-
positionerna, utan i Riksrevisionsverkets (RRV:s) revisionsrapporter.

I den förskjutning som nu sker beskriver försvarare av den förda politi-
ken, målet som att uppnå en effektiv styrning av forskning till stöd för den
ekonomiska utvecklingen, medan kritiker menar att universiteten aldrig får
låta sig drivas som koncerner. Vill statsmakterna åstadkomma statsnyttig
forskning, då får man i stället inrätta särskilda forskningsinstitut.40

Universitetens iver att betjäna och fungera som konsult och utbildare åt
industri, stat och kommun ses å ena sidan som ett uttryck för en servil atti-
tyd. Å andra sidan som en resignation och som ett uttryck för ”att det and-
liga håller på att dö ut i en alltför materialistisk samhällskultur”. Men det
finns också en fara med ”ett alltför korporativistiskt perspektiv”, att ömse-
sidighet och reflexivitet går förlorade och att samarbetet blir enkelriktat.
Jag tolkar det som att man från akademin alltför mycket tvingas verka på
avnämares villkor. Ett alternativt sätt att förhålla sig är att uppmärksamma
konflikten mellan olika forsknings- och utbildningstraditioner och grunden
för skilda filosofier och världsåskådningar.41

Nära besläktat med frågan om att styra ”i namn av avnämare och mark-
nad” är frågan om att styra ”i namn av övergripande samhällsintressen”.
Uppenbarligen finns det vid den här tiden även ombud för verk och insti-
tutioner som i sina relationer med universiteten upplever sig själva som
”samhället”. Det framgår bland annat av den uppmärksammade rapporten
från RRV angående Styrning av Högskolans forskning.42 Här försöker
verket till och med utveckla kriterier för bedömning av forskningens kvali-

                                                
37 Se Sven-Eric Liedman (1988b) s. 223.
38 I Vetenskap och vett (1985) och i SvD den 18 oktober samma år.
39 Professorn i civilrätt, Anna Christensen.
40 Se Lena Glans och Christer Knuthammar (1985) s. 16.
41 Se Kristo Ivanov (1985) s. 60.
42 (Dnr 1982:189).



28

tet frånsamhällssynpunkt.43 Jag återkommer vid flera tillfällen till det här
sättet att se på sig själv som ”företrädare”.

På nationell nivå omorganiseras forskningsråden och blir till antalet tre.
Forskningsrådsnämnden förs in under utbildningsdepartementet, med upp-
gift ”att i samverkan med forskningsråd och sektoriella forskningsorgan
initiera och stödja forskning främst inom områden som är angelägna från
samhällets synpunkter”.44

Men kritiken mot sektorsforskningen växer sig allt starkare och det be-
faras att de tekniska högskolorna riskerar att förvandlas till konsultföretag,
om det utvecklas ett alltför nära samarbete mellan den statligt finansierade
forskningen och näringslivet.45 En alltför kortsiktig uppdragsverksamhet
antas också kunna bre ut sig på undervisningens och den grundläggande
forskningens bekostnad. Forskarna bör även kräva större bestämmanderätt
över forskningsmedlens fördelning, eftersom det finns risk för att det nära
samarbete som eftersträvas mellan forskare och avnämare kan urvattna den
gamla rätten att fritt formulera forskningsproblemen.46 ”Relevans” kan
komma att ersätta ”vetenskaplighet” och förutsättningarna för en profes-
sionell47 granskning kan försvåras.

Mellan åren 1980 och1986 växer det upp ett sextiotal sektorsforsk-
ningsorganisationer, de flesta utan officiell sanktion från de organ som har
att övervaka sådana etableringar. De nya formationerna stödjer också vissa
akademiska specialiteter mer än andra, vilket anses bidra till intressekonflik-
ter.48

I den följande forskningspolitiska proposition som den borgerliga re-
geringen lägger fram talas fortfarande om forskning för välstånd och väl-
färdsstatens fortsatta utveckling.49 Av ministerns förord framgår att univer-
sitet och högskolor bör frigöras från det statliga inflytandet, vilket å ena
sidan kan förstås som en form av paradigmskifte. Å andra sidan garanteras
det statliga inflytandet på det sätt som jag berört, att styrningen i fortsätt-
ningen förväntas utföras just genom akademin. Dvs. att man från statsmak-
ternas sida vill få akademin och de akademiska subjekten att styra sig själ-

                                                
43 Se Kristo Ivanov (1985) s. 57.
44 Se (SOU 1995:121) s. 23 ff. Här hänvisas också till (UbU 1978/79:44) s. 8.
45 (SOU:1995:121).
46 Ulf Sandström (2000).
47 Begreppet ”professionell” har under åren varit föremål för omfattande forskning,
framförallt från sociologiskt håll, och Lindén (1998) s. 223, sammanfattar några van-
ligt förekommande attribut som används för att definiera en professionell: vetenskap-
ligt baserad kunskap, lång utbildning, formellt examinationssystem, etisk kodifiering,
serviceideal i det allmännas tjänst och organisation i professionella sammanslutningar.
48 Se Aant Elzinga (1996) s. 196.
49 (Prop. 1992/93:170).
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va och andra på det sätt som statsmakterna önskar. Det som jag senare i det
teoretiska kapitlet beskriver som ett av de stora pastorala projekten i de
rationaliteter för styrning som verkar i vår tid, att åstadkomma ”self-
formation” och omstrukturering av institutionella praktiker.50

Två huvudfrågor prioriteras i reformen: ”koncentrerade forskningssats-
ningar inom strategiska områden” och ”ett förstärkt samspel mellan uni-
versitet och högskolor å ena sidan och näringslivet och samhället i övrigt å
den andra”. Ett annat sätt att beskriva propositionen är att den reflekterar
det förtroende som det svenska samhället fortfarande känner för sina uni-
versitet: ”att de som ansvarsfulla och fullmyndiga institutioner med hän-
givna lärare och forskare är kapabla att sköta sina egna angelägenheter
och att det därmed inte finns något behov av en närgången och kontinu-
erlig kontroll från statsmakternas sida”.51

Det forskningsparadigm som nu etableras kan ses som en tilltro till den
akademiska autonomin och forskarnas egen förmåga att göra prioritering-
ar.52 Det beskrivs som ett svar på en ”ideologiskt betingad misstro mot
stelbent byråkrati och en myndighetsstyrd forskning” och en skepticism
inför att låta forskningspolitiken lösa politiska problem. Sverige ska för-
vandlas till avancerad kunskapsnation och grundtanken är att forskning-
ens användare, ”främst näringslivet, på egen hand och i ett fritt och krea-
tivt samspel ska ägna sig åt högkvalitativ forskning och spirande entrepre-
nörskap”. Nyckelordet är ”excellens”.53

”Den ideologiskt betingade misstron” ersätts av andra rationaliteter för
styrning, och ett annat sätt att beskriva detta är att propositionen bygger
på olika kunskapsideal. Det humboldtianska med grundforskning och fa-
kulteternas autonomi som ledstjärnor och som jag behandlar mer utförligt i
nästa avsnitt, och ett mer instrumentellt ideal där forskning och utbildning
mera ses som drivkrafter i samhällsutvecklingen. Dvs. en annan ”sorts ide-
ologi” eller epistemologi.

Det senare idealet kan förstås som att ”framgångsrik forskning har sitt
viktigaste ursprung i den enskilde forskarens kreativitet och utvecklings-
förmåga”, samtidigt som man framhåller att ”kunskap är i dag ett utslags-
givande konkurrensmedel”. Det antas också behövas för att generera ny-
företagande inom högteknologiska och kunskapsintensiva branscher och

                                                
50 Se vidare Jill Blackmore och Judyth Sachs (2001) s. 49.
51 Se Martin Trow (1994) s. 133–134.
52 Mats Benner (2001).
53 Se Sverker Sörlin och Gunnar Törnqvist (2000) s. 101.
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för att stärka och utveckla dagens näringsliv. Politiken bygger på ekono-
miska teorier om tillväxt och en syn på människan som ”humankapital”.54

Med stiftelsemedel mot tillväxtpolitiska mål

Det är i den här andan som de s.k. strategiska forskningsstiftelserna växer
fram av medel från löntagarfonderna och knyts till de tillväxtpolitiska må-
len.55 Inom vissa tekniska och miljötekniska områden fördubblas eller tre-
dubblas finansieringen, medan forskningsområden inom humaniora får det
knepigare än tidigare.56

En av paradoxerna med konstruktionen stiftelse anses vara, att den låser
fast stora forskningsresurser utom räckhåll för politiska prioriteringar och
att den sektoriella tanken med ändamålsenlig och problemstyrd forskning
blir svår att fullfölja. Det ses också som ett brott mot idén med de forsk-
ningspolitiska propositionerna. Att regeringen ändå väljer den utstakade
vägen antas ha att göra med en moderat strävan att frigöra universiteten
och deras verksamhet från politisk styrning.57

En av kritikerna av den sektoriella forskningspolitiken är Sverker Gus-
tavsson från Uppsala universitet, tidigare statssekreterare i den socialde-
mokratiska regering på 1980-talet. I en rad av kritiska inlägg58 oroas han
över utvecklingen mot problemdriven forskning och hänvisar ofta till Gib-
bons et. al. och The New Production of Knowledge.59 Gustavsson är kri-
tisk till att man väljer att låsa löntagarfondspengarna i stiftelser, i stället för
att stärka fakultetsanslag och forskningsråd eller bygga nya universitet.
Han noterar att EU-medlemskapet medfört ytterligare en växande andel
sektorsforskning och att de båda utbildningsministrarna under första hälf-
ten av 1990-talet varit ungefär lika mycket inriktade på att låta utomaka-
demiska aktörer styra och ställa med universiteten.

Men Gustavsson får kritik av dem som menar att författarna i den aktu-
ella boken beskriver den traditionella formen för vetenskaplig kunskaps-
produktion (Mode 1) som ”inåtblickande, disciplinär, homogen och hierar-
kisk, medan Mode 2 karakteriseras av transdisciplinparitet, heterogenitet

                                                
54 Se Mats Benner (2001) s. 31.
55 (Prop. 1991/92:92).
56 Se Lars Ingelstam (1999) s. 92.
57 Här menar jag att universiteten som statliga myndigheter alltid är politiskt styrda i
något avseende. Se vidare (SOU:1995:121) s. 49.
58 Sverker Gustavsson i ”Forskningens frihet efter det kalla kriget”, Acta Universitas
Upsaliensis C 61, 1997. ”Varför inte lägga ner universiteten” i Kunskap så det räck-
er, Sonja Dahl (red.), 1997. ”Forskning och folkbildning som motprojekt” i Tvär-
snitt 1998:3, s. 62–69.
59 Michel Gibbons (1994).
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och organisatorisk mångfald”. I framtiden antas de flesta forskare röra sig
fram och tillbaka mellan de båda positionerna och frågan handlar i stället
om ”den vetenskapliga metodens oerhörda framgångar och hur forskning-
en i allt större utsträckning tagits i samhällets tjänst – inte bara marknadens
eller statens”.60

Oavsett vilken ståndpunkt man tar i sakfrågan frågan berör problemati-
ken om, och i så fall, hur isolerat från samhälle och politik som forskning
kan bedrivas. Ett slags medelväg mellan Gustavsson och kritikerna är att
tala om vetenskap som mer ”socialiserad” är förut. Det betyder, att kun-
skap och organisation utvecklas ömsesidigt och att idealen om fritt san-
ningssökande och neutralitet kommit att kompletterats med normer och
regler för forskningens samhälleliga roll. En s.k. post-akademisk forsk-
ning.61

Efter 1994 och under den socialdemokratiska regeringen präglas forsk-
ningspolitiken av återhållsamhet och sparsamhet. I grunden slås statens
centrala och styrande roll fast och den politiska viljan är att forskningen
ska svara upp mot samhällets behov. Men de tidigare så betydelsefulla äld-
re universitetens, forskningsrådens och intresseorganisationernas inflytan-
de minskas, när politiken präglas av tillväxtpolitiska mål och det skapas en
rad regionalpolitiska och andra aktörer. Ett uttryck för den politiken, och
centralt för den här avhandlingen, är hur Malmö högskola inrättas.62

I mars 1995 tillsätts en utredning med uppdrag att genomföra en över-
syn av det svenska systemet för resurstilldelning och forskning. Utred-
ningen låter genomföra fyra analyser av delområden som publiceras som
SOU-rapporter.63 I uppdraget behandlas universitetens och högskolornas
roll som utförare av forskning, forskningsråds- och sektorsforskningsorga-
nisationen, EU:s inverkan på den svenska forskningen och privata finansi-
ärer och särskilt de nya forskningsstiftelserna.

I det beslut som sedan följer löser man den politiskt känsliga frågan med
forskningsstiftelserna så, att Riksdagen ändrar i stiftelsens stadgar och en
del av den politiska styrningen återtas.64 ”Men att stiftelserna dessutom –
åtminstone indirekt – skulle komma att medföra faktiska nedskärningar i
den offentligt finansierade grundforskningen hade väl inte den största pes-

                                                
60 Se Hans Landberg och Roger Svensson (1998) s. 50–61.
61 Mats Benner (2000).
62 (SOU 1996:36).
63 Riksdagen, regeringen och forskningen (SOU 1995:121), Samverkansmönster i
svensk forskningsfinansiering (SOU 1996:2), Samordnad rollfördelning inom teknisk
forskning (SOU 1996:20) och Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-
talet (SOU 1996:28).
64 Mats Benner (2001) s. 106 som hänvisar till (Prop. 1996/97:22).
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simist kunnat ana!”65 De politiska ambitionerna och den politiska styr-
ningen visar sträcka sig längre än till stiftelsefrågan.

Under lång tid har den förda forskningspolitiken inneburit att nya resur-
ser kontinuerligt tillförts forskningen. Men de försämrade statsfinanserna
under 1990-talet leder till nedskärningar av vissa anslag, medan andra till-
kommer som kompensation. I syfte att analysera och ompröva den svenska
forskningspolitiken tillsätts under 1997 den kommitté som antar namnet
Forskning 2000.

Av den proposition som följer framgår bland annat,66 att staten fortsätt-
ningsvis ska ha ett övergripande ansvar för hur det svenska samhället ut-
vecklar och tillvaratar ny kunskap. Men också, att staten i samverkan med
kommuner och landsting främjar forskning och utvecklingsarbete till stöd
för de verksamheter som bedrivs i offentlig regi och för de samhällssektorer
som har betydelse för samhällsutvecklingen. Med propositionen tas också
den interna frågan upp om hur villkoren för universitetsforskningen kan
förbättras, medan frågan om forskningsfinansieringen skjuts på framti-
den.67

Under 1990-talet genomförs också en rad åtgärder för att åstadkomma
jämställdhet inom forskning och utbildning och inom institutionen akade-
min. Den problematiken berörs i följande avsnitt.

Styrning av grundutbildning och organisation

En vanlig förklaring till intresset för reformer inom området forskning är
den industriella utvecklingen efter andra världskriget och att Sverige be-
höver få välutbildad arbetskraft för att en expansion av välfärdsstaten ska
bli möjlig. Förutsättningarna för den högre utbildningen betraktas på lik-
nande sätt, men här finns även det s.k. studentupproret 1968 som förklar-
ing till den reformperiod som inleds när det gäller grundutbildning och de
institutionella frågorna.

Reformerna under 1970-talet har sina utgångspunkter i ett antal utred-
ningar och policydokument och det mest kända är 1968 års UKAS-förslag,
”Universitetskanslersämbetets förslag för fasta studiegångar”. Det möts av
starka reaktioner från både lärare och studenter och några år senare pre-
senteras ett modifierat förslag med utgångspunkt i ett tekniskt-
administrativt rationalitetstänkande och en tilltro till den centrala plane-

                                                
65 Se Thorsten Nybom (1997) s. 155.
66 (Prop.1998/99:94).
67 Mats Benner (2001).
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ringens fördelar. Parallellt i tiden tillskapas UHÄ, Universitets- och hög-
skoleämbetet.

Det förutvarande systemet för högre utbildning ersätts av ett system
som riktas mot ”de stora massornas kunskapsbehov”. Målet beskrivs i
termer av välfärds- och personlighetsutveckling, demokrati, internationali-
sering och en kunskap som syftar till social förändring. För att klara av att
gå i den nya riktningen separeras forskning och undervisning på lärosätes-
nivå.

Verksamheterna ska hädanefter styras av fakultets- och linjenämnder, en
separation som redan inletts när universitetslektorstjänsterna tillskapades.
Med forskarutbildningsreformen 1969 manifesteras separationen ytterliga-
re och det blir uppenbart att det är professorer, docenter och forskarassi-
stenter som ska ägna sig åt verksamheterna forskning och forskarutbild-
ning, medan grundutbildningen ska skötas av universitetslektorer och -
adjunkter.

Från olika samhällsintressen och från politiskt håll talas det om att styr-
systemet inom akademin måste förändras, dvs. professionernas kollegiala
beslutsfattande inom institutioner, fakulteter och i det högsta organet, kon-
sistoriet. Den s.k. U-68-kommissionen har också i uppdrag att komma med
förslag, vilka sedan ingår i 1977 års reform.68 Det lagstadgas om nya infly-
tande- och beslutsformer, samhällsrepresentanter och företrädare för exter-
na intressen bereds plats och tillförsäkras inflytande i den interna besluts-
processen tillsammans med personal och studenter. Fakulteterna löses upp
och de som får ”maka åt sig” är professionerna, vilket ska förstås som uni-
versitetets lärare och forskare.

Inte oväntat handlar de protester som följer om att det behövs en speci-
fik kompetens för att styra universitet och högskolor. En kompetens som
man endast kan tillägna sig genom akademisk verksamhet. Men det finns
också de som menar motsatsen, att samhällsrepresentanter i de beslutande
organen vitaliserar arbetet och tillför universitetet värdefull kompetens.
Kontakterna mellan universitetet och närregionen antas bli bättre och mer
förtroendefulla.69 Just den diskussionen visar sig få en central betydelse
för den här avhandlingens problematik.

Yrkeslivsanknytningen i reformen är bakgrunden till linjesystemets och
yrkesföreträdarnas inträde i högskolan, medan forskningsanknytningen i
lagtexten är den dominerande. Konflikten mellan de personlighetsutveck-
lande målen och kraven på vetenskaplig grund löser regeringen genom att
skriva in de senare i högskolelagen, ”eftersom regeringsformen angav dem

                                                
68 (Prop. 1975:9).
69 Se Göran Graninger (1985) s. 69.
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som mål för all offentlig verksamhet”. Portalparagrafen kommer därför vid
sidan av yrkesutbildning och internationalisering att ha som mål, att utbild-
ning ska vila på vetenskaplig grund.70 Problematiken med huruvida den
högre utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, handla om den enskilda
studentens personlighetsutveckling eller om studierna ska anpassa till ar-
betsmarknadens behov, blir något av en följetong i utbildningspolitiken
framöver.

Plan- och regelstyrning

Utbildningsplaneringen för landet struktureras nu i fem sektorer. Region-
styrelser inrättas och UHÄ:s roll inriktas mot uppföljningar och utvärde-
ringar. En idé är att utplåna skillnader mellan akademisk och icke-
akademisk postgymnasial utbildning, som dessutom ska göras likvärdig
mellan landets lärosäten.71 Det svenska högskolesystemet får en mer utta-
lad yrkesinriktning och på grundnivå omvandlas utbildningen till ett antal
studielinjer. Var och en får anknytning till särskilda yrken och sektorer.
Även forskarutbildningen inkluderas i denna ”församhälligande-
process”.72

I början av 1980-talet uppmärksammas negativa effekter av den
”radikala rationalismen”73 och av den sektorsforskning som mer eller
mindre oplanerat vuxit fram.74 Några aktörer på det jag definierar som
”problemformuleringsarenan de Wenner-Grenska symposierna”, och som
jag behandlar mer utförligt i nästa avsnitt, intervenerar också genom att
synliggöra konflikten mellan allmänföreträdare och verksamhetsrepresen-
tanter i akademins styrande organ.

I Högskolans institutionella organisation75 redovisas idéer om en or-
ganisatorisk förenkling på ”mellannivå”, mellan högskolestyrelse och insti-
tution. Det är institutionen som ska göras till central utgångspunkt för in-
tern styrning, vilket speglar tankar om att organisationen kan påverka
verksamhetens innehåll tillsammans med ett nytt och ”kraftfullt ledar-
skap”. Det innebär samtidigt att fakulteternas betydelse försvagas.

Den allmänna debatten handlar om allmänrepresentanternas ställning i
högskolestyrelserna och att de ”behövs”, medan inställningen från aka-

                                                
70 Se Stefan Björklund (1991) s. 10, där han hänvisar till (Prop. 1976/77:59) s. 41 ff.
71 Anna Bjuremark (1997).
72 Martin Trow (1994).
73 Jag tolkar det som ett uttryck för den socialdemokratiska politiken för högre ut-
bildning.
74 Se Aant Elzinga (1996) s. 223–226.
75 (DsU 1983:6).
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demin fortsätter att vara negativ med några få undantag.76 Politiker anses
dessutom mer allmänt ha ont om tid, vilket antas kunna medföra en risk för
en oönskad delegering till byråkratin.77 Jag förstår utsagorna som att en
administrativ rationalitet befaras kunna få för stort inflytande i beslutspro-
cesserna.

Som en del i det allmänna reformtänkandet genomförs i mitten av åt-
tiotalet en Lärartjänstreform.78 Den innebär i korthet ett nytt system med
färre tjänstetyper och ett ökat lokalt ansvar för tjänsternas innehåll. Refor-
men ses som ett erkännande av att forskningsanknytning förutsätter fors-
kande lärare.79 Den beskrivs både som en centralisering och som en de-
centralisering80, utifrån förklaringar som att den skapar förutsättningar för
hur personalresurserna ska användas.81

Arbetsledaren, prefekten, ska tillsammans med lärarna hädanefter
gemensamt komma överens om hur arbetstiden ska disponeras. Just det här
sättet att se lärare och forskare inom högskolan som ”personalresurser”
behandlar jag mer utförligt i det teoretiska kapitlet. Men värt att uppmärk-
samma är, att statsmakterna med lärartjänstreformen markerar att decentrali-
sering inte enbart gäller de administrativa stödfunktionerna, utan även
kärnverksamheten utbildning och indirekt också forskning.

Reformen kan därför ses som ett uttryck för de nya styrprinciper och
den förnyelse av offentliga sektorn som introduceras mer allmänt i mitten
av 1980-talet.82 De nya bärande idéerna är mål- och resultatstyrning, vilket
av några betraktas som ett uttryck för en förstärkt styrning, medan andra
har en mer differentierad bild. Men tonen beskrivs vara mjukare, öppnare
och humanare i de utredningar, promemorior och propositioner som läggs
fram vid den här tiden, jämfört med 1960-talet.83

UHÄ och utbildningsdepartementet tar vid den här tiden också initiativ
till att det författas en bok om ledarskap i högskolan, där syftet beskrivs
som att ta fram ett arbetsredskap för dem som har det dagliga ansvaret för
                                                
76 I Göran Blomqvists Elfenbenstorn eller statsskepp? (1992) citeras den moderate
riksdagmannen Birger Haggård från Linköping, med anledning av en debatt i riksda-
gen i oktober 1987 om socialdemokraternas förslag om allmänrepresentanter i uni-
versitetens styrelse: ”Det finns en risk för att denna dag blir en svart dag för den aka-
demiska friheten, för sanningssökandet.”
77 Se Lena Glans och Christer Knuthammar (1985) s. 15.
78 (Prop. 1984/85:57).
79 Se Stefan Björklund (1991) s. 19.
80 I ”Decentraliseringens effekter – vinnare och förlorare” definierar Erik Amnå
(1992) s. 321, decentralisering som ett sätt att öka delarnas autonomi gentemot cent-
rum och i förhållande till varandra.
81 Se (UHÄ FoU-rapport 1992:2) s. 7.
82 (Prop 1988/89:65).
83 Se Sven-Eric Liedman (1988a) s. 193–194.
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verksamheten.84 Kanslern beskriver syftet som ”en inspirationskälla för
nytänkande” och att boken kan fungera som uppslagsbok när det gäller
aktuella rambestämmelser. Samtidigt varnar kanslern för ”management-
tänkande” och att högre utbildning och forskning inte utan vidare kan
formuleras i marknadsmässiga termer.

Boken är intressant som tidsdokument och i det att en administrativ ra-
tionalitet för styrning så tydligt tillåts att dominera. Prefekter och institu-
tioner ska vara de som utövar intern styrning, medan fakulteternas och de-
kanernas roll förbigås med tystnad, mer eller mindre. Jag återkommer till
frågan om allianser mellan olika rationaliteter för styrning och hur akade-
mins tal om autonomi bygger på att staten uppträder i en viss eller känd
skepnad.

Utifrån de rationaliteter för styrning som nu opererar är ”stor-
institutioner” att föredra, och intresset riktas mot omorganiseringar och
sammanslagningar till enheter som är ”effektiva” från administrativa och
ekonomiska utgångspunkter. Det som blir uppenbart är hur man från
kanslershåll understödjer processen mot ”organisk förenkling på mellanni-
vå” genom att anamma eller åtminstone utgå ifrån de nya rationaliteterna
för styrning. Dvs. att ”organiserandet” och ett nytt ”förstärkt ledarskap”
rekommenderas som styrningsverktyg och en väg att påverka verksamhe-
tens innehåll, trots talet om motsatsen på de Wenner-Grenska symposierna.
En problematik som jag återkommer till.

Utredning – översyn– omprövning

I slutet av 1980-talet tillsätts den s.k. Högskoleutredningen, med uppdrag
att se över pedagogiska verksamheter och lämna förslag till åtgärder som
syftar till att bättre utnyttja resurserna för högre utbildning. Utredningen,
som under utredningsfasen tar initiativ till en mängd olika aktiviteter, blir i
Utbildningssverige mest känd som ”Grundbulten”. I den slutsummering
som så småningom presenteras,85 knyter man an till de gamla klassiska ide-
alen om akademisk frihet, samtidigt som man ställer sig bakom de rationali-
teter för styrning som opererar vid den aktuella tidpunkten. Särskilt tänk-
värt för den här avhandlingens problematik är att som utredningskommit-
téns ordförande fungerar den förre rektorn vid Lunds universitet, arkitekt
och skapare till dekankonferensen vid Lunds universitet.

En annan tänkvärd aspekt är att ”Grundbulten” tar initiativ till att
återigen belysa ledarskapet inom högskolan, utifrån argument som att

                                                
84 Ledarskap i högskolan. Roller och regler (1986): Liber Utbildningsförlaget.
85 (SOU 1992:1).
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grundutbildningens kvalitet ska förbättras och att anknytningen mellan
forskning och grundutbildning ska förstärkas. Detta antas också ställa krav
på utvecklingen av nya ledningsformer och ledarskap på institutionsnivå,
vilket ligger helt i linje med de rationaliteter som framstår som ”nya” i mit-
ten av 1980-talet. Den studie som senare genomförs86 har ett beteende-
vetenskapligt, men kanske framförallt ett företagsekonomiskt perspektiv,
vilket kan vara värt att beakta när man begrundar vad utredningen kom-
mer fram till. I slutrapporten används bland annat begreppet
”organisation” som universell kategori, en problemtik som jag behandlar
ytterligare i det teoretiska kapitlet.

Av de förslag som utredningen presenterar blir kanske det mest upp-
märksammade följande: ”Att utveckla en mer flexibel organisationsstruktur
med fyra kärnfunktioner: – starka och relativt självständiga institutioner, –
strategiskt sammanhållna universitetsledningar; – stödfunktioner med hög
kompetens och servicenivå; – små men väl fungerande samordningsorgan
på fakultetsnivå.” Perspektivet har förflyttats från det regeldominerade till
att lärosätena nu ska styra sig själva, men i riktning mot de mål som stats-
makterna fastställer. Initiativet från ”Grundbulten” kan därför tolkas som
att man vill driva på utvecklingen i den nya riktningen och som det kom-
mer att visa sig i nästa avsnitt stämmer ett sådant antagande överens med
rektors uttalade förtvivlan över ”trögrörligheten på hemmaplan”, vid
Lunds universitet.

Med 1993 års högskolereform87 fullföljs den inledda politiken. Universi-
teten ska nu få anslag i direkt proportion till antalet studieplatser, så när
som på en liten summa för basfinansiering. Dvs. vad det kostar att åstad-
komma infrastrukturen. Resterande medel ges i form av s.k. ”student-
pengar” och beroende på hur många poäng som studenterna vid lärosätet
presterar per helår. Ribban läggs vid 40 p för en s.k. helårsprestation.

Det som nu följer är en rad s.k. frihetsreformer88 och argumentet är att
landets lärosäten ska få möjlighet att styra över hur pengarna ska använ-
das. Samtidigt fortsätter externa forskningsmedel att strömma till forskar-
grupper och enskilda forskare på ett sätt som lärosätet inte på samma sätt
råder över. I föregående avsnitt har jag berört hur dessa strömmar förstärks,
bland annat när man inrättar de strategiska forskningsstiftelserna utifrån
löntagarfonderna.

                                                
86 (SOU 1992:15).
87 (Prop. 1992/93:1).
88 Se Anna Bjuremark (1997) s. 55–62.
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I departementspromemorian Fria universitet och högskolor89 fullföljs
regeringsdeklarationen med den strategi för styrning som redan inletts. Å
ena sidan en decentraliserad frihet för varje lärosäte att profilera sig när det
gäller utbildningsutbud och å andra sidan en centraliserad uppföljning av
samma verksamhet.

När de politiska intentionerna översätts till området jämställdhet, visar
det sig på regeringsnivå i huvudsak i form av symboliska handlingar som
att dela ut jämställdhetspriser, genomföra nationella seminarier med redan
etablerade kvinnliga forskare90 och utvärderingar av olika slag. Några tan-
kar på någon särskild form av central politisk styrning av jämställdhetsar-
betet finns inte, eftersom det ”stör filosofin om det självständiga universite-
tet”.91 Problematiken med vad som politiskt återstår att styra i en decent-
raliseringsfilosofi behandlas i kapitlet ”Styra i namn av besparingar och
jämställdhetsmål”.

De förändringar som det svenska systemet nu genomgår beskrivs som
exempel på en generell utveckling som parallellt pågår i samtliga avancera-
de industrisamhällen.92 Den inslagna vägen bort från centralstyrning ska
fullföljas och intresset vändas mot resultat. Resursfördelningen ska i fort-
sättningen utgå ifrån dem som bäst lyckas med sin undervisning, och det
blir viktigt och legitimt att tala om skillnader mellan olika lärosäten.93

Kvalitet sätts i fokus och från USA kallar man hem den nye universitets-
kanslern som gör jämförelser mellan akademisk och industriell verksamhet.
Alltså någonting helt annat än den förre kanslerns varningar för att akade-
min inte kan styras efter marknadens principer. Landets lärosäten uppma-
nas nu att rikta blickarna mot Japan, där självvärdering och processen att
kontinuerligt mäta sig mot sig själv, Kaizen, har gjort japanerna oslagbara
när det gäller teknisk och kommersiell produktutveckling.94 Universiteten
uppmanas därför att överväga sådana metoder, synsätt och praktiska erfa-
renheter, eftersom kvalitet antas påverkas positivt av konkurrens. Från sin
tid i industrin och sin personliga erfarenhet av Total Quality Management,
TQM, är universitetskanslern övertygad om att akademin har mycket att
lära.95

                                                
89 (Ds. 1992:1).
90 I rapporten Ds 1993:84 redovisas ett av dessa möten som utbildningsminister Per
Unckel har med ett antal kvinnliga professorer i juni 1993.
91 Mats Benner (2001) s. 79, där han hänvisar till (Ds 1993:84) s. 26.
92 Martin Trow (1994).
93 Anna Bjuremark (1997).
94 Se Stig Hagström (1993) s. 35.
95 Se ibid, s. 27–30.
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Men initiativet att rekrytera en kansler med bakgrund från industrin ses
som en symbolhandling och som en fingervisning om att det är genom så-
dana glasögon de svenska universiteten ska skärskådas framöver.96 I det
teoretiska kapitlet behandlar jag mer utförligt de filosofiska utgångspunk-
terna för TQM-rörelsen.

En förklaring till det som nu sker är att kvalitetsarbetet kopplas ihop
med strävandena att åstadkomma en avreglering av högskolan. Idéerna går
ut på att finna vägar för att mäta prestationer av universitetens verksamhet,
medan de inledande tankarna på kvalitetsutvärderingar av kärnverksamhe-
ten med kvantitativa mått delvis överges. I stället inriktar man sig på
”infrastrukturerna” eller de ”kvalitetsinriktade processerna”.97

En annan förklaring är att ”kunskapssamhällets”98 framväxt inneburit
en ökad efterfrågan på högre utbildning och att utbudet kommit att mång-
dubblas. Parallellt med universitetssystemet uppstår alternativa utbild-
ningsanordnare och för studenter och finansiärer finns det således flera
alternativ. Det konkurrensförhållandet antas också medföra att kraven på
offentlig redovisning (accountability) och extern insyn blivit omöjliga att
avvisa. Därför får också talet om ”performance indicators”, ”effektivitets-
kriterier”, ”målstyrning” och ”måluppfyllelse” en annan innebörd än tidi-
gare.99

Ledarskap som verktyg för förändring

Vid en nordisk konferens om Universitet och högskola i förändring, 1994,
beskrivs de nya ledarna som ”dirigenter”.100 Ett gott ledarskap är att få
specialister att fungera tillsammans så att helheten blir ”harmoniskt avnjut-
bar” för alla som är involverade.101 Motsatsen och den gamla modellen
beskrivs som en strävan mot likformighet, där de traditionella makt- och
ansvarsrelationerna är diffusa, beslutsprocessen oklar och det saknas ett
operationellt resultatansvar, något som försvårar utvecklandet av naturliga
uppföljnings- och utvärderingsprocesser. Dvs. förhållandevis traditionella
försanttaganden i administrativa diskurser.

                                                
96 Se Stig Strömholm (1993) s. 62.
97 Se Stefan Björklund och Lars Engwall (1997) s. 125.
98 Jag återkommer till hur begreppet ”kunskapssamhälle” kan ses som en språklig
konstruktion i särskilda rationaliteter för styrning.
99 Se Thorsten Nybom (1997) s. 139.
100 I en rapport från Utvärderingsenheten vid Lunds universitet ett antal år senare,
Rapport nr 2000:208, Lars Haikola, ses just ledning och ledarskap som en dirigent-
roll.
101 Se Caj-Gunnar Lindström (1994) s. 21-26.
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Men det eventuella samarbete som tidigare funnits mellan landets lä-
rosäten ska nu ersättas av konkurrens och i stället ska högskolorna samar-
beta med andra aktörer i samhället. Intentionerna förstärks av politiska ut-
talanden som att det behövs nya kraftcentra ”utanför eller över det tradi-
tionella akademiska samfundet, som tar det avgörande initiativet och driver
på”. Implicit för att utvecklingen ska gå i rätt riktning. Ett ”starkt ledar-
skap” behövs för att beslutsfattandet ska bli ”effektivt” och för att
”hjälpa till att förändra den existerande inåtvända universitetskulturen mot
en mer entreprenörsinriktad kultur, där egenansvar och självständiga initia-
tiv utgör självklara inslag”.102

För att få en orientering om huruvida sådana utsagor möjligen handlar
om någonting som diskursivt produceras i tiden, väljer jag parallellt att ta
del av hur man för andra verksamheter ser på ledarskap. I en traditionell
bok om Marknadsledarskap beskrivs den svenska modellen som ett före-
döme. ”Vi har funnit att den svenska ledarskapsmodellen har varit en vik-
tig konkurrensfaktor. Det finns knappast något land i världen som har
kommit längre när det gäller decentralisering av beslutsfattande och av
relationerna till de anställda i storföretag […] Det framstår som viktigt att
kunna utnyttja och utveckla denna modell på 90-talet även om företagen
blir större och mer internationaliserade”.103 Citatet är tänkvärt i talet om
konkurrensens betydelse för utveckling av kvalitet mot bakgrund de ra-
tionaliteter för styrning som verkar vid den aktuella tidsperioden.

I de nya förutsättningarna anses det var universitetsrektorernas jobb att
övertyga sina medarbetare om behovet av en stark administrativ stab för
att universitetets självständighet och integritet ska bevaras. Det antas ock-
så vara känt, att det bland akademiker finns starka känslor för kollegialitet
och jämlikhet och tysta överenskommelser, som att man talar och agerar
som om alla institutioner är lika framstående och har lika stor tyngd. Efter-
som kollegial jämvikt existerar på det sätt som beskrivs allianssystem be-
hövs det därför någon form av ”medlare”, implicit en administrativ
kraft.104

I debatten görs i avskräckande syfte jämförelser med Storbritannien, där
en påtvingad och ideologisk bestämd avreglering och marknadsanpass-
ning anses ha lett till ökad politisk styrning. Genom direkta politiska hot,
byråkratisk toppstyrning och ekonomiska nedskärningar har världens mest
autonoma universitet gradvis demoraliserats och förvandlats till marknads-
anpassade, konsultstyrda serviceinrättningar i ett slags ”management by

                                                
102 Martin Trow (1994).
103 Ove Brandes och Staffan Brege (1990).
104 Vikki Bell (1995).
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terror”.105 Andemeningen i utsagan kan tyckas vara drastisk, men stämmer
överens med den som delvis kommer fram i min licentiatavhandling, att det
också i Sverige och i samband med 1993 års reform förekommer mer eller
mindre förtäckta hot för att få landets lärosäten att gå i en viss bestämd
riktning.106

Den borgerliga regeringen går och den socialdemokratiska tillträder. Be-
toningen av satsningar på teknik och naturvetenskap fortsätter och skälet
är arbetslösheten. Som ett led i den förda politiken görs omfattande sats-
ningar på regional utbyggnad och några av högskolorna ges universitets-
status.107

Det regeringsinnehav som nu följer präglas av återhållsamhet och spar-
samhet, samtidigt som det sker en viss återgång till centralism. Skälet förkla-
ras vara att utvecklingen visat, att de uppgifter som UHÄ tidigare utförde
inte så lätt låtit sig inordnas i ”service- och utvärderingsfållorna” och att
det uppstått ett tomrum på verksnivå.108 Det skulle ha påverkat möjlighe-
terna för högskolan att hävda sina intressen och därför restaureras det
gamla UHÄ till en ny central högskolemyndighet, som ska ägna sig åt upp-
följande och utvärderande uppgifter.

Det som nu sker kan utifrån de teoretiska utgångspunkter som den här
avhandlingen omfattas av, ses som ett exempel på statens nya sätt att styra
genom akademin. Den nya inriktningen mot kvalitet väcker visserligen
irritation i universitetsvärlden, men när fokus efter försöksverksamhet riktas
mot kvalitetsgranskning av infrastrukturen i stället för mot kärnverksamhe-
ten, så lugnas stämningarna ner.

Jämställdhet och akademi

När det gäller jämställdhetspolitiken vill den socialdemokratiska regeringen
komma tillrätta med obalansen mellan män och kvinnor inom området för
högre utbildning och forskning. Den politiska strategin blir nu mer uttalat
centralistisk än tidigare.109 I propositionen110 läggs en rad konkreta för-
slag som till stor del bygger på den s.k. JÄST-gruppens rapport111 och den
utredning som tillsatts för att kartlägga och utvärdera jämställdhetsprojekt

                                                
105 Se Thorsten Nybom (1993) s. 123–124.
106 Anna Bjuremark (1997).
107 (Prop. 1994/95:100 och 1994/95:139).
108 (SOU 1994:153).
109 Se vidare i Rapport 1/99. ”Jämställdhetspolitikens villkor. Politiska intentioners
möten med den akademiska världen: exemplet ‘Thamprofessurerna’. ”
110 (Prop. 1994/95:164).
111 Ds 1997:56 Jämställdhet för kunskap, insikt och kvalitet. Slutrapport från JÄST-
gruppen.
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inom universitet och högskolor åren 1985–1992.112 De aspekter som lyfts
fram i propositionen är, att det är en demokratisk rättighet för både kvinnor
och män att ha lika tillgång till kvalificerade utbildningar och att det skulle
innebära kvalitetsvinster med en jämn könsfördelning.

Vid samma tid låter Forskningsrådsnämnden också göra en undersök-
ning om fördelningen av anslag till kvinnor och män under 1990-talet vid
de fem forskningsråden. Tillsättandet av utredningen ses som konsekvens
av den uppmärksammade undersökningen, 1995, om Medicinska forsk-
ningsrådets diskriminerande behandling av kvinnliga sökande.113 Men
trots att utredningen visar på tydliga skevheter väcker resultaten förhål-
landevis liten uppmärksamhet.114

Utifrån vissa utgångspunkter ses det som en bekräftelse på att det före-
kommer en underliggande genusordning inom akademin, som leder fram till
en homosocial kultur, som i sin tur påverkar styrningen av resurser och in-
riktning av verksamheten.115 En annan utgångspunkt är att det är
”naturligt” att akademiska praktiker är ”skeva” ur genussynvikel, efter-
som orsakerna finns att sökas utanför. Då finns det heller inte så mycket
som man kan göra åt den saken internt i akademin.

Vid den här tiden tillsätts också en utredning som får till uppgift att un-
dersöka hur kvinno- och jämställdhetsforskning bäst kan utformas, och
också undersöka om det måste tillskapas något forskningsstödjande or-
gan.116 Några av förslagen handlar om genusforskning ska stärkas inom
svaga områden, och inte minst om riktade engångssatsningar på forskaras-
sistent- och professorstjänster för underrepresenterat kön vid landets lä-
rosäten.

Förslaget om denna s.k. ”positiva särbehandling” uppfattas som starkt
provokativt och väcker en debatt som mer eller mindre uteslutande handlar
om de 30 s.k. Tham-professurerna. Ett av argumenten är att universitetens
autonoma ställning och införandet av ett ”programmerat meritokratiskt

                                                
112 Ds 1994:130 Kartläggning och utvärdering av jämställdhetsprojekt inom univer-
sitet och högskolor.
113 Debattartikel ”Därför forskar inte kvinnor” i DN 1995-01-22, Christine Wenne-
rås och Agnes Wold. Se vidare Christine Wennerås och Agnes Wold ”Kvinna och
medicinsk forskare – myter, fakta och några råd” i Elisabeth Hultcrantz (1999) Läka-
re Doktor Kvinna. Se även Christine Wennerås och Agnes Wold, Nepotism and Sexism
in Peer-Review. Nature 1997.387:341-3.
114 Se vidare Anita Nyberg (1993): Varför beviljas så få kvinnor forskningsbidrag?
FRN.
115 Se Birgitta Jordansson (2000) s. 7.
116 (SOU 1995:110).
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system” riskerar att ”undergräva det fundament, som de traditionella aka-
demiska anspråken på en långtgående autonomi vilar på”.117

Ett motsatt synsätt går ut på att just försvarandet av de meritokratiska
principerna handlar om en positiv särbehandling av män.118 Däremot för-
bigås förslaget om inrättandet av de 73 forskarassistenttjänsterna mer eller
mindre med tystnad, samtidigt som landets lärosäten i det fördolda drar in
ett annat antal forskarassistenttjänster på lärosätesnivå.119 I de allmänna
besparingarna anses det vara lämpligt att dra in just dessa tidsbegränsade
tjänster, medan kritikerna menar att det ingår i en strategi att undergräva de
politiska intentionerna.

När det gäller professorstjänsterna hänvisar Rothstein120 till en utred-
ning som utförts på utbildningsdepartementets uppdrag för att undersöka
eventuell förekomst av diskriminerande mönster vid tjänstetillsättningar i
akademin.121 Till skillnad mot Fürst122 och Wennerås och Wold123 kommer
utredarna i det här fallet fram till att det inte föreligger någon könsdiskrimi-
nering vid tjänstetillsättningar och att ”kvinnor har hävdat sig bra i kon-
kurrensen”. Genom en av utredarna får Rothstein också kännedom om att
utbildningsdepartementet valt att ”stoppa undan utredningen” i ett halvår,
när frågan om Tham-professurerna var som mest känslig.

Några år senare redovisas ytterligare en studie124 om hur sakkunniga
bedömer meriter till 18 universitetstjänster. Nio lektorat och nio forskarassi-
stenttjänster under perioden 1988–1995 i ämnet psykologi vid sex lä-
rosäten i Sverige plus Oslo universitet. Resultaten pekar på att kvinnor
föreslagits till tjänsterna i betydligt lägre proportion än vad de sökte, vilket
inte ska tolkas som att det generellt förhåller sig på det viset. Snarare
handlar det om ett uttryck för att diskussionen om vad vi skriver in som
kunskap och kompetens visar sig ha fortsatt livskraft i akademin.

                                                
117 Se Thorsten Nybom (1997) s. 166, och vidare Jill Blackmore och Judyth Sachs,
Women Leaders in the Restructed University (2001) s. 63, där författarna beskriver
hur undervisning av tradition inte värderats inom de ”gamla” universiteten, som i
stället uppmärksammar akademisk frihet och professionell autonomi i jakten efter ny
kunskap. Kvinnor i akademin, som ofta arbetar med undervisning, antas därför ha en
del att vinna på en omvandling av universitetens curriculum i de nya rationaliteterna
för styrning.
118 Se Birgitta Jordansson (2000) s. 10.
119 Ibid, s. 7.
120 Se Bo Rothstein (2000) s. 60.
121 Ibid, s. 61.
122 Elisabeth Fürst (1988).
123 Christine Wennerås och Agnes Wold (1997).
124 Gudrun Olsson (1999).
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Att organisera – en strategi för styrning

När det gäller de institutionella frågorna och uppföljningen av universite-
tens organisation och verksamhet efter 1993 års reform konstaterar utred-
ningen RUT-93 i sitt slutbetänkande125 att reformen inspirerat till diskus-
sioner och förändringsarbete, men att universitetens och högskolornas
ekonomiadministrativa system ännu inte fungerar tillfredsställande. Stats-
makterna fortsätter med sitt inflytande över den interna organisationen,
som blivit en blandning av två ledningsprinciper, den kollegiala och en mer
”managementinriktad”, trots talet om motsatsen.

Det ses som en av anledningarna till att man från vissa håll menar att det
borde övervägas en ny och egen offentligrättslig form för universiteten, där
man markerar vad som är en styrelses viktigaste funktioner. Man bör också
fundera på att minska antalet styrelseledamöter och på att regeringen utser
styrelsen och ordförande. Han eller hon bör också rekryteras utifrån, me-
dan styrelsen bör utse rektorer och rätten att besluta om fakultetsindelning
i sin tur överlåts till respektive lärosäte.

Parallellt med dessa tankar läggs betänkandet om en ny tjänsteorganisa-
tion, Lärare för högskola i utveckling.126 Huvudmålet beskrivs som att
skapa en enhetlig karriärväg för lärare inom universitets- och högskolesy-
stemet och med möjligheter till befordran inom samma tjänst. Exempelvis
från lektor till professor. Utbildning och forskning ska betraktas som mer
likställda och de pedagogiska meriterna ges större vikt vid tjänstetillsätt-
ningar. Antalet tjänster på professorsnivå bör ökas, tillsättningsförfarandet
förenklas och jämställdhet mellan kvinnor och män främjas på det sätt som
redan inletts. Varje högskolestyrelse bör också få ansvar för att formulera
rekryteringsmål och egna mål för främjandet av jämställdhet. En annan ut-
gångspunkt är att varje högskola själv får bedöma sitt behov av lärarkom-
petens och att arbetsfördelningen medan statsmakterna definierar befatt-
ningarna. En styrning som inom den studerade praktiken Lunds universitet
kallas för ”managementstyrning”.

Av propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation127 full-
följs utredningens intentioner när det gäller befordringsförslaget. Styrelser-
na föreslås nu bestå av en tredjedel företrädare för de allmänna intressena,
dvs. personer med bakgrund i sådan verksamhet som är av betydelse för
högskolans utbildnings- och forskningsuppdrag, en tredjedel företrädare
för verksamheten, lärare och forskare, och en tredjedel företrädare för de
studerande och de anställda. Ledamöter för allmänna intressen, som utsetts

                                                
125 (SOU 1996:21).
126 (SOU 1996:166).
127 (Prop. 1996/97:141).
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av kommuner och landsting, ska nu utses av regeringen och efter traditio-
nell politisk nominering. Det betraktas åtminstone utifrån inomakademiska
kriterier som en professionalisering av styrelserna.

Men när regeringen föreställer sig att också rektorer och ordföranden
kan utses på liknande sätt, kritiseras man för ”dubbelkommando”. Man
väljer därför att förkasta förslaget från utredningen RUT-93, att styrelser-
nas främsta uppgift är att utse sina rektorer.128 I styrelserna förvandlas rek-
torerna till vanliga ledamöter, men får oftast rollen som föredragande. För-
valtningscheferna har redan tidigare förlorat sina platser i styrelserna och
ersatts av företrädare för verksamheten, lärare/forskare, men deltar då och
då som föredragande i enskilda ärenden.

Propositionen ifrågasätts av dem som menar att man i den allmänna un-
dervisnings- och pedagogiska meriteringsretoriken kan spåra en forsk-
ningsfientlighet, att kunskapsnivå och forskningskvalitet reducerats till ett
kvantitativt räknande. Likaså befaras att de godtyckligt formulerade jäm-
ställdhetsmålen kan leda till ekonomiska sanktioner.129 Å andra sidan ses
reformen som en förändring i akademins möjligheter att utse sina ledare, i
och med att obligatoriet med valförsamling slopas.

Men när regeringen väljer att fortsätta att utse landets rektorer uppfattas
det som att det inomakademiska inflytandet kan fortgå på samma sätt som
tidigare. Särskilt när regeringen ytterst sällan har synpunkter på de förslag
till rektorskandidater som förs fram från landets lärosäten. Vare sig man
väljer att ta fram sina kandidater genom valförsamling eller på annat sätt.

Med denna reformhistoria övergår jag till att behandla vad akademin är
vid olika historiska tidpunkter, utifrån några olika filosofiska utgångspunk-
ter och på skilda arenor.

Några problemformuleringsarenor för
den högre utbildningen

Historien om universitetet som idé och/eller institution

Ett sätt att tala om ”universitetets identitet” är att utgå ifrån att den inte
finns, inte före talet om den. Vad som blir ett universitet bestäms av vad
som sägs, hur det sägs och vem som talar till vem. De bilder som framträder

                                                
128 Att leda universitet och högskolor. En uppföljning och analys av styrelsereformen
1998, HSV rapportserie 2000:15 R, s. 13.
129 Se Thorsten Nybom (1997) s. 173–174.
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kan med ett sådant synsätt anses svara både mot avsändarens och motta-
garens idéer om vad som är ett universitet.130

Det avsnitt som nu följer handlar om sådana kända och historiska för-
santtaganden om universitetens idémässiga utgångspunkter. I den händel-
se det under berättelsens gång uppstår föreställningar om att det rör sig om
”den sanna berättelsen”, kan det tänkas ha att göra med det sätt på vilket
kunskap används i berättandet och att det görs med hjälp av kända aukto-
riteter i fältet. Nästan uteslutande av män. Som jag ser det består berättel-
sen av en tradering av det ”redan kända”, som åtminstone till vissa delar
kan antas cirkulera även i den här avhandlingens praktik. Det är en av an-
ledningarna till mitt intresse för historieskrivningar om universitetets mer
ursprungliga idéer.

När man riktar sökandet mot vad institutionen universitet är, går de
flesta berättelser om akademins ursprung oftast tillbaka till antiken för mer
än 2 500 år sedan, då Platon grundade den läroanstalt som i den väster-
ländska historien kommit att kallas för akademin. Men även om vi allt som
oftast hänvisar till detta grekiska ursprung är frågan hur mycket, och vad,
av dagens praktiker som går att jämföra med vad som där utspelade sig. I
min licentiatavhandling131 berör jag den grekiska statens och Platons syn
på kvinnan, som orationell på grund av ofullständig intelligens. Något som
vi knappast vill kännas vid i dag, medan vi lättare knyter an till de mer kun-
skapssökande idealen.

Nästa avgörande skede i historieskrivningen är när universiteten i Bo-
logna och Paris skapas på 1100-talet, som ett slags korporationer av skrå-
typ, som får namnet ”universitas”, som betyder samfund eller helhet.132

Bologna beskrivs som ett studentuniversitet i och med att studenterna slår
sig samman och anställer sina lärare mot ersättning133 medan Paris beteck-
nas som ett magisteruniversitet.134

Ett sätt att se på företeelsen universitet är som historiska avlagringar,
”frusna ideologier”, som kan förstås som stelnade former av föreställningar
om vad ett universitet representerade i en svunnen tid. Ett slags anda som
lever kvar.135 Visserligen kan det tyckas vara främmande för det perspektiv

                                                
130 Se Catharina Landström och Åsa Smedberg (1999) s. 137.
131 Se Anna Bjuremark (1997) s. 34.
132 Bo Sundin (1994).
133 Om lärarna missköter sig kan professorer råka ut för bötesstraff, bojkott eller av-
sättning. Se Bjuremark (1997) s. 35. I den skrålika sammanslutningen, ”universitas”,
skiljs från det omgivande samhällets krav utom i ett avseende, kyrkan och staten fi-
nansierar verksamheten.
134 Stig Strömholm (1994).
135 Se Sven-Eric Liedman (1997) s. 216.
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som den här avhandlingen har som utgångspunkt att tala om ideologier,
men beskrivningen har vissa likheter med det sätt som Foucault behandlar
historien på i Vetandets arkeologi136 och som jag anknyter till i det teore-
tiska kapitlet.

Då historiska avlagringar kan ge intryck av lager som lagts på varandra,
ses det som en risk för att olika föreställningar kan komma i konflikt med
varandra i dagens praktiker. Särskilt om det har passerat en viss tidsperiod
mellan de olika lagren. Ett exempel på hur det skulle kunna gestalt sig i vår
tid, är hur det man benämner kollegialitetens krav inte stämmer överens
med byråkratins, som i sin tur kolliderar med studenternas formuleringar om
vad som är demokrati, vilket möjligen kan kollidera med nyare ideologier
om hur man förväntar sig att ledarskap utövas.137

En annan utgångspunkt för sökandet efter förståelse för vad universite-
tet är, är att rikta in sig mot idéerna. Det man då ofta stöter på är talet om
att ett universitet skulle ha en själ, som beskrivs i form av mänskliga egen-
skaper som fantasi, nyfikenhet, kritik, öppenhet, självständighet och samve-
te.138 Nära förbundna med dessa idéer är föreställningarna om det univer-
sella universitetet, och som argumenteras för på följande sätt:

First: a university consists of all relevant domains of discourse which alto-
gether reflect the sum total of human knowledge, a true universe of intellectual
activities.

Second: a university is a place governed by non-particularistic concerns, by
the norms of disinterested pursuit of truth of an open community of scholars
of some equally encompassing set of normative commitments.

Third: a university is a set of institutional arrangements which guarantee that
the recognised representatives of the different domains of discourse comprise
an institutionally self-governing community; it is a community epistemically
and normatively committed to universalism, yet clearly situated in space and
time.139

Ett annat sätt att beskriva universitet är att utgå ifrån frågan varför det har
skapats. Frågan besvaras med att det är en unik organisationsform för att
producera, granska, reproducera, distribuera och lagra kunskap. Den kun-

                                                
136 Michel Foucault (1972).
137 Sven-Eric Liedman (1997).
138 Se Ingemar Lind (1985) s. 29–30.
139 Se Aant Elzinga (1993) s. 360, ”The Ambiguities of University Research in Swe-
den and the United States” i Sheldon Rothblatt och Björn Wittrock, The European
and American university since 1800. Historical and Sociological essays. Cambridge
University Press, Cambridge.
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skap som uppstår genom undervisning och forskning och som ska göras
praktiskt tillgänglig för samhället. Samma samhälle anses också kunna ställa
krav på användbara och nyttiga kunskaper, vilka också förväntas höja
kompetensen hos medborgarna. Samtidigt förutsätter vetenskapen en fri-
het och obundenhet från instrumentella direktiv, för att ”saklighet, öppen-
het, objektivitet och universalitet ska kunna uppfyllas”. Det betyder, att en
obalans åt det ena eller andra hållet antas kunna förvandla universiteten till
elfenbenstorn eller kunskapsfabriker.140

Det tankeväckande med den här typen av utsagor är, ur mitt teoretiska
perspektiv, att ”samhället” och ”vetenskapen” mer eller mindre utmålas
som fristående och handlande subjekt. Eller som jag möjligen hellre väljer
att se det, att några enskilda subjekt gör sig till tals för storheter som sam-
hället och vetenskapen. Oberoende av om det kan betraktas som ett an-
språksfullt projekt eller att det finns politiska skäl att uttrycka sig på det
viset, benämner jag det här sättet att formulera sig som ”att tala (eller styra)
i namn av ‘någonting’.” Ur mitt perspektiv är det tankeväckande med ut-
sagan, inte om den är sann eller inte i något slags verklig bemärkelse, utan
vilka antaganden som det ”utsägande subjektet” gör om sig själv och
andra ”subjekt” och som kan tänkas ligga till grund för det här sättet att
förhålla sig. Liksom vad det säger om den kunskap som används i den pro-
cessen.

En liknande skepticism kommer fram i utsagor som att ett utmärkande
drag för diskussionen om utbildning i allmänhet och universitetsutbildning
i synnerhet, just är koncentrationen på samhällets behov.141 Och att snart
sagt varje politiker antas kunna rabbla en ramsa om var framtidens yrken
kommer att finnas och vilka kunskapsområden som blir viktiga i ”den skö-
na nya världen”. Dvs. att styra i namn av framtiden. ”Alla lägger pannan i
djupa veck och säger sig vara måna om att vår lilla nation inte ska hamna
på den så kallade efterkälken. Individen har att rätta sig efter arbetsmark-
nadens önskemål och krav.”

Ideal för utveckling av individer och kunskap

Ett annat sätt att beskriva vad ett universitet är, är att utgå ifrån de tre
klassiska utbildningsidealen: ”liberal education”, forskningsverksamhet
och professionalisering.142 ”Liberal education” eller allmänbildningsidea-
let anses ha hämtat sin inspiration från universiteten i Oxford och Camb-
ridge, där man genom historien sett humanistiska studier och grekiska ideal
                                                
140 Sigbrit Franke (1994).
141 Peter Luthersson, ”Gästsynpunkt” i Tvärsnitt, 1994:3-4, s. 107-108.
142 Se Björn Wittrock (1992) s. 374.



49

som nödvändiga förutsättningar för utveckling av enskilda individers ka-
raktärer. Det betyder samtidigt att man vänder man sig mot vetenskaplig
specialisering och kraven på nyttig kunskap, vilket betraktas som syno-
nymt med en självisk önskan om makt och pengar.143

Edmund Burke talar om individens grundläggande behov snarare än
grundläggande rättigheter och hans idémässiga efterföljare, Coleridge och
inte minst Newman, beskriver universitetens huvuduppgift som att forma
studenters moraliska karaktärer och förbereda dem inför kommande posi-
tioner i makteliten. I The Idea of the University utvecklar Newman sin syn
på universitetets institutionella historiska uppgift, en syn som blir ett bestå-
ende inslag i universitetens självbild långt därefter.144

Idéerna om en allmän akademisk utbildning och humanistisk fostran av
goda samhällsmedborgare, snarare än inlärning av olika vetenskapliga tek-
niker eller yrkesfärdigheter, får kontinuerligt tampas med andra ideal. Som
när den mekaniska världsbilden växer fram och ställer krav på andra former
av kunskapsutveckling. Men även humboldtianismen blir en utmaning för
den karaktärsdaning som präglar utbildningen vid de engelska, skotska,
walesiska och irländska universiteten.145

Med Wilhelm von Humboldt, grundaren av universitetet i Berlin
1809–1810, inleds en nya era i universitetens historia. Humboldts idéer går
ut på att Preussen behöver nya statstjänstemän och med andra kunskaper
än tidigare, och därför vill han skapa ett nytt utbildningssystem. I stället för
petig noggrannhet och detaljkunskaper om lagar och förordningar ställs nu
krav på vidsynthet, höga ideal och respekt för den människa som har lus-
ten att pröva nya lösningar. Som jag ser det bygger även detta ideal på ett
särskilt antagande om ”subjektet”, statstjänstemannen, som vi möjligen har
fört över till andra akademiska och sociala praktiker.146

Det tyska idealet om universitetets idé presenteras ofta som ”Bildung”,
ett begrepp som kan hänföras till det grekiska begreppet ”paideia”147 och
beskrivs innehålla både en subjektiv och en objektiv sida. Den subjektiva

                                                
143 Se Sylvia Petersson (1988) s. 51.
144 The Modern University and its Discontents. The Fate of Newman’s Legacies in
Britain and America (1997) kretsar enligt författaren Sheldon Rothblatt kring John
Henry Newmans förställningar om ”the idea of the university”. Boken behandlar de
förändringar i struktur och kultur som universitetsvärlden i USA och Storbritannien
genomgår främst på 1800- och 1900 talen.
145 Sheldon Rothblatt (1994).
146 Sven-Eric Liedman (1997).
147 Enligt Bernt Gustavsson (1996) s. 132, var grekernas innebörd i begreppet en
allsidig utveckling av människans intellektuella, konstnärliga och fysiska aktivitet.
Målet var att medborgaren genom bildning skulle göras kapabel att delta i det offent-
liga livet.
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anses vara relaterad till individen och den objektiva till föreställningar om
att kunskap har ett fast och essentiellt värde. Ett annat sätt att beskriva
bildningsbegreppet är som personlighetsdaning och självförverkligande,
ideal som visar sig med stark livskraft framöver.148

Men med det traditionella bildningsbegreppet betonas framförallt en
strävan till lärdom, en kunskapsrelaterad filosofi, medan de personlighets-
utvecklande målen tonas ner. Individen ska skolas i att söka kunskap i och
genom sig själv och för det krävs att hon delvis lämnas åt sig själv. Den
processen brukar även benämnas som ”Lernfreiheit” och ses som studen-
ternas egen rätt att välja och studera. Det begrepp som kopplas samman
med detta begrepp är ”Lehrfreiheit”, vilket ska förstås som lärares rätt att
undervisa om det hon eller han finner vara lämpligt. Från början handlar
det oftast om det som forskarna forskar om.149

I den tyska modellen är universiteten mer fast knutna till staten än sina
engelska motsvarigheter och professorerna ses som en integrerad del av
statsförvaltningen.150 Ett annat sätt att beskriva samma modell är att pro-
fessorerna med tiden ges ett inflytande och får en maktposition som inte
längre motsvarar Humboldts föreställningar om en forskningsgemenskap
mellan studenter och lärare. Berlinuniversitetet kommer därför att anses
bära ”spår av ett auktoritärt och fördomsfullt samhälle”.151

Så småningom kommer begreppet bildning även att inkludera ”Wissen-
schaft”, som ska förstås som en kunskapssyn, där kunskap och överlägsen
insikt betraktas som resultatet av en process och där intellektet vidgas med
hjälp av aktivt sanningssökande. Det vi vanligtvis förknippar med forsk-
ning och forskarutbildning. Med ”Wissenschaft” ser man framför sig en
intellektuell frihet och ett sökande efter en kunskap som ingen tidigare har
besuttit. Det är sådant som studenterna i den tyska modellen förväntas
ägna sig åt, när de inte som i de brittiska motsvarigheterna förväntas ställa
upp på politiska initiativ eller medborgerliga engagemang.152

I den nyhumanism som det humboldtska universitetet ses vara en del av,
är filosofiämnet centralt. Det antas vara en av anledningarna till att natur-
vetenskaplig-tekniska153 och praktiska yrkesutbildningar har svårt att få
fäste. Men trots att naturvetenskap förknippas med föreställningar om ex-
akt vetenskap, utmanas naturvetenskaparna på liknande sätt som humanis-
ter av ”det praktiska livets män”. Dvs. ingenjörer och industrifolk som

                                                
148 Se Sverker Sörlin (1996) s. 64.
149 Sven-Eric Liedman och Lennart Olausson (1988).
150 Sheldon Rothblatt (1994).
151 Se Sven-Eric Liedman (1997) s. 239.
152 Sheldon Rothblatt (1994).
153 Det vi i dag definierar som ”ingenjörsvetenskapliga” utbildningar.
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uppfattas se ner på den ”rent teoretiska kunskapen”. Även detta ses som
en av anledningarna till att dessa samhälleliga behov utvecklas i särskilda
organisationer och så småningom ger upphov till de tekniska högskolorna
och handelshögskolorna även i vårt land.154

Amerikanen John Dewey påminner om Humboldt i det avseendet att
han betonar färdigheter på föreställningarnas bekostnad. Kunskap är lika
med handling medan effektivitet uppstår när man kopplar ihop vetenskap
och praktik.155 Deweys idéer genomsyras av det praktiska livets villkor.
Han utvecklar tankar om hur skolan kan användas för att bidra till utveck-
lingen av s.k. demokratiska samhällen. Begreppet ”demokrati” ska tolkas
som en önskan och ambition att sprida kunskap i samhället, en process som
oftast antas gå uppifrån och ner, vilket ställer krav på att den högre utbild-
ningen anpassas efter allmänhetens behov.156

I USA skapas företeelsen ”High Schools” genom lokala initiativ och blir
ett slags högre avdelning av den allmänna folkskolan. Det finns inte någon
direkt universitetsförberedande skola i form av ”Graduate Schools” förrän
i slutet av 1800-talet, då företeelsen ”college” konstrueras. Efter fyra år i
”college” är det möjligt för en student att få tillträde till s.k. ”Professional
Schools”, de som inledningsvis inriktas mot utbildning av jurister och läka-
re. Den som vill doktorera får vända sig till de europiska universiteten. Of-
tast de tyska.157

Frågan om vem som ska styra de nya universiteten är mera oklar än i Eu-
ropa och man tvingas på ett helt annat sätt än i andra länder att söka finan-
siellt stöd hos allmänheten. Ofta på ett sätt som närmast liknar politiska
valkampanjer. Möjligen är det en av förklaringarna till att de amerikanska
universiteten blir ett slags ”blandekonomier”, som inte låter sig styras av
vare sig politik eller marknad, medan de däremot är beroende av offentliga
och andra medel, och av federala och delstatliga beslut.158

Ett annat sätt att se skulle möjligen kunna uttryckas som att de låter sig
styras av antingen interna förutsättningar eller politik eller marknad eller
någonting annat som inte så tydligt låter sig definieras. Som exempelvis de
individer, lärare och forskare, som verkar vid de olika lärosätena. De ameri-
kanska universiteten är inte besjälade av någon enhetlig idé, utan utgör
snarare en blandning av tre distinkta ideal: det utilistiska utifrån Deweys

                                                
154 Se Kristo Ivanov (1985) s. 54–55.
155 Sylvia Petersson (1988).
156 Sven-Eric Liedman (1997).
157 Torsten Husén (1993).
158 Sheldon Rothblatt (1997).
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utgångspunkter, det forskningsinriktade tyska och det brittiska allmän-
bildningsidealet.

När det gäller styrningen av de amerikanska universiteten beskrivs den
ofta bestå av interna processer, där t.o.m. olika discipliner utvärderar var-
andra. Det interna regelverket och de interna byråkratierna anses också
vara välutvecklade och har funktionen att agera skyddsmur mot det omgi-
vande samhället. Det ska inte förstås som att allmänheten är utesluten från
universitetsvärlden, utan snarare som att samhällsrepresentanter är väl re-
presenterade i universitetens styrelser, ”Board of Regents” och ”Board of
Trustees”.159

Som jag delvis har berört i beskrivningen av det Humboldtska idealet är
akademin till för ett fåtal specialister och inte för medelmåttor. Det betyder
att man som akademiker förhållandevis lätt kan få den uppfattningen, att
man tillhör en exklusiv grupp och är autonom i förhållande till resten av
samhället.160 De finns också de som hävdar att Humboldts influenser på de
amerikanska forskningsuniversiteten lett till en perfektion, medan andra
betecknar det som en perversion, särskilt när man med ”brain drain” lyck-
ats dra till sig ledande forskare från andra delar av världen.161

Flera av dessa invandrade forskare kommer från Europa och från Frank-
rike, som står för ytterligare en variant av styrning och organisering av
högre utbildning. Först så sent som på 1960-talet framträder de franska
universiteten som ett slags överordnad och sammanhållen enhet, över de
fakulteter som redan finns etablerade sedan lång tid tillbaka. Visserligen har
man tidigare haft någonting som kan liknas vid ett sammanhållet högre
utbildningsväsende, men som avskaffades redan i samband med revolutio-
nen. Hundra år senare uppstår löst samordnade grupper av fakulteter som
består av fria föreläsare som sluter sig samman.162 Fakulteterna växer i
storlek och styrka, men först under andra hälften av 1800-talet kan man
tala om en mer organiserad och sammanhållen universitetsverksamhet.

Även i Frankrike har statsmakterna behov av praktisk och professionell
kunskap inom olika områden, och systemet med ”Ècoles Polytechnique”
växer fram som svar på sådana behov. Men det kan också ses som uttryck
för den mera globala rörelse som jag redan berört och som en utveckling av
naturvetenskaplig-tekniska (ingenjörsvetenskapliga) och praktiska yrkes-
utbildningar i flera länder. I Sverige ses Kungliga tekniska högskolan och

                                                
159 Se Thorsten Nybom (1993) s. 124-126.
160 Se Sylvia Petersson (1988) s. 50.
161 Se Torsten Husén (1993) s. 102.
162 Se Stig Strömholm (1994) s. 39–40.
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Karolinska universitetet som exempel på denna rörelse,163 medan våra mer
traditionella universitet anses härstamma från Humboldts idéer om hur ett
forskningsuniversitet bör vara beskaffat.

Sverige som en del av det intellektuella Europa

Grundandet av Uppsala universitet på 1400-talet brukas allmänt betraktas
som den tidpunkt när Sverige på allvar blir en del av det intellektuella Eu-
ropa. Det är också då som utbildning och kunskaper blir en statlig angelä-
genhet och fullbordas i samband med 1977 års högskolereform, vilket
bland annat kommenteras som att ”den territorialstatliga kontrollen då
fullbordades”.164 På 1800-talet omtolkas de Humboldtska idéerna till en
alldeles egen inhemsk ideologi av professorn i praktisk filosofi i Uppsala,
och vi får den s.k. ”Boströmianismen”.

Den nya filosofin går ut på att det finns en makthierarkisk ordning.
Högst upp finns Gud, sedan följer konungen och hans funktionärer, äm-
betsmännen och längst ner på skalan återfinns ”det egentliga samhället”,
de arbetande klasserna. Ämbetsmännens uppgift är att upprätthålla ”den
gudomliga ordning på vilken ett välordnat och moraliskt högtstående sam-
hälle vilar” och är en av de omgivningar i vilka de svenska universiteten
formas.165

Från början lever de svenska universiteten på avkastningen från sina
egna egendomar. Uppsala universitet från de gustavianska arvegodsen och
Lunds universitet på avkastningen av en donation av hemman från Lunds
domkapitel. Men samtidigt som statens engagemang i form av anslag ökar i
början av 1830-talet, avskaffas den jurisdiktion som gäller för universi-
tet.166 De två svenska universiteten Uppsala och Lund beskrivs vid den
här tiden som två ganska ”sömniga institutioner”, som främst ägnar sig åt
att utbilda präster, lärare och byråkrater.167

I början av 1870-talet öppnas universiteten för kvinnliga studenter. Tio
år senare disputerar den första kvinnan vid Uppsala universitet, men de
kvinnliga studenterna betraktas som underlägsna män. När möjligheterna
så småningom öppnas för kvinnor att söka professurer antas de kvinnliga

                                                
163 Björn Wittrock (1992).
164 Se Sverker Sörlin (1994) s. 81.
165 Se Sverker Sörlin och Gunnar Törnqvist (2000) s. 75–76.
166 Se Peter Hellqvist (1988) s. 67, och Torgny Segerstedt (1971) s. 33–35, som de-
finierar de medeltida universiteten som korporationer med egen jurisdiktion och mar-
kerade en särställning. Den akademiska gemenskapen skulle vara avgränsad från det
omgivande borgerliga samhället, ett förhållande som förändrades när universiteten på
1600- och 1700-talen förvandlades till statliga organ.
167 Se Bo Södersten (1993) s. 9.
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akademiska lärarna möjligen kunna konkurrera med en medelmåttlig
man.168

Universitetens institutionella status genomgår få radikala förändringar
och idéerna om vad som karakteriserar ett universitet lever vidare, om än i
delvis förändrade former. Ett märkesår i de europeiska universitetets histo-
ria är 1988. Då samlas rektorerna för de europeiska universiteten till Bo-
logna-universitetets 900-årsjubileum för att underteckna det specifika
Magna Charta. Men vid det tillfället anser sig bland annat rektor för Lunds
universitet vara tvingad att avstå från undertecknandet, möjligen i samråd
med andra svenska rektorer, därför att vi i Sverige inte uppfyller den s.k.
portalparagrafen. Dvs. att de svenska universiteten inte är helt oberoende
av politiskt inflytande.

Ett exempel på det inflytandet anses rektorstillsättningarna och att rek-
torerna formellt utses av regeringen vara, vilket beskrivs som en ”märklig
bastard för att utse en rektor”.169 En liknande uppfattning förs fram av
rektor för Uppsala universitet vid Europarådets permanenta kommitté för
universitetsfrågor, några år senare. ”För att universiteten ska förmå tjänst-
göra som den politiska demokratins värnare i det samhälle där de verkar,
måste de först och främst vara självständiga och självstyrande i det sam-
hälle där de verkar.”170

Det medeltida fenomenet ”fakulteter” fortsätter att vara centralt i rela-
tionerna mellan staten och universitetsvärlden och i 1993 års högskolere-
form aktualiseras frågan på nytt om lärosätenas möjligheter att få bestämma
sin egen fakultetsindelning. Det blir verklighet först tre år senare, i samband
med beslutet om vetenskapsområden och att rätten att få kalla sig universi-
tet blir förbehållen lärosäten med flera fakulteter.171

De Wenner-Grenska symposierna

Behovet att uppmärksamma vad som diskursivt produceras när det gäller
makt och styrning av akademin, vid den speciella tid när dekanrådskonfe-
rensen skapas i Lund, är en av anledningarna till att jag intresserar mig för
de s.k. symposierna vid det Wenner-Grenska Centret i mitten på 1980-talet.
Genom att ta del av de rapporter som producerats i samband därmed, för-
står jag symposierna delvis som en reaktion på de reformer som genomförs
inom skola och högskola från 1977 års reform och framåt. Från början be-

                                                
168 Ann-Sofie Ohlander (1994).
169 Ur intervju med rektor Håkan Westling, våren 1999.
170 Se Stig Strömholm (1994) s. 66.
171 Se Sverker Sörlin och Gunnar Törnqvist (2000) s. 108–110.
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handlas huvudsakligen skolans problem, men med tiden förflyttas intresset
mot den högre utbildningen.172

Hur erövra universiteten åter

Den interna arbetsgruppen för symposiet 1984, Erövra universiteten
åter,173 består förutom av den vetenskapliga ledaren, som representerar
stiftelsen, av tre professorer från institutionen för internationell pedagogik
vid Stockholms universitet, tre företrädare för Lärarhögskolan i Stockholm,
två företrädare för Uppsala universitet, samt en representant vardera från
Skolöverstyrelsen, SACO, TCO och SAF. Arbetsgruppen utgörs av tolv
män och en kvinna, medan tjugofem män och fyra kvinnor, statsrådet in-
räknad, framträder som ordförande eller inbjudna föreläsare vid seminarier-
na. Någon förklaring till gruppens sammansättning utifrån intresseinrikt-
ning, biologiskt kön eller det specifika Stockholmsperspektivet har jag inte
kunnat läsa mig till.

Det officiella syftet med arbetsgruppens verksamhet beskrivs som att ta
initiativ till och organisera symposier och utredningar rörande skolans och
den högre utbildningens problem. I en anonym recension av 1984 års sym-
posium, ett urklipp som ligger infogat i mitt biblioteksexemplar, beskrivs
högskolan vid den här tiden som präglad av stagnation, penningbrist och
kvalitetskris.

I sitt inledningsanförande talar statsrådet Lena Hjelm-Wallén om att
kunskapsnivån i samhället är ett viktigt mått på dess välfärd och att vår
framtid som industrination och välfärdssamhälle är beroende av förmågan
att vidmakthålla och utveckla vår kompetens inom olika områden. Hög-
skolan har därför en nyckelfunktion som drivkraft i samhällets tekniska,
ekonomiska, industriella, sociala och kulturella utveckling.

Som förste talare fungerar professor emeritus och den tidigare rektorn
för Uppsala universitet. Uppenbarligen är rektor kritisk till 1977 års hög-
skolereform, som han karakteriserar som en klappjakt på professorsväldet,
något som har lett till att professorerna försvunnit från universitetsmiljön.
Därför borde man återinföra fakulteterna, medan tjänsteförslagsnämnderna,
linjenämnderna och ”de onödiga” regionstyrelserna i stället borde avskaf-
fas.174 Lekmännen i universitetsstyrelserna antas också göra större nytta i
sina civila tjänster, något som flera talare återkommer till under symposiet,

                                                
172 Gunnar Ström (1994), professor vid institutionen för klinisk fysiologi vid Aka-
demiska sjukhuset är den som dokumenterar symposiet i rapporten Erövra universi-
teten åter.
173 Ströms rapport (1984) bär samma namn som seminariet.
174 I Sven-Eric Liedman (1988a) s. 194–196, behandlas frågan om ”de fria fakulte-
ternas långsamma död”.
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men i lite olika ordalag. Huvuddragen i de politiska reformerna vid den här
tiden har jag behandlat i de inledande avsnitten.

Men att meningsmotsättningarna mellan statsmakterna och akademin är
förhållandevis stora blir uppenbart när universitetsreformerna beskrivs syf-
ta till decentralisering, bredare rekrytering och ökad universitetsdemokrati.
En av deltagarna talar om att den kreativa universitetsmiljön borde an-
stränga sig mer för att söka impulser i de problem som signaleras från det
omgivande samhället,175 medan andra menar att vi i Sverige har en benä-
genhet att titta på administration och organisation av våra universitet som
om de vore tillverkningsindustrier.176

I stället borde spänningen mellan kvalitet och kvantitet uppmärksam-
mas, liksom konflikten mellan kompetens och participation vad gäller styr-
ning. Jag tolkar det som en kritik mot att allmänföreträdare bereds plats i
universitetets styrande organ. Ytterligare några talar om att ordningen krä-
ver att samhället har rätt att veta vart pengarna tar vägen, det jag i den här
avhandlingen kallar för ”styrning i namn av samhälle eller skattebetalar-
na”, trots att anarki samtidigt anses ge forskningen livslust och forskarna
frihet.177

Forskningsrådens sätt att arbeta hyllas för att de på ett bra sätt anses
fånga upp och bedöma vilken forskning som är värd att satsa på, till skill-
nad mot statsmakterna som endast styr genom omfattningen av de medel
som anvisas. Jag tolkar det som ett uttryck för att det endast är verksam-
hetsföreträdarna som anses ha kompetens att göra prioriteringar när det
gäller verksamhetens inriktning.

När det gäller relationen mellan den enskilde forskaren och universitetet,
refererar rektor för Lunds universitet i sitt anförande till en annan kollega
från det egna lärosätet, som beskriver den ideala ämnesinstitutionen som
”en skyddad verkstad i ordets goda bemärkelse”, och där undervisning
och forskning är integrerade på det sätt som alla önskar. Det ska förstås
som att en prefekt har till huvuduppgift att skydda forskarna inom ”den
goda institutionen” från yttre belastningar,178 för att de ska ges tillgång till
tid och tillfälle till koncentration. Men mot denna önskvärda ordning skis-
serar rektor några hotbilder.

Den första handlar om den spricka som konstruerats mellan undervis-
ning och forskning i samband med de senaste reformerna. En spricka som
manifesteras ytterligare på institutionsnivå, när verksamheten separeras i

                                                
175 Lars Ingelstam (1984).
176 Carl-Gustaf Andrén (1984).
177 Staffan Helmfrid (1984).
178 Jag förstår påfrestningar lika med styrning.
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form av en undervisnings- och en forskningsbudget. Det andra hotet
handlar om hur svårt det blivit att få tag på bra chefer, medan den tredje
hotbilden berör intentioner att åstadkomma större institutioner vid landets
lärosäten. Det fjärde problemet rör den externfinansierade forskningen och
att universitetsanslagen får allt mindre betydelse.

Rektor beskriver situationen som att man nu är inne i en kulturrevolu-
tion. ”Vi vill ha mer rättvisa, trygghet och medinflytande och därför går vi
allt längre in i ofriheten. Vi bekänner oss alla till principen om självbestäm-
mande och medinflytande och därför har vi svårt att minska antalet organ i
universitetsförvaltningen.” Det är bland annat mot sådana uttalanden som
man bör betrakta tillskapandet av dekanrådskonferensen vid Lunds uni-
versitet.

Universitetskansler Carl-Gustaf Andrén talar i sitt anförande om hur vik-
tiga rektorerna liksom tjänsteförslagsnämnderna är, särskilt när man står
inför krav på nedskärningar och besparingar av arbetsmarknadsmässiga
skäl. Å ena sidan försvarar han den senaste reformen, å andra sidan stäm-
mer han in i kritiken, att lekmännen i styrelserna borde ägna sig åt sina ci-
vila tjänster eller att det vore en fördel om färre personer vore involverade i
de beslutande organen. Han anser också att ett representationstänkande
medför en risk för överorganisering, vilket kan tolkas som en kritik mot den
korporativistiska idén att organisationen blir mer demokratisk om olika in-
tressegrupper låter sig representeras.

I den efterföljande sessionen diskuteras relationen mellan forskare och
industri och en av de medverkande från industrin menar, att det är för-
ödande att blanda ihop begreppen forskning och utveckling eftersom båda
behövs. De universitetsbyar som nu byggs upp i några universitetsstäder
visar på möjligheten att bygga broar mellan industri och universitet, mellan
kortsiktighet och originalitet.

Även rektor från Lund håller med om att man måste finna nya former för
den externfinansierade forskningen vid universiteten, ge den en plats i lju-
set, ge den kontinuitet och utveckla ett bra samspel. Ytterligare någon talar
om att det finns goda lärdomar att dra av näringslivets sätt att arbete och
att man inom universitetet bygger upp invecklade byråkratiska strukturer,
där ”individer som är lagda åt krångligt tänkande får utlopp för sin oför-
måga”.

Utifrån min utgångspunkt kan en sådan utsaga tänkas säga mer om de
antaganden som rektor har om subjekten universitetsadministratörer än om
huruvida det förhåller sig så i något slags egentlig mening. Vid symposiet
konstateras också att utvärdering ännu inte har kommit i ropet, vilket anses
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vara bra eftersom utvärderingar till sin karaktär är konserverade och ingen-
ting annat, är till för människor med fördomar och favoriter.

Föreställningar om framtidens universitet

Vid 1986 års symposium, Framtidens universitet, diskuteras dagens uni-
versitet i förhållande till 1968 års ”revolutionära idéer” och 1977 års uni-
versitetsreform. Den förberedande arbetsgruppen består den här gången av
elva män och en kvinna, medan tjugosex män och två kvinnor fungerar
som ordförande eller inbjudna föreläsare. De manliga dominansen är lika
kompakt som tidigare.

Inledningsanförandet hålls den här gången av statssekreterare Sverker
Gustavsson, som antar att svenskar i allmänhet inte betraktar välfärdsstaten
som en belastning, utan som en tillgång i kampen om andelar på världs-
marknaden. Genom att bredda allmänbildningen och skapa yrkeskunnande
ges möjligheter till avreglering. I anförandet använder han sig av begrepp
som ”mål”, vilket möjligen kan tolkas som ett uttryck för det målstyrnings-
tänkande som alltmer ger sig tillkänna vid den här tiden. Gustavsson kom-
mer vidare in på frågan om sektorstänkandet i forskningspolitiken, en pro-
blematik som jag har behandlat.

En annan viktig fråga under symposiet är styrningsfrågorna. En av ak-
törerna menar att styrning179 handlar om en direkt och öppen politisk-
ideologisk styrning och att det där kan bli aktuellt med bestraffningar av
oliktänkande.180 Andra identifierar mer subtila och indirekta styrmekanis-
mer, där universiteten anses kunna styras genom ekonomiska belöningar i
riktning mot vad man uppfattar som socialt relevanta och eftersträvansvär-
da mål.

För att möta framtidens behov, det som jag kallar för ”styrning i namn
av framtiden”, föreställer man sig på symposiet en konsekvent bevakning
av kvalitetsfrågorna, flexibilitet och förmåga till förnyelse, liksom en hög
teknisk nivå och en ökad betoning av internationella referenspunkter och
förebilder. Det ställer i sin tur krav på avreglering och en ändamålsenlig
planerings- och beslutsorganisation, som dessutom bör präglas av snabbhet
och enkelhet och en genomtänkt ansvarfördelning mellan central och lokal
nivå. Jag uppfattar det som ett uttryck för de rationaliteter för styrning som
beskrivs som ”nya”. Ett ställningstagande för att det behövs starka och
autonoma institutioner och för ett decentraliseringstänkande.

                                                
179 Jag uppfattar det som statens styrning.
180 Se Lars Beckman (1987) s. 71–77.
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Som en följd av en sådan filosofi talas också om behovet av att återinfö-
ra ett ”naturligt ledarskap som bygger på kompetens och erfarenhet”. Det
ska förstås som att de relativt nyinrättade institutionsstyrelserna bör av-
skaffas, eftersom de numera är representativt sammansatta.181 En sådan
ordning anses leda till brist på kompetens i beslutsfattandet eftersom till-
skapandet av den nya ordningen bygger på en teknisk- administrativ ra-
tionalitet snarare än på den disciplinbaserade akademiska. Det enda kom-
petenta organet är de kollegialt sammansatta fakultetsnämnderna eftersom
de består av verksamhetsföreträdare. Den eventuella skygghet som aka-
demiska företrädare emellanåt uppvisar, ”för att tala i klartext om problem
och svagheter i styrningen av universitetssystemet”, ska förstås som ”den
sedvanliga sammanblandningen av stat och samhälle”.182

När det gäller kompetensen hos allmänföreträdare antas den ha blir nå-
got bättre efter ändringen i högskolelagen 1984, i och med att ledamöterna
utses av regeringen i stället för av kommuner och landsting. Men fortfa-
rande är det besvärande med allmänrepresentanter i universitetsstyrelsen,
särskilt när styrelsen förväntas fungera som besvärsinstans och balan-
serande maktfaktor mellan olika särintressen. Facklig representation be-
traktas dessutom som direkt olämpligt. Med andra ord tycks det vara så, att
endast inomakademisk kunskap ger kompetens och legitimitet för att styra
akademisk verksamhet.

I anslutning till den problematiken diskuteras också hur akademin och
akademisk verksamhet kan betraktas. Några ser universiteten som
”produktionsapparater”, som i första hand finns till för att leverera nyttig-
heter till omgivningen. Ofta i form av kompetenta personer för arbetsliv
och i form av forskningsresultat för industri och samhällsförvaltning. Dvs.
ett ”produktrationellt” synsätt. Det motsatta synsättet beskrivs som
”processrationellt”.183

Att autonomiproblematiken har med relationen till staten att göra tycks
de flesta vara överens om, men uppenbarligen föreställer man sig denna
autonomi lite olika. I motsats till i många andra länder beskrivs universite-
ten i Sverige ha ett offentligrättsligt ursprung.184 På symposiet föreställer
man sig att bilden i samhället av högskolan är att beslutssystemet är kollek-

                                                
181 Som alternativ till den representativitet som här talas om uppmärksammar Göran
Blomqvist (1992) s. 416, ”den akademiska republiken”, den s.k. professorskorpora-
tion som under historiens gång setts som en förutsättning för den akademiska frihe-
ten. Även Sverker Sörlin använder sig av liknande benämningar, som De lärdes repu-
blik (1994).
182 Se Assar Lindbeck (1987) s. 96.
183 Rune Premfors (1987).
184 Sverker Gustavsson (1987).
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tivt, snårigt, oöverskådligt och med en otydlig ansvarfördelning. Den bil-
den kompletteras med en bild av att akademiker bevakar sina intressen och
är oförmögna att göra interna prioriteringar i största allmänhet.185 Detta
förmodade styrelseskick utmanas nu av en teknisk-administrativ rationali-
tet, där ”management”, i form av ett starkt ledarskap, liksom effektivitet,
kvalitet, kreativitet ses som positivt värdeladdade begrepp.

Som jag förstår går en skiljelinje vid vilken rationalitet som ligger till
grund för hur man tänker kring akademi, kunskap, synen på staten och hur
individer bäst kan styras. Antagandet att det finns en gräns mellan någon-
ting som är innanför och någonting som är utanför, uppfattar jag vara mera
förbundet med systemteorier och ett mer strukturellt tänkande.

Ett sätt att förhålla sig till de rationaliteter som verkar i nuet kommer
bland annat fram genom följande citat. ”Universitetsfolk har nu i några år
på kurs efter kurs under mottot ‘envar sin egen Janne Carlzon’ fått lära sig
att vi måste bli djärva managers, effektiva och mindre paragraftroende
verkställande direktörer.”186 Ett universitet borde fortsätta att ledas av
personer som är både vetenskapligt och pedagogiskt kompetenta, i stället
för av ”administrativa och förvaltningsrättsliga amatörer”. I det teoretiska
kapitlet behandlas problematiken med hur de professionella i dagens ratio-
naliteter för styrning upptas till ekonomer och administratörer.

Vid 1986 års symposium tillåts forskningsfrågorna återigen att dominera,
men kompletteras med frågor som rör styrning och finansiering. Att grund-
utbildningen knappast berörs uppfattas ha att göra med att det blir mer
eller mindre ohållbart att fortsätta att tala om begrepp som ”Lernfreiheit”
och ”liberal education” i ett system som präglas av noggrant programme-
rade utbildningar som huvudsakligen är fastställda på grund av över-
väganden om instrumentell nytta.187

Men när den högre utbildningen expanderar i västvärlden under 1950-
och 60-talen, är den ekonomisk tillväxten inte lika med välfärd i slutet av
1960- och 70-talet. Då betonas snarare samhällsrelevans för att säkerställa
forskningens bidrag till förverkligandet av politiskt fastställda handlings-
linjer. I Sverige förknippas den politiken med den sektoriella forskningspo-
litiken och under symposiet bekymrar sig flera för bristande beställar- och
mottagarkompetens inom sektorsforskningens organ.

                                                
185 Staffan Helmfrid (1987).
186 Den Janne Carlzon som avses är SAS-chefen, som vid den här tiden, i olika media
och med olika medel presentera ett recept för framgång när det gäller att driva för-
ändringsverksamhet.
187 Björn Wittrock (1987).
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Men för att på allvar förstå problematiken med styrning av akademin
måste man gå tillbaka till historien och se på hur styrsystemet byggts upp
historiskt, hävdar universitetskanslern. Ända fram till 1940 har vi enbart
haft ett fakultetsanslag och när forskningsråden instiftades var det ett svar
på vad som skedde i övriga Europa. Först på senare tid har sektorsforsk-
ningen byggts upp, samtidigt som forskning i samverkan med industri och
näringsliv tillkommit.

När man talar om styrning av forskning måste man beakta att forsk-
ningsrådsanslagen, sektorsanslagen och industrimedlen är klart individrela-
terade, medan fakultetsanslagen egentligen är organisationsrelaterade. Det
får med andra ord betydelse för hur styrning överhuvudtaget kan utövas,
och som jag avser att återkomma till, är frågan vad som ”blir över” för att
internt styra när den så dominerande forskningsverksamheten är så extrem-
styrd av organ ”utanför” lärosätet.

En annan av de medverkande vid symposiet beskriver forskning och
forskarutbildning som kärnområdet i universitetets verksamhet och det som
skiljer universitet från andra typer av institutioner. Universiteten kan därför
betraktas som en långsiktig garant för den framtida välfärden och det som
ska förse det moderna samhället med vetenskapligt och tekniskt kunnande,
liksom med den expertkompetens som framtida utmaningar kräver.

Två specifika dimensioner av statens behov av styrning identifieras.188

Å ena sidan de problemområden i samhället, där politiker och administratö-
rer uppmärksammar kunskapsbrister som högskolan förväntas bidra till att
undanröja. Sådana mer kvantitativa aspekter på hur forskning ska bedrivas
och finansieras utmanas av kvalitativa aspekter som anslagen till fakulte-
terna och rådsorganisationen garanterar. Visserligen förekommer det även
inom råden diskussioner om inriktning mot nya och eftersatta forsknings-
områden, men mestadels handlar de om att allokera resurser med hänsyn till
kvaliteten i de projekt som initierats av forskarna själva. Enskilda forskares
aversion mot att diskutera styrningsfrågor överhuvudtaget ses som ett ut-
tryck för en sådan konflikt, mellan behovet att styra forskning med avse-
ende på inriktning, respektive styrning med avseende på kvalitet.

Men trots den nya ordningen uppfattas vare sig fakultetsnämnder eller
rektorsämbeten kunna fungera som garant för kvaliteten. I den mån något
rektorsämbete visat intresse har det huvudsakligen varit riktat mot inrikt-
ningsaspekter. Det antas ha att göra med att universitetsförvaltningen, med
undantag av rektor personligen, i första hand inte ägnar sig åt vetenskapli-

                                                
188 Se Inge-Bert Täljedal (1987) s. 84–95.
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ga kvalitetsfrågor.189 Samtidigt spekuleras det i, om de olika kvantitativt
standardiserade mallar som alltmer börjar tas fram, har att göra med att verk-
samhetens egna former för kvalitetskontroll och utvärdering håller på att
ersättas av mer administrativa utvärderingar.

Men sektorsforskningen har uppenbarligen sina anhängare och den
medverkande generaldirektören för Kemikalieinspektionen framhåller det
mönster som växt fram inom läkemedelsområdet, där en nära samverkan
och ett obundet finansiellt stöd påstås ha spridit sig till flera industribran-
scher.190 De senaste årens utveckling med ett starkt ökat intresse för sam-
verkan mellan näringslivet och forskningsbyarna har varit stimulerande för
universiteten. Det lär ha visat sig, att industrin samverkar med universiteten
på ett intensivt men ändå måttfullt sätt, samtidigt som det finns en respekt
för universitetens integritet.

Med känslor av makt och vanmakt

Vid 1987 års seminarium Makt och vanmakt inom universiteten. Autonomi,
ansvar och vitalitet finns inte längre några av de tidigare representanter
för arbetsmarknadens parter med i arbetsgruppen för symposiet.191 Grup-
pen består nu av nio män och en kvinna, medan sjutton män och tre kvin-
nor fungerar som ordförande eller inbjudna föreläsare vid seminarierna.

Stiftelsens sekreterare inleder med att knyta an till 1968 års reformer, där
kravet på medinflytande från studenter och andra grupper medverkar till
att professorsväldet kommit att upplevas som föråldrat. Det är ett av skälen
till att man nu anser sig befinna sig i en situation där nya styrorgan, med
representanter från olika intressegrupper inom och utom universiteten, in-
rättas för att bättre fördela makt och inflytande. Just detta sätt att betrakta
makt som någonting som kan delas, är en central problematik i den här av-
handlingen och något som jag avser att återkomma till i det teoretiska ka-
pitlet.

Inledningstalaren utbildningsminister Lennart Bodström ger en historisk
bakgrund till den nuvarande styrningen av universiteten. De två statliga
universiteten Uppsala och Lund styrs sedan länge av professorer, ett sy-
stem som kommit att utmanas när de två kommunala universiteten Stock-
holm och Göteborg tillkommer under 1800-talet. De senare kom att styras
av styrelser med politiskt utsedda personer, ett förhållande som fortsätter

                                                
189 Jag uppfattar det som att kompetensen för sådana bedömningar inte anses finnas i
f.d. RÄ.
190 Se Kerstin Niblæus (1987) s. 36–46.
191 Dvs. SAF och TCO, men däremot finns en representant för SACO kvar.
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ända fram till dess att de förstatligas. Då blir även dessa mer akademiker-
och internt styrda, på det sätt jag diskuterat i föregående avsnitt.

Bodström berör vidare det förslag som regeringen lämnat till riksdagen,
att ändra högskolelagen så att styrelsernas sammansättning förändras. För-
slaget innebär att sex ledamöter hämtas utifrån medan de övriga fem består
av rektor, en student samt en representant för var och en av de tre fackliga
organisationerna. Styrelsen föreslås också få utökad beslutanderätt i frågor
som rör ekonomi och organisation, samtidigt som forsknings- och grundut-
bildningsfrågor i fortsättningen behandlas av särskilda organ.

Forskningsfrågorna ska hanteras av forskarna själva, medan nämnden
för grundutbildningsfrågorna, förutom lärarrepresentanter och studenter,
ska bestå av ett antal andra företrädare för de yrkesområden till vilka uni-
versitetsutbildningen leder. Utbildningsministern konstaterar att förslaget
mottagits med blandade känslor, men att det finns en fara för att en styrelse
som till största delen består av personer som rekryteras inifrån mera strävar
mot status quo, än söker åstadkomma den nödvändiga utvecklingen.

Utbildningsministern får stöd av rektor för Handelshögskolan i Stock-
holm som menar att rent akademikerstyre har sina svagheter, medan man
från SACO:s sida bekymrar sig för en alltför politikerstyrd högskola ”om
partipolitiker tågar in och verksamhetsföreträdare ut”. Därför är det viktigt
att rektor fortsätter att fungera som styrelsens ordförande.

För att belysa ledarskapsfrågorna ytterligare har man till symposiet ock-
så bjudit in professor Martin Trow från ”Center for Studies in Higher Edu-
cation” vid Berkeley.192 Trow talar om behovet av ett ”starkt ledarskap”,
för att ”snabbt och effektivt kunna möta nya utmaningar i en tid som
präglas av snabba förändringar”. Andemeningen förefaller stämma väl
överens med andra antaganden på symposiet om vad som karakteriserar ett
”verkligt” ledarskap. Det som bygger på kunskap, analytiskt förmåga, ini-
tiativ och förmåga att övertyga.193

Visserligen innebär ledarskap också att finna kompromisser och samför-
stånd, men man måste förstå när kompromisserna är ”skadliga”. ”Det goda
ledarskapet utövas framifrån och beskrivs som att ledaren går före och vi-

                                                
192 Värt att notera är hur Martin Trow vid flera tillfällen bjuds in till den svenska
(problemformulerings-)arenan och i min licentiatavhandling beskriver jag det som ett
skäl för att ”driva på utvecklingen i önskvärd riktning”. Under min läsprocess kon-
staterar jag emellertid, att den uttryckta entusiasmen för de nya rationaliteterna för
styrning i mitten av 1980-talet och i samband med 1993 års reform dämpas något i
slutet av 1990-talet. Då uppmärksammas Trow bland annat för sitt engagemang i pro-
blematiken professionellt förtroende versus kontroll, en problematik som jag avser att
återkomma till.
193 Lars Beckman (1988).
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sar vägen.” Jag tolkar det som ett uttryck för ett slags hierarkisk tanke
även om metaforen leder tankarna till någonting horisontellt. För det starka
intellektuella ledarskap som krävs i akademin är professorn ”i normalfallet”
den mest kompetente och bör också åta sig och anförtros lednings-
ansvaret. Men med den osäkerhet som finns om statsmakternas hållning
och till intentioner med högskolan, den oöverskådliga resursplaneringen,
den invecklade beslutsorganisationen och den splittrade arbetssituationen,
upplever många ledare vanmakt. Det som är temat för symposiet.

Liknande tankegångar återkommer också hos rektor för Lunds universi-
tet, som det här året behandlar frågan om ”Yttre och inre hinder för förny-
else inom universitet”.194 Han talar om svårigheten att få tag på bra ledare
inom akademin, vilket har att göra med att vi inom svenskt universitetsvä-
sende är blyga med att uppmuntra personer i ledande ställning att ta initia-
tiv. Såväl lönen som ”makten” måste ändras. Dvs. makt omtalas i sin be-
stämda form, som ”makten”, en problematik som jag behandlar ytterligare i
det teoretiska kapitlet.

Rektor bekymrar sig vidare för den motståndkraft mot förändringar som
han tycker sig se i den akademiska världen. Universitetsstyrelse, fakultets-
nämnder, linjenämnder, institutionsstyrelser och styrelserna för delområde-
na, bidrar till att universitetet blir som en stor koloss, där organisationen
själv gör motstånd. ”Ibland blir man nästan förtvivlad över tendensen till
tröghet.” Denna benägenhet som rektor tycker sig se i lite olika samman-
hang, har i Lund lett till att man lägger nya verksamheter direkt under uni-
versitetsstyrelsen och rektorsämbetet, ”så att de kan operera självständigt
utan att fångas i det strukturella nätverket”.

Ytterligare hinder är uppdelningen i separata organ för utbildning och
forskning och att enskilda individer anses göra motstånd genom att bevaka
revir i styrelsearbetet. Dvs. den bild som man vid förra symposiet spekule-
rade i att allmänheten hade om universitetet och som då betecknades som
orättvis. Rektors erfarenheter är att fackliga representanter söker svara upp
mot sina uppdragsgivare, medan verksamhetsföreträdare tenderar att beva-
ka sina egna områden. Studentrepresentanterna agerar oftast som student-
fackliga företrädare, snarare än ”morgondagens akademiskt utbildade män
och kvinnor”, vilket möjligen säger mer om rektors försanttaganden än om
hur studenter agerar i något slags sann eller egentlig mening. Det slutliga
men väl så avgörande hindret anges vara bristen på pengar och svårighe-
ten att driva förnyelse med små fasta statliga anslag.

                                                
194 Se Håkan Westling (1988) s. 105–109.
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Dekanrådets styrningspraktik i historisk och
nutidshistorisk belysning

I det inledande kapitlet har jag sökt skissera några av de historiska avlag-
ringar som jag föreställer mig har betydelse för förståelsen av hur dekanrå-
det vid Lunds universitet utövar styrning i dagens verklighet.

Berättelsen ska ses som ett komplement till det nutidshistoriska perspek-
tiv som de senare empiriska kapitlen förmedlar och inte som en beskriv-
ningen av något linjärt historiskt skeende. Snarare handlar den om hur oli-
ka idéer uppstår och ges utrymme, hur dessa idéer verkar och distribueras i
de diskursiva praktikerna och hur enskilda individer medverkar i det kon-
struerandet. Min förhoppning är att en sådan historieskrivning kan ge
ökad förståelse för hur dekanrådet utövar makt och styrning i ett nutidshi-
storiskt perspektiv.

Det traditionella sättet att beskriva statens sätt att styra brukar vara mot
akademin och med tydliga regler som noggrant pekar ut en ansvars- och
befogenhetsfördelning. Den skepnad som staten då uppträder i har, som
det visar i sig historieskrivningen, gjort det möjligt för akademin att ut-
veckla en särskild sorts autonomi där förtroende varit ett centralt element.
Den formen av styrning ter sig ofta både snårig och oöverskådlig, framför-
allt för personer utanför akademin och särskilt när det gäller verksamheten
forskning.

Det som blir uppenbart i avsnittet ”Från elitinstitution, till mass-
utbildning och forskning för politik” är hur staten överger det traditionella
sättet att styra i mitten av 1980-talet och börjar styra genom akademin eller
andra institutioner. Styrning ska nu utövas i namn av ”avnämare” och för
verksamheten forskning identifieras dessa avnämare som ”det över-
gripande samhällsintresset”, ”framtiden”, ”samhällets behov av arbets-
kraft”, osv. På det viset uppenbaras konflikten med det tidigare omhuldade
styrningsidealet och de, som det upplevs, ”nya” rationaliteterna för styr-
ning. Inifrån akademin bekymrar man sig också för att forskningens frihet
och självständighet hotas när akademin förväntas agera som betjänt, kon-
sult eller utbildare åt dessa avnämare. Men det som nu utspelar sig sker
under förhållandevis bred politisk samstämmighet.195

                                                
195 Det tankeväckande med dessa utsagor, om man sätter samman dem med de hy-
poteser som Göran Blomqvist ställer upp (1992) s. 47, är den glidning i innebörder
som begreppen ”autonomi” och ”heteronomi” uppenbarligen har genomgått under
åren. Få, om ens någon, av de som hävdar universitetens autonomi i dag, skulle antag-
ligen beskriva universitetens relation till stat och samhälle som ”avskildhet: och fristå-
ende kollegial gemenskap”.
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Under lång tid har den sektorsfinansierade forskningsverksamheten till-
låtits att växa fram som ett uttryck för en bestämd politik som i sin tur byg-
ger på ett nyttorationalitetstänkande. De meningsmotsättningar som upp-
träder tycks främst handla om hur man ser på konflikten mellan intern och
extern styrning och mindre om ideologiska utgångspunkter. Om vi ska ha
politik för forskning eller forskning för politik och i vilken omfattning
forskning i så fall ska användas som lösning på samhälleliga problem. Den
problematiken behandlas mer utförligt i det teoretiska kapitlet, som en fråga
om sekularisering både när det gäller företeelsen samhälle och företeelsen
stat.

I det s.k. kunskapssamhället som nu växer fram ses kompetens som
konkurrensmedel och universitetskanslern som kallats hem från USA gör
jämförelser med industriverksamhet. Den politiska oenighet som här up-
penbarar sig beträffande verksamheten forskning, handlar framförallt om
synen på inrättandet och styrningen av Forskningsstiftelserna och om hu-
ruvida de tillväxtpolitiska målen ska tillgodoses med hjälp av regionalpoli-
tiska aktörer. Den inomakademiska trätan, om man ska satsa på humaniora
och traditionell vetenskapsutveckling eller teknisk och industriell veten-
skap, underordnas dessa utbildningspolitiska diskussioner.

När det gäller verksamheten grundutbildning tycks de ideologiska me-
ningsmotsättningarna vara större, vilket inte minst uttrycks i samband med
utbildningsreformerna från 1960-talet och framåt. Framförallt när man med
fasta studiegångar söker tillgodose de stora massornas kunskapsbehov.
Den utbildningspolitik som bedrivs ses som sinnebilden för centralplane-
ring och en teknisk-administrativ rationalitet och de meningsmotsättningar
som kommer i dagen kan förstås som en konflikt om vad den grundläggan-
de utbildningen är till för. Som jag förstår, står valet mellan personlighets-
utveckling hos den enskilde individen, om utbildningen ska vila på veten-
skaplig grund eller främst syfta till att tillgodose ett kommande behov av
arbetskraft. Jag beskriver konflikten som en följetong i de utbildningspoli-
tiska diskussionerna framöver.

En annan central aspekt för verksamheten grundutbildning är de på-
nyttfödda diskussionerna om granskning av kvalitet och utvärdering.
Kanslern talar om konkurrens och effektivitet och att akademin borde lära
av den japanska kvalitetsrörelsen. Intentionerna är att akademin ska göras
förmögen att styra sig själv utifrån särskilda parametrar och med hjälp av
särskilda belöningar och sanktioner. Men eftersom det samtidigt betvivlas
att akademin är tillräckligt förändringsbenägen behövs särskilda kraftcent-
ra utanför akademin. Dvs. för att driva på utvecklingen i önskvärd riktning.
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Det som nu sker när det gäller grundutbildningen kan beskrivas som att
det tidigare förtroende, som varit en huvudingrediens i kontraktet mellan
akademin och staten, nu ersätts av en beräkningsteknologi. Rationaliteter-
na för de olika diskurserna diskuteras mer utförligt i det teoretiska kapitlet,
men med begreppet avses det intresse som uppstår för mätningar av kvali-
tet utifrån kvantitativa faktorer.

För styrningen av institutionen akademin tycks problematiken huvud-
sakligen vara om akademin ska styras utifrån verksamhetens interna förut-
sättningar eller externt formulerade mål. Periodvis under historien har aka-
demikerna själva haft stort inflytande i sina styrande organ, medan de un-
der senare tid tvingats ”maka åt sig” till förmån för allmänföreträdare. I det
sammanhanget ifrågasätts om allmänföreträdarna är tillräckligt kompetenta
för att medverka i styrningen. Problematiken behandlas ytterligare såväl i
det teoretiska kapitlet som i ”Dekanrådet som konstruktion”.

När de empiriska studierna genomförs har styrelserna just ”professiona-
liserats”. Allmänföreträdarnas antal har minskat samtidigt som rektor tving-
ats överlåta sin styrelseordföranderoll till en externt rekryterad person. Ut-
ifrån de rationaliteter för styrning som opererar talas vid sidan av
”effektivitet” också om behovet av ”ett starkt och tydligt ledarskap”. De
ledningsprinciper som nu ska gälla beskrivs som ”kollegialitet” och
”managementstyrning” och betyder att institutionscheferna, prefekterna,
hädanefter ska förhandla med de ”personalresurser” som lärare och forska-
re förvandlats till, bland annat i samband med den s.k. Lärartjänstreformen.
Fakulteternas tidigare roll reduceras och även kärnverksamheten blir vid
den här tiden objekt för styrning.

När det gäller jämställdhetspolitiken skiljer den sig mellan de olika re-
geringsinnehaven under 1990-talet. Å ena sidan drivs en förhållandevis
centralistisk socialdemokratisk jämställdhetspolitik, som syftar till att på-
verka de akademiska strukturerna. Under det borgerliga regeringsinneha-
vet överlämnas åt landets lärosäten att avgöra hur man vill driva jämställd-
hetsfrågorna och några krav på utvärderingar, liknande dem man ställer på
verksamheten grundutbildning, efterfrågas inte.

I diskussionerna om hur akademin ska styras och ledas hänvisas ofta till
olika historiska universitetsideal. Å ena sidan till ”liberal education”, ett
ideal som härstammar från Oxford och Cambridge och med syfte att ut-
veckla den mänskliga karaktären. I det andra idealet, det tyska Humboldts-
ka idealet, betonas ”Bildung” och ”Wissenschaft” och filosofiämnet är
ytterst centralt. Det som särskilt framhålls är de intellektuella processerna i
sökandet efter ny kunskap och lärarnas och studenternas frihet. Men trots
detta tal om frihet är de tyska universiteten fast knutna till staten och man
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talar också om att det behövs kunskaper för det omgivande samhället. Dvs.
för ämbetsmännen i staten.

Ytterligare influenser är Newmans och den senare Deweys tankar, vilket
innebär en stark koppling mellan vetenskap och praktik och där handling
ofta ses som lika med kunskap. Centralt är begreppet ”demokrati” som
ofta kan förstås som att sprida kunskap uppifrån och ner och att den högre
utbildningen bör anpassas efter allmänhetens behov. Vi låter oss också in-
spireras av den franska modellen med en tradition av fria fakulteter och de
fackhögskolor som växer fram ur den mekaniska världsbildens krav på
kunskapsutveckling. Något som jag menar också ges betydelse i diskus-
sionen om hur forskning och den högre utbildningen ska styras och ledas.

Som jag förstår är det bland annat dessa frågor som diskuteras på sym-
posierna vid det Wenner-Grenska Centret i mitten av 1980-talet, vid tiden
för dekanrådets bildande i Lund. Jag beskriver det som att initiativet till
symposierna tas av en inomakademisk homosocial grupp med ”snävt”
stockholmsperspektiv.

Det första seminariet kan ses som en reaktion mot de politiska intentio-
nerna i 1977 års reform. Inledningstalaren, statsrådet, menar att högre ut-
bildning behövs som drivkraft för teknisk, ekonomisk, industriell, social och
kulturell utveckling. Men från akademin är man kritisk och menar att fakul-
teterna bör återupprättas, att universiteten inte är tillverkningsindustrier, att
allmänföreträdare i universitetens beslutande organ lider brist på kompe-
tens och att sektorsforskningen tillåtits växa fram alldeles för vildvuxet.

Till nästa seminarium ett par år senare har man bjudit en känd aktör från
den internationella arenan, som talar om behovet av att styra akademin ut-
ifrån det man uppfattar som de nya rationaliteterna för styrning. Honnörs-
orden är ”effektivitet” och ”kvalitet” och för att dessa kvaliteter ska
kunna upprätthållas även inom akademin krävs ”ett starkt ledarskap”.
Men de akademiska företrädarna protesterar återigen och menar, att det
krävs ledare med erfarenhet och en specifik kompetens och att det är felak-
tigt att betrakta akademin som snårig. I det anförande som rektor för Lunds
universitet håller på symposiet vittnar han emellertid om motstånd mot för-
ändringar på hemmaplan.

Det är bland annat mot den här historiska bakgrunden som rektor går
hem till sitt lärosäte och skapar det som kommer att kallas för dekankonfe-
rens och dekanrådet. Och det är också mot den här bakgrunden som jag
försöker förstå hur det är ”att styra i namn av kollegialitet” i styrnings-
praktiken dekanrådet vid Lunds universitet ett antal år senare.
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Avhandlingsarbetets syften och tillvägagångssätt

Syftet med den här avhandlingen vill jag beskriva som att utifrån ett poli-
tiskt epistemologiskt perspektiv analysera den roll som kunskap spelar
och vilka antaganden som görs om de akademiska subjekt som ska styras,
när makt utövas i dekanrådets eller styrelsens namn vid Lunds universitet.
Det betyder ett intresse för det spel mellan individuella friheter och tving-
ande samhälleliga normer som skapas genom de förändringar som samhället
genomgår i fråga om politiska styrning.

En annan utgångspunkt är att söka förstå dekanråd/universitet/stat-
relationen i ett nutidshistoriskt perspektiv och vad som konstituerar denna
relation. Avsikten är att analysera hur kunskap används i utövandet av
makt och styrning, hur fältet av kunskap ser ut, vad det är som reglerar
denna kunskap och hur aktörer konstruerar sig själva och varandra i rela-
tion till dessa båda aspekter.

Första frågeställningen rör konstruktionen av forskningsobjektet de-
kanrådet, såväl ur dekankretsens- som ledamöternas perspektiv i den nära-
liggande praktiken universitetsstyrelsen, samt den konstruktion som jag
själv åstadkommer. Utifrån utgångspunkten ”att styra i namn av akade-
miskt kollegialitet” söker jag förstå den kollegiala skapelsen i ljuset av någ-
ra olika rationaliteter för styrning som verkar i nuet. Mitt intresse rör fram-
förallt dekanernas egna föreställningar om dekanrådets roll i maktutöv-
ningen och vilka andra aktörer som medverkar i den processen. Centralt är
också hur dekanrådet betraktas ur styrelseledamöternas perspektiv; som en
”modern” ledningsgrupp eller som någonting annat.

Den andra frågeställningen rör villkoren för och iscensättningen av det
som beskrivs som ”historisk akademisk/kollegial tradition” och vilken
kunskap som används i de processerna. Det ställer jag sedan i relation till
hur man i den aktuella styrningspraktiken ser på samverkan med utomstå-
ende auktoriteter och vilka identiteter som skrivs in som legitimerande
kunskaper hos olika aktörer i det maktutövandet. Begreppet styrnings-
praktik används för att beteckna den handlingsarena där jag studerar dessa
processer.

Ett grundantagande som gäller min syn på subjekts- och identitetskon-
struktioner går att finna i det teoretiska kapitlet, där jag beskriver hur iden-
titeter ”alltid är under process och i färd med att produceras eller transfor-
meras genom de diskursiva praktikerna”. Det betyder att jag söker upp-
märksamma hur professionella identiteter konstrueras i den aktuella styr-
ningspraktiken, och hur kunskap skrivs in i dekan-, rektors- eller styrelse-
ledamotsuppdragen och i de verksamheter man företräder. Jag intresserar
mig vidare för vad som internt krävs för att bli betraktad som kompetent
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och professionell maktutövare och i det här sammanhanget kommer jag
även in på frågor som har med jämställdhetsproblematik att göra.

Tredje frågeställningen rör föreställningar om den roll som kunskap
spelar när makt och styrning kollegialt utövas i dekanrådet, med vilka tek-
nologier det låter sig göras och vilka möjligheter som finns att tala om eller
utöva motstånd i dekanrådskretsen. Frågeställningen rör också vilka kun-
skaper som ger makt och mandat i den inre dialogen och hur skilda verk-
samhetsområden viktas internt.

Vidare intresserar jag mig för spänningsförhållanden, vad som skrivs in i
det områdesspecifika och det lärosätesgemensamma och hur aktörerna i
den kollegiala styrningspraktiken förhåller sig i den konflikten. Jag intres-
serar mig vidare för hur man i dekanrådskretsen ser på styrelsens ställnings-
taganden i några frågor och eventuella konsekvenser i den egna styr-
ningspraktiken. I anslutning härtill berör jag även hur dekanerna ställer sig
till andra, alternativa och oprövade möjligheter till styrning.

Min fjärde frågeställning riktar sig mot universitetsstyrelsens makt och
styrning och vilka möjligheter och begränsningar för maktutövning som
skrivs in i styrelseledamöternas mandat. En central aspekt rör hur samhälls-
kontraktet mellan universitetet och samhället definieras och vilka konkreta
uttryck det ges i styrelsens praktik, utifrån ledamöternas perspektiv. Jag
söker vidare förstå hur man ser föreställningar som disciplinering av den
aktuella praktikens interiör, särskilt mot bakgrund av det kvalitetsarbete
som numera genomsyrar våra praktiker.

På liknande sätt som jag i min första frågeställning intresserar mig för
dekanernas syn på styrelsernas maktutövning, söker jag i det här samman-
hanget utforska hur styrelseledamöterna ser på den områdesstyrning som
dekanerna utövar; som ett uttryck för ett likartat tänkande, som bottnar i
besläktade styrningsrationaliteter, eller som någonting främmande och an-
norlunda.

Den sista och femte frågeställningen behandlar ledarskapets problematik
och specifikt det s.k. kollegiala ledarskapsutövandet i relation till andra
och/eller senare modeller för ledarskap. Jag riktar in mitt sökande mot hur
olika rationaliteter uppenbaras i form av ställningstaganden om vilka som
görs kompetenta att utöva ledarskap och vilka som ställs utanför. Slutligen
intresserar jag mig för hur ledare i den aktuella praktiken förhåller sig till att
styra i namn av professionellt förtroende, effektivitet eller andra uttryck för
skilda styrningsrationaliteter.
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KAPITEL 2: Teoretiska utgångspunkter

Inledning

Den här avhandlingen ägnas åt styrningsfrågor och åt kunskapsbildning-
ens196 roll i fråga om styrning och maktutövning i styrningspraktiken de-
kanrådet vid Lunds universitet. Min grundläggande problematik rör hur
individer låter sig styras/styr sig själva och andra i namn av akademisk kol-
legialitet. Det kan också beskrivas som ett intresse för hur makt används
och vilken roll som kunskap spelar, när styrning utövas. Hur specifika sätt
att tänka och tala om makt och styrning kan kopplas till olika rationalite-
ter197 för styrning och vilka olika politiska teknologier som fungerar som
redskap i den processen.

Politisk epistemologi är att söka förstå de styrande mentaliteter198 som
ligger till grund för politisk styrning och för organiseringen av olika prakti-
ker. Med en sådan forskning hoppas man få empiriska bilder av verklighe-
ten. I det här konkreta fallet söker jag utifrån dekanrådets praktik förstå de
antaganden som ligger till grund för de förändringar som högskolan för
närvarande genomgår utifrån vad som diskursivt utspelar sig i tiden. Ett
s.k. nutidshistoriskt perspektiv. Huruvida man ska kalla de nya rationalite-
terna för ”neoliberalism” eller ”avancerad liberalism” är utifrån mitt per-
spektiv främst en fråga om författarskap, och i avsnittet ”Styrning av sta-
ten i de nya rationaliteterna för styrning” utvecklar jag den problematiken
ytterligare.

När jag intresserar mig för styrning i namn av akademisk kollegialitet gör
jag det mot bakgrund av en politiskt epistemologisk utgångspunkt. Dekan-
rådets styrningsutövande betraktas då inte som en isolerad företeelse eller
någonting som kan utövas på ett särskilt avgränsat territorium ”utanför”
eller ”innanför” det vi kallar för staten eller samhället.199 Jag sympatiserar

                                                
196 Med ”bildningen” av kunskap avses den process i vilken ett visst sorts vetande
görs till den ”sanning” med vilken makt och styrning sedan kan utövas.
197 Jag har tidigare definierat rationaliteter, som olika regimer skapar i form av san-
ning/kunskap och med vilka individer styrs. Begreppet utvecklas mer utförligt i detta
kapitel.
198 Här använder jag mig av Michel Foucaults (1991; 2000b) definitioner av
”gouvernmentalité”-begreppet för att förstå de ”försanthållanden”/mentaliteter/an-
taganden som bland annat styr det jag här ovan beskriver som bildning av kunskap i
relation till kunskapsbildningens mål. För mig och i de skrivningar jag gör är
”politiska mentaliteter, ”politiska epistemologier” och ”politiska rationaliteter”
jämförbara begrepp.
199 I det kapitel som följer kommer jag att diskutera hur en s.k. liberal styrningsra-
tionalitet innebär en generell önskan att begränsa den politiska auktoriteten. Utifrån
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med beskrivningen av samhället som ett ”epistemologiskt mönster” och
inte en form av maktsystem, där man förutsätter att all styrning utgår ifrån
ett slags centrum som antingen samverkar eller kommer i konflikt med in-
tressen av olika slag.200 I detta samhälle uppträder staten som en aktör som
tillämpar en rad styrande tekniker och som gör att vi upptäcker att ”den
finns”, men inte i en substantiell mening.

Det betyder för dekanrådets maktutövning, att när man föreställer sig
styrning i namn av akademisk kollegialitet, då gör man det i relation till en
mängd andra styrningsrationaliteter som verkar parallellt. Även den statliga
regelstyrningen. Men mitt specifika intresse handlar mera om hur andra
procedurer, analyser och taktiker201 används i den mentalitetsformering
som får dekanerna i den studerade praktiken att tänka kring makt och
styrning på det sätt de gör.

Ett grundantagande i det ”traditionella” styrningstänkandet brukar
vara att staten uppträder som ”makten”, som styr med regler som ger ut-
rymme för den autonomi och frihet som akademin ser/konstruerar/uttrycker
som förutsättning för sin verksamhet. De förändringar i statens sätt att styra
som nu uppträder kan därför uppfattas som att man frångår en historisk
tradition, eftersom den frihet och autonomi som man ofta ”inifrån” akade-
min talar om, förutsätter att staten uppträder i en viss bestämd skepnad.

Utifrån ett sådant sätt att tänka är det lätt att föreställa sig dagens för-
ändringar som ”brott mot en klassisk tradition” eller mot ”kontraktet”
mellan staten och akademin. Mitt intresse rör hur tänkandet kring styrning
eventuellt förändrats eller bestått över tid. Dvs. att det å ena sidan och
möjligen har skett ett slags fortlöpande förändringsprocess, en mentalitets-
förändring eller -förskjutning,202 och/eller att styrningen i dagen praktiker
fortfarande påverkas av en ”mentalitet av historiskt ursprung”, som inver-
kar på inställningen hos dem som styr.

Utifrån ett sådant forskningsintresse närmar jag mig Michel Foucaults
problematik kring makt och styrning, det som brukar kallas för

                                                                                                                                
ett sådant tänkande följer, att i ett sekulariserat samhälle är staten en bland flera aktö-
rer. Barry Hindess (1995).
200 Kenneth Hultqvist (2002b).
201 Jag jämställer begreppet ”tekniker” med ”politiska teknologier” och har tidiga-
re exemplifierat med: lagar, författningar, belöningar och sanktioner, ”peer-review”
och kvalitetsarbete och de psykologiska tekniker som jag benämner ”lär-känna-dig-
själv”-aktiviteter av olika slag. Vilka teknologier som används i det här konkreta fallet
är föremål för mitt forskningsintresse.
202 I Kontrasternas spel I (1995) använder sig Per-Johan Ödman av begreppet
”mentalitetsformering” för att beskriva den smygande pedagogik som genomsyrar
allas våra liv, en s.k. immanent pedagogik eller ett dolt lärande, som i det här fallet
skulle kunna handla om hur man ska styra eller låta sig styras.
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”governmentality”-problematiken. Begreppet ”governmentality” eller på
franska ”gouvernmentalité” ska ses som ett analytiskt verktyg att utfors-
ka de rationaliteter som styrningen av ett visst objekt bygger på. ”Govern-
mentality” översätts vanligen som ”rationalitet för politisk styrning” eller
”styrningsrationaliteter”.

När Foucault söker förklara ”gouvernmentalité” talar han om olika
försanthållanden (mentaliteter/antaganden – min kommentar) som styr
bildningen av kunskap i relation till kunskapsbildningens mål.203 Styr-
ningen av individer och grupper eller organisationer sker då inte utifrån
något slags neutral utgångspunkt om vad dessa entiteter skulle kunna tän-
kas vara till sin natur eller essens, utan utifrån våra egna antaganden.

Som jag ser det skapar Foucaults kunskapsteoretiska utgångspunkt
möjligheter att utforska problematiken mellan subjekt och sanning och hur
konstruktionen av subjektiviteten204 i en särskild praktik förutsätter en
viss sorts kunskap. Men också hur subjekten konstrueras, dvs. hur man
som individ konstruerar sig själv och andra och hur vi på samma gång för-
ser detta subjekt med specifika ”identiteter”.

Översatt till den här aktuella styrningspraktiken kan det förstås som att
all styrning i dekanrådet vilar på en viss bestämd kunskap, som i sin tur
vilar på särskilda försanthållanden (som dekanerna gör – min kommentar)
om vad, vem eller vilka som ska styras (subjekten). Både sig själva och
andra. Några av dessa försanthållanden finns redan diskursivt formulerade.
Det man vanligtvis och i dekanrådets praktik talar om som frihet, autonomi
och professionellt förtroende, vilket utifrån mina utgångspunkter anger ett
visst sätt att betrakta människor på. Återigen både sig själv och andra.

I den allmänna retoriken framställs ofta det akademiska subjektet som en
självstyrande kunskapssökande människa. Men i mera preciserad mening
vet vi förhållandevis lite om de antaganden som ligger till grund för styr-
ning i namn av dessa begrepp, vilket är en av anledningarna till att jag rik-
tar mitt intresse mot de antaganden som styr både kunskapsbildningen och
objektet/-n för styrning i dekanrådets praktik.

I det kapitel som nu följer utvecklar jag hur ”governmentality”-
problematiken kan relateras till resonemang om makt och kunskap, sub-
jekts- och identitetskonstruktioner, för att söka förstå de rationaliteter för

                                                
203 Med begreppet ”governmentality” kombinerar Foucault begreppen
”government” och ”rationality”, vilket ska förstås som former av aktiviteter som
bidrar till att skärpa, guida och påverka styrningen av enskilda människor eller grup-
per. Denna påverkan uppnås genom procedurer för formation och värdering av viss
kunskap.
204 Begreppen subjektivitet och självförståelse är för mig utbytbara. De kan översättas
med hur individen förstår sig själv och den värld hon förmår att uppfatta.
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styrning som uppträder i dekanrådets praktik vid Lunds universitet. Men
för att kunna använda mig av ”governmentality-problematiken” som
analytiskt verktyg är det samtidigt nödvändigt att problematisera de
grundstenar som problematiken vilar på. Dvs. relationen mellan å ena sidan
makt och frihet och relationen mellan makt och kunskap och å andra sidan
konstruktionen av subjektivitet och självförståelse. Även förståelsen av
begreppen ”organisation” och kön behandlas. Kapitlet inleds med ett re-
sonemang om dessa ”grundstenar”.

Relationen mellan makt, kunskap och
subjektskonstruktion

Ett politiskt epistemologiskt perspektiv innebär att söka förstå och frilägga
komplexiteten och mångfalden i relationerna mellan olika aktörer i en kun-
skapsutövande och kunskapsgenererande praktik och hur olika styrnings-
rationaliteter yttrar sig. Det kan även uttryckas som ett intresse för hur oli-
ka kunskapspraktiker organiserar tänkandet om den kunskap med vilken
styrningen utövas.

Perspektivet brukar också beskrivas som ett annat sätt att se på makt, ef-
tersom makt inte betraktas som en särskild ”entitet” och det man vanligen
åstadkommer genom att tala om den i dess bestämda form, som ”makten”.
Makt ses heller inte som ”något” som en individ eller grupp kan ”inneha”
eller ”utöva” mot andra och därför är det inte intressant att söka reda ut
”vem” eller ”vilka” som kan tänkas vara i besittning av en viss bestämd
makt. Det som jag uppfattar att man vanligen intresserar sig för utifrån ide-
ologiska eller kritiska utgångspunkter, som en fråga om över- eller under-
ordning. Även sättet att tänka i systematiserade och hierarkiska nivåer är
främmande för den här avhandlingens perspektiv.

Den specifika problematiken ”makt-kunskap-subjektrelationen” kan
relatera maktrelationernas utövande till kunskapsbildningen, hur man styr
genom kunskap och hur kunskap styr. Det kan också förklaras som ett
intresse för ”regimer av sanningar”,205 vad som görs till sant i olika prakti-
ker. Men det handlar också om vilka historiska försanthållanden om kun-
skap som inverkar på hur man tänker kring styrning och vilka tekniker och
procedurer som används i den processen.

                                                
205 Begreppet ”sanningsregim” ska kopplas till den diskussion jag för i kapitlet, om
produktion av sanning och kunskap, och själva sammansättningen av ordet ska ses
som en sammanslutning som definierar vad som är (kunskapens/sanningens) objekt,
hur man kan resonera om detta objekt och vilka teoretiska utgångspunkter och vilka
metoder man bör använda sig av.
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Med det här sättet att se, är kunskap i första hand en språklig och kultu-
rell praktik som inte avspeglar verkligheten, utan i själva verket producerar
den. Det sättet att förhålla sig har i inledningen till avsnittet ”Universitetet
som idé och/eller institution – ett historiskt perspektiv”, beskrivits som att
ett universitet inte finns före talet om det.

Dekanrådet ser jag som ett exempel på en sanningsregim och därför in-
tresserar jag mig för vilken kunskap som görs till sann kunskap i den prak-
tiken. Jag söker problematisera hur man tänker kring kunskap, vad man
skriver in i det begreppet och hur den kunskapen används i dekanrådets
maktutövning. Det handlar om hur dekanerna blir/gör sig själva till subjekt
för den kunskap som de själva är med om att producera, men också om hur
den kunskapen styr genom sin konstruktion och de procedurer som regle-
rar förhållandet mellan vad som görs till sann kunskap eller inte.

Ett annat sätt att uttrycka det är ett intresse för hur individerna konstru-
erar/konstrueras som rektor, dekaner eller styrelseledamöter, man eller
kvinna och vilka försanttaganden som spelar in i den processen. Dit hör
också hur man talar och använder sig av begrepp som kunskap, kompe-
tens, legitimitet och professionalitet och de procedurer som upprättas för
att bedöma om de villkoren kan anses vara uppfyllda eller inte.

Nära förbunden med konstruktionen av subjektet är frågan om hur iden-
titeter bildas och utifrån vilken kunskap det sker. Det berör hur man i de-
kanrådet låter sig värderas/värderar sig själv och andra på det sätt man gör,
vilket för min del innebär att både frågan om genus som om företeelsen
organisation blir oundvikliga att behandla. Det traditionella sättet att be-
trakta en organisation, som ett utslag av den mänskliga rationaliteten och
som en generaliserbar vetenskaplig kategori, har kommit att utmanas av en
rad forskare.206 Några av dem hävdar dessutom, att organisationer ofta är
patriarkala och maskuliniserade och att litteraturen och teorierna om orga-
nisationer ofta är starkt könade.

När det gäller frågan om styrning av organisationer berör den också
problematiken med hur man inom organisationer och i namn av manage-
ment använder sig av beteendevetenskapliga tekniker för att uppnå vissa
bestämda mål. Dvs. hur man disciplinerar interiören i organisationer och gör
individer till kalkylerbara objekt och deras beteenden förutsägbara. En
vanlig teknik i den processen är att ”tala om” attityder och känslor och ett
exempel är företeelsen kvalitetsarbete, där individer i olika praktiker för-

                                                
206 Gibson Burrell (2000); Martha B. Calás och Linda Smirchich (1997); Stewart R.
Clegg (1999); Kenneth H. Gergen (1993); Alan McKinlay Ken Starkey (2000); Ni-
kolas Rose (1999b).
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vandlas till kalkylerbara objekt, utifrån särskilda försanttaganden om indi-
vider som ”ekonomistiska subjekt”.

Men även i mer traditionella managementtekniker förekommer liknande
disciplinerande processer och till skillnad från verktyget ekonomi använder
man sig här oftast av psykologiska verktyg. Genom att använda sig av ett
språkbruk som bygger på ett internt tänkande, skapas en koppling mellan
den interna världen i form av psyke och den externa världen i form av
styrning. Individer görs kalkylerbara genom sitt eget medgivande. Jag
kommer mera in på hur det kan gå till i praktiken framdeles, och också på
hur disciplinen pedagogik kan användas som instrument för att översätta
de ”nya” rationaliteterna för styrning till den enskilda människan.

Rose207 uppmärksammar hur subjektet konstrueras, underhålls och kon-
tinuerligt omskapas och menar att våra personligheter, subjektiviteter och
relationer inte kan ses som någonting privat, utan någonting som är föremål
för intensiv styrning. I första hand genom en offentlig makt, där den poli-
tiska styrningen formuleras genom politik och där det etableras en byråkra-
ti som reglerar enskilda individers mentala belägenheter och kapaciteter. I
andra hand genom den management som så ofta upphöjs till legio i våra
moderna organisationer. Det är på det viset som utrymmet fylls ut mellan
våra privata liv som medborgare och det publika livet som styrda.

När jag nu i de följande avsnitten fördjupar och vidareutvecklar min
grundläggande problematik och låter några skilda teoretiska perspektiv
mötas i texten, ska det i första hand ses som ett försök att utmejsla det egna
tänkandet. Mina argument för att i texten då och då använda mig av det
som jag definierar som kommunitaristiskt, kritiskt eller socialpsykologiska
perspektiv, är att det kommunitaristiska enligt min mening givits så starkt
tolkningsföreträde och blivit något av ”common sense” i vårt sätt att tän-
ka kring fenomen som har med statens styrande roll att göra.

Det är anledningen till att jag tilldelar det perspektivet en speciell bety-
delse, när jag nu söker problematisera makt och styrning ur ett politiskt
epistemologiskt perspektiv. Framförallt när det i mitt fall handlar om en
praktik som i allra högsta grad är föremål för statlig styrning. De andra per-
spektiven använder jag mig av främst för att förstå en särskild problematik
eller ett särskilt tema och/eller för att synliggöra en skillnad. Exempelvis när
jag behandlar frågor som har med identitet och genus att göra, om ett visst
sätt att tala eller förhålla sig är någonting av naturen givet eller om man kan
se det på något annat sätt. Min förhoppning är att en sådan skrivning bi-

                                                
207 Nikolas Rose (1999a).
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drar till en fördjupad förståelse av vad det innebär att betrakta styrning i
namn av akademisk kollegialitet, ur ett politiskt epistemologiskt perspektiv.

Att problematisera makt och styrning och kunskap

En vanlig uppfattning är att makt existerar i ett slags ursprunglig form, att
den består av en särskild sorts natur och har specifika uttrycksformer. Mitt
sätt att förstå makt är att vi som individer blir till i olika sociala kunskaps-
praktiker.

Foucaults maktproblematik är utgångspunkten för mitt intresse för
maktrelationer och kan förklaras som att en individ försöker kontrollera
styrning över en annan, men att förhållandet mellan dem är rörligt och för-
änderligt.208 Men samtidigt kan en sådan ”behärskande” användning av
maktbegreppet vara förledande och få oss att tänka på politiska strukturer,
regeringar, dominerande social klasser, när vi snarare borde associera till
praktiker, tekniker och procedurer. Det kan beskrivas som att det inte finns
någon generalstab som vakar över maktrelationernas rationalitet.

Med en sådan utgångspunkt har makt att göra med att modifiera andra
människors beteende och därför existerar makt endast i form av handling.
Makt är inte en funktion av ett gillande och heller inget fördelningsinstru-
ment av rättigheter, mellan dem som har och dem som inte har. Det handlar
heller inte om vare sig skuld, sanning eller begreppens motsatser. Även om
”våld” eller ”förtroende” kan finnas med som resultat av ett maktutöv-
ning, konstituerar de vare sig principerna eller någon grundläggande natur
hos det vi vanligtvis menar med makt.

En annan central, men ifrågasatt, aspekt i denna maktproblematik är att
makt endast kan utövas över fria människor. Slaveri är ingen maktrelation
så länge slaven är ”kedjad”. Det ska förstås som att makt och frihet förut-
sätter varann i ett komplicerat spel av ömsesidiga relationer och att man
som individ har en mängd möjligheter att möta lika många situationer på.
Utifrån kritisk utgångspunkt brukar just den här passagen betraktas som
ett alltför harmoniskt ideal, medan spelet mellan handling och mothandling
utifrån mina utgångspunkter nästan alltid är konfliktfyllt.

Där makt är finns också motstånd, lyder en annan av Foucaults möjligen
mest citerade satser, vilket inte ska tolkas som om detta mostånd befinner
sig utanför maktrelationernas utövande, eller kan beskrivas som baksidan
av ett mynt. I stället finns en mängd olika och oregelbundna motstånd, som
inte går att härleda med hjälp av några generella principer. Därför finns det

                                                
208 Michel Foucault (1983).
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skäl att tala om antagonistiska relationer som ständigt provocerar, snarare
än om något slags essentiell frihet.

Eftersom frihet försvinner när makt utövas, kan relationen mellan makt
och frihet heller inte separeras. Makt är snarare en sammansatt strategisk
situation i ett givet samhälle, vilket brukar vara en av anledningarna till att
det är fruktbart att studera ”den mångfald av styrkeförhållanden som är
immanenta i det område där de driver sitt spel”.209 Det är också skälet till
att ägna sig åt analysera omhändertagandet av jaget.210

Med sin analytik för makt söker Foucault definiera det område som
maktrelationerna skapar och fastställa vilka verktyg som behövs för att
analysera maktens arbete.211 Det ska alltså tolkas som någonting helt an-
nat än en teori om makt. För att åstadkomma denna analytik måste man
börja med att göra sig fri från gamla föreställningar om makt, ofta den s.k.
”juridisk-diskursiva”, och i stället uppmärksamma bruket av dess positiva
och negativa möjligheter. Då kan man förhoppningsvis upptäcka en skill-
nad mellan ”den analys som tar sikte på instinkternas undertryckande”
och ”den som tar sikte på lustans lag” och även om båda analyserna byg-
ger på likartade föreställningar om makt, blir konsekvenserna olika.

Det första fallet kan förklaras som att man intresserar sig för vad som re-
glerar en underkastelse, exempelvis i form av det ”mönster” som reglerar
maktrelationernas utövande över könet. Den andra analysen rör ”maktens
mekanik”, som med dagens terminologi skulle kunna uttryckas som de me-
del som behärskar, underordnar och underkuvar för att åstadkomma lyd-
nad. Makt schematiseras till lag och inför en makt som är lag blir individen
undersåte – den som lyder.

Men för att makt är relationellt kan man inte nöja sig med att endast stu-
dera den i termer av relationer. Däremot måste man starta i relationen, efter-
som det är just där som villkoren konstitueras. Det associerar jag till hur
maktrelationerna bedriver sitt spel. Exempel på sådana spel kan vara både
jagets relationer till sig själv och den mängd olika praktiker där jaget defi-
nierar, konstruerar och organiserar de strategier som används i relationen
till andra ”fria” individer.

Foucault uppmärksammar också hur den makt som tidigare utövades
mot kroppen i vår tids styrning riktas mot människans inre med diverse ad-
ministrativa tekniker.212 Det jag i föregående avsnitt beskrivit som psyko-
logiska metoder och tekniker. Men det tänkvärda i det antagandet är att

                                                
209 Se Michel Foucault (1980) s. 117.
210 Michel Foucault (1988).
211 Se Michel Foucault (1988) s. 104–110.
212 Michel Foucault (1988).
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makt i båda fallen utövas med hjälp av en vetenskapligt grundad kunskap.
Det skulle kunna betyda, att det även i det här sammanhanget kan finnas
anledning att överväga hur makt inlagras i den vetenskapliga kunskaps-
bildningen. Den kunskap eller kompetens som man i dekanrådet väljer att
tala om eller använda sig av och som gör det möjligt att normalisera och
styra sig själv och andra på det sätt man gör.

Foucault diskuterar också problematiken med vad som skulle hända om
den vetenskapliga kunskapsproduktionen helt skulle överlämnas i de pro-
fessionellas händer, utifrån anspråket att vetenskaplig kunskap är någon-
ting fristående och oberoende av annan kunskap.213 En föreställning som
jag menar har stark livskraft i den akademiska praktiken. Även Bruno La-
tour är inne på någonting liknande och frågar sig vad som skulle hända
”om endast politiker talade om politik, affärsmän och affärer och ännu vär-
re om endast råttor talade om råttor, grodor om grodor, elektroner om elek-
troner”.214

Den vetenskapliga kunskapen kan mycket väl tänkas gå i allianser men
andra maktstrukturer, vilket skulle kunna ses som ytterligare ett skäl för att
rikta blicken mot vilken kunskap som anses vara legitimitetsgrundande, för
att få utöva makt och styrning i namn av akademisk kollegialitet.215 Det
har att göra med vilka som konstrueras till att bli mer kompetenta än andra
utifrån de försanthållanden som görs om dessa subjekt och om den kun-
skap som efterfrågas vid en viss tidpunkt och i ett visst sammanhang. På
det viset blir kunskap både det som styr och det som blir till sanning i ett
maktutövande. Det i sin tur kan utgöra utgångspunkt för samhandlingar
och allianser med olika aktörer utanför akademin som omfattas av liknande
rationaliteter. Ett näraliggande exempel som jag har berört i föregående
avsnitt är, hur några akademiska företrädare hävdar att akademin med för-
del kan jämföras med industriell verksamhet och att ”ett starkt ledarskap”
leder till ”större effektivitet”.

I det franska språket skiljer man mellan kunskap (savoir) och lärande
(connaisance) och Foucault själv gör skillnad mellan viljan till kunskap
(savoir) och viljan till sanning (vérité).216 Viljan till kunskap beskrivs i dra-
matiska termer som ett sätt att överleva genom att förstå och som ett arbete

                                                
213 Michel Foucault (2000a). Här utvecklas en skepticism över hur man i namn av
vetenskaplig kunskap (teoretiska texter) och under historiens gång konstruerat (ofta
med stöd av empiriska instrument) vad som gjorts/blivit till (sann) kunskap (exempel-
vis om ”avvikelser” som vansinne och homosexualitet), en skepticism som Foucault
vänder sitt intresse mot den kunskap som uttrycks i praktiker och handlingar.
214 Se Bruno Latour (1999) s. 17.
215 Thomas Osborne (1995).
216 Michel Foucault (1993).
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med att förvandla sig själv. Ett personligt förvandlingsnummer alltså, och
hur det kan tänkas gå till utvecklas i avsnittet om hur subjektet blir till.

Det här sättet att tala om viljan till kunskap blir samtidigt en självmotsä-
gelse i Foucaults projekt, eftersom det leder tankarna till någonting ur-
sprungligt (en vilja) och som skulle kunna förstås som det slags metafysiska
ordning som han så bestämt förnekar. Översätter man det här sättet att tän-
ka kring ”viljan till kunskap” skulle de makrelationer som dekanrådet ver-
kar i också ha att göra med hur denna maktutövning utövas, med utgångs-
punkt i en sanning/kunskap som grundas i vetenskapen med stort V, och
på det sätt som Latour uppmärksammar.217

När jag väljer att intressera mig för vad som kan tänkas utgöra regimer
av sanningar och vad som görs till sann kunskap, innebär det med automa-
tik en utmaning av det sätt att se på kunskap som utgår ifrån att sanning är
en uppfinning eller särskild upptäckt. I vetenskapliga sammanhang an-
vänds möjligen inte begreppet sanning numera på det viset inom flertalet
akademiska discipliner, som mera resonerar i termer av validitet och resulta-
tens trovärdighet. Men däremot tillskrivs ofta vetenskaplig kunskap en
högre rang än annan kunskap, vilket för till tankar om ett ursprungligt san-
ningsbegrepp.

Mot den bakgrunden kan även dekanrådet förstås som en sanningens
domän, som avgränsar och utestänger det som avviker från det ”normala”
sättet att betrakta kunskap. Det kan beskrivas som att det är formationen
av domänen som uppmärksammar (connaisance) och konstruerar ett ve-
tande (savoir) som blir till sanningen i den aktuella praktiken.218

I den processen är också kommunikationen av kunskap av betydelse,
och ingen makt kan existera utan ett distribuerande av en viss given kun-
skap. Psykologi ses ofta som verktyget för att åstadkomma styrning genom
lär-känna-dig-själv-aktiviteter, för att åstadkomma självstyrning utifrån det
man ser som ett mer autentiskt jag, medan pedagogiken betraktas som in-
strumentet för att översätta de rationaliteter för styrning som verkar i
nuet.219 Exempelvis att genom olika policyprogram söka översätta ratio-
naliteterna för styrning så att de blir begripliga för den enskilda människan,
dvs. att de används för att inympa en viss rationalitet på det sätt som kvali-
tetsutvecklingsprogram numera ofta används i olika praktiker.220 Ett annat

                                                
217 Bruno Latour (1999).
218 Michel Foucault (1992).
219 Det ska nödvändigtvis inte uppfattas som att det är de professionella psykologerna
eller pedagogerna som uppträder på det här sättet, utan att den psykologiska och pe-
dagogisk kunskapen används av andra, exempelvis av aktörer som akademiska ledare.
220 Thomas Popkewitz (1998).
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sätt att se är att programmen ger uttryck för en viss rationalitet och att
inympningen blir en ickeavsedd effekt.

Konstruktion av subjekt och identitet som
sanningsprocedur

Det vi kallar för ”identiteten” är en företeelse som uppenbarligen fängslar
många av oss och som man söker förklara och förstå ur en mängd olika
perspektiv. Några talar om identitet i termer av metaforer, andra om identi-
teter som symtom på något, medan ytterligare några ser identiteter som ett
förmedlingskoncept mellan vad som är innanför och utanför, mellan indivi-
den och samhället och mellan teori och praktik. Några talar om identitet
som ett användbart redskap för att förstå våra egna liv.221

För s.k. kommunitarister tycks jaget/subjektet/identiteten existera i sam-
manhang av mening, avsikt eller intention och endast i relation till andra
jag. Snarare än att söka efter naturgivna individualistiska egenskaper in-
tresserar man sig för värderelationer, socialisation och moraliska ideal. Fri-
het och förnuft betraktas som någonting motsägelsefullt och detsamma
gäller varje teori som bygger på uppfattningen att det goda redan är något
som naturen föreskriver. Då förlänas subjektet en ordning. Identitet och
identitetskriser, politisk legitimitet och legitimitetskriser betraktas utifrån
kollektiv eller intersubjektiv mening.

Identitet och självinsikt antas ”i själva verket” höra ihop med hur man
beskriver sig själv och de ideal man eftersträvar. Att ha ett språk, eller att
artikulera sig, innebär att forma en känsla för vad man önskar eller anser
vara viktigt. Dessa starka preferenser, värderingar, ligger inbäddade i själv-
förståelsekontexten. Identiteten bestäms då både av hur man vill se sig
själv och vem man anser sig vara.222 Ett annat sätt att beskriva detta är att
jaget utvecklas i den mänskliga interaktionen, i den kommunikativa sociali-
sationsprocessen, just utifrån den universella respekten för renhårig argu-
mentation och för en samtalspartner.223

Med ett politiskt epistemologiskt perspektiv ser man det annorlunda.
Gilles Deleuze224 tolkar Foucaults subjekt som en grupp av utsagevariab-

                                                
221 Madan Sarup (1996); Stewart R.Clegg (1998); Thomas Popkewitz och Marie
Brennan (1998).
222 I Identitet, frihet och gemenskap introducerar Harald Grimen (1995) s, 30–32,
den kanadensiske filosofen Charles Taylor. Båda diskuterar begrepp som identitet,
autonomi och frihet.
223 Seyla Benhabib (1997).
224 Gilles Deleuze (1999).
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ler, en funktion som kan härledas från utsagan225 själv. Han hänvisar till
Vetandets arkeologi där Foucault själv skriver:

Man bör alltså inte tänka sig utsagans subjekt såsom identiskt med formule-
ringens upphovsman. Varken till substans eller till funktion. Det är nämligen
inte orsak, ursprung eller utgångspunkt för denna företeelse som utgörs av en
sats skrivna eller muntliga artikulering; det är heller inte detta betecknande
syfte som tyst föregriper orden och ordnar dem som den synliga gestalten för
sin intuition; det är inte den bestående, orörliga och med sig själv identiska
mittpunkten för en serie av operationer som utsagorna i tur och ordning skulle
ge uttryck åt framställningens yta. Det är en bestämd och tom plats som ef-
fektivt kan intas av olika individer.226

Det är utifrån sådan utgångspunkter som jag förstår hur det kritiska och
tolkande subjektet detroniseras, det subjekt som i namn av positivismen
eller hermeneutiken ofta gör anspråk på att kunna se och avläsa den sanna
och objektiva verkligheten. En tradition som det finns yttringar av i den
akademiska världen.

Som jag förstår subjektskonstruktionen utifrån ett politiskt epistemolo-
giskt perspektiv, har tänkandet kring hur subjektet skapas och den identi-
tet hon förser sig med att göra med: de villkor under vilka hon görs till ob-
jekt för kunskap (connaisance); hur hon problematiseras som objekt; ge-
nom vilka procedurer det sker och med vilken kunskap som den processen
drivs. Dvs. den process i vilken människan görs till subjekt för den kun-
skap som produceras.227

På samma sätt kan identiteten betraktas. Det finns ingen kärnidentitet,
inget essentiellt själv och heller ingen essentialistisk kategori kvinna eller

                                                
225 Jag har tidigare med hänvisning till Derrida varit inne på tankar som att det inte
finns något universitet per se, dvs. företalet om det. På samma sätt beraktar jag utsa-
gan. Den refererar inte till något givet, objekt, sanning eller betydelse, utan är endast
ett uttryck för det språk som bara är en återanvändning av ord, satser och fraser som
redan är i bruk.
226 Se Michel Foucault (1972) s. 109.
227 I upplysningen, hos Descartes och i ”det moderna projektet” har subjektet varit
primärt studieobjekt för forskning, både som underförstådd utgångspunkt för veten-
skapligt arbete och ett rationellt subjekt som utforskar världen. Det ontologiskt givna
kan på samma gång ifrågasättas, skriver Bengt Börjeson (1998). Just detta förhållande
beskrivs också av Fendler (1998) s. 51, som paradoxalt i den meningen, att subjektet
samtidigt som det är försett med regulatoriska kapaciteter har förlorat sin transcen-
dentala överhöghet som socialvetenskaplig kategori. Foucault använder sig av be-
greppet subjekt å ena sidan i betydelsen av något som är möjligt att styra eller kon-
trollera. ”Inför en makt som är lag bli individen undersåte – den som lyder” i Michel
Foucault (1980) s. 109. Å andra sidan som något som uppstår genom självreflekte-
rande processer, i Michel Foucault (1983) s. 212.



83

man. I stället är jaget och dess kön228 realiserat endast genom föreställ-
ningar, och myten om den på förhand könsbestämda kroppen epistemolo-
giskt likvärdig med myten om det givna. Ett annat sätt att beskriva identi-
teten är som betingad, provisoriskt uppnådd och inte en gång för alla gi-
ven.229 Som jag förstår betyder det, att subjektets tillblivelse har att göra
med de tekniker som människan använder för att bestämma sin egen identi-
tet, hur hon söker upprätthålla den och göra den till något eftersträvans-
värt.

I den skapelseprocess där identiteten konstrueras har ”självbekännel-
sen” en alldeles särskild plats i vår historia.230 Ofta form av psykoterapi
eller som ett utvecklingssamtal i skolan eller på våra arbetsplatser. Den
känns ofta igen i normativa uppmaningar som att ”lära känna sig själv”.
Några av utgångspunkterna finns att hämta i den religiösa bikten och i det
cartesianska tvivlet, som en undran över hur tänkta tankar korresponderar
med verkligheten. Denna form av självreglering har också under historiens
lopp varit förbundet med efterlevnaden av vissa regler.231

Som domän för den kunskap som skapas i de insiktsskapande samman-
hangen erbjuder sig både psykiatrin och beteendevetenskaperna, men
även pedagoger och privata konsulter hjälper till att ställa frågor om män-
niskans inre och sanna natur. Med stöd av olika sorts insiktstekniker ska
individen få klarhet (kunskap) i hur hon ska styra sig själv och hur den
processen ska gå till.232 Samma process kan beskrivas som att individen
förses med en sanning om sig, som hon själv inte känner till.

Med ett politiskt epistemologiskt perspektiv tar man avstånd från att se
subjektet som transcendent, autonomt, kritiskt-tolkande, tekniskt veten-
skapligt eller rationellt ekonomiskt. Det betyder samtidigt, att man inte kan
utgå ifrån fasta utgångspunkter som decentralisering, klass, staten, väns-
tern, kvinnor.233 Men det betyder också att ingen rationell, mänsklig varel-
se, klass eller ”gendered subject” kan vara platsen eller källan för en ut-
tryckt identitet.234

                                                
228 I avhandlingen Iscensättningen av kön och idrott. En nutidshistoria om idrotts-
mannen och idrottskvinnan behandlar Larsson (2001) bland annat denna problema-
tik.
229 Stewart R.Clegg (2000).
230 Michel Foucault (1980).
231 Möjligen kan man tänka sig att det finns trådar också till Sokrates och uppma-
ningarna till eftertanke kring människans innersta, ”en meditation över kunskapen
om själen och det goda”. Tvivel förutsätter självreflektion och härigenom har männi-
skan möjlighet att möta sig själv, i Jean Brun, (1994) s. 32–33.
232 Michel Foucault (2000a).
233 Thomas Popkewitz och Marie Brennan (1998).
234 Stewart R. Clegg (1998).
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Inte heller något fast, ”inneboende i” individer, som klargör vad det är
att vara fru, kvinna, akademiker, tekniker eller liknande. En identitet är, med
det här sättet att se, alltid under process och i färd med att produceras eller
transformeras genom de diskursiva praktikerna. Dessa innehåller i sig skif-
tande och motsägelsefulla meningar och därför kan medlemskap i en kate-
gori för en särskild sorts subjekt endast betraktas som en effekt just av en
kategorisering. I stället för att reproducera förgivettaganden när det gäller
kvinnor och män, försöker poststrukturalister dekonstruera dessa kategori-
er och se vilka meningar som skrivs in.

De intresserar sig för alla individer i organisationen, vare sig de är chefer
eller arbetare, män eller kvinnor osv. De använder sig därför inte av argu-
ment som att organisationer är patriarkat, att de omfattas av vit överhöghet
eller att klassdominans med automatik leder till att vissa intressen gynnas
framför andra. Möjligheten finns alltid att erbjuda motstånd, vilket kan be-
grundas i förhållande till Foucaults resonemang om att relationen mellan
makt och frihet inte kan separeras eller att frihet försvinner när makt ut-
övas. En sådan utgångspunkt för med sig, att varje diskurs eller praktik
innehåller alla möjligheter till nya definitioner och omtolkningar.235

Judith Butler argumenterar för hur genus konstrueras och att det är dis-
kursiva eller kulturella medel som skapar vad som ses som ett ”naturligt”
kön.236 Det ska tolkas som att vi blir kvinnor genom att följa de koder som
kulturen har skapat för kvinnlighet. ”Kvinnlighet” handlar om det som
krävs för att vi historiskt ska förstå vad det är att vara kvinna.237 Butler
varnar för att ett alltför okritiskt arbete med jämställdhet kan leda till att
man i själva verket understödjer de hegemoniska makstrukturer som man
söker frigörelse ifrån. Det centrala är att undersöka subjektskonstruktio-
nen.238

Men det finns de som vill gå ännu ”längre” och överge projektet att
undersöka betraktelserna om kvinnan som subjekt eller objekt, för att i
stället söka klargöra förutsättningarna för den s.k. fallogocentrismen, dvs.
hur världen ”förklaras med ett logos – ett förnuft eller en världsordning –
som definieras av det manliga”.239 Ett sådant perspektiv utgår ifrån att det
                                                
235 Se Susan Halford och Pauline Leonard (2001) s. 22–23.
236 Judith Butler (1999).
237 Nina Björk (1996), men ursprungstankarna återfinns i det för feminister klassiska
verket Det andra könet (1999), där Simone de Beauvoir skriver att vi inte föds som
kvinnor, utan blir det.
238 Se Cathrin Egeland (2001) s. 63.
239 Här hänvisar Cathrin Egeland (2001) s. 66, till Luce Irigaray (1985) This Sex
Which is Not One. Cornell University Press och (1989) ”Equal to Whom?”, Differ-
ences 2 (1). I Jørgen Dines Johansen och Svend Erik Larsen (1994) Tegn i bruk. Am-
nada.
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inte är med jämställdhetsarbete som könsbarriärer bryts ner, utan genom att
delta i den kontinuerliga förhandlingen om vår förståelse av vetenskap,
vetenskap och samhälle, kvalitet och objektivitet.240 Som jag uppfattar det
finns stora likheter med Foucaults projekt.

Det betyder, att den som väntar sig att s.k. poststrukturalister ska kom-
ma med konkreta förslag på lösning av bristande jämställdhet kommer att
bli besviken. Men däremot så löser poststrukturalister den eviga schismen
mellan skillnad och likhet, den ontologiska dimensionen.241

Att förstå utövande av makt och styrning

Liberalism som särskild formel för maktutövande

Att analysera politisk styrning är ett centralt tema i den här avhandlingen.
Det betyder att ställa frågor om vad som ska styras, vem som ska styra och
på vilket sätt det sker. I det avsnitt som nu följer avser jag, bland annat med
stöd av Rose och andra, att reflektera över de rationaliteter för styrning
som uppträder i nuet och hur begreppet frihet används och opererar.242

Avsnittet är indelat i olika delavsnitt och syftet är att belysa några cen-
trala aspekter av skilda styrningsrationaliteter som har bäring på den pro-
blematik som avhandlingen rör. Enligt min mening hänger dessa teman
ihop med varandra och kopplas dessutom ofta samman i diskussioner på
den högre utbildningspolitikens arena. Bland annat på det sätt som framgår
av symposierna vid det Wenner-Grenska Centret i mitten av 1980-talet.

När man talar om styrning är det ofrånkomligt att komma in på talet om
frihet.243 Bland annat för att begreppen ses som varandras förutsättning.
Rose beskriver frihet som en artefakt av civilisationen. Den har möjliggjorts
både genom en kontinuerlig historia och utifrån ett tänkande som utveck-
lats i form av tvära kast.244 Som jag berört betraktar även Foucault histori-
en som underliggande strukturer, vilket ska förstås som att synen på frihet
har att göra med hur man tänker under olika tidsperioder.245 Vad som är
möjligt att tänka och på vilket sätt det görs.

                                                
240 Se Cathrin Egeland (2001) s. 64.
241 Se Drude Dalerup (2001) s. 37.
242 Nikolas Rose (1999a; 1999b).
243 På det sätt som jag tidigare behandlat, som att frihet upphör när makt utövas och
att maktutövning sker i relation till att en viss sorts vetande görs till den ”sanning”
med vilken denna makt och styrning utövas. Dvs. styrning utövas utifrån hur våra
antaganden/mentaliteter/förställningar organiserar den kunskap med vilken vi styr.
244 Nikolas Rose (1995).
245 Michel Foucault (1972).
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Utifrån sådana beskrivningar uppfattar jag det traditionella sättet att se
på frihet, att man kopplar ihop sina egna föreställningar med de idéer om
social rättvisa som historiskt ofta leder tillbaka till upplysningens föreställ-
ningar. Att den mänskliga verksamhet vi ägnar oss åt idag, med ett slags
nödvändighet måste tolkas just utifrån den sanningens logik. I en sådan
diskussion kommer man ofta in på olika frihetsbegrepp och lika ofta skiljer
man mellan s.k. positiv och negativ frihet. Ett annat traditionellt sätt att
beskriva frihet är enligt min uppfattning, att individer görs fria genom
styrning utifrån ett slags emancipatoriskt tänkande246 medan ett alternativt
sätt att se är att människor i styrningen förutsätts vara fria.

När jag reflekterar över frihet i dekanrådets praktik söker jag undvika
att alltför mycket låta mig styras av den traditionella historieskrivningen.
Det betyder att jag intresserar mig för hur man i den aktuella praktiken gör
anspråk på att styra, och innebär samtidigt att jag vare sig är för eller emot
någon specifik form av frihet eller historieskrivning, utan mera intresserar
mig för hur olika föreställningar om frihet formar vårt historiska nu. Dvs.
återigen ett intresse för de förgivettaganden, mentaliteter, som enskilda ak-
törer har om den frihet och styrning som de är med om att realisera.

Det är mot den bakgrunden som jag använder mig av Foucaults tänkan-
de om liberalism som en rationalitet för styrning, och som vidareutvecklas
av Rose och andra. Med det sättet att tänka är ”liberalism” vare sig en
politisk doktrin eller en historisk period, utan en skepticism mot den styr-
ning som staten utövar. En liberal styrningsrationalitet innebär en generell
önskan att begränsa den politiska auktoriteten, genom att varsamt vaka
över den och hålla den i styr. Det kan också uttryckas som, att ett
”verkligt” sekulariserat samhälle förutsätter att staten uppträder autonomt
och inte låter sig ”smälta samman” med det vi vanligtvis menar med sam-
hället. Det betyder en kritik mot anspråken att styra i namn av ”samhället”,
”skattebetalarna” eller ”det sociala” och att man sätter frågetecken inför
föreställningar om ett specifikt ”politiskt förnuft”. Men det betyder också
att staten respekterar autonomin hos professionella yrkesutövare gentemot
det s.k. civila samhället.247

En annan tankeväckande aspekt av den liberala styrningsrationaliteten
är att kritik på samma sätt kan riktas den filosofi som går ut på att ohämmat
överlämna sig åt marknadskrafterna. De krafter där individer låter sig styras
mot självförverkligande och s.k. behovstillfredsställelse och där den s.k.
”osynliga handen” ges fritt spelrum.

                                                
246 Se exempelvis Paolo Freire (1977).
247 Barry Hindess (1995).
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Att använda sig av liberalism i tänkandet kring styrning i den mening
som jag avser, ska förstås som att fråga sig vad som rättfärdigar styrning
överhuvudtaget. Eller kanske snarare, hur det resoneras om utgångspunk-
terna för att rättfärdiga styrning.

Statens olika sätt att styra

Ett sätt att närma sig problematiken med att styra i namn av akademisk
kollegialitet, är att fundera över vad som händer i akademin när den tidiga-
re politiska styrningen av det s.k. välfärdssamhället förändras. Inte minst
för att akademi ofta betraktas som en professionell kunskapsorganisation.
Men det sättet att beskriva kan också ses som ett exempel på produceran-
det av en viss bestämd styrningsrationalitet, just genom den språkliga ge-
staltningen. Att konstruera mening.

När regelstyrningen tidigare tilläts att dominera hade den funktionen att
skapa ett centrum. Då var staten den mekanism som gav makt till aktörer
och regelverket hade funktionen att uttrycka hur denna makt skulle ut-
nyttjas.248 De strategier som formulerades i anslutning till detta centrum
skapade å ena sidan individer som gick in som aktörer, å andra sidan gavs
möjligheter att utveckla en autonomi i förhållande till det centralistiska sät-
tet att styra. Det har jag beskrivit som att samarbetet mellan staten och lan-
dets universitet förutsätter att staten uppträder i en viss skepnad och att
det är sådana föreställningar som akademin utvecklar sin autonomi.

Foucault uppmärksammar hur staten kan förstås på ett nytt och annor-
lunda sätt. Han identifierar staten utifrån den verksamhet och de tekniker
som utförs i namn av staten, vilket innebär någonting annat än att se staten
som en entitet med territoriella och fysiska gränser. I sin förståelse av staten
ställer han frågor om förgivettaganden och inskrivningar i klassiska be-
grepp, vilket får konsekvenser för flera av dem som vi uppfattar vara ge-
mensamma och möjligen en gång för alla definierade. Ett sådant exempel är
det laddade och instabila begreppet ”demokrati”.

Vad jag förstår går en avgörande skiljelinje just här. Å ena sidan mellan
dem som föreställer sig, att det mer eller mindre och en gång för alla är givet
vad vi lägger in för betydelser i begrepp. Det karakteriserar jag som en
”ideal föreställning”. Å andra sidan har vi de som menar, att det finns vissa
värderingar som vi förhållandevis tidigt i vår gemensamma samvaro kan bli
överens om. Slutligen de skeptiska, som inte litar på den styrning som ut-
förs i namn av demokrati eller andra liknande begrepp, eftersom man är
tveksam till generaliseringar och förgivettaganden.
                                                
248 Katharina Heyning (1997).
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Användningen av begreppet demokrati ställer dessutom till med pro-
blem när det kombineras med begreppet ”representativ” och därigenom
avser att avbilda företeelsen ”representativ demokrati”. Det man då åstad-
kommer är en besvärlig kompromiss mellan liberalism och demokrati och
frågan är hur man ska betrakta individen i ett sådant sammanhang, som
autonom eller som medborgare i en stat.249

Att det möjligen föreligger ett slags tyngdpunkt för den senare uppfatt-
ningen kan man även fundera över när den politiska styrningen vanligtvis
opererar i form av lagar och föreskrifter. Men vänder man på steken, inne-
bär det å andra sidan att samma styrning begränsar den enskilde individens
inflytande. Dvs. staten styr för mycket. Just den konflikten tycks vara
högst levande i den praktik jag studerar och jag kommer därför i kapitlen
om maktutövning, i dekanrådets respektive styrelsens praktik, att utveckla
den problematiken ytterligare. Återigen handlar det om vad som görs till
objekt för styrning. Om ett specifikt sätt att styra kallas för demokratiskt
eller om verkligheten efter en viss sorts styrning blir demokratisk och vad
man i så fall menar med det.

Begreppen ”samhälle” och ”välfärdsstat” har en brokig bakgrund i
metaberättelsen om vår historia250 och Emile Durkheims definitioner av
social likhet i livssituationer brukar oftast fungera som tolkningsgrund.
Rabinow beskriver exempelvis hur Saint-Simon definierar ”den naturliga
och sociala ordning” som kan accepteras på grund av sina ömsesidiga för-
delar.251 Men i samma filosofi ingår också, att enskilda individer visserligen
anses ha ”naturliga kapaciteter” som kan ligga till grund för differentie-
ringar, men att det är den politiska elitens uppgift att förtydliga denna natu-
rens positiva regleringsförmåga. Dvs. skapa riktlinjer för ett rationellt
handlande utifrån ett ”politiskt förnuft”. Utifrån en sådan utgångspunkt
kan man förstå hur statlig administration i välfärdssamhället ofta artikuleras
i termer av människors behov och lycka.252

Men det tänkandet producerar samtidigt en bild av livsvärlden där indi-
vider görs till klienter i en byråkrati, vilket betyder att vi som människor
distanserar oss ytterligare från det mytiska ”mind” som förklarar verklighe-
ten för oss.253 I själva verket tillskansar vi oss ytterligare ett filter, de kol-

                                                
249 Barry Hindess (1995).
250 I det här fallet avses det som brukar beskrivas som upplysningens berättelse.
251 Paul Rabinow (1989).
252 Se Hubert L.Dreyfus och Paul Rabinow (1983) s. 139.
253 Bruno Latour (1999). Det som avses är Kants ”transcendentala Ego”, det själv-
kritiska subjekt som vänder sig mott de teoretiska förnuftet (den kunskap som anses
uppstå genom sinnesintryck och intellektets prestationer) och det praktiska förnuftet
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lektiva representationerna, i form av den grupp människor som vi lever till-
sammans med. Vi går från ett Ego till en ”multipel kulturs seende” med
hopp om att bättre kunna förstå. På det viset ersätts också Kants transcen-
dentala ego av en mer ”reasonable” kandidat, ”samhället” eller ”det soci-
ala”.

Även Hultqvist är inne på att ”samhälle inte utan vidare kan förstås som
en konstant, utan i själva verket som ett inslag i berättandet om subjek-
tet.”254 Därmed också någonting som förändras, förskjuts och får skiftande
innebörder beroende på det historiska sammanhanget. Inte heller staten
kan betraktas som ett ”naturligt maskineri”, utan tänkandet är i själva ver-
ket en integrerad del av formeringen av det vi kallar för staten. Den är:

ett historiskt föränderligt epistemologiskt system av antaganden om hur styr-
ningen i ett samhälle ska utformas, vilka normativa och teoretiska utgångs-
punkter som ska gälla, vem eller vilka som får lov och har rätten och skyldig-
heten att styra i namn av staten och vem eller vilka som inte har det.255

De nutida försöken att tänka annorlunda kring statens roll i styrningen, tas
åtminstone inledningsvis emot på ett avvisande sätt.256 Möjligen beroende
på att man försöker sig på en mer förutsättningslös diskussion än tidigare,
om målen, mekanismerna och begränsningarna av den styrning som ut-
övats i form av staten. Men också, att diskussionen initieras från politiskt
konservativt håll. Högerkrafter talar om välfärdsstatens kris och en alltmer
växande improduktiv statlig sektor, medan kritiker från vänsterhåll så små-
ningom ger uttryck för att man möjligen inte förmår att lösa välfärdsstatens
problem, trots kraftfulla ansträngningar från statens sida.

Statlig verksamhet jämförs med affärsverksamhet och intresset riktas mot
räkenskaper, explicita standards och verktyg för förbättringar och mot
verksamheternas resultat. Styrningen ska enligt de nya logikerna bygga på
marknadens krafter och presumtiva kunders efterfrågan, på det sätt som jag
beskrivit som att styra i namn av avnämare. Verksamheter görs beräknings-
bara och en mängd olika tekniker utvecklas för att studera finansiella flö-
den. Staten ska inte längre ha monopol på styrningen av den enskilda
människan och politisk styrning ska bli befriad från makten och förpliktel-
sen att veta, planera, kalkylera och styra från ett centrum. Däremot ska den
enskilda individen förses med sådana uppgifter så att hon på ett bättre sätt

                                                                                                                                
(den särskilda moralfilosofi som Kant utvecklar). Se även Bert Fredriksson (1997) s.
117–120.
254 Kenneth Hultqvist (2002b).
255 Se Kenneth Hultqvist (2002a) s. 8.
256 Nikolas Rose (1999).
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kan styra sig själv mot de förutbestämda målen, helst genom planerings-
och utvecklingssamtal.

Men staten ska även upphöra med att använda sig av byråkratin för
etiska, moraliska och andra styrningsambitioner, vilket kan förstås som att
staten sekulariseras i förhållande till samhället, eller tvärtom. Och på samma
sätt som den enskilda människa förväntas styra sig själv ska ”byrå-
kraterna” förses med nya verktyg, så att även de kan förvandlas till aktiva
aktörer i processen med att förändra tänkandet i organisationen. Såvida de
inte själva gjorts till objekt i den processen.

Det generella tänkandet kring styrning förändras på det sätt som jag ti-
digare beskrivit som en mentalitetsförskjutning. Det som nu sker ska inte
förstås som en återgång till den ursprungliga klassiska liberala tanken och
en styrning genom ”laissez faire”. I de nya rationaliteterna för styrningen
föreställer man sig uppenbarligen andra kopplingar mellan politiska organ,
professionella ekonomiska aktörer, kommuner och privata medborgare,
även om det talas om ett behov av tydligare koppling till en ekonomisk
logik och styrande faktorer som kreativitet, entreprenörsanda och konkur-
rens.

Universiteten och den praktik jag studerar är inga undantag i den pro-
cessen och vid Lunds universitet ägnar man sig vid tiden för mina empiris-
ka studier åt att formulera mål och ta fram tekniker och verktyg, för att vär-
dera om och på vilket sätt man lever upp till de nya och förutbestämda
målen. Den styrning som baserades på professionellt förtroende ersätts nu
av en politisk-ekonomisk styrningsrationalitet.257

Det motstånd som förre rektor i Lund bekymrar sig för vid de Wenner-
Grenska symposierna i mitten av 1980-talet förefaller nu ha övervunnits
och möjligen har man också lyckats rekrytera de goda ledare som uppfat-
tades vara ”så svåra att få tag på i akademin”. Det ledarskap som Trow vid
samma symposium beskriver som ”starkt […] för att snabbt och effektivt
kunna möta nya utmaningar i en tid som präglas av snabba förändringar”.

I talet om de nya rationaliteterna för styrning används ofta argument
som att det inte längre finns några andra valmöjligheter och att vi ofrån-
komligen ingår i en global värld och ett globalt ekonomiskt sammanhang.
En av dem som anför kritik av den argumentationen är Ulrich Beck som
menar, att de ekonomiska krafter som släppts lösa i talet om den globala
ekonomin ”har gjort det möjligt för företagsamheten att återerövra en
handlingsfrihet, som populistiskt och världsstatligt tämjts under den demo-
kratiskt organiserade kapitalismen”.258 I själva verket undergräver globali-

                                                
257 Anthony Giddens (1990).
258 Ulrich Beck (1998).
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seringen nationalstaternas suveränitet, makt, orientering, identiteter, nät-
verk och territoriella gränser. I de nya rationaliteterna för styrning spränger
man inte bara nationalstatens bojor utan även fackföreningarnas och stri-
den riktas, förutom mot staten, mot hela det politiska fältet.

När Rose sammanfattar sin syn på de rationaliteter för styrning som ope-
rerar i vår tid, urskiljer han några specifika karakteristika.259 Det första är
hur man upprättar en ny relation mellan expertis och politik, där man på ett
annat sätt än tidigare ifrågasätter varje koppling mellan auktoritet och poli-
tisk styrning. Men i grunden finns också en kritik mot det inflytande ex-
perterna åtnjutit, såväl i det traditionella liberala konceptet som inom de
rörelser som talar om klass och medborgarskap.

I den politiska styrningen har man ofta förlitat sig på auktoriteter, just i
namn av deras professionella kunskap och inte minst i de pastorala projekt
som formats inom välfärdsstatens ram. Experter och auktoriteter har ofta
agerat utifrån kollektiva erfarenheter, som sedan använts i uppfinningen av
de makttekniker man därefter använt i det politiska maktutövandet. Med
nya tekniker ska man nu granska de experter och auktoriteter som tidigare
agerade med ”avsevärd” rörelsefrihet.

Rose beskriver en ”pluralisering av sociala teknologier”.260 Det ska
förstås som att man i detroniseringen av statens inflytande inför ett kalkyle-
rande tänkesätt och ersätter tidigare, ofta moraliska, påbud om service och
engagemang med konkurrens och kundens krav. För att uppnå bättre re-
sultat ska staten styra mindre och ge utrymme för autonoma entreprenörer
som individer och familjer, firmor och korporationer. Medborgaren ska inte
längre så avgörande kunna förlita sig på att staten villkorslöst och för all
framtid skyddar individen från konsekvenser av hans egna handlingar.

I stället ska den nya friheten förstås i termer av kapacitet hos autonoma
individer att etablera identiteter genom att skapa ett meningsfullt liv. Då
blir frihet lika med att realisera önskningar i detta sekulariserade liv, att för-
verkliga potentialer genom egna ansträngningar och att bestämma den
egna riktningen utifrån olika valmöjligheter. Det nya idealet handlar om att
människan ska göras fri i förhållande till marknad, det civila samhället och
familjen, utom räckhåll för politiska auktoriteter och endast som subjekt
inom lagens gränser.

                                                
259 Nikolas Rose (1995).
260 Ibid.
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Att förstå kön och organisation

Det kan vara en förrädisk självklarhet att vi beskriver modernitetsteoriernas
syn på företeelsen organisation som ett verktyg och ett utslag av den
mänskliga rationaliteten, ofta som platsen för beslutsfattande och hand-
ling.261 Men lika förrädiskt kan det vara att omformulera den mänskliga
rationaliteten till den manliga rationaliteten utifrån mäns dominerande posi-
tioner i organisationer och hur det påverkar vårt tänkande kring organisa-
tioner i allmänhet. ”What is perceived to be technological is frequently
perceived to be masculine”.262

Som social kategori är män ofta förknippade med makt och hierarkier
och de sociala arenor som män av tradition dominerar på är staten, det mili-
tära, inom prästerskap, rättsväsende, affärsverksamhet och i sportsliga sam-
manhang. Men även akademin antas vara förknippad med makt, hierarki
och manlig dominans och det finns många kopplingar att göra om man har
historiska, sociala, politiska och psykologiska utgångspunkter.263

En möjlighet att närma sig problematiken kön och organisation är att
uppmärksamma sambanden mellan management och maskulinitet och
kvinnors påstådda svårigheter att hävda sig i de nya rationaliteter för styr-
ning, där kreativitet och initiativförmåga betonas. Det betyder möjligen inte
att kvinnor saknar just dessa förmågor utan att det snarare handlar om
”technical competence and organizational fit” och ”active agency and
capacity to intervene and gain control over work life and personal life
situation as well as a preparedness to take risks on substantive issues”.264

Möjligen kan det tänkas vara en av förklaringarna till att kvinnorna inte
ökat sin andel i ledande positioner, eftersom dessa förmågor ofta skrivs in
som erforderlig kunskap och kompetens i de nya ledarskapsmandaten, vid
sidan av traditionell akademisk kompetens.265 Jag har behandlat det som
en fråga om hur de professionella upphöjs till ekonomer och administratö-
rer i de nya rationaliteterna för styrning.

Utifrån en annan utgångspunkt förefaller kvinnornas villkor och möjlig-
heter inte vara så mycket bättre inom de ”gamla” mansdominerade univer-

                                                
261 Kenneth H. Gergen (1993).
262 Se David Knight och Fergus Murray (1994) s. 114. I Ann Brooks ”Restructed
Bodies of Knowledge” (2001) s. 21, hänvisas till hur fälten organisation och mana-
gement i historisk mening dominerats av män. Här kommenteras också att relationen
mellan management och maskulinitet behandlats intensivt av många författare (Hearn
och Morgan 1990; Hearn 1994 och 1998; Collinson och Hearn 1996; Kerfoot och
Knights 1996).
263 Se Jeff Hearn (2001) s. 70.
264 Se Jill Blackmore och Judyth Sachs (2001) s. 59.
265 Se Jeff Hearn, 2001, s. 80.
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siteten, som inte heller karakteriseras som särskilt jämlika. I de universite-
tens curricula talas ofta om akademisk frihet, autonomi och jakten på pro-
ducerbar kunskap och mindre om lärande, pedagogik och grundutbildning.
Dvs. om de verksamheter där kvinnorna mestadels återfinns. Möjligen kan
det vara ett av skälen till att kvinnor i akademin ibland upplever sig som
”ambivalenta akademiker”.266

Uppenbarligen är det många som uppfattar organisationer som patriar-
kala och maskuliniserade, och ofta talas det om hur kvinnor i klassiska or-
ganisationsteorier inte bara är marginaliserade, utan till och med exkludera-
de.267 Att anlägga ett könsperspektiv på företeelsen organisation innebär
att rikta in sig på grundläggande rationalitetsfrågor som organisationens
struktur och mål i förhållande till kön. Att göra eller inte göra det, ses i båda
fallen som ett politiskt val.268 En bristande jämställdhet bör, som en konse-
kvens av ett sådant tänkande, analyseras utifrån sociologiska och struktu-
rella utgångspunkter.

Wahl tycks vara inne på någonting liknande och uppvisar ett intresse
för statistik och beskrivningar som söker synliggöra hur män och kvinnor
fördelar sig efter befattningar och arbetsuppgifter i en s.k. könsmaktsord-
ning.269 Ofta uttryckt i termer som över- respektive underordning och med
ett intresse för att hitta förklaringar till de könsskillnader som uppfattas som
diskriminering eller som strukturellt betingade fenomen.270

Ett annat sätt att närma sig problematiken är att betrakta organisationer
som kulturer och att intressera sig för hur kön konstrueras i sådana sam-
manhang. Det kan beskrivas som att söka förstå hur den könsordning ver-
kar, som skapar vad som görs till kvinnligt eller manligt och hur det kan
kopplas till olika ideologier. Utifrån dessa kan man analysera både vad som
kulturellt definieras på det ena eller andra sättet och de organisationsprak-
tiker som upprätthåller en könsarbetsdelning.

                                                
266 Ibid, s. 63–64.
267 David Knights och Fergus Murray (1994), och Martha B. Calás och Linda Smir-
chich (1993).
268 Mats Alvesson och Yvonne Due Billing (1999).
269 Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön (2001): Anna Wahl och Char-
lotte Holgersson och Pia Höök och Sophie Linghag.
270 Av Jürgen Habermas (1996) s. 287 och med hänvisning till Piagets, Der Struktu-
ralismus (1974) framgår att strukturbegreppet syftar på fundamentala regelsystem
som styr kognition, tal och interaktion, ett slags djupstrukturer som konstrueras ratio-
nellt och som individer oavsiktligt följer. En annan definition finner jag i Grøn, Arne
(1991) s. 389. ”Skillnad eller befrielse” i Vår tids filosofi. Här definieras begreppet
”struktur” som ett meningsgivande centrum eller en meningsgivande princip, utifrån
vilken strukturernas element struktureras.
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Som jag förstår Hirdmans teori om ”genussystemet” och dess två logi-
ker, ”dikotomin” och ”hierarkin”, är detta ett uttryck både för ett kultu-
rellt och ett strukturellt perspektiv.271 Med dikotomin förklaras att manligt
och kvinnligt inte bör blandas och att mannens och kvinnans världar bör
segregeras i skilda arbetsplatser och i olika hierarkier i organisationers
strukturer. Kvinnorna återfinns vanligen på de lägre nivåerna.

Den andra logiken, hierarkin, anger mannen som norm och att kvinnan
avviker i förhållande till denna överlägsna norm. Normen skiljer sedan ut
vad som är främmande och annorlunda i förhållande till det normala, vilket
ofta är lika med den vite, heterosexuelle, medelålders mannen. Samma norm
får i sin tur betydelse för hur man uppfattar att ledarskapet konstrueras,
liksom vilka som betraktas som lämpliga att axla olika former av ledarskap.

När det gäller den senare problematiken ligger det nära till hands att
knyta an till Foucaults resonemang om inneslutning och utestängning av
kunskap, vilket får betydelse för vem som uppfattas vara kompetent eller
inte att inneha olika typer av befattningar. Jag har vid ett par tillfällen be-
aktat den problematiken, men ser en avgörande skillnad i sättet att tänka
kring ”normen”.

Som jag förstår Hirdman är normen strukturerande, medan jag utifrån
mitt perspektiv betraktar ett sådant antagande som en förhandsinställning.
Genom att problematisera normen och uppmärksamma relationen mellan
kunskap, sanning och hur subjektet konstrueras, uppstår andra möjligheter
att förstå hur en individ kan anses vara innehavare av den sanna kunska-
pen eller inte. Ett sådant perspektiv ser jag som en del i ett poststrukturellt
tänkande.

Poststrukturalismen anses ha sina rötter i Nietzsches filosofi och på
samma sätt som Foucault, Derrida, Lyotard avvisar han varje form av sy-
stemtänkande. Gemensamt tar de avstånd ifrån den hegelianska uppfatt-
ningen om historien som en utvecklingsprocess och hävdar den subjektiva
uppfattningens primat. Det som brukar kallas för ”small stories”.272 Man
vänder sig även emot den vetenskapliga kunskapens totaliserande anspråk
och föredrar att uppmärksamma det som förvirrar, det subjektiva, spontana,
relativa och det fragmentariska. I det sammanhanget uppträder också den
enskilde individen som ”antipolitisk”.273

Ett annat sätt att beskriva poststrukturalismen är som ett ifrågasättande
av metafysiken och idéerna om kausalitet, identitet, subjekt och sanning.
Den sistnämnda problematiken har jag behandlat som en del i Foucaults

                                                
271 Yvonne Hirdman (1988).
272 Steven Best (1995).
273 Madan Sarup (1996).
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grundläggande tankegångar, medan metafysiken avser tänkandet i två
världar. Den värld som vi varseblir och en annan och mer ”sann” värld, en
idé som känns igen från kristendomen.

Som jag berört i inledningen utgår Derrida ifrån att det talade ordet är
någonting annat än tinget.274 Språket kan aldrig spegla omvärlden eller
vara något slags kopia av verkligheten, utan tvärtom så konstrueras livs-
världen genom språket. I analogi med ett sådant tänkande är talet om aka-
demin som en ”kunskapsorganisation” ett uttryck för en språklig produk-
tion, på samma sätt som ett universitetet som inte finns ”före talet om det”.

Det betyder att man med en poststrukturalistisk ansats inte använder sig
av argument som att organisationer är patriarkat, att de omfattas av vit
överhöghet eller att klassdominans med automatik leder till att vissa intres-
sen gynnas framför andra. Man ser heller inte användningen av begrepp
som kvinna, identitet, kön eller ledare som universella vetenskapliga kate-
gorier, eftersom de antas vara styrda av den praktik som de används i. Där-
emot betraktas de som föränderliga och möjliga att omtolka.

En annan utgångspunkt är tänkandet kring begreppet ”organisation”
och hur man genom att använda den lingvistiska kategorin ”organisation”
reducerar skillnad till likhet och även förutsätter att begreppet är en enhet-
lig vetenskapligt accepterad kategori.275 Varje organisation har sitt herra-
välde, vilket kan förstås som att det är organisationen i sig som begränsar
och förvrider föreställningar om ”ideal kommunikation”.276 Det kan för-
stås som att människor föds fria, men man kan aldrig någonsin komma ifrån
att maktrelationer är ”the core of organization and management”. Varje tal
om organisationsdemokrati är därför en ouppnåelig chimär. Alla organisa-
tioner innehåller sina speciella former för kommunikation och strategiska
handlingar, och dessa syftar till att styra i vissa bestämda riktningar.

För Foucault är det centralt att uppenbara hur teknikerna för maktens
organisering och normalisering skrivs in, inte bara i enskilda människor
utan också i kollektivt organiserade kroppar som organisationer. Det skulle
betyda att universiteten inte heller är några undantag när det gäller disci-
plinering och Derrida lär relativt nyligen ha kommenterat universitetens roll
på följade sätt:

Universities are part of the forces of ”techno-mediatic power” which com-
municate and cooporate at every moment toward producing the greatest force

                                                
274 Jacques Derrida (1991).
275 Gibson Burell (2000).
276 Den som exempelvis Jürgen Habermas (1996) s. 145, ser som den nödvändiga
förutsättningen att komma bort ifrån systemvärldens kolonisation av livsvärlden. Se
även Stewart R. Clegg, (2000) s. 43–45.
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with which to assure the hegemony or imperalism in question. Universities are
part of the discourse which produce knowledge for dispositif277, and they are
work organizations which exercise the apparatus of control on their wor-
kers.278

Med management som rationalitet för styrning

Övergången från den tidiga taylorismen279 till Human Resource Manage-
ment (HRM), eller (HR),280 beskrivs av åtskilliga författare som ett para-
digmskifte och ett avstamp för den management som kommer att utvecklas
i västvärlden och som ett steg i formeringen av individer i maktrelationer.
Man antas nu kunna modifiera och manipulera beteenden i vissa bestämda
riktningar, alltifrån moraliska ställningstaganden i största allmänhet till mer
personliga önskningar om ”ständiga förbättringar”. Med management in-
tresserar man sig för ”the point where men and budget meet in order to
enhance control by gaining acceptance of its standards and goals”, och
behovet av kunskap kring arbetsprocesser ersätts av det socialpsykologis-
ka behovet att förstå individen i arbete.

Inom HRM riktar man in sig på instrumentella, teknisk-administrativa
frågor och olika progressiva och objektiva tekniker för att uppnå vissa för-
utbestämda mål. Litteraturen kring management uttrycker på samma sätt
som företeelsen ”organisation” ofta en köns-, klass- och rasblindhet, me-
dan språkbruket skvallrar om något som är både konstruerat och starkt
könat. Maktfrågor uppmärksammas inte speciellt mycket och ända till helt
nyligen har litteraturen utgått ifrån förutsättningar som homogena prakti-
ker.281

Möjligen kan det också vara värt att uppmärksamma sambandet mellan
män och management, och att de flesta ”managers” är män.282 Dvs. en
form av homosocialitet som jag med stöd av Jordansson diskuterat och som
är så framträdande vid de Wenner-Grenska symposierna i mitten av 1980-
talet.283

I problematiseringen av vad ett akademiskt ledarskap är uppmärksam-
mar bland annat Ramsden284 en skillnad mellan ”management” och

                                                
277 Redskap och tekniker, min anmärkning.
278 Se Norman Jackson och Pippa Carter (2000) s. 63.
279 Beteckningen används ofta för såväl den industriella som den administrativa re-
volutionen, den som Taylor respektive Fayol står för.
280 Begreppet HRM eller HR används ofta synonymt i managementlitteraturen.
281 Barbara Townley (1994).
282 Se Jeff Hearn (2001) s. 73.
283 Birgitta Jordansson (2000).
284 Se Paul Ramsden (1998) s. 108.
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”ledarskap” utifrån Taylors och den senare Kotters perspektiv.285 Medan
management enligt Taylor handlar om ”doing things right” innebär Kot-
ters syn på ledarskap ”movement and change”. Det kan förstås som att
”effektiva” ledare producerar förändringar genom att hjälpa människor att
växa. Tidigare har jag uppmärksammat hur sådana ”lär-känna-dig-själv-
strategier” kan ses som ett uttryck för de nya rationaliteterna för styrning.

Men utifrån mitt teoretiska perspektiv är den distinktionen inte så avgö-
rande eftersom ingendera av strategierna avspeglar verkligheten, utan sna-
rare konstruerar den. Både inom HRM och inom de rationaliteter som före-
språkar kvalitetssäkringar. Enligt mitt synsätt utgår man ifrån liknande ra-
tionaliteter för styrning och i båda fallen är syftet att disciplinera interiören
i organisationen och göra individerna till kalkylerbara objekt och deras
beteenden förutsägbara.

Townley pekar på att det inne i HRM finns paradoxer eller binära mot-
satser som hon kallar för ”hard” och ”soft”. När individerna å ena sidan
ses som resurser kan de styras på ett rationellt sätt och då uppmärksammas
det kvantitativa och det kalkylerbara. Å andra sidan finns mer ”mänskliga
element” som de anställdas utveckling, motivation och ”empowerment”.
Men ”hard” anses också hänga samman med strategiska interventioner
som går ut på att på bästa sätt utnyttja arbetskraftsresurserna, medan
”soft” kopplas till den humanistiska tanken om att individer är fyllda med
resurser.286

Ur ett sådant s.k. social-emotionellt perspektiv intresserar man sig oftast
för synen på människan och vad som bestämmer henne. Intresset riktas mot
attityder, arbetsvillkor och aktiviteter och när man talar om utveckling av
människans resurser eller att människan är företagets viktigaste resurs,
handlar det om att åstadkomma mänskliga beteenden som leder till ökad
effektivitet, kontinuerlig förbättring och att denna utveckling sker i sam-
klang med övriga processer i företaget/organisationen.

Med HRM vill man översätta, beskriva och analysera arbetets olika ak-
tiviteter, något som kan åstadkommas genom en mängd olika arrangemang
och verktyg. För att särskilja olika arbeten från varandra behövs arbetsbe-
skrivningar, tidsstudier och tidredovisningar och för att avspegla olika syf-
ten och förpliktelser i skilda arbetsuppgifter behövs nya specificerade titlar.
Även jobbanalyser, utvecklingssamtal, tidsstudier och tidredovisningar
förväntas bidra till att identifiera önskvärda beteenden.

                                                
285 Se vidare J. P. Kotter (1990): A Force for Change: How Leadership Differs from
Management. New York: Free Press.
286 Barbara Townley (2000) s. 192.
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Paradigmskiftet kan karakteriseras som en väg bort från en tillmötesgå-
endebaserad till en mer överenskommelsebaserad modell för styrning, vilket
också kan beskrivas som att när styrningsteknologierna förstärks minskar
fackföreningarnas inflytande.287 Vi förflyttar oss bort ifrån en procedura-
lism och deltagandereglering, till en policystyrning av individers uppgifter
inne i organisationen. Man börjar tala om omvärldsorientering,
”competetive markets” och om behovet av överenskommelser, och cent-
ralt blir hur organisationer lever upp till krav och behov i olika avseenden.

Med stöd av Rose kan det beskrivna paradigmskiftet sammanfattas som
att man å ena sidan uppmärksammar individuella skillnader mellan männi-
skor och söker lära känna dem bättre, å andra sidan förs människan in i en
komplex kalkylerande praktik.288 På samma gång som man talar om demo-
krati, produktivitet och arbetstillfredsställelse talas om resursallokering och
att hushålla med mänskliga resurser. Liksom att anpassa jobben till männi-
skan snarare än tvärtom. Hultqvist beskriver hur skiftet kan förstås i epis-
temologierna ”culturalism”, ”interactionism” och ”integrationism”.289

Genom management legitimeras ett specifikt tänkande kring människan
och hennes inre görs till företagsamhet. Med hjälp av psykologer och verk-
tygsväskor som innehåller en hel arsenal för att kartlägga intelligens och
attityder, söker man kalibrera karaktärer och göra människor till matematis-
ka potentialer. Eftersom jag inte uppfattar det som en neutral eller naturlig
handling, är syftet i den här avhandlingen att diskutera vilka implikationer
den här sortens rationalitet kan tänkas få i den styrningspraktik jag intres-
serar mig för.

Verksamheten organisationsutveckling, OU, brukar beskrivas som ett
fullföljande av de tankar som inleds med HRM och som översköljer den
västerländska världens företag och organisationer under 1970-talet. Ut-
gångspunkten är att människor är samhällets ursprung och grundare av
sociala relationer och därför kan psykologiska interventioner med fördel
användas i ett förändringsarbete. Genom att utbilda administratörer och

                                                
287 Patricia Findlay och Tim Newton (2000).
288 Nikolas Rose (1999b).
289 Av Kenneth Hultqvist (2002b) framgår att i det kulturella perspektivet förvandlas
den enskilda individen, från att ha varit objekt för styrning genom de regler och den
kunskap som grundas i den sociala ingenjörskonsten, till att betros ansvar för sin egen
utveckling. Hon konstrueras utifrån ett bildningsperspektiv till att bli det självstyrande
subjektet, vilket å ena sidan kan tolkas som ett uttryck för en biologism och å andra
sidan som en ”ny” rationalitet för styrning. Det interaktionistiska perspektivet hand-
lar om mönster av mänsklig kommunikation. Staten förväntas interagera med subjek-
tet, dels genom att erbjuda resurser men också genom råd och styrdokument av olika
slag. Ett integrationistiskt perspektiv innebär att föra samman resurser (saker eller
människor) i särskilda syften. Ett slags ”superpragmatism”.
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ledare vad gäller medmänskliga färdigheter, som att tala om känslor och lära
sig att lyssna, antas konflikter minska i organisationen och individerna blir
mer motiverade att arbeta bättre och mer.

Med det s.k. kunskapssamhället byggs enheter upp efter management-
mönster i organisationer och med de ”nya” styrningsrationaliteterna in-
tresserar man sig för både sociala funktioner och effektivitet. Kommunika-
tion blir verktyget framför andra och i det här sammanhanget finner Rose
två inre flöden.290 Dels nedåt när man söker klargöra intentioner och mål
för vad som ska styras och dels uppåt, när ledarna görs uppmärksamma på
varje potentiell anledning till missnöje. Planeringssamtalet framstår som
verktyget framför andra.

En viktig managementfråga blir att utarbeta planer och att få ledare att
diagnostisera grupp- och individuella problem, samtidigt som effektivitet
och produktivitet blir det eftersträvansvärda. För att mobilisera kraft och
intresse för organisationen i sig, något som man föreställer sig bäst uppnås
när individen upplever känslor av kontroll och delaktighet, ställs krav på
ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som kan styra dessa individers attityder
och göra dem till kalkylerbara objekt. Produktivitet, effektivitet och till-
fredsställelse ska förstås i termer av de attityder som subjekten har till sina
arbeten.

De nya ledarna förväntas vara demokratiska snarare än auktoritära, per-
sonalcentrerade snarare för produktfixerade, ledare som intresserar sig för
mänskliga relationer snarare än för byråkratiska och tekniska regelverk och
ledare som belönar snarare än bestraffar.291 I ledarskapet ligger att skapa
motivation och organisationslojalitet och det huvudsakliga målet är att ut-
veckla det arbetande subjektet. Dock inte ett fritt subjekt eller vilket sub-
jekt som helst, utan ett subjekt som delar den aktuella organisationens vär-
deringar och kulturella normer. Knights menar att det är ett uttryck för en
osäkerhet inom management när det gäller att verifiera sina teorier i förhål-
lande till den verklighet man studerar, när man så friskt lånar från discipli-
nerna ekonomi, statistik, psykologi och sociologi.292

Det här sättet att använda ”resonemangstekniker” blir alltmer vanligt i
processen med att bistå humaniora i uppgiften att ”visa fram och iscensätta
en fullvärdig och rik förståelse av människans liv och dess offentliga
krav”.293

                                                
290 Se Nikolas Rose (1999a) s. 70–71.
291 Mats Beronius (1986).
292 David Knights (1994).
293 Det ska förstås som att vetenskaper som psykologi och sociologi ställs i manage-
mentrörelsens tjänst.
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Styrning i namn av kvalitet

I det personliga projektet för självförverkligande är arbete det centrala.
Men för att motsvara de krav som utmaningarna från omvärlden och de
nya teknologierna ställer, erfordras anpassning, innovation, flexibilitet, ex-
cellens, känsla för konsumtionstryck och marknadsefterfrågan. Här blir ma-
nagement ett sätt att arbeta med ”the ego of the worker itself”.294

Det centrala i managementstyrning beskrivs som ”low-cost-
production” och att göra det oförutsägbara förutsägbart. Ekonomisk
framgång, karriärplanering och personlig utveckling genomkorsar det nya
”psykoterapeutiska territoriet”. I Europa har vi låtit oss influeras av det
”det japanska undret” och talet om gruppharmoni i stället för individuali-
tet. Möjligen föreställer man sig att det inte gäller den akademiska världen,
men som framgår av avsnittet ”Styrning av grundutbildning och organisa-
tion” har man även från kanslershåll låtit sig påverkas.

I denna rationalitet för styrning hyllas hårt arbete och intern lojalitet.
Produktion och konkurrenskraft ska klaras av med kvalitetsstyrning,
”Total Quality Control”, (TQC) bland annat utifrån industriella idéer om
”Just-in-Time produktion” (JIT). Klyftan mellan process och resultat, mel-
lan mål och medel ska överbryggas och den arbetande individen ska få
hjälp ”att se helheten”. Ledordet den nya teknologin för styrning är Kai-
zen, vilket ska förstås som en strävan efter ständiga och kontinuerliga för-
bättringar.295

Styrningen riktar sig mot människokvalitet till skillnad från produk-
tionskvalitet och att åstadkomma kvalitet innebär att hjälpa individerna att
bli medvetna och bygga in den disciplin som krävs för att uppnå Kaizen i
sitt arbete. Planeringsavdelningar skriver styrdokument med hög detalje-
ringsgrad och tjänstemän och konsulter arbetar med efterlevnaden av de
nya disciplinerande normerna för att uppnå produktionsmålen. Medgörlig-
heten påverkas genom hot om sanktioner eller incitament i form av monetä-
ra belöningar, och den hierarkiska pyramiden snarare än den Panoptiska
cirkeln296 blir nödvändig för att upprätthålla ”the disciplinary gaze”. Med
bekännelsen i form av ”peer-review” ska styrningskonsten utvecklas vi-

                                                
294 Se Nikolas Rose (1999a) s. 104.
295 Imai Masaaki (1992).
296 I Michel Foucault (1998) s. 233–234, beskrivs Benthams arkitektoniska skapelse
Panoptikon, som ett uttryck för den samordning av maktmekanismer som åstadkoms
genom själva byggnaden. I en cirkelrund byggnad, i vars mitt det reser sig ett torn,
inrättas en rad celler, där det är möjligt att kontinuerligt observera varje rörelse hos de
inspärrade fångarna. Övervakarens blick, den Panoptiska blicken, ses som en del av
straffet – disciplineringen.
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dare och lösa de problem som dyker upp. Framgångsreceptet sprider sig
som en löpeld.

The armies of bureaucrats who provided the relays meant: high administrative
overheads; the danger of information distortion as it passes through each relay
or each level in the hierarchy [upwards or downwards]; a slow process of
gathering, interpreting and using information in the managment of behaviour;
and the problem of controlling the bureaucrats themselves, who could become
concerned more with means than ends, and with their functional specialism
rather than the whole enterprise.297

Det förrädiska med hela Kaizenkonceptet är att budskapet med ”team-
working” och ”peer review” saluförs som alternativa former till hier-
arkiska pyramider av styrningskontroll i stället för som dess antites, skriver
McKinlay och Taylor och associerar till Foucaults numera klassiska be-
skrivning av tekniker som skapar sanning: vittnesmål, observation och be-
kännelse.298

Genom att smågrupper kontinuerligt och med jämna mellanrum koncen-
trerar sig på varandras prestationer och avger bedömningar skapas möjlig-
heter till formering. ”Peer review” används för att identifiera opposition,
pressa bort ineffektivitet och belöna följsamhet mot uppsatta mål. ”Peer-
review” kan därför med fördel brukas av ”teamworkingregimer”, där själv-
förståelse, det egna lärandet och självinspektion är verktygen för denna
bekännelse. Människan görs till ”homo economicus”.

När vi i våra praktiker möter det nya kvalitetstänkandet är det försett
med etiketten ”Total Quality Management” (TQM) och intresset riktas mot
process och data. Allt beslutsfattande ska baseras på data, detaljerade data.
En nyckelfråga blir att tillsätta ”controllers” och internrevisorer, att ut-
veckla mätredskap och statistiska metoder. Den underliggande principen är
att det mesta kan värderas utifrån en kombination av kostnader, tid, kvanti-
tet, kvalitet och mänskliga prestationer, och mätningsresultaten är det som
ska försäkra oss om att det som uppnåtts verkligen är uppnått. Vi ska bli
medvetna om receptet för framgång.

If you don’t measure results, you can’t tell success from failure; if you can’t
see success you can’t reward it; if you can’t reward success you’re probably
rewarding failure; if you can’t see success you can’t learn from it.299

                                                
297 Se Graham Sewell och Barry Wilkinson (1997) s. 155, ”Someone to Watch Over
Me”: Surveillance, Discipline and Just-in-Time Process” i Martha B. Calás och Linda
Smircich, Postmodern Management Theory.
298 Alan McKinlay och Phil Taylor (2000).
299 Se Barbara Townley (2000) s. 197.
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Ett annat exempel på uppmärksamheten mot det kalkylerbara i de rationali-
teter för styrning som opererar i nuet, är talet om ”bench-marking”. Med
denna styrningsteknik står den första av Foucaults principer om styrning
och disciplinering i förgrunden, principen om inneslutning, ranking/rang-
ordning. Visserligen handlar bench-marking också om interna mätningar
(mätningar mot andra delar av organisationen), men mera avgörande är att
relatera sig till den tuffaste medtävlaren externt, och att utifrån produkter,
service och praktiker värdera hur man lyckas nå sitt mål i relation till denne
medtävlare.

Townley beskriver hur ”bench-marking” med kalkyler omringar indivi-
der och organisationer och hur vi i de nya rationaliteterna för styrning hålls
under uppsikt på samma sätt som fångarna i Benthams Panoptikon.300

Konstruktionen av det kalkylerbara presenteras i våra nutida organisatio-
ner i form av serier av finansiella flöden.301 Enskilda individers aktiviteter
beskrivs i ekonomiskt kalkylerbara termer, och i dessa processer får exper-
ter och byråkrater rollen antingen som objekt eller som förmedlare av en
kalkylerande filosofi.

Men frågan är vad det är som görs kalkylerbart, för vem och på vilket
sätt. Det finns risk för att räkenskaper och cynism om mänskligt beteende
kan gå hand i hand.302 De nya managementteknikerna kan få funktionen
av ett dubbeleggat svärd och sökandet efter det kalkylerbara kan bli till ett
alternativ till förtroende och ett hot mot den frihet som de professionella
utvecklat i rätten till ledning och definition av sitt eget arbete. Med utvär-
deringar utvecklas intresset för hur individ och organisationer lever upp till
de ofta externt och ekonomiskt formulerade målen, vilket också kan ses
som ett brott i traditionen av förtroende som akademiker tidigare oftast
åtnjutit.

För Trow innebär förtroende att vara bärare av professionella normer.
”Trust cannot be demanded but must be freely given.” Han beskriver för-
lusten som hur de akademiska lärarna i England under den Thatcherska
regimen degraderades till att bli ”organizational personnel” och förvänta-
des svara på belöningar och bestraffningar på ett sätt som hittills varit
främmande. Frågan är om skillnaden mot vad som sker i Sverige är så stor.

Men de nya verktygen är både svaga, och möjligen overksamma instru-
ment för att påverka den motivation som eventuellt ryms i människorna
själva eller i den intellektuella organisation de tillhör, menar Trow. Å andra

                                                
300 Ibid.
301 Nikolas Rose (1999b).
302 Martin Trow (1998).
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sidan tycker han sig se patologier inom akademin, som ibland uttrycks i ett
minimalt intresse för undervisning och ett betydligt större intresse för per-
sonliga förmåner och privilegier. Det förklaras bero på oklarheter kring hur
forskningsresultat kan/ska kommersialiseras och eventuellt komma sam-
hället till del.

Men en av de som menar att det behövs (den här typen av – min kom-
mentar) underlag för att ge svar på hur den akademiska friheten faktisk
används är den nuvarande universitetskanslern.303 Hon frågar sig om det
finns fog för föreställningar om att friheten missbrukas av enskilda forskare
och föreställer sig att det behövs en ”systematisk belysning” för att garan-
tera att ”den akademiska friheten används för att på ett ytterst samvets-
grant sätt göra bästa möjliga bruk av högskolans resurser”. Ett implicit an-
tagande om att ett förtroendesystem möjligen inte går att lita på.

Mot en sådan bakgrund är en central fråga utifrån ett politiskt episte-
mologiskt perspektiv vem som involveras i en sådan process, utifrån vilken
rationalitet/vilka rationaliteter bedömningar låter sig göras (politiska, eko-
nomiska, professionella eller andra). Att vi numera fått det som närmast kan
liknas vid en industri av utvärderingar, beskrivs också hänga samman med
att man inom akademin känt sig pressad av ökade kostnader i samband
med den s.k. massutbildningen.

Quality control in higher education is a matter of constantly searching for evi-
dence that intelligence, energy, and creativity are being put into teaching or,
contraversly, to discovering where teaching has degenerated into dreary rou-
tines boring to teacher and student alike.304

Det noterbara med det beskrivna ”managementkonceptet”, är vilka för-
santhållanden om individen och kunskapsbildningen som uttrycks och vad
det betyder för förståelsen av hur makt och styrning utövas i en organisa-
tion som ett universitet och i en praktik som kallas för dekanråd.

Sammanfattande kommentarer

Det här kapitlet inleds med en diskussion om hur det med stöd av Michel
Foucaults analytiska verktyg, ”governmentality”-begreppet, blir möjligt
att utforska problematiken med styrning i namn av akademisk kollegialitet.
Jag formulerar det som ett intresse för hur styrning vilar på kunskap, som i

                                                
303 Sigbrit Franke (2000).
304 Se William G. Bowen och Harold T. Shapiro (1998) s. 56.
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sin tur vilar på försanthållanden om vad, vem eller vilka som ska styras. Det
kan också beskrivas som ett intresse för de antaganden som styr både kun-
skapsbildningen och objektet/objekten för styrning.

Min ingång till den här problematiken har sitt ursprung i min licentiat-
avhandling, där jag upptäcker hur akademiska sagesmän och -kvinnor an-
ser sig vara kallade att företräda statens intentioner och den aktuella ut-
bildningspolitiken. Hindess använder sig av beskrivningar som ”gemen-
skapens funktionärer” för att åskådliggöra någonting liknande.305 Det
som fångar mitt intresse är hur de med hjälp av verktyg som förstärkning,
påtryckningar och implicita hot om sanktioner söker förmå landets lä-
rosäten att gå i en viss bestämd riktning när det gäller styrning och organi-
sering av de akademiska praktikerna.

Utifrån ett politiskt epistemologiskt perspektiv intresserar jag mig för
vad det innebär att styra i namn av akademisk kollegialitet, vilket betyder
att jag söker begrunda de försanttaganden som ligger till grund för den
kunskaps- och subjektsbildning som styrningen vilar på. För att förstå den
problematiken använder jag mig av Foucaults tänkande och maktanalytis-
ka verktyg. Begreppet analytik brukar vanligtvis definieras som det speci-
fika område som maktrelationerna skapar och på samma gång fastställa vil-
ka verktyg som behövs för att analysera hur de verkar.

Makt förstår jag som att vara behärskad av någonting som behärskar.
Det ska förklaras som att makt inte har någon särskild lokalisation och plats
som den utövas utifrån, och för att tydliggöra det används begreppet
”maktrelationer”. Det betyder i sin förlängning, att det inte finns något
samhälle eller någon praktik som existerar utan maktrelationer, om man med
det menar de strategier som används för att styra och leda andra männi-
skor. Makt är någonting som skapas i varje ögonblick och kommer överall-
tifrån och ses inte som någon specifik personlig förmåga eller som någon-
ting som i sig är vare sig positivt eller negativt.

En annan utgångspunkt i den här avhandlingen är kunskapsbildningen.
Det ska förstås som ett intresse för hur kunskap styr, men också hur man
styr genom kunskap. Här intresserar jag mig för hur kunskap manifesteras
och för mekanismerna som styr hur de domäner upprättas som formas ut-
ifrån uppfattningar om vad som betraktas som normalt eller onormalt,
önskvärt vetande eller önskvärd kunskap. Med teknikerna inneslutning
och utestängning upprättas olika domäner för sanning och vad som görs
till sann kunskap eller inte. Utifrån de diskussionerna gör jag vissa anta-
ganden om att den praktik jag studerar kan ses som en form av sannings-

                                                
305 Se Barry Hindess (1995) s. 74.
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regim. En aspekt är då vad som reglerar denna praktik och på vilket sätt
det görs.

Ytterligare en utgångspunkt är hur en individ konstrueras som subjekt,
identitet och kön i en specifik organisationspraktik. Min utgångspunkt är
att en identitet aldrig kan vara fixerad i något som är givet av naturen eller
att någon rationell, mänsklig varelse kan vara platsen för en identitet. På
samma sätt ser jag könsidentiteten som resultatet av de handlingar som
följer de koder som gör att vi blir till ett visst kön. Här utvecklar jag min
problematik utifrån ett poststrukturellt tänkande och ser möjligheter att
använda mig av den inskrivning i begrepp på det sätt som bland annat Der-
rida introducerar.

I det s.k. ”kunskapssamhället” växer de rationaliteter för styrning fram,
som ofta bygger på ett uppmärksammande av och en försiktighet gentemot
relationen mellan expertis och politik, samtidigt som de inrymmer den klas-
siska liberala utgångspunkten och rädslan för att styra för mycket. Den
politiska styrningen är på väg att befrias från makten och förpliktelsen att
veta, kalkylera och styra ifrån ett centrum. Men samtidigt varnas för den
frihet som konstruerar individer som köpare och säljare. Den grundläggan-
de tanken är att människan ska göras fri, såväl i förhållande till marknaden,
och det civila samhället som till den egna familjen.

Maktens utövande förstår jag genom ”The Art of Government”, den
särskilda formel av ”liberalism” som ska ses som någonting annat än den
ideologi, politiska filosofi eller det samhälle som man oftast föreställer sig.
Liberalism utgår i stället ifrån en generell önskan att begränsa den politiska
auktoriteten, att vaka över den och hålla den i styr. På liknande sätt kan
jag förstå maningen till försiktighet mot det som ofta beskrivs som att
ohämmat överlämna sig åt marknadskrafterna.

”The Art of Government” kan förstås och definieras utifrån skilda ut-
gångspunkter. Å ena sidan en styrning som bygger på ”självstyrning” där
modellen för statens styrning är individens sätt att styra sig själv, sina
egendomar och sin arvedel. Då är statens styrning att betrakta som en ag-
gregerad form av den individuella styrningen. Motsatsen och den parallellt
pågående styrningen handlar om hur staten samtidigt övervakar att den
enskilde individen styr familjen, på det sätt som staten önskar sig
(”police”) och som en fråga om ekonomi. Att tala om ekonomistyrning och
att styra i namn av ekonomi är med det här sättet att se en tautologi, efter-
som ”the art of government is just the art of exercising power in the form,
and according to the model of economy”.306

                                                
306 Se Michel Foucault (2000b) s. 206–207.
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I kapitlet behandlas också förståelse av kön och organisation. Utifrån
mitt kunskapsteoretiska intresse betyder det ett avståndstagande från
strukturella eller traditionella historiska analyser, till föremål för ett post-
strukturellt tänkande. Det innebär att jag samtidigt vänder mig mot an-
vändningen av universella kategorier som man, kvinna, kön eller ledare och
att man tar för givet att vi alla är överens om innebörden i dessa begrepp.
Jag förstår i stället begreppen på det sätt som Derrida beskriver, hur mening
och betydelser ”skrivs in”. Det betyder också att jag uppmärksammar hur
kunskap genereras och blir till den sanning, som i sin tur kan ligga till
grund för vem som bedöms vara kompetent för olika typer av befattningar.

När rationaliteter för styrning ska analyseras innebär det att vara öppen
för metoder och tekniker som används för att styra såväl sig själv som
andra. Det ställer krav på att förflytta sig från vedertagna föreställningar
om organisationer som uttryck för mänsklig rationalitet, som platsen för
beslutsfattande och handling, för att snarare intressera sig för de regelsy-
stem som ställer krav på lydnad och som legitimeras för producerandet av
sanningens logik. Det som ofta kan kännas igen som en centralistisk legi-
tim, moralisk eller normativ makt och som ägnar sig åt kalkylering och klas-
sifikationer av olika slag.

Jag uppmärksammar också det tänkvärda förhållandet, som jag känner
igen från det parallella analyserandet av empirin, att den lingvistiska kate-
gorin organisation reducerar skillnad till likhet och dessutom förutsätter att
begreppet är en vetenskapligt accepterad kategori. Just det förhållandet får
konsekvenser för sättet att tänka om och analysera makt och styrning. Här
föreställer jag mig att det även kan vara så att akademin innehåller sina
speciella former för kommunikation och strategiska handlingar, som syftar
till att styra i vissa bestämda riktningar.

När det gäller tekniker/teknologier som självkultivering i de nya rationa-
liteterna för styrning, härleder jag processerna tillbaka till Sokrates uppma-
ningar att lära känna sig själv, den kristna biktens uppmaningar att ”gå den
smala vägen” och Descartes tvivel på hur tänkta tankar korresponderar
med verkligheten. Som jag förstår är det gemensamma med alla dessa kulti-
veringsprinciper, att subjektet ska hjälpas att förstå vem hon är i egentlig
mening och genom den processen medverkar hon även till att skapa sig
själv. Individen förses på de här sätten med tekniker som hjälper henne att
ta reda på en sanning hon själv inte känner till, men som går att söka i det
egna jaget.

Genom att slutligen dra i några historiska trådar ägnar jag mig åt att dis-
kutera på vilket sätt styrning förvandlar individer till kalkylerbara objekt.
Jag reflekterar över hur man med de nya managementteknikerna och synen
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på ledarskap söker utveckla och skapa motivation hos det arbetande sub-
jektet, något som ofta visar sig i form av en organisationslojalitet.

Här återknyter jag till Foucaults tänkande om självkultivering och note-
rar hur beteendevetenskaperna används i den processen. Både genom pe-
dagoger och genom privata konsulter, men utifrån den gemensamma aktivi-
teten att ställa frågor om människans inre och sanna natur. I sammanhanget
behandlar jag också hur man i dagens praktiker och med styrning i namn
av kvalitet söker ersätta det förtroende som de professionella tidigare åt-
njöt och som fram till nu varit garant för kvaliteten i den akademiska verk-
samheten. En syn som nu håller på att förändras.

Mot den bakgrunden övergår jag nu i nästa kapitel till att diskutera de
metodologiska utgångspunkterna för mitt arbete. Dvs. vilka överväganden
jag gör när det gäller metoder och verktyg som jag använder mig av i den
analytiska process som det här avhandlingsarbetet handlar om. Vanligtvis
brukar en sådan process delas in i datainsamling, skrivande och presenta-
tion och presenteras så att delarna förhållandevis entydligt kan skiljas från
varandra. För mig hänger emellertid alltsammans ihop på ett sätt som det
kommande avsnittet ska söka ge en bild av.
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KAPITEL 3: Metodologiska resonemang och
val av forskningsmetoder

Inledning

Den presentation som nu följer består förutom ”Inledning” av tre delar. I
”Val av metoder” beskriver jag hur man kan tänka kring de aktuella meto-
der som jag använder mig av för att samla in mina empiriska data. I
”Empiri” går jag mera konkret in på hur dessa data konstrueras/samlas in
och just blir till data. Jag berör också lite kort förutsättningarna för den
processen. I avsnittet ”Att skriva och begripliggöra” behandlar jag vad
det teoretiska perspektiv som jag använder mig av får för implikationer på
skrivprocessen och hur man kan tänka om det konstruerandet. Avsnittet
avslutas med mina och andras utsagor från de genomföra intervjuerna och
syftet är att ge en bild av hur tillämpningen av intervju som metod kan
uppfattas.

Val av metodiska verktyg

I det politiskt epistemologiska perspektivet förekommer inga föreskrifter,
begränsningar eller uppmaningar att använda sig av några speciella meto-
der. Den allmänna skepticismen kommer till uttryck även här. Men möjligen
kan man säga att Foucault med sin analytik får oss att tänka i vissa bestäm-
da riktningar på det sätt som jag behandlat i det teoretiska kapitlet.307 Dvs.
att söka definiera det specifika område som maktrelationerna skapar och
samtidigt fastställa vilka verktyg som behövs för att analysera hur makt
opererar och med vilken kunskap det sker.

Ambitionen med det här avsnittet är att ge en bakgrund till några över-
väganden inför användningen av den ”deltagande observation” och de
”kvalitativa intervjuer” som jag använt mig av för att söka svaren på mina
forskningsfrågor. Ett sådant arbetssätt framstår som angeläget, när min teo-
retiska utgångspunkt innebär att överge tanken att makt existerar i någon
bestämd form och att den skulle ha någon särskild lokalisation och plats
som den utövas ifrån.

Den fråga som då infinner sig är hur man studerar den myriad av möjlig-
heter där makten bedriver sitt spel, för att använda sig av Foucaults egna
ord.308 Det ger en anvisning om att makt kan studeras på handlingsarenor
eller i olika praktiker. Ett sådant antagande för tankarna till etnografisk

                                                
307 Michel Foucault (1980).
308 Michel Foucault (2000a).
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forskning och fältstudietraditionen, men inte utan att vissa känslor av am-
bivalens uppstår.

Etnografi i dess traditionella form beskrivs av Alvesson och Sköldberg
som konsten och vetenskapen att beskriva en grupp eller en kultur.309

Vanligtvis gör man det genom att vistas en längre tid i en miljö/på en plats
för att förstå social handling ur den aktuella kulturens synvinkel. Men när
forskningen beskrivs som att observera händelser signaleras åtminstone för
mig en besvärande positivistisk utgångspunkt.

Även Hammersley och Atkinsson är inne på de svårigheter som infly-
tandet från naturalismen och försöken att fånga verkligheten i ”rena” be-
skrivningar för med sig.310 Ett sådant synsätt tenderar att påverka analy-
sen till att förbli outvecklad. På samma sätt kan ambitionen att följa det
vardagliga skeendet och att samla in data under en viss period genom ett
”observerande” förknippas med idéer om en neutral och obefläckad ob-
servation av verkligheten.

Men som jag förstår en fältstudie utifrån ett politiskt epistemologiskt
perspektiv gör man inte anspråk på att vare sig avbilda sanningen, utifrån
”objektiva” observationer eller en samling uttalanden i en viss praktik.
Syftet är snarare att finna ett sätt att introducera sig i ett fält för att få syn
på teman och frågeställningar, som sedan kan problematiseras och analyse-
ras med andra verktyg.311 En sådan utgångspunkt gör anspråk på att han-
tera den paradox som finns i det klassiska antropologiska tänkandet, att
man inte tror sig kunna studera en kultur på ett objektivt sätt och att man
alltid närmar sig andra kulturer med förutfattade meningar. Den utgångs-
punkten är en av mina bevekelsegrunder för att till en del använda mig av
etnografiskt arbetssätt i det här avhandlingsarbetet.

När Thomas Popkewitz beskriver hur han bedriver etnografiska studier,
söker han förflytta intresset för händelser till hur man tänker, agerar och
reflekterar kring specifika fenomen.312 Samtidigt varnar han för att använ-
da sig av alltför långt drivna teoretiska frågor, då det finns en risk för att
forskningen kan få en alltför deduktiv karaktär. Popkewitz beskriver en
rörelse som går fram och tillbaka och hur den teoretiska problematiken
kontinuerligt måste modifieras och tvingas in i interaktion med empiriska
data. Det betyder att man å ena sidan låter observerade data korrespondera
med de teoretiska perspektiven, å andra sidan att man låter samma data
”se” teorin.

                                                
309 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (1994).
310 Martyn Hammersley och Paul Atkinson (1996).
311 Walter Truett Anderson (1995).
312 Thomas Popkewitz (1998).
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När han beskriver hur kritisk etnografi kan användas för att studera
maktfrågor, ser han framför sig en uppsättning epistemologiska perspektiv
som orienterar forskaren i den empiriska världen. Då samverkar forskarens
antaganden och beskrivningar kontinuerligt med teoretiska reflektioner
och med händelser som utspelar sig. Arbetssättet innebär att uppmärksam-
ma hur relationen mellan kunskap och makt formar den intellektuella hori-
sont mot vilken den etnografiska studien konstrueras. I stället för att utgå
ifrån aktörernas givna positioner, en specifik sorts kunskap eller ett
”naturligt” språk, beskriver han hur olika kunskaper konstruerar aktörerna
i den studerade praktiken.

När det gäller min andra metod att insamla mitt empiriska material, inter-
vjun, skiljer Steinar Kvale mellan olika uppfattningar om ”metoden” i in-
tervjusituationen.313 Med metaforerna ”malmletare” och ”resenär” relate-
rar han den senare positionen till ”postmodern konstruktivistisk kunskaps-
syn”. Forskningsintervjun beskrivs som ett samtal mellan ojämställda par-
ter, vilket jag tolkar som att man befinner sig på olika hierarkiska nivåer
och att det är forskaren som kontrollerar situationen. Jag delar inte riktigt
den synen och möjligen hänger det samman med att jag tilldelar de inter-
vjuade personerna så stor kunskap om den styrningspraktik jag studerar.

När Kvale söker beskriva ett ”postmodernt perspektiv”, framställer han
det som en kritik av föreställningen om ”kunskap som naturens spegel”
eller ”illusionen om en dubbel värld”. I stället föreställer han sig verklighe-
ten som en ”social konstruktion”, och där betoningen ligger på tolkningar
och förhandlingar om den sociala världens mening. Genom att kunskap
betraktas som relationell och strukturell, kan den varken finnas inom någon
person eller i världen utanför. Den existerar endast i relationen mellan per-
sonen och världen.

Mot en sådan utgångspunkt söker jag upp kretsen av dekaner vid
Lunds universitet och dem som relationellt är en del av ”samma” styr-
ningspraktik, universitetsstyrelsens ledamöter. Min ambition är att söka mig
fram till hur olika styrningsrationaliteter opererar och vad som skrivs in som
legitimerande kunskaper för den makt och styrning som där utövas. Cent-
ralt i den processen blir vilka betydelser som skrivs in i centrala begrepp
och att söka uppenbara, förstå och beskriva hur dessa och andra begrepp
definieras, uppenbaras, används och legitimerar det som utspelar sig. Några
av dessa begrepp är: framtid och utveckling, samhällsnytta, folkvilja, sam-
hällsuppdrag och skattebetalarnas intresse, frihet och autonomi, kompe-
tens, kunskap och makt.

                                                
313 Steinar Kvale (1997).
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Empiri

Till den praktik i vilken jag söker tillträde fungerar rektor vid Lunds uni-
versitet som dörröppnare eller portvakt. Under våren 1998 framför jag mina
önskemål som rektor sedan vidareför och diskuterar i dekanrådskretsen.
När jag personligen förklarat mitt syfte tillåts jag delta vid varje dekan-
rådsmöte från juni månad och under hela hösten som följer därefter. Så när
som vid någon enskild punkt vid första och andra mötet har jag full access.

Det empiriska materialet konstruerar jag utifrån notatanteckningar från
tio dekanrådsmöten (90–120 minuter långa) (Studie 1). Visserligen använ-
der jag mig i datainsamlingen av traditionella tekniker i etnografi, men i för-
grunden står frågeställningar som har sin grund i mitt teoretiska perspektiv.
Frågorna rör företeelsen dekanrådet och vilka antaganden, normer och
idéer som används som redskap i utövandet av makt och styrning. I för-
grunden finns också ett intresse för vilka regler som konstruerar sanning
och i bakgrunden finns konturer av strukturella företeelser som stat, eko-
nomi och genus. Ambitionen med fältstudien är att söka få fatt i nya frågor
som kan följas upp i de intervjuer som senare planeras.

Med blicken riktad mot den enskilda diskursiva utsagan intresserar jag
mig inte i första hand för subjektet, dekanen eller styrelseledamoten, i rollen
som upphovsman eller vad som kan tänkas dölja sig bakom utsagan. Mitt
intresse handlar mera om vad som sägs, på vilket sätt det sker och hur det
kan kopplas till liknande betraktelser och utsagor som förekommer i tiden.
Då avser jag de styrningsrationaliteter som opererar i nuet och hur de visar
sig i den praktik jag intresserar mig för.

Mitt intresse riktar sig mot motsägelser och paradoxer och det Mitchell
Dean beskriver314 som att fundera över hur historiska skildringar av samti-
den skyddas av disciplinerna själva och de sanningar som där etableras.
Dean utgår ifrån Foucaults tänkande kring ”talpolis” och om kontroll av
vad som får sägas på såväl individuell nivå som på diskursnivån.315 Hur de
som får och inte får tala fördelar sig och vilken typ av tal som är tillåten
eller vilket slags diskretion som krävs. Konkret använder jag mig inte av
program eller tekniska hjälpmedel för att sortera eller koda notatanteck-
ningarna, utan riktar mera in mig på att tematisera materialet utifrån de teo-
retiska utgångspunkterna och det som väcker mitt intresse och nyfikenhet.

Observationerna följs sedan av ett antal djupintervjuer (60–90 minuter)
under våren 1999 med samtliga dekanrådsledamöter, totalt tio stycken
                                                
314 Mitchell Dean (1994).
315 Michel Foucault (1988).
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(Studie 2). Därefter genomför jag elva djupintervjuer med de ordinarie le-
damöterna i universitetsstyrelsen (Studie 3). En av de ordinarie ledamöter-
na avböjer en intervju. Två av intervjupersonerna är gemensamma i båda
intervjustudierna: dekan och styrelseledamot; rektor för Tekniska högsko-
lan och styrelseledamot. Med rektor, prorektor och universitetsdirektören
görs ytterligare fyra intervjuer, samt med två externa personer informantin-
tervjuer. Samtliga intervjuer bandas och jag skriver personligen ut dem. Vid
ett tillfälle fungerar inte bandupptagningen tillfredsställande och jag gör då
en kortare sammanställning ur minnet, som senare och vid genomläsning
godkänns av den intervjuade.

Det jag fram till nu har beskrivit, ska inte tolkas som att jag reducerar min
roll till att sätta på bandspelaren och skriva ut subjektens berättelser, utan
att jag bemödar mig om att interaktivt använda mig av det teoretiska per-
spektivet under hela processen. På samma sätt som rösterna i det empiriska
materialet tillåts att tala, så låter jag också det teoretiska perspektivet inter-
aktivt och tankemässigt, komma till tals.

I den aktuella studien använder jag mig varken av öppna samtal eller ett
strängt formulerat frågeformulär. Arbetssättet kan beskrivas som halvstruk-
turerade intervjuer och det strukturerande är en ”mind-map”, som jag kon-
struerat mot bakgrund av vad som uppstått i det teoretiska perspektivet
och i samband med den deltagande observationen. Intervjuerna utgörs av
frågeställningar som jag utifrån mina teoretiska utgångspunkter på förhand
formulerat och som reviderats och/eller kompletterats i samband med ob-
servationen.

Det första temat i mitt frågeschema rör dekanråd–ledning–rektor–sty-
relse–universitet–ordförande. Det andra temat handlar om dekan-
råd–arbetsformer–styrning och ledning–klimat–gränsöverskridanden–ge-
nusproblematik. Det tredje berör dekanrådet–Lunds universitet–visioner
och/eller strategier. Det fjärde rör dekanrådet–innehållsfrågor–ämnen som
tas upp–inte tas upp. Det femte och sista temat behandlar dekan-
rådet–samverkan med staten och andra aktörer (i vid bemärkelse)–och med
Malmö högskola specifikt.

Syftet är explorativt i den meningen, att jag som intervjuare konstruerar
en problematik/fråga som senare utvecklas och besvaras av intervjuperso-
nen. Nästa problematik/fråga baseras på intervjuarens svar och strävan är
att söka ny information och nya infallsvinklar för att så småningom presen-
tera en så heterogen, rik och förutsättningslös beskrivning som möjligt. Det
pluralistiska idealet innebär en ambition att röster ska genomsyra min berät-
telse.
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I intervjuerna, som stundtals får karaktären av diskussion, hesiterar jag
inte för att använda mig av ledande frågor. Kvale berör även den proble-
matiken och menar, att det utifrån föreställningen om ett neutralt tillträde
till en objektiv social verklighet som är oberoende av undersökaren följer
att intervjuaren uppträder som malmletare.316 Men ledande frågor förstär-
ker snarare tillförlitligheten, och som jag förstår det lämpar sig ledande frå-
gor i sammanhang där motsägelser och paradoxer uppträder och för att
pröva reliabiliteten i intervjupersonernas svar.

Att skriva och begripliggöra

Under senare år har det etnografiska fältet utvecklats genom problematise-
ringen av forskaren som författare och genom att uppmärksamma rapporte-
ringsprocedurerna.317 Föreställningar som att ”den deltagande” i ”deltag-
ande observation” mer eller mindre försumbart påverkar forsknings-
processen har ersatts av en syn på forskaren som en person som konstrue-
rar en berättelse snarare än rapporterar den.

Uppfattningen om forskarens privilegierade tolkningsposition har er-
satts av en syn på forskaren som dialogpartner i en situation där data kon-
strueras. Utgångspunkten är att forskaren aldrig kan berätta hela sanning-
en. En neutral, enkel avbildningssituation eller tolkningsbar social verklig-
het existerar inte, vilket innebär att representationer väljs ut och utelämnas
och att olika tonvikt läggs vid olika delar av framställningen.318 Forsk-
ningen har även kommit att breddas och omfatta andra typer av data, sam-
tidigt som ”parternalistic biases” mera uppmärksammas, vilket betyder att
även kvinnors perspektiv inkorporeras.319

Vi går i riktning mot att se hur forskningen konstruerar snarare än avbil-
dar, vilket inte minst blir uppenbart i hur man genom intervjuer skapar
muntliga diskurser som så småningom uppträder i form av skrivna texter.

Utskriften är en bastard, en hybrid mellan muntlig diskurs som utvecklas över
tiden, ansikte mot ansikte, i en levd situation där det som sägs riktas till en
speciell närvarande åhörare och en skriven text som skapas för en allmän och
avlägsen publik.320

Den s.k. impressionistiska etnografin går ut på ett innovativt bruk av tek-
niker och stilar för att belysa de komplexa realiteter som studeras. Det in-

                                                
316 Steinar Kvale (1997).
317 Pauline Marie Rosenau (1992).
318 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (1994).
319 Andrea Fontana (1994).
320 Se Steinar Kvale (1997) s. 166.
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nebär att forskaren stimulerar till dialog genom att peka ut särskilda pro-
blem och ofullkomligheter i texten.321 Det är också ett sätt att åstadkomma
effektfulla historier och koncentrera sina berättelser på det sällsynta fallet,
snarare än att berätta om ”vad som händer”.322

Det ska förstås som att berättelsen rekonstruerar den dramatik som fors-
karen finner vara värd att rapportera och snarare än att söka tolka världen
åt läsaren är ambitionen att säga: ”här är världen, gör vad ni vill med den”.
En sådan utgångspunkt ska inte uppfattas som en osäkerhet, utan snarare
som en ambition att låta andras röster tala i materialet. Förhoppningen är att
det kan bidra till ett mer trovärdigt intryck.

Man brukar beskriva den impressionistiska berättelsen som att den
komplexa och ambivalenta verkligheten ”fryses” och görs tillgänglig för
läsaren. Genom att man så tydligt avstår från att berätta den enda och san-
na berättelsen, erbjuds man mer än en möjlighet att tolka dess budskap.
Skälet är att en kultur inte kan bli känd en gång för alla genom en berättel-
se, utan att den i själva verket är en verksamhet som inte har något slut.
Den är bara över för den här gången och det magiska med den impressio-
nistiska berättelsen är att den alltid är ofullbordad.

Men det finns alltid mothållande krafter och risken med att skrivandet i
sig skapar en viss bestämd syn på den verklighet som presenteras, är de
litterära och retoriska strukturer med vilka berättelsen åstadkoms.323 Dvs.
att det skulle finnas något neutralt eller genomskinligt språk med hjälp av
vilket läsaren ser världen såsom den är i något slags egentlig mening. Men
det handlar inte enbart om författarens produktion av text, utan också om
hur läsarna tillägnar sig denna text och att dessa läsare är en högst hetero-
gen samling individer, som läser på mycket olika sätt. Men en skeptisk in-
ställning till läsprocessen tillåter författaren olika tolkningar, eftersom alla är
lika intressanta.

Det här sättet att se på berättelser och berättaren får kritik bland annat
från kritiskt perspektiv och då handlar det om synen på subjektet och att
man i en skepticism inte beaktar några faktorer ”behind the text”.”Rather
than imposing order and understanding on a text, rather than seeking to
choose between different analyses, we are asked simply to admire its disor-
der and appreciate it as an ”infinite play of [intertextual] relationships with
other texts”.324
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323 Steinar Kvale (1997).
324 Se Pauline Marie Rosenau (1992) s. 41.
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 Komplexiteten i konstruktionen av en forskningsberättelse har också
att göra med ”politics of writing” och vad som är lämpligt att berätta.325

För att kompensera att man i forskningsprojekt vanligtvis berättar om ”det
lyckade”, föreslår Popkewitz att man tar med ett historiskt tänkande kring
olika fenomen. Som exempelvis det jag i kapitel 1 berör om universitetets
idé och politiska reformer i ett historiskt perspektiv.

I den konkreta skrivprocessen innebär mitt skrivsätt och min skrivtek-
nik, att de utsagor jag använder mig av i den löpande texten omringas av
citationstecken, vare sig de kommer från det empiriska materialet eller från
annan text. Det betyder att den citerade texten ska ses som en strävan att
återge utsagan så nära dess producerade skick som möjligt. Det ska förstås
som att jag inte för den skull vare sig konstruerar mig som utomstående
betraktare eller att jag föreställer mig att det rör sig om en ”obefläckad per-
ception”. Så fort en utsaga har lämnat sitt ursprung är den alltid föremål för
tolkning och min ambition är att genom tolkning och analys vara närva-
rande i den texten.

Ett problem som jag söker hantera är att inte låta mig förledas av tanken
på dekanernas enighet utåt och då förlora en del av nyanserna i de enskil-
da utsagorna. Men på samma gång vill jag inte peka ut enskilda personer,
annat än om det är direkt nödvändigt för förståelsen av den specifika pro-
blematik som behandlas. Det betyder för den här studien, att när enskilda
dekaners utsagor framstår som en del i ett diskursivt tänkande skapas ka-
tegorin ”dekanerna”, ”dekanerna på norr” och ”de söderöver”. Stude-
randerepresentanterna kategoriseras omväxlande som ”studenter”,
”studerande-” eller ”studentrepresentanter”.

När Kvale behandlar rapporteringens etik, talar han om ”informerat sam-
tycke” och ”konfidentialitet”.326 Det första använder man när man är
överens med intervjupersonerna hur intervjuerna ska användas. I det sena-
re fallet ändrar man formen av information utan förlora innebörden i det
som förmedlas. Vid tiden för de empiriska studierna hade jag ambitioner att
gå längre beträffande öppenhet och koppla utsagor till direkt namngivna
personer.

Problematiken har också diskuterats med samtliga intervjuade och en-
dast två av dem (styrelseledamöter) har bett att få ta del av den utskriva
bandinspelningen. Men det blir så småningom överflödigt, eftersom jag
överger det kritiskt hermeneutiska perspektivet och ambitionen att koppla
utsagor till upphovsman under forskningsprocessens gång. Ingen enskild
person blir utpekad i texten, så när som på rektor, den externe ordföranden,
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rektor för Tekniska högskolan och universitetsdirektören och då för att jag
bedömer det vara nödvändigt för förståelsen av det som behandlas. I övri-
ga fall använder jag mig av den typ av kategoriseringar som beskrivits här
ovan.

När det gäller validering brukar man tala om tre valideringskontexter: in-
tervjupersonen, allmänheten och forskarsamhället. I det första fallet handlar
det om att forskaren försöker hålla sina tolkningar inom intervjupersoner-
nas förståelsesammanhang, i det andra fallet är strävan att söka åstadkom-
ma en tolkning som är väldokumenterad och logiskt sammanhängande, så
att den allmänne läsaren kan bedöma om forskaren har lyckats. Inte nöd-
vändigtvis att tolkningen accepteras, men att argumentationen förmår att
övertyga.

När det gäller forskarsamhället är det avgörande för mig, att på ett för-
ståeligt sätt kunna föra samtal om de metoder, forskningsresultat och de
fenomen som undersökts. Dvs. att kunskapen kan kommuniceras, att ar-
gument kan ges för den relativa trovärdigheten hos ett alternativt kun-
skapsanspråk och att kunskapen kan användas som en tillämpning.

Validitet i forskarsamhället brukar uttryckas som en bedömning av hu-
ruvida en teori eller ett perspektiv är giltigt för det undersökta området och
av om den specifika tolkningen logiskt följer av teorin/perspektivet. I det
här sammanhanget åberopas kravet på specifik teoretisk (akademisk – min
kommentar) kompetens som det akademiska samfundet omfattar och som
är en central problematik i den här avhandlingen, men i något andra bety-
delser.

Tillförlitlighetsdiskussioner inom kvalitativ forskning har också förts av
Hammersley och Atkinson,327 som kritiserar dem som föreställer sig att det
räcker med den inbyggda sensivitet som forskaren får genom att ha närhet
till det som ska studeras. Som jag förstår dem, har de en utvidgad tolkning
av begreppet reflexivitet, vilket skulle kunna uttryckas som att man som
forskare måste bemöda sig om att förstå vilka verkningar det har att delta i
den sociala verklighet man studerar, och att de teorier och förklaringar man
utvecklar i samma utsträckning bör användas på den egna aktiviteten.

Med stöd av Foucault och Popkewitz innebär det att utifrån de analyser
som, görs gång på gång fråga sig vad som är uppenbart. Framförallt när
forskning handlar om att synliggöra olika aktörers sätt att tänka, tala och
handla på det sätt som beskrivs, men samtidigt leva upp till ambitionen att
belysa det kända och accepterade i en ny dager.

                                                
327 Martyn Hammersley och Paul Atkinson (1996).



117

Sammanfattande kommentarer

För mig är forskningsintervjun lika mångsidig som jag kan läsa mig till hos
Kvale, men samtidigt blir jag fundersam över beskrivningen att det är be-
drägligt enkelt att forska genom intervjuer och att det skulle vara lätt att
börja utan vare sig förberedelser eller eftertanke.328 Jag frågar mig om det
möjligen kan vara tvärtom, att intervjuerna tenderar att bli mer strukturera-
de än den halvstrukturerade form som man möjligen eftersträvar, just för att
de är så genomtänkta och styrda och att vaksamheten inför det oväntade
kan vara svår att upprätthålla.

Att en intervjusituation kan vara präglad av positiva känslor som intel-
lektuell nyfikenhet och ömsesidig respekt, blir delvis uppenbart i följande
utsagor från mina intervjuer:

Jag kan förstå din fråga […] Jo det är intressant faktiskt […] Jag håller med
om […] Det har nog upplevts på det viset […] Det har jag grubblat över, fak-
tiskt […] Så kan det vara […] Det kan man säga […] Så är det nog, tror jag
[…] Det kan tänkas hänga samman med […] På vilket sätt menar du ? […] Vi
har väl lite olika minnesbilder då […] Jag har inte uppfattat det så […] Å
andra sidan har det visat sig […] Det är min personliga uppfattning […] Ja det
är ju du som studerar detta […] Det där är svårt att tolka […] Det ser lite olika
ut […] Man kan säga såhär […] Ja det är möjligt […] Men det finns också
nyanser […] Ja och med mitt perspektiv så […] Jag förstår vad du menar […]
Jag tror det.

På samma sätt kan en intervju också upplevas som ångestskapande och
framkalla försvarsreaktioner:

Man får inte glömma bort […] Nä, det är inte sant […] Men glöm inte det
[…] Jag delar inte din grundsyn […] Jag tycker du har ett så traditionellt, in-
omvetenskapligt synsätt […] Vad vill du nu i dag [implicit med intervjun den
aktuella dagen […] Men du vet min uppfattning […] Ja sa inte gemensamma
[…] Jo, fast du förflyttar handlingen […] Precis och det håller jag styvt på
[…] Alltså min erfarenhet är […] Jag tror det är feltänkt alltså […] Vi bör inte
glömma bort kunskap och erfarenhet. Glöm inte det ! […] Nä det sa jag inte,
det sa jag faktiskt inte alls […] Jag tror det är feltänkt faktiskt. Min erfarenhet
är rätt så värdefull här faktiskt […] Jag undrar om du inte är lite ute efter din
tid.

Som jag ser det har ovanstående utsagor att göra med den syn på kunskap
som jag med stöd av Foucault och Rose behandlat, vad som görs till san-
ning och kunskap, av vem och med hjälp av vad, som man gör anspråk på
att vara bärare av denna kunskap.

                                                
328 Steinar Kvale (1997).
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Ett politiskt epistemologiskt kunskapsintresse har sin utgångspunkt i en
grundläggande misstro mot de sanningar som produceras inom de s.k. legi-
timerande metaberättelserna; upplysningens tro på att framsteg förverkligas
genom kunskap och vetenskap, marxismens tro på att samma utveckling
kommer till stånd genom arbetarklassens frigörelse, liksom senare filosofier
och tron på ekonomisk tillväxt som mänsklighetens befriare.

I ett politiskt epistemologiskt perspektiv är intervjun ett samtal där data
uppstår i det mellanmänskliga förhållandet mellan intervjuare och intervju-
person. Det centrala är alltså inte om intervjufrågorna är ledande eller inte,
utan vart frågorna leder och om det kommer att leda i relevanta riktningar
och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap.

Kvale behandlar också problematiken med vad som ”inte är trovärdigt,
utan snedvridet” och föreställer sig, att ett subjektivt perspektiv avser att
belysa de undersökta fenomenen genom att föra fram nya dimensioner och
bidra till ett mångperspektivistiskt skapande av kunskap. Den kvalitativa
forskningsintervjun är därför inte valid i traditionell mening, men däremot
så förlitar den sig på subjektiva intryck och skickligheten i hur kommuni-
kationen relationellt genomförs.

När det gäller problematiken kring avgränsningar använder jag mig av
Alvessons och Sköldbergs sätt att resonera. Och som framgår av det empi-
riska materialet söker jag undvika att gå in i den dualistiska fällan och in-
tervjua de personer som utifrån ett kritisk perspektiv möjligen skulle kunna
betraktas som ”parter”, när jag behandlar styrning och ledning. Jag inter-
vjuar därför inte ”ledaren” eller den ”ledde”,329 utan vänder mig till dem
som jag uppfattar som mer jämförbara aktörer i den aktuella styrningsprak-
tiken.

Samtidigt är jag medveten om att det kan ses som ett uttryck för dualism,
när jag väljer att ställa dekanrådets styrningspraktik i relation till universi-
tetsstyrelsens praktik. Men här är mina bevekelsesegrunder att jag betrak-
tar dem som delar av en gemensam praktik och inte utgår ifrån den funk-
tionalistiska principen att det ena organet är underordnat det andra. De-
kanrådet ”finns” inte, åtminstone inte i den formella betydelsen. Min av-
gränsning är därför den aktuella styrningspraktiken och de aktörer som
utifrån olika styrningsrationaliteter verkar och/eller gör anspråk på att ut-
öva makt och styrning i denna praktik.

                                                
329 Här avses dualismen mellan chefen och den anställde.
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KAPITEL 4: Dekanrådet som konstruktion

Inledning

Dekanrådet är inte allmänt känt. Dom flesta vid universitetet skiter fullständigt
i att diskutera makt- eller organisationsfrågor. Och eftersom universitetet är en
så stor och mångfasetterad organisation kan det i princip inte ledas. Men om
det nu nödvändigtvis ska göras så måste dekanrådet, ledningsgruppen, vara
dom som gör det.

Syftet med det här kapitlet är att konstruera en bild av organet
”dekanrådet”, för att göra det möjligt att förstå hur den konstruktionen
medverkar i utövandet av makt och styrning vid Lunds universitet. Medan
jag i kapitel 1 och i de olika berättelser som där presenteras försöker ge
historiska perspektiv på universitetet, som en företeelse mellan idé
och/eller organisation, ska det kapitel som nu följer ses som den nutidshi-
storiska motsvarigheten till den historiska berättelsen.

Min ambition är att söka synliggöra hur dekanrådet i dag förstås och
beskrivs av de personer som är aktiva aktörer i den styrningspraktiken,
dvs. dekanerna själva, universitetsledningen och universitetsstyrelsens le-
damöter. Det ska inte tolkas som att jag därigenom söker förklara vem man
styr och på vilket sätt det görs, utan snarare att jag söker blottlägga de ra-
tionaliteter som opererar i utövandet av makt och styrning och att den s.k.
kollegiala kulturen kan vara en av flera rationaliteter. I analogi med vad
som tidigare diskuterats och att ett universitets identitet inte finns före talet
om det330 föreställer jag mig att den förståelse som jag söker bestäms av
hur personer talar, beskriver, diskuterar vad ett dekanråd är i ett nutidsper-
spektiv.

Med det som utgångspunkt diskuterar jag i det här kapitlet hur dekan-
rådet kan betraktas, som en historisk kollegial konstruktion, som en mo-
dern ledningsgrupp eller någonting liknande. Jag behandlar frågan om hur
tillkomsten eller skapandet av dekanrådet möjligen kan ses som ett uttryck
för de rationaliteter för styrning som verkar i dagens praktiker. Jag frågar
mig också om det ligger någonting i det Foucault och Osborne331 talar om,
att det förekommer olika former av allianssystem mellan akademin och
statsmakterna och/eller andra företeelser i samhället.

Dreyfus och Rabinow berör hur Foucault behandlar problemet med att
skapa enheter av de praktiker man vill studera, när man diskursivt använ-

                                                
330 Catharina Landström och Åsa Smedberg (1999)
331 Thomas Osborne (1995).
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der sig av skilda sociala, ekonomiska, tekniska och ekonomiska faktorer.332

Som jag förstår deras utgångspunkt, handlar det om att fråga sig hur andra
faktorer än de redan kända inverkar i styrningen av den praktik man stude-
rar. För att exemplifiera använder de sig bland annat av företeelsen univer-
sitet. I det teoretiska avsnittet beskriver jag hur man inom managementrö-
relsen på olika sätt försökt skapa känslor av delaktighet i det som beskrivs
som ”helheten” och särskilt inom den filosofi som ligger till grund för
”kvalitetsrörelsen”. Men eftersom en forskningsprocess består av ett kon-
tinuerligt läsande och skrivande parallellt med att man som i mitt fall
genomför empiriska studier, har jag under processens gång blivit medveten
om hur jag själv som forskare delvis bidragit till traderingen av denna kon-
struktion. Det betyder inte detsamma som att jag anammar uppdelningen
av makt i olika hierarkiska nivåer och att det finns makro- eller mikroper-
spektiv, utan snarare att jag i början av forskningsprocessen varit omedve-
ten om problematiken. Men oberoende av det, eller kanske snarare på
grund av det, har mitt intresse för konstruktionen helheten som apriori-
kategori snarare förstärkts.

Jag diskuterar därför de diskursiva föreställningar som medverkar i ska-
pandet av de förväntningar och det intresse som manifesteras i att vilja de-
finiera och vilja ta ansvar för denna helhet, på ett sätt som ofta normativt
antyds. På ett implicit och normativt sätt förväntas man vilja ta ansvar och
i samma andetag nämns begreppet ”befogenheter”, precis som om begrep-
pen oundgängligen hör ihop eller åtminstone förutsätter varandra.

I det teoretiska kapitlet har jag behandlat hur Foucaults tal om ”viljan
till kunskap” kan ses som en paradox, eftersom det antyder att viljan skulle
vara någonting ”före”, en s.k. apriori-kategori. För mig kan talet om helhe-
ten betraktas på samma sätt och frågan är vad som är helheten och hur
gränserna upprättas för vad som är innanför eller utanför denna helhet.
Uppenbarligen är det på lite olika sätt, åtminstone i den här studerade prak-
tiken.

Ett annat centralt tema i avhandlingen är att söka förstå vad ”det aka-
demiskt kollegiala” står för. Dvs. vilka betydelser som man i den aktuella
praktiken skriver in, vilka rationaliteter som kan tänkas styra dessa inskriv-
ningar, hur man tänker om det man gör och vad det ”konsensuella” ges för
betydelser. Här använder jag mig av Derrida och att det inte finns några
ursprungliga betydelser i de begrepp vi använder oss av, och att intresset
därför bör vändas mot de betydelser vi laddar begreppen med.333

                                                
332 Hubert L. Dreyfus och Paul Rabinow (1983).
333 Jacques Derrida (1991).
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Jag behandlar också möjligheterna att som ledare vara ”kommunikativt
strategisk” utifrån ett intresse för maktens relationella karaktär. Mot bak-
grund av det Foucault och Deleuze talar om, intresserar jag mig också för
vad som får sägas, respektive inte sägas, i den aktuella styrningsprakti-
ken.334

Jag diskuterar vidare de möjligheter till makt och styrning som skrivs in
i dekanrådet, både av dekanerna själva och av ledamöterna i universitets-
styrelsen. Mina funderingar rör om dekanrådet kan betraktas som ett be-
slutande organ eller inte och vilken makt och vilket mandat som ligger i
konstruktionen. Frågan är om dekanrådet är någonting mer än det akade-
miska seminarium som en av de intervjuade beskriver det som. Om man kan
bibehålla den akademiska dialog för beslutsfattande som man föreställer sig
att man utövar eller om är man på väg att bli den ”moderna lednings-
grupp” som flertalet organisationer och företag alltmera omger sig med.

Det leder mig ofrånkomligen in på hur specifika kunskaper skrivs in
som erforderlig kompetens hos ledning och ledare, vilket inte ska tolkas
som att jag har ett intresse för om rektor eller andra ledare vid Lunds uni-
versitet omfattar den tänkta kunskapen eller inte. Huruvida de kan anses
kompetenta eller inte för sina uppdrag ligger definitivt helt utanför det här
projektets ambitioner.

Mitt intresse handlar snarare om den inneslutning och utestängning som
Foucault talar om, om vilka som görs behöriga att utöva styrning och vilka
andra som förvägras det. I det sammanhanget söker jag uppmärksamma hur
disciplinkunskap,335 professionell managementkunskap och erfarenhets-
kunskap336 samvarierar i denna legitimitetsskapande process, som också
påverkas av hur organisationsegenskaper som storlek tillskrivs särskilda
betydelser.

En historisk kollegial konstruktion

Till samhällets förfogande

När universitetsstyrelsen i samband med de senaste universitetsreformerna
får ökade befogenheter att omfördela medel bör makten delas med verk-
samheten, menar en av de intervjuade. Jag förstår verksamheten lika med

                                                
334 Gilles Deleuze (1999).
335 Utifrån innehavares egna ämnen, de akademiska disciplinerna, såsom de definie-
ras i det här sammanhanget.
336 Något som intervjupersonerna visar sig ha svårt att definiera, vilket kan sättas i
relation till Foucaults tankar om erfarenhet just som ”primär igenkänning”.
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det som utförs inom respektive fakultetsområde. Med ”den nya exekutiva
makten” behöver universitetsledningen få kunskap om vad kollegor-
na/dekanerna/områdesordförandena anser i viktiga frågor och därför ska-
pas dekanrådet. Ursprungligen tänkt som en grupp bestående av universi-
tetets dekaner. Men eftersom man även vill täcka in de delar som inte har
någon fakultet, främst Lärarhögskolan och Musikhögskolan, bildas så
småningom ”områden” med ”områdesordförande”.337

”Dom blir chefer dom här områdesordförandena”, ”chefer för sina pas-
torat”. Fakulteterna/områdena ges större självständighet och dekanernas
position förstärks. Händelsutvecklingen kan möjligen begrundas i förhål-
lande till decentraliseringsambitionerna i samband med 1993 års reform, där
rektors roll förändras när konstruktionen ”rektorsämbetet” upphör. Rek-
tor förväntas hädanefter ”regera i ensamt majestät” men i samklang med
styrelsen. Men som jag berör i avsnittet ”Från elitinstitution, till massut-
bildning och forskning för politik” förändras förutsättningarna på nytt i
januari 1998. Rektor får delvis kliva åt sidan och lämna över sin ordföran-
deroll till en externt rekryterad person, som hämtas från andra samhälleliga
myndigheter, organisationer och företag.

En av de första föreställningar som presenteras för mig, framställer de-
kanrådet som en historisk kollegial konstruktion. Det får mig inledningsvis
att tänka på hur Platons i Academos olivlund samlade sin lärjungar i ett
vittert, lärt samfund. Min egen erfarenhetskunskap genom av att verka i
den akademiska praktiken säger mig också, att det ofta är det grekiska ur-
sprunget man relaterar till, när man diskuterar särskiljande drag mellan aka-
demin och andra mer modernt konstruerade organisationer. Men då man
talar om historisk konstruktion i det här sammanhanget föreställer man sig
uppenbarligen det som skapas på 1980-talet. Det är då som dekanrådet vid
Lunds universitet bildas.

Av en intervju med den förre rektorn vid Lunds universitet framgår, att
dekanrådet inrättades successivt någon gång mellan 1983–1986 och att
det ”nog hängde samman med att det var vid det laget som universitetssty-
relsen fick större befogenheter att omfördela medel och styra och ställa […]
                                                
337 1984–1985 togs de gamla förvaltningsnämnderna bort och man skapade det som
kom att kallas för områden (Intervju med förre rektor). All makt utgår ifrån styrelsen
och områdesstyrelserna. I samband med 1993 års reform skapas nio områdesstyrelser
för att åstadkomma ett samlat ansvar för utbildning och forskning: Lunds Tekniska
högskola, Matematisk-naturvetenskapliga området, Juridiska, Samhällsvetenskapliga,
Medicinska, Odontologiska och Humanistisk-teologiska områdena, Lärarhögskolan i
Malmö och de Konstnärliga högskolorna, Musikhögskolan och Teaterhögskolan i
Malmö. Universitetsstyrelsen delegerar så småningom befogenheter även i personal-
frågor och ekonomiska frågor till områdesnivå, för att ”få kongruens mellan ansvar
och befogenheter”. Se även Carl Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 345.
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och i efterhand fick hela anslaget för utbildning och forskning”. Det bety-
der inte att jag utesluter att det funnits liknande konstruktioner tidigare,
men att det är den här senare skapelsen som dominerar min berättelse.

I det teoretiska kapitlet har jag berört företeelsen ”allianssystem”, ett
slags slutna sällskap vilkas främsta syfte är att vara stabiliserande, att hålla
maktrelationer vid liv och att upprätthålla den lag som styr dem. De till-
skrivs en stark symbolisk funktion vid sidan av att makt framhäver, väcker
och utnyttjar de innebörder som utgör alliansens sammanhållande meka-
nismer.338 Visserligen kan begreppet föra tankarna till någonting negativt
värdeladdat eller något som tillhör en svunnen tid, men det kan finnas
”överskjutningar, ömsesidig påverkan och genljud” även i nutidens prak-
tiker.

Möjligen kan det även i det här empiriska materialet finns liknande ele-
ment och mina aningar får extra näring när man från studenthåll utmålar
dekanrådet som ”ett [akademiskt] brödraskap”. Hur som helst och vare sig
dekanrådet är att betrakta som ett allianssystem eller inte, är konstruktio-
nen en relativt färsk företeelse i historisk bemärkelse. Härigenom närmar jag
mig de första beskrivningarna av vad dekanrådet vid Lunds universitet är
för någonting.

Dekanrådet är en regulator i systemet, det kan hålla emot, det kan påskynda,
det kan vara konservativt, det kan vara pådrivande. Den bästa beteckningen är
att det är ett samrådsorgan för ledningen. Och samrådet är uppbyggt från att
göra en samordning av verksamheten till att vara med om att skapa en led-
ningspolicy. Ett kollektivt ledarskap i stället för ett individuellt.

Dekanrådet kan med det här citatet uppfattas ha en uppgift för universite-
tet som helhet, och man får också intrycket att den uppgiften förväntas bli
kollegialt utövad. Man bör styra tillsammans, vilket är att föredra framför
ett individuellt ledarskap där rektor styr. I det teoretiska kapitlet har jag
behandlat hur företrädare för ”det japanska undret” söker överbrygga
klyftan mellan process och resultat för att få individerna att se ”helheten”,
vilket antas påverka både motivation och produktivitet.

Men även i den här praktiken konstrueras bilder av ”helheten universi-
tetet” och hur det ska styras. Som jag tidigare har nämnt så bidrar även jag
själv till att tradera den konstruktionen. Att det skulle finnas en stark styr-
ning genom universitetsstyrelsen förutsätts inte lika tydligt av dekanråds-
ledamöterna, vilket skulle kunna betyda att man vare sig läst Högskolelag,

                                                
338 Se Michel Foucault (1980) s. 134–136.
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Högskoleförordning, Verksförordningen eller andra reglerande texter.339

Jag uppfattar det som att man i det här sammanhanget exkluderar ett tän-
kande kring regelstyrning och att den statliga formen av styrning blivit så
självklar att den närmast givits karaktären av någonting osynligt.

En av dekanernas viktigaste uppgifter beskrivs som att bevaka ”att
ledningen inte hittar på något som vi inte tycker om” och ”korrigera led-
ningens idéer och idépaket”.340 Utsagorna förstår jag som att dekanerna
måste ta på sig att utöva makt och styrning, annars gör rektor det tillsam-
mans med styrelsen. Det antas inte vara särskilt bra. Dekanrådet definieras
som summan av dekanerna,341 summan av fakultetsledningarna liksom
summan av universitetets vetenskapliga ledning, eftersom den vetenskapli-
ga ledningen antas ligga ute på fakulteterna. ”Och med det så tycker jag
att det är ett rimligt forum för universitetets ledning.”

Med ”rimligt forum” handlar det återigen om de förutsättningar som
skrivs in i ett styrningsmandat. ”Lämplig att styra” är den som ”har kun-
skap” att ta beslut, ”kraft att ta beslut” och den som ”har till uppgift att
förankra besluten”. Genom att man skapar inbördes relationer i de förut-
sättningar man skriver in, kan den egentliga ledaren inte bli någon annan
än dekanen själv, såsom han definierar sig i mitt empiriska material.

Värt att notera är att samtliga i dekanrådet är medelålders män, vilket
möjligen kan ses som ett uttryck för den homosocialitet som jag diskuterar i
det teoretiska kapitlet. Dvs. att obalansen även i de styrande organen kan
ses som att praktiken är inhägnad av könsrelaterade principer.342

När man talar om att en rektor inte kan ha kunskap om hela verksamhe-
ten och därför inte kan vara chef för hela verksamheten, kan detta begrun-
das utifrån ett tänkande om kunskap och makt. Skälet till att så mycket
makt som möjligt bör utgå från områdena har att göra med att dekanerna
”kan sin verksamhet”, och uppfattas ha disciplin- eller professionell kun-
skap och därför kan vara chefer och mer direkt styra. Jag återkommer till
den problematiken framdeles.

                                                
339 I Högskolelagen (1992:1434) 2 kap. 2 § står att läsa, att styrelsen för en högskola
har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter
fullgörs.
340 Jag uppfattar ledning som rektor, prorektor och universitetsdirektör.
341 Citatet uttrycker en syn på helheten som en additativ skapelse, men av en annan av
de intervjuade får jag veta, att dekanrådet inte bara är summan av dekanerna utan
”produkten”.
342 Se Birgitta Jordansson (2000) s. 10.
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Den akademiska dialogen

I dekangruppen finns som jag förstår starka förhoppningar att skapa så stor
gemenskap som möjligt, även om risken är stor att man därigenom under-
tycker ”naturliga skillnader”. Det förhindrar inte

det genuina sökandet efter den gemensamma nämnaren, de gemensamma vär-
deringarna, som inte är påklistrade utan verkliga gemensamma värderingar. De
är större än någon människa kan tro. Dekanrådet måste få vara den plats där
en del spänningar kan uppstå och uttryckas. Redan det är ju väldigt viktigt.

Dekanrådet beskrivs som en plats där man samlar sig till gemensamma ställ-
ningstaganden och där rektor förankrar, informerar, tar emot synpunkter,
bland annat för att anpassa sina egna ställningstaganden och kommande
beslut.

Naturligtvis är vi inte alltid det [samstämmiga], men det är ett forum där vi
borde kunna bli det och där vi försöker att bli det. Och det är självklart att vi
alla har olika uppfattningar. Men till stor del tycker jag att universitetet är
summan av fakulteterna. Nä det är inte bara summan, egentligen borde jag ha
sagt produkten av fakulteterna, för det ligger ett mycket större värde i detta i
gemensamma beslut där man kan befrukta varandra. Det är naturligtvis så att
universitetsledningen naturligtvis ska kunna ta egna beslut, men universitets-
ledningen ska i huvudsak samordna och samarbeta med fakulteterna och så
långt som möjligt ta beslut tillsammans med fakulteterna. Sen kan det ju in-
träffa då och då att man måste ta obekväma beslut eller beslut där fakulteterna
inte kan enas, men jag tycker att så långt som möjligt ska man göra det i sam-
förstånd.

Här associerar jag till Habermas föreställningar om maktutövande och
”ideal kommunikation” och om att ”strategiskt handlande” är ett uttryck
för makt och att med hjälp av språkliga medel förmå någon annan till ett
visst beteende. Motsatsen är ”kommunikationsprocessen”, att komma fram
till ett samförstånd som vilar på gemensam övertygelse.

Med denna passage föreställer jag mig, att Habermas synliggör en av de
avgörande skillnaderna mellan vad som möjligen kan betraktas som ett ide-
al för kollegial styrning och andra styrningsrationaliteter. Uppnås inte för-
ståelsen ersätts den av en övertygandeprocess som går i motsatt riktning
till förståelsens närmande karaktär.343 Jag förstår det som att det inte går
att på samma gång vara både strategisk och kommunikativt kollegial och
att det vore som att samtidigt försöka gå i riktning mot både höger och
vänster.
                                                
343 Se Jürgen Habermas (1996) s. 100, och även Samantha Ashenden och David
Owen (1999) s. 4.
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Översatt till min empiriska verklighet skulle en liknande problematik
handla om hur dekanrådet ställer sig till att tona ner eller avveckla ambitio-
nerna att kollegialt komma överens, till förmån för en enskild persons eller
annat organs mer ”effektiva” beslutsfattande. Dvs. motsatsen till det som
även demokratiutredningen beskriver som vikten av ”att dämpa farten för
att hinna ta fram seriösa beslutsunderlag, lyssna på berörda, men också ge
rum för att oliktänkande ska kunna konfronteras och söka sig fram till lös-
ningar som kan vinna respekt och inge förtroende.”344

I det empiriska materialet framhålls att rektor ska vara den som värnar
om det traditionellt akademiska, medan dekanerna i sitt managementledar-
skap förväntas förena det kommunikativa och det strategiska. Men i linje
med vad som diskuterats här ovan och med koppling till diskussionen om
det levande ideal som Habermas syn på det kommunikativa ledarskapet
tycks vara, kan man fråga sig hur man förenar strävan mot gemensam för-
ståelse och konsensus med att man (som dekan) samtidigt försöker utöva
styrning över andra. Problematiken behandlas mer utförligt i kapitlet om
det akademiska ledarskapet, men berörs kortfattat även i det här samman-
hanget.

I samband med styrelseintervjuerna och diskussioner kring nyare former
för styrning talas ofta om ett avståndstagande ifrån klassiska akademiska
ideal, medan jag tolkar det som att man i själva verket är kritisk mot de nya-
re former för styrning som staten utövar, alltså en liberal styrningsrationali-
tet. Men här finns det skillnader mellan olika ledamöter. Några av styrelse-
ledamöterna beskriver det som att lärosätet självklart bör styras utifrån
marknadsekonomiska utgångspunkter,345 medan andra eftersträvar en
starkare styrning utifrån en samhällelig nyttorationalitet och ett mer tradi-
tionellt planekonomiskt tänkande. Möjligen kan man spekulera i att per-
sonliga politiska preferenser kan ha en viss inverkan på den ståndpunkt
man ger uttryck för, men att tillskriva det hela förklaringen till skillnaderna
skulle vara att göra det alltför enkelt för sig, enligt mitt synsätt.

På ett slags allmänt plan tycks det råda samstämmighet om behovet av
ett dekanråd och om att rådets dialog och beslutsfattande ska utgå ifrån
det man beskriver som ”klassiska ideal”. Detsamma tycks gälla rektors
maktutövande. Men när det gäller den makt och styrning som förväntas bli
utövade från respektive fakultetsområde går åsikterna starkt isär. Det finns
förespråkare som talar om att fakulteterna mera bör omfattas av marknads-
ekonomiska rationaliteter och andra som talar om motsatsen. Just detta, blir

                                                
344 Se En uthållig demokrati (SOU 2000:1) s. 52.
345 Begreppet marknadsekonomi uppfattar jag i det här sammanhanget som en (sär-
skild ekonomisk) rationalitet som opererar i nuet.
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så småningom en av anledningarna till att jag ägnar problematiken med
dekanrådets styrning, respektive den styrning som utgår ifrån styrelsen,
särskild uppmärksamhet i var sina kapitel (Kapitel 6 och 7). Men så här kan
rationaliteterna uttryckas av två av de intervjuade:

Problemet i dag är ju faktiskt, att den kommersialiserade delen av näringslivs-
pratet har blivit så dominerande på något sätt […] Det intressanta är ju fak-
tiskt, jo man försöker ju och har försökt ganska länge nu att införa den typen
av styrning [vid Lunds universitet], som man påstår finns ute i samhället utan-
för. Inte minst ute i näringslivet […] Jag var väldigt hård mot näringslivet [dvs.
mot en näringslivsrepresentant i styrelsen, där den här personen också sitter].
Det fanns ibland de som tyckte […] jag gick väldigt hårt emot honom. För
näringslivet ska hålla sig på avstånd här. Så snart dom ställer krav på hur vi
ska organisera vår verksamhet så säger vi nej, och jag fick med mig [rektor].

Det finns naturliga gemenskaper med näringslivet […] vi är ju väldigt beroen-
de av näringslivet och det är ömsesidigt alltså. Vi kommer inte ifrån det.

Frågan om huruvida dekanrådet är ett beslutande organ, eller inte, visar sig
vara het och brännande för studeranderepresentanterna, som om så vore
skulle ha rätt att kräva representation i rådet. ”Studeranderepresentanterna
vill gärna vara med i dekanrådet, men jag tror inte att det skulle fungera
bland annat av skälen att dekanrådet inte är ett beslutsfattande organ”,
säger en av de intervjuade.

Studeranderepresentanterna vill vara med överallt, därför att dom tror att det
händer så märkvärdiga saker i sådana här grupper. Det trodde man själv när
man var yngre. Det är klart att dom har stor makt och man vet att man måste
rätta sig efter dem. Till syvende och sist kommer det ju an på vad man menar
med beslut. Det blir en semantisk fråga.

Personen ifråga föreställer sig att dekanrådet är det organ där alla beslut
förankras och beslutas, men att det också sker en samordning av beslut
som fattas på andra ställen. Exempelvis på fakultetsnivå. En samordning
krävs så att det bli ”ekvivalenta beslut”.

Det antyder att det mera handlar om en process mot beslutsfattande och
om att ge uttryck för en hållning, snarare än ett formellt beslutsfattande. I
dekanrådet tycks det vara så att man gemensamt söker känna efter ”var
det finns möjligheter till konsensus”, men ”det händer väl ibland att man
fattar beslut om någonting”. Men ”vi har ju inte heller några protokoll”.
Vilka konsekvenser det informella i konstruktionen kan tänkas ha diskute-
ras i följande avsnitt om samarbete och/eller konkurrens.

Men att det möjligen handlar om ett direkt beslutsfattande ger följande
utsaga en antydan om: ”Det är inte bara så att vi resonerar oss fram till en
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samstämmighet, utan i väldigt många fall formar vi beslut direkt, så att efter-
åt är osäkerheten i hur man ska formulera sig ganska liten.” Man hjälper
rektor och universitetsledningen att fatta beslut, så de kan föra dem vidare
till universitetsstyrelsen. Ytterligare någon beskriver dekanrådet som en
grupp och ett möte som ”svävar mellan olika roller”. Den ena rollen inne-
bär beslutsfattande, inte formellt men väl reellt. Den andra rollen liknas vid
ett akademiskt seminarium. ”Man utbyter synpunkter och diskuterar olika
frågor.” Balansen mellan de olika rollerna beskrivs ha skiftat under åren.

Det finns en förväntan från en del av dekanerna att å ena sidan kanske få vara
dom som bestämmer eller åtminstone vara med i beslutsprocessen. Men det
finns också, som jag uppfattar det, en sorts ovilja eller rädsla för att bli upp-
bunden. Min bild är att dekanrådet blivit lite mer av reellt beslutsfattande. Det
tycker jag nog att det har blivit. Jag skulle vilja kalla dekanrådet för ett förank-
ringsorgan. Det är en roll som ligger ganska nära beslutsorgan, men jag tycker
inte att vi kan påstå att vi är framme vid ett rent, tydligt beslutsorgan. Det tyck-
er jag faktiskt inte.

Som jag tolkar den aktuella styrningspraktiken fattar man möjligen inte
formella beslut, men väl det som uppfattas som reella och verkliga beslut,
och under alla förhållanden blir man som dekan otvivelaktigt involverad i
en rad beslut. Skillnaden mellan ett beslutsorgan och ett förankringsorgan
kan uttryckas som att när dekanrådet beskrivs som ett förankringsorgan,
då fattas besluten antingen på universitetslednings-, universitetsstyrelse-
eller institutionsnivå, medan det när det beskrivs som ett beslutsorgan, in-
nebär att dekanrådet just ”fattar beslut”. Dvs. det jag får så skiftande och
svävande svar på när jag ställer direkta frågor.

Men det viktiga tycks inte vara beslutsfattandet, utan de långa och
principiella diskussioner där olika uppfattningar prövas emot varandra.
Med andra ord processen kring olika ställningstaganden eller ”den aka-
demiska dialog” som kan anses ha bäring på konstruktionen av det aka-
demiska subjektet. Exempel på den rationaliteten framgår bland annat av
följande citat:

Jag uppfattar att kompromissen är moraliskt överlägsen det kraftfulla bilaterala
beslutet. Kompromissen innebär hänsynstagande, alltid en observans på hän-
synstagande. Omröstning är en nödfallsåtgärd. Det gäller i stället för en om-
röstning att hitta en kompromiss och då kan man säga att en kompromiss är
svag. Nej, den är hänsynsfull och den bevarar en kraft för framtiden.346 Den
kan bli en gemensam bas och då är det ledningens uppgift att lirka ihop en bra
kompromiss. Jag känner inget fall där vi gått ut i en viktig fråga djupt oeniga.
Men man löser inte alla frågor på varje sammanträde. Det innebär inget miss-

                                                
346 Dvs. någonting som kan uppfattas som mobiliseringen av en handlingsplattform.
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troende mot ledningen, bara att det är så komplicerade frågeställningar att man
får ta problemhanteringen i flera omgångar.

Kompromissens många tilltalade sidor behandlas bland annat av Björklund
som menar, att om vi inte lyckas eller har tid att övertyga ”är kompromissen
den bästa av metoder som återstår”, medan begränsningarna har att göra
med hur man ser på begrepp som rättvisa och att kompromissen möjligen
passar bättre för intressefrågor än för faktafrågor.347

Genom min deltagande observation blir jag medveten om att det i de-
kanrådet aldrig genomförs något voterings- eller annat liknande förfaran-
de. Däremot ”vädjanden”, ett fenomen som jag senare avser att belysa.
Men när jag tar upp hur det kommer sig att man så sällan reserverar sig eller
anmäler avvikande mening på dekanrådsmötena, menar en av de intervjua-
de, att det på samma sätt som citatet här ovan anger bör ses som ett uttryck
för den kollegiala kulturen. Något som bland annat av Täljedal karakterise-
ras som en missuppfattning.348

Ett annat skäl sägs vara att det inom dekangruppen inte finns några på-
tagligt avvikande uppfattningar eller någon avvikande grundsyn och att
en av dekanrådets främsta förmågor just är att lösa interna konflikter.
”Dom här lite seminariebetonade diskussionerna skapar långsiktigt gemen-
samma synsätt och värderingar.” ”När man går ut från ett möte så ska alla
vara ungefär lika nöjda eller lika missnöjda.” ”Och är man inte nöjd för sin
egen personliga del ska man helst uppleva att det gynnat den egna fakulte-
ten.”

Möjligen kan man tolka uttalandena som en ideal föreställning om
kommunikation och ömsesidighet. Men som det kommer att visa sig fram-
deles finns utsagor som går ut på motsatsen, och att det inom dekanrådet i
några fall anses svårt att gå emot den dominerande diskursen. Det kan ses
som ett exempel på det som jag i det teoretiska kapitlet behandlar som reg-
ler om vad som får respektive inte får sägas i rummet.349 Utifrån sådana ut-
gångspunkter kan det vara fruktbart att fundera över hur det kommer sig
att ett gynnande av den s.k. ”helheten” så förhållandevis sällan förekom-
mer eller föreslås just av gruppen dekaner. Att gränsen ”uppåt” för vad
som blir möjligt att styra just dras vid fakultetsområdet.

Från socialpsykologiskt håll varnas ibland för s.k. ”group-think”, det
destruktiva grupptänkandet av stereotypa uppfattningar om andra och
illusioner av enighet.350 För att om möjligt motverka det och för att anarki
                                                
347 Stefan Björklund (1991).
348 Inge-Bert Täljedal (2000).
349 Michel Foucault (1988) och Gilles Deleuze (1999).
350 Se Kjell Granström (2000) s. 142.
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inte ska bryta ut i möten och sammanträden föreslås att det upprättas en
dagordning som sänds ut i förväg, att det utses en mötesordförande, att det
förs en talarlista, att deltagarna talar en i taget och att man inväntar medgi-
vande för att få yttra sig, att det vid behov sker en omröstning och att det
krävs en närvaro i rummet.

Jag konstaterar att den akademiska praktik jag studerar till alla delar inte
omfattas av dessa rekommendationer, men att jag för den skull inte vill be-
skriva dekanrådsmötena som ett kaos. Det kan förklaras som att den aka-
demiska praktiken inte ser ovan nämnda rekommendationer som förutsätt-
ning för en grupps möjligheter att fungera och fatta beslut, utan att jag för
den skull betraktar dekanrådsmötena i fullt så idealt skimmer som några av
utsagorna ger uttryck för.

Att samarbeta eller konkurrera

Under den tid jag som observatör deltar i dekanrådets möten återkommer
var gång en fast punkt på dagordningen: ”dekanrådets arbetsformer”. Vid
varje tillfälle tar rektor upp programpunkten och jag tolkar det som en am-
bition att involvera dekanerna mer i det gemensamma arbetet. Oftast kom-
mer initiativet i rådet just ifrån ledningen och artikuleras som att nu har vi
planerat så här och vad tycker ni om det. Lika ofta nickar dekanerna och
säger att det blir nog bra med det här.

En annan av rektors ambitioner tycks vara att informera dekanerna om
vad som händer i omvärlden, på såväl utbildningspolitisk som mer allmän
samhällsnivå. När jag under intervjuerna explicit berör frågan om behovet
av omvärldsorientering betonas vikten av information. ”Hur skulle man
annars kunna betrakta universitetet som en helhet?” ”Information är makt.
Kunskap är makt. Det är ingen tvekan om att den information som vi får via
dekanrådet är av intresse.”

Ytterligare en viktig aspekt av dekanrådets funktion tycks vara möjlig-
heten till tätare kontakt dekanerna emellan. Man behöver stöd av var-
andra. ”Jag ser det som en garanti i isperioder för universitetet att dom här
kontaktytorna finns, särskilt när delegationerna har gått så långt så måste
det vägas upp av någonting.”

Jag kan välja mellan att se mina närmaste fakulteter som mina konkurrenter
eller samarbetspartners. Genom dekanrådet får jag veta vilka som är mina fi-
ender och vänner. Jag har fått en information som jag annars aldrig skulle ha
fått. Men det är inte bara ett informationsorgan. Vi påverkas ju av varandra.
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Dekanerna uppfattar sina möten som angelägna bland annat för att det är
ett av få möten över fakultetsgränserna. Från början var man ganska
mycket av främlingar för varandra och hade liten kunskap om varandras
områden, men mycket har förändrats. ”[Rektor] har tvingat två dekaner
som normalt inte samarbetar att prata med varandra. Så att en hel del av
dom tänker mera på hela universitetet det är [rektors] förtjänst.” Ett sätt att
tolka utsagan är att det ingår i rektors strategi att skapa någon form av led-
ningsgrupp, på det sätt som så ofta manifesteras i de rationaliteter för styr-
ning som opererar i nuet. Följande utsaga kan ses som ett exempel på vad
man hoppas uppnå. ”Ett gott samarbete uppstår ur kunskapen om förhål-
landen utanför det egna fältet och märks framförallt i en allt större förmåga
att kompromissa.”

Vid dekanrådsmöten förs inga protokoll eller mötesanteckningar och det
som diskuteras förefaller inte vara bindande för någondera av parterna.
Fördelen beskrivs som att frågor på ett informellt sätt kan diskuteras och
att universitetet med större kraft kan värja sig mot utifrån kommande styr-
ning av olika slag, en central fråga i dekanrådets maktutövande.

När dekanerna har uttryckt en gemensam uppfattning, då måste vi stå för det.
Vi kan expandera vår makt temporärt och vi kan dra oss ur om vi skulle tycka
det var ett trevligt beslut att ta. […] Ett enigt dekanråd som kommer med för-
nuftiga förslag är mycket svårt att hålla emot […] Om man når enighet i den
här gruppen så kan man göra vad som helst. Men sen kommer ju de sektori-
ella frågorna, där en eller två samarbetar. Och det är ju också väldigt starka
band.

Nackdelen med mötets informella karaktär är att de närvarande inte riktigt
kommer ihåg vad som diskuterats och att man endast har vaga uppfatt-
ningar om vad som blir nästa steg när man lämnar sammanträdesrummet.
Möjligen kan det också ses som en bekräftelse på att det traditionellt aka-
demiska beslutsfattandet är oklart. Men när man beskriver det som att den
enskilde dekanen själv har skyldighet att skaffa kunskap om det han be-
höver kan det ses som ett uttryck för en rationalitet för styrning där indivi-
den avkrävs ett mer aktivt engagemang än förut. I det teoretiska kapitlet
beskrivs det som att subjektet ska göras förmöget att styra sig självt, medan
Hultqvist uppmärksammar hur man även i bildningsresonemang just förut-
sätter denna självstyrning.351

Men när jag kopplar det eventuella beslutsfattande till att dekanerna
mer eller mindre hjälper ledningen att formulera beslut så uppstår flera frå-
getecken. Jag blir heller aldrig riktigt klar över om det i något slags

                                                
351 Kenneth Hultqvist (2002b).
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”verklig” mening förs minnesanteckningar av något slag, eftersom det
både tillstås och förnekas. Universitetsdirektören påstås föra anteckningar i
efterhand, men att det inte handlar om diskussionsprotokoll i vanlig me-
ning.

Det som däremot görs klart för mig är, att ju informellare ett organ är des-
to mer betyder personligheterna och desto större potential finns för en
”aktiv ledarinsats”. Med det menas att man som dekan tar sig/ges ett man-
dat på den gemensamma arenan, i dekanrådet. I det sammanhanget diskute-
ras frågan om vad konsensus representerar och problemet med vad som
skapas genom att bara fysiskt delta i dekanrådsmötena. Dvs. utan att ens
yttra sig eller ta ställning till någonting.

”Säger man ja till ett förslag i dekanrådet, trots att man inte fått särskilt
mycket underlag i förväg och definitivt inte hunnit diskutera det på sin
fakultet, kan man få problem på hemmaplan. Framförallt när rektor i efter-
hand går ut och säger att nu har dekanerna sagt ja.” Detta kan i och för sig
korrigeras genom att man i efterhand hör av sig till rektor med frågor eller
där missuppfattningar tycks finnas. För ett antal år sedan ville man också
komma till rätta med det problemet och göra dekanrådet till ett formellt be-
slutande organ.

Då värjde sig ju flera av dekanerna för dom kände att dom då skulle bli koop-
terade. Och det vill dom inte. Då skulle man ju tvingas står för sina ställ-
ningstaganden i en annan utsträckning. Nu kan dekanen säga, jamen det här
var inget beslut Vi tyckte bara lite allmänt sådär.

Ovanstående citat kan möjligen ses som ett uttryck för den besvärliga kon-
flikten mellan liberalism och demokrati som jag berört i det teoretiska ka-
pitlet. Då man som autonom dekan företräder sin fakultets intressen samti-
digt som man har ansvar för konstruktionen ”helheten” Lunds universitet.
Ett spel mellan autonomi och gemensamma skyldigheter och/eller mellan
frihet och bundenhet.

När jag kommer in på hur man vill utveckla dekanrådets roll och mandat
uppstår jämförelser med det som tagits upp på ett s.k. strategiseminarium
tillsammans med universitetsstyrelsens ledamöter under hösten 1998. Då lär
även utformningen av universitetets strategier för framtiden ha diskuterats,
en diskussion som man efterlyser i dekanrådet.

Nu handlar det mest om vad som hänt under veckan. Jag saknar den djupgå-
ende principiella diskussionen. Som det här kring Anställningsordningen, den
är ju fruktansvärt mycket viktigare än vad många inser.
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Utsagan tolkar jag som ett uttryck för de liberala styrningsrationaliteterna
och där en administrativ fråga uppenbarligen har blivit viktig för den här
dekanen. Jag återkommer till problematiken vid flera tillfällen, dvs. hur de
akademiska ledarna numera upphöjts till professionella administratörer och
ekonomer (Osborne, 1995).

Kunskapens roll för utövande av makt och styrning

Professionernas styrning i allianser med stat och andra aktörer

Den diskussion jag berör i min licentiatavhandling, att ”traditions-
bevarare” ofta önskar sig en centralistisk regelstyrning som garanti för na-
tionell likformighet och rättssäkerhet för enskilda, visar sig vara aktuell
även i den här studien. Inte minst för studentrepresentanterna. Likaså kra-
ven på ett beaktande av rättviseaspekter och rättstrygghet vid resurstill-
delning, det som ofta brukar hänföras till det traditionella statliga koncep-
tet.352 Men här preciseras det absoluta kravet för legitimiteten att axla an-
svar och fatta beslut som rör områdesnivån. Disciplinkunskap är det som
ger den nödvändiga ”kompetensen” för ett maktutövande.

”Det är ingen tvekan om att vi kan vår verksamhet så mycket bättre än
vad rektorsämbetet kan, av naturliga skäl.”353 Därför måste rektors vikti-
gaste roll vara att implementera frågor uppifrån, att fånga upp saker som rör
sig i tiden, samhället och vår omvärld och att testa olika idéer för att se vad
som går hem i dekangruppen. Utsagorna ligger i linje med vad man kommer
fram till i Att leda universitet och högskolor där fyrtionio procent av lan-
dets rektorer instämmer i att regeringen är rektors främsta uppdragsgiva-
re.354

                                                
352 ”Regler är att betrakta som stöd och skydd och inte enbart som ofrihet”, skriver
dåvarande rektor vid Uppsala universitet. ”Statsmakternas roll är att styra genom ge-
nerella regler och framförallt inte genom individuella befallningar och genom bevil-
jande eller förvägrande av ekonomiska resurser”. Se Bjuremark (1997) s. 77. Även
studenterna i den här praktiken ser, som det visar sig framdeles, fördelar i regelstyr-
ning, vilket även diskuteras som ett central perspektiv för studenter i allmänhet i Hög-
skoleverkets rapport (2001:30 R) Kollegialitet eller rättssäkerhet?.
353 Här lever fortfarande ”rektorsämbetet” kvar som begrepp, fast det som framgår
av första kapitlet försvann i samband med 1993 års reform.
354 Av (HSV 2000:15 R) s. 53, framgår att det tillsätts en särskild utredning för att
studera och utvärdera högskolans ledning och att denna genomförs i två steg. Första
delen består av en enkätstudie till rektorer och ordförande vid universitet och hög-
skolor, som görs i samverkan med en HSV-utredning Uppföljning och utvärdering av
styrelsereformen. Studien utmynnar i rapporten Att leda universitet och högskolor, En
uppföljning och analys av styrelsereformen 1998 (2000:15 R). Den andra rapporten
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En rektor bör också var mer ideologisk än dekanerna, som huvudsakli-
gen bör ta på sig ”den exekutiva rollen”. Utifrån det synsätt som bygger
på att makt kommer uppifrån eller underifrån och kan struktureras i olika
hierarkiska nivåer, skapas en brytpunkt i mellanrummet mellan rektor och
dekanerna, i dekanrådet. Det tycks också vara här som dekanerna före-
ställer sig att kraftmätningen äger rum, den s.k. maktdelningen. Ett sådant
synsätt skiljer sig radikalt från mitt sätt att se, men i det här sammanhanget
nöjer jag mig med att konstatera, att utsagan förefaller representera en syn
på makt som verkar ha betydelse för hur självuppfattningar konstrueras
och hur kunskap används i den processen.

I det teoretiska kapitlet har jag berört bilden av kunskap, och att vissa
görs till innehavare av en viss bestämd kunskap, skapar styrningens möj-
lighetsvillkor. I den här aktuella praktiken beskrivs kunskap och kompe-
tens som lika med de specifika disciplinernas kunskap, eller åtminstone det
som inryms som fackkunskap inom vissa ämnen och fakultetsområden,
helst sett utifrån ”de stora”. Synsättet påminner om det som diskuteras på
de Wenner-Grenska symposierna i mitten av 1980-talet.

Kunskapen kan också ses i ljuset av den mekanism för inneslutning och
utestängning som gör det lika omöjligt för en rektor att lägga sig i vad som
sker inom ett fakultetsområde, som det är för en dekan att ha synpunkter
på vad som sker inom ett annat fakultetsområde. Ytterligare ett sätt att be-
trakta problematiken är att professionerna har benägenheten att skapa ter-
ritorier kring de egna disciplinerna i ett försök att avvärja inkräktare. Man
gör dem exklusiva och förvägrar obehöriga tillträde. Ett sådant s.k. profes-
sionellt ideal förvägrar andra att utöva styrning. Även en universitetsrek-
tor.

När det gäller dekanrådets möjligheter att utöva makt och styrning är en
central fråga vilken status en viljeyttring eller en reaktion från dekanrådet
ges, både i den egna gruppen och av andra. Då vi i intervjuerna kommer in
på om man vid något tillfälle utmanat, dvs. ”kört över” dekanrådet, så kan
ingen påminna sig att det någonsin har skett.

Det känns i hela mig att det skulle vara förfärligt att göra, därför att det är ju
dom som leder verksamheten. Varken [rektor], [universitetsdirektören] eller
styrelsen kan verksamheten riktigt, därför att det är så stort. Man kan heller
inte begära att dom ska kunna det heller. Jag menar inte att de två inte ska för-
söka driva igenom saker, men man gör det efter att ha diskuterat sig fram till
att så här ska man göra. Och det ligger i den akademiska traditionen att man
gör så. Man ska vara överens eller så ska alla förstå, varför man gör som man

                                                                                                                                
baseras på intervjuer. I (SOU 2000:101) Högskolans ledning redovisas huvudresulta-
ten från den första studien och allt väsentligt från den andra.
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gör. Alla kan ju inte få som dom vill, det inser ju vem som helst. Men att köra
över dom och göra någonting helt annat, att fatta stora beslut utan att ha pratat
med dom, det tycker jag skulle vara alldeles totalt fel.

Jag har också berört hur Latour ställer sig frågan om vad som skulle hända
om endast politiker talade om politik och råttor om råttor och betecknar det
som ”the cold war disciplines” och att det uppenbarligen finns politik, ve-
tenskap, teknologi, marknader, värderingar, etik och fakta som inte kan
inordnas under vetenskapen V.355 Jag har också berört hur Rabinow upp-
märksammar, att även vetenskaplig kunskap går i allians med andra makt-
strukturer och andra relationer av makt.356

Utifrån sådana utgångspunkter kan man anta att det finns andra kun-
skaper (än de professionella – min kommentar) som kan utgöra förutsätt-
ning för utövande av makt och styrning och det intressanta är hur kunskap
definieras, vad den består av och hur den eventuellt kan ”läras in” i de-
kanrådets praktik.

”Organisation och management” som (disciplin-)kunskap

I dekanrådskretsen talar man förhållandevis ofta om behovet av ett ökat
managementtänkande på fakultets- och områdesnivå. Utsagorna kommer
från dekaner som representerar områden som i sina praktiker ofta interage-
rar med samhället i form av näringsliv eller industri.

Motivet för att närma sig en managementstyrning förklaras vara att det
finns en fakultet, ett gemensamt område, en gemensam budget och att man
som dekan ”täcker in ett särskilt område”, en argumentation som jag för-
står utgår ifrån ett funktionalistiskt perspektiv. Eftersom man nätt och jämt
kan styra en fakultet genom ”den omfattande kunskap357 om verksamhe-
ten som finns bara inom ett fakultetsområde”, kan man som rektor inte för-
väntas styra ett helt universitet. Verksamheten är ”för mångfasetterad”.

Här uppstår en paradox i diskussionen om makt och styrning för lärosä-
tesledning och dekanråd, som jag avser att återkomma till. I kapitel 6 förs
en diskussion om hur makt och styrning verkar i och genom dekanrådet, på
den arena som de bland annat delar med universitetsstyrelsen, medan kapi-
tel 7 handlar om hur styrelseledamöterna ser på samma problematik, men
utifrån ett ledamotsperspektiv. Båda kapitlen problematiserar det funktio-
nalistiska synsättet att se på makt som någonting som har en särskild loka-
lisation eller plats som den utövas ifrån.

                                                
355 Bruno Latour (1999).
356 Paul Rabinow (2000).
357 Jag uppfattar det som disciplin- eller ämneskunskap.
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När jag skriver om hur makt betraktas eller utövas i dekanrådets eller
styrelsens praktik, ska det inte förstås som att makt är en personlig förmåga
som dekanerna eller styrelseledamöterna besitter mer eller mindre av. Det
jag snarare försöker beskriva är ett perspektiv på makt och styrning, som
utgår ifrån att det inte finns några tydliga gränser för vad som är
”innanför” eller ”utanför” den aktuella styrningspraktiken. Ett alternativt
sätt att se är det jag behandlar i det teoretiska kapitlet, att med psykologis-
ka redskap styra över det ”psykoterapeutiska territoriet” mot produktivi-
tet, effektivitet och arbetstillfredsställelse.

Där berör jag också olika sätt att se på fältet ”organisation och mana-
gement” och hur det kan betraktas som en disciplinkunskap. Jag har också
tangerat frågan om huruvida denna specifika kunskap kan ses som möjlig-
hetsvillkor för att utöva ett managementledarskap. För i så fall kan man
tänka sig, att det ställs krav på att man som ledare tillägnar sig den specifika
kunskapen vare sig man är jurist, medicinare eller humanist och samtidigt
ledare för ett fakultetsområde.

Då behöver alla dekaner i något slags egentlig mening bli professionella
företagsekonomer eller personaladministratörer för att kunna utöva sin
”exekutiva funktion”. Då borde det inte vara möjligt för någon att axla
detta ledarskap utan att först tillägna sig den specifika disciplinkunskapen.
Vare sig för dekaner eller rektorer. Det skulle vara lika omöjligt för en de-
kan från humanistisk fakultet att kliva över disciplingränsen till medicin
och utöva styrning över den verksamhet som där utövas, som det är för en
rektor att utöva styrning av andra områden än dem hon själv kommer ifrån
och ”har kunskap i”.

Men om managementkunskap i stället är allmängiltigt,358 någonting man
lär sig genom praktisk erfarenhet, då skulle den kunskapen med fördel
kunna skrivas in både i rektorsrollen och i dekanrollen. Att ha ansvar eller
styra över personal och ekonomi kan tänkas ingå i båda rollerna, om än på
olika sätt. Men så görs inte. Inte i den här praktiken. Här är det just deka-
nerna som antas behöva managementkunskap. Inte rektor. Oberoende av
hur man ser på problematiken är det tankeväckande hur man väljer att
skriva in de legitimerande kunskaperna på det sätt man gör. Dvs. hur de

                                                
358 Den fråga man kan fundera över är om det ”allmängiltiga” representerar admi-
nistrativ och ekonomisk (disciplin-)kunskap, det som Thomas Osborne (1995) beskri-
ver som hur de professionella i de nya rationaliteterna för styrning upptas till ekono-
mer och administratörer. Den rationalitet utifrån vilken man förordar storinstitutioner
och ett starkt ledarskap och ställer krav på en ”ny” kunskap, utifrån en organisato-
risk, ekonomisk och/eller administrativ logik.
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olika ledarskapsrollerna konstrueras. Så här säger en av dekanerna på
norr:359

När det gäller ledningsfilosofi så är jag fullständigt autodidakt. Jag har inte
deltagit i en enda ledningsutbildning. Jag har heller inte läst någonting och jag
kan inte säga att jag har någon systematisk plan för mitt agerande, så till vida
att jag funderat efter hur jag vill ha det, hur jag ska fungera som ledare. Det
har jag gjort, men om du frågar vilken skola jag omfattar eller hur jag tänker,
så har jag ingen aning om det. Jag ser på hur jag känner det att fungerar bäst
och jag har rätt lång erfarenhet.

När erfarenhet vid sidan av (den egna) disciplinkunskap(en), skrivs in som
ett specifikt kriterium, vilket antas ge legitimitet för maktutövning, blir det
intressant vilka ”kunskaper” som döljer sig i begreppet ”erfarenhet”. En
utgångspunkt är att erfarenhet representerar ett slags ”praktisk vishet”
som man tillägnar sig genom upplevelser360 och som gör att man utvecklar
en känslighet för komplexa situationer och kan möta dem med lyhördhet
och fantasi.361 När dekanerna uppmanas att definiera vad man menar med
erfarenhet, så har man lika stora svårigheter som att förklara vad man menar
med managementkunskap.

Med budgetomslutning och storlek som grund

När det gäller frågan om vad som ger makt i dekanrådet så kan jag inte för-
neka att jag i tänkandet laborerar med förhandsinställningar som att det
möjligen är det skarpaste intellektuella argumentet som avgör hur den aka-
demiska dialogen förlöper. Ett exempel på hur det kan förhålla sig framgår
av följande citat:

Det är verbal förmåga, personliga egenskaper, att man är allmänt klok. Det har
stor betydelse. Att man inte sitter och pratar i nattmössan för mycket. Den
som kan uttrycka sig väl, men det är också den som kan se lite utanför dom
normala små futtiga budgetdiskussionerna och se lite framåt.

Men jag får också klart för mig att ett områdes ”storlek” kan vara avgö-
rande för vilket mandat man som dekan får eller tar sig i dekanrådskretsen.
Områdets ”budgetomslutning” förefaller uppfattas en dominerande fak-

                                                
359 ”På norr” betyder i dagligt tal matematisk-naturvetenskapliga och medicinska
fakulteterna samt Tekniska högskolan. De ”söderöver” är övriga områdena inklusive
de konstnärliga högskolorna och Lärarhögskolan i Malmö.
360 Martha C Nussbaum (1995; 1997).
361 Bernt Gustavsson (2000).
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tor362 och också en huvudsaklig grund för att bedöma denna storlek. Inte
antalet anställda.363 Och framförallt inte antalet studenter, som är ett kon-
kurrerande sätt att se på storlek. Då rubbas maktordningen, eftersom stu-
denterna på humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet är så många
fler, menar en av studeranderepresentanterna.

Så även om studenter på södra universitetsområdet är lite billigare, så finns det
ju ett väldigt behov att dom femton tusen studenter hörs. Men om man väljer
att se till de pengar som man drar in till universitetet, till fakulteterna, är det en
prestanda man skapar.

De som använder sig av budgetomslutning som mätsticka i mina intervjuer,
väljer ofta att koppla ihop denna storhet med begreppet ”ansvar”. Man
beskriver en närmast naturgiven direktrelation, ”ju större budgetomslut-
ning, desto mer ansvar”. Jag tolkar det som ett tydligt uttryck för en för-
handsföreställning. En alternativ tanke utifrån den citerade studerandere-
presentantens perspektiv skulle kunna vara att dekanernas ansvar kopplas
till antalet inskriva studenter vid fakulteten. Men så görs inte.

Här associerar jag till det jag berört och vad som skrivs in i Högskole-
verkets rapport om ansvar och befogenheter, att begreppen med ett slags
automatik relateras till varandra, vilket även framgår av följande passus.

Om vi inte kan ha befogenheter i förhållande till ansvar så reduceras ju ansva-
ret. Och det tror jag inte är bra för helheten. För det går liksom inte att leda
den här kolossen från ett ställe. Det bara är så […] Jag känner att jag sitter där
mest för att hjälpa [rektor] egentligen. […] rättmätiga befogenheter […] Den
här biten är jag beredd på att ta ansvar för också. […] Jag är mycket angelägen
om att få tillräckliga befogenheter […] det är vad jag är intresserad av just nu.

Här definieras helheten additativt i förhållande till budgetomslutning, och
på min fråga om den intervjuade tror att andra i dekanrådet uppfattar att
han sitter där under förutsättning att han får utöva makt i förhållande till
den storlek i form av budgetomslutning han representerar, får jag veta att
det är ”feltänkt”:

Alltså, jag tror att jag har stort inflytande. Om det beror på att våra sektorer är
stora eller beror på något annat, det vet jag inte. Det kan handla om insikter
också. Vi bör inte glömma bort kunskap och erfarenhet. Glöm inte det!

                                                
362 Dock inte bland alla dekaner och möjligen heller inte hos majoriteten av dekaner.
363 En bedömning utifrån antalet anställda, alternativt studenter, förekommer endast i
ett enda specifikt sammanhang.
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Utsagan skulle kunna tolkas som att ju större budgetomslutning man som
dekan har desto större insikter och erfarenhet får man. Alltså återigen ett
additativt sätt att se på kunskap och kopplar man ihop den med erfarenhet
upprättas en särskild relation mellan kunskap och makt.

Dekanrådet utifrån styrelsens praktik

Från innesluten kollegialitet till (in)officiell ledningsgrupp

Bilden av hur de andra, huvudsakligen universitetsstyrelseledamöter, ser på
dekanrådet är varierande. Jag föreställer mig att det har att göra med den
heterogena sammansättningen och att gruppen har skilda kunskaper och
erfarenheter som bidrar till att skapa de försanttaganden som inverkar på
sätten att tänka kring makt och styrning. Några kommer från samhällssek-
torer och förefaller inte ha så stora kunskaper och erfarenheter av akade-
min, medan en av ledamöterna själv funnits med i dekanrådskretsen tidiga-
re. Det betyder att ledamöterna närmar sig akademin utifrån skilda erfaren-
heter och kunskap, och detta inverkar på hur de ser på utövandet av makt
och styrning i styrelsens regi. Det är alltså dessa försanttaganden som jag i
det här avsnittet intresserar mig för.

Som det kommer att visa sig, framförallt i kapitel 7, stämmer styrelsele-
damöternas uppfattning om hur universitetet ska styras, förhållandevis väl
överens med de rationaliteter för styrning som opererar i nuet, och som
även dekanrådet kan anses vara ett uttryck för. Samtidigt tycks det före-
komma ”en kamp om makt” mellan dekanråd och styrelse, och att denna
har sin utgångspunkt i den legitimitet som skrivs in i det mandat som ges
rätten att utöva styrning.

Huruvida man anses vara legitim att utöva makt och styrning för en
akademisk verksamhet har att göra med vilken kunskap som bedöms som
erforderlig. Dvs. något liknande den diskussion som jag fört om rektors
eller de andra dekanernas legitimitet. Uppenbarligen har denna fråga om
kompetens hos framförallt allmänföreträdarna varit aktuell under lång tid,
vilket inte minst framgår av diskussionerna under de Wenner-Grenska
symposierna på 1980-talet. Ledamöterna i styrelsen betraktar sig emellertid
som fullt kompetenta, till skillnad från flera av dekanerna som uttrycker viss
tveksamhet inför styrelseledamöternas kompetens.

Jag har också sökt belysa hur synsättet på hur universitetet ska styras
och ledas förändras när universiteten får sina externa ordförande, och hur
det uppstår krav på nya kunskaper för att få/ges mandatet att utöva styr-
ning. Det finns också en passus i min intervju med ordföranden som belyser
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hur han ser som en av sina främsta uppgifter att implementera en ny ratio-
nalitet för styrning:

Det första som jag diskuterade med rektor var att universitetet måste ha en
ledningsfunktion och inte bara en universitetsledning 364som bestod av rektor,
prorektor och kanslichef. För att binda ihop universitetet och för att få möjlig-
het till beslutsunderlag för styrelse. Som en möjlighet för rektor och andra att
kunna föra ut sina idéer, diskutera idéer, förankra idéer i hela universitetet. Jag
upplevde att hon behövde skapa någon informell ledningsgrupp för universi-
tetet.365 I detta fallet diskuterade vi de betydelsefullaste dekanerna och från
början var väl tanken att man skulle ha en mindre grupp med dekaner. Men så
småningom kom väl rektor fram till den slutsatsen, att hon inte ville exkludera
dom små fakulteterna från dekanrådet. Därmed blev det den gruppen som i
dag är.

Universitetet beskrivs av ordföranden tidigare ha fungerat som en ”top-
down”-organisation och att rektor ofta varit ensam i beslutsfattandet.
Hans uppfattning är att det ”i allmänhet gick till så” att rektor först gick ut
i organisationen och talade om hur ledningen ville ha det, för att senare
vädra sina ställningstaganden i dekanrådskretsen.

Det tankeväckande är enligt min mening inte om denna bild är sann eller
falsk, utan snarare hur utsagan kan ses som ett uttryck för föreställningar
om en viss sorts rationalitet för styrning som den nye ordföranden omfattas
av. Som att dekanrådet är ”passivt mottagande”, att ”inga gemensamma
ställningstaganden tas för universitetets räkning” och att rektors roll hu-
vudsakligen är ”att informera”. Dvs. en bild av hur den traditionella statli-
ga regelstyrningen med hierarki och funktionalism fungerar och som han
och styrelsen utifrån andra och möjligen ”nyare” rationaliteter borde för-
ändra.

En annan utgångspunkt som andra ledamöter ger uttryck för, är att de-
kanrådet i stället håller på att förändras till den ledningsgrupp som är så
karakteristisk för de rationaliteter som opererar i nuet, det som jag i slutka-
pitlet diskuterar i termer av hur de nya förväntningarna realiseras bakvä-
gen. Ett uttryck för ett sådant antagande är att det visserligen sedan lång
tid tillbaka funnits ett samarbete mellan rektor, dekaner och områdesordfö-
rande, men att dekanrådet på senare tid givits/tagit sig en roll för universite-

                                                
364 Uppenbarligen är det frågor som är viktigare än andra och att ordföranden så
omedelbart ser det så angeläget att föra in de nya rationaliteterna så aktivt, är en pro-
blematik som jag avser att återkomma till.
365 Utsagan kan jämföras med hur den förre rektorn vid universitetet i mitten av
1980-talet går hem från de Wenner-Grenska symposierna och skapar dekanrådet som
ett led i ett försök att bryta ”trögrörligheten” vad gäller förändringar på hemmaplan.
Det tycks handla om att det ”uppifrån” anses behövas förändringar.
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tet som helhet. Det antas bland annat visa sig i den ändrade tågordningen
med det interna remissförfarandet. Det som beskrivs som att det inleds med
att ledningen först formulerar sina ställningstaganden och sedan får verk-
samheten366 yttra sig. Ofta ändras förslaget, ibland till och med på universi-
tetsstyrelsens bord, ”därför att dekanerna så vill”. I själva verket är deka-
nerna ”dom starka”, implicit de som ”verkligen” styr.

Det är egentligen ingen kritik, det är bara att det aldrig har gjorts så förr och är
därför en kraftig markering. Dekanrådet har något slags vetorätt, på gott och
på ont. Just nu är det teknik och naturvetenskap som är områden som har
tyngd, men om det beror på inre kraft eller yttre omständigheter är svårt att
veta, eftersom det är så uppbackat. Styrande är nyttan. Den måste man bejaka.

Huruvida dekanrådet används som hävstång367 i diskussioner och besluts-
fattande visar sig vara en central fråga för många av de intervjuade och
därmed också för mig. ”Jo det gör dom, visst gör dom det. Påståendet gäll-
er om rektor och ledningen i sin argumentation hänvisar till att frågan har
diskuterat i dekanrådet. ”Och det väger tungt.” Jag söker tränga vidare i
hur det visar sig och ställer frågor kring hur dekanrådet eventuellt utmanar
styrelsen.

Det är självklart att dom som är experter, dom som driver verksamheten varje
dag, på dom måste man lyssna. Dom har självfallet en tung position. En klok
styrelse gör det. Men sen kommer det att inträffa, det kan säkert vara andra
prioriteringar, där vi måste våga vara styrelse i den meningen att vi går in och
styr.

Det som sagts innehåller det gemensamma antagandet, att makt- och styr-
ningsrelationerna förändrats under senare år och att det bland annat märks
i remissförfarandet och hur dekanrådet betraktas. Dekanrådet ser sig självt
som en nödvändig förutsättning för att universitet ska fungera, eftersom ett
stort och komplext universitet inte kan överblickas. Ett sådant synsätt ut-
går ifrån att makt är en entitet som måste delas.

Jag har framförallt i det teoretiska kapitlet berört hur vårt sätt att skapa
föreställningar om vad ett universitet är för någonting får sin mening ge-
nom vårt sätt att tala om det. Dvs. de rationaliteter som styr vårt tänkande.
Behovet av delning kan från en sådan utgångspunkt uppfattas så att uni-
versitetet en gång i tiden varit på ett alldeles bestämt sätt, och möjligen så

                                                
366 Jag uppfattar ”verksamheten” som det arbete som utförs av fakulteter och insti-
tutioner.
367 Dvs. att man använder sig av argument som att dekanrådet har tagit den eller den
ställningen, vilket implicit betyder att det är lika bra för styrelsen att rätta sig därefter.
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litet att det kunde överblickas i sina beståndsdelar. Men eftersom det nu
har blivit så stort så måste det delas.

För mig representerar ett sådant synsätt att man utgår från vissa bestäm-
da rationaliteter om vad ett universitet är, vilket kan begrundas utifrån vad
jag i det teoretiska kapitlet och avsnittet ”Att förstå kön och organisation”
beskriver som ”management”. Ett universitet är i första hand en organisa-
tion och möjligen nästan som vilken organisation som helst. Det är om möj-
ligt lika tankeväckande som att så få utsagor går ut på att universitetet
främst är att betrakta som en statlig myndighet,368 medan ännu färre ser
universitetet som organiserandet av en särskild idé.

Ett alternativt sätt att se, är att universitetet främst är att betrakta som en
idé och att organiserandet i stället är ett uttryck för hur arbetet med denna
idé ska organiseras. Men sådana försanttaganden finns det få uttryck för i
det empiriska materialet. I stället tycks den dominerande diskursen i kretsen
de externa styrelseledamöternas bland annat vara, att vetenskap och tek-
nologi är en del av en större ekonomi, och att kravet på medlemmarna är att
fungera som en flexibel arbetsstyrka och vara redo att förflytta sig, beroen-
de på efterfrågan och villkor som ”marknaden bestämmer”.369

Dekanrådet som uttryck för ett funktionalistiskt ideal

Studentrepresentanterna är de som oftast är mest kritiska mot dekanrådet.
Kanske inte mot konstruktionen som sådan, utan mot att det som avhand-
las är dolt för insyn. De får själva inte vara representerade och argumentet
är att dekanrådet inte är ett formellt organ.370 Deras uppfattningar går ofta
ut på att dekanrådet gör allt för att förhindra den styrning som statsmak-
terna försöker åstadkomma, bland annat på områden som jämställdhet och
studentinflytande.

Lunds universitet tror exempelvis att dom är bra på jämställdhet, vilket dom
absolut inte är. Lunds universitet tror att man lyssnar mycket på studerandere-
presentanterna, men det gör man inte.

Jag kommer i nästa kapitel och i avsnittet ”Nyttorationalitet och själv-
känsla” in på hur studenterna ser på jämställdhet och andra fenomen, och
på att de själva är en del av den snobbism som de menar präglar Lunds
                                                
368 Studenterna undantagna.
369 Se Sheila Slaughter och Larry Leslie (1997) s. 202–204.
370 Möjligen kan det vara värt att uppmärksamma att studenterna, efter den här studi-
ens genomförande, numera bereds tillträde till dekanrådets arena, åtminstone såsom
ryktet förtäljer.
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universitet. En liknande kritik har uttryckts mot akademin i andra praktiker
och länder som USA, att universiteten är släpphänta, arroganta och mot-
ståndare till förändringar.

The university now offers no distinctive visage to the young person. He finds
a democracy of the disciplines […] This democracy is really an anarchy, be-
cause there are no recognized rules for citizenship and no legitimate titles to
run. In short there is no vision, nor is there a set of competing visions, of what
an educated human being is.371

Även i den studerade praktiken tycker man att det är självklart att universi-
teten ska vara autonoma och hävda ett kritiskt förhållningssätt, men nu
hittar man genom konstruktionen dekanrådet på nya styrformer som inte
statsmakterna rår på, menar studenterna. Jag förstår det som att man som
akademiker i dag har möjlighet att finansiera sin forskningsverksamhet på
fler sätt än via statligt styrda pengar och att man därigenom gör sig mindre
gripbar för statlig styrning. När den traditionella statliga styrningen urhol-
kas uppfattar den här studenten det som att akademin blir mindre ”styrd”,
ett resonemang som jag menar har flera bottnar.372

Det förefaller även vara så att studenterna inte vill låta sig styras utifrån
andra kriterier än man själv är med och skapar, och att de också är kritiska
till att dekanerna tar sig rollen som ”något slags upplyst position”. En in-
stans i vilken slutgiltiga avgöranden ska tas. Å ena sidan kan det tolkas
som att dekanerna fortsätter att vara så motsträviga som den förre rektorn
upplevde det, när han i mitten på 1980-talet installerade rådet. Å andra si-
dan kan man se det som en lyckad intervention och att de uppträder så
självstyrande som subjekten förväntas göra i de nya rationaliteterna för
styrning. Men huruvida man är överens om målet för styrningen kan disku-
teras och jag återkommer till den problematiken framöver.

Studenterna i styrelserna har visserligen sina möten och antar att lärarna
har sina, men när ärenden tas upp i styrelsen handlar det om vad dekanrå-
det tycker och tänker. Och blir det händelsevis ett nej till ett förslag som
ventilerats i dekanrådet, då kommer ärendet överhuvudtaget inte upp till
något annat beslutande organ. Det betyder, att dekanrådet utifrån student-
representanternas syn är ett beslutande organ och att det därför borde ges

                                                
371 Se William G. Bowen och Harold T. Shapiro (1998) s. 4.
372 Här jämför jag med vad som kommer fram i Kollegialitet och rättssäkerhet, (HSV
2001:30 R) s. 7, där SFS i en skrivelse till regeringen (U21-30/9900) hävdar att det
finns informella (kollegiala) strukturer som styr landets lärosäten. Eftersom kollegiet i
realiteten bestämmer över sig självt anses det leda till utrymme för inkonsekvens och
godtycke i beslutsfattandet.
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studentrepresentation. Studenterna menar också att dekanrådet blivit en
maktfaktor att räkna med.

När studeranderepresentanterna söker tolka hur andra i styrelsen kon-
struerar sina föreställningar om vad dekanrådet är, så menar de, att den
externe ordföranden från början är negativ, men att han så här i efterhand
förstår att rådet är bättre att ha än att inte ha någon ledningsgrupp alls.
Dekanrådet är alltså det enda alternativet. Som stöd för ett sådant anta-
gande hänvisar man till att ordföranden i början av 1998 talade mycket om
instansen styrelsen, medan han nu allt oftare stödjer sig på dekanrådet. En
av studenterna ser det som en eftergift och att ordföranden nu tvingats
acceptera dekanrådet som universitetets verkliga ledningsgrupp.

Att studentrepresentanterna är kritiska till dekanrådets maktutövning
ska däremot inte uppfattas synonymt med att man är emot den decentrali-
sering som kom till stånd under 1990-talet.373 ”Det är angeläget att fakul-
teterna får agera fritt, men det får aldrig skymma sikten för var besluten
verkligen tas.” Därför är det ett demokratiskt problem när ett organ å ena
sidan är informellt, å andra sidan något som så ofta hänsyftas till. ”Som
student tycker jag det är ett enormt problem. Det är tydligt att det är deka-
nerna som bestämmer och att makten finns i dekanrådet.” Det tolkar jag
som ett sätt att se på makt som någonting uppnått, ägt och inneslutet. Dvs.
att makt kan ”skrivas” i olika sorters mandat eller organ på ett sätt som gör
att vissa just blir innehavare av en makt som kan utövas mot någon annan,
en problematik som jag återkommer till i det avslutande kapitlet. Implicit
finns också en antydan till misstanke om dunkla syften, då arenan trots
påstötningar från de studerande fortsätter att vara sluten.

Avståndet mellan studeranderepresentanterna och andra ledamöter kan
också förstås som att: ”Studenterna vill vara med överallt därför att dom
tror att det händer så märkvärdiga saker i sådana här grupper. Det trodde
man själv när man var yngre. Det är klart att dom har stor makt och man vet
att man måste rätta sig efter dem.”

Studeranderepresentanterna visar ett stort intresse för hur makt utövas,
framförallt dekanernas del i den processen. Under den empiriska fasen ven-
tileras många bilder av hur dekanrådet används: som ”murbräcka”,
”trampolin för de redan starka”, ”vetoinstans”, ”garant för någon sorts

                                                
373 Samtidigt kan just denna passus ses som en paradox när det gäller studenters per-
spektiv, särskilt när studenternas utsagor i den här studien begrundas i relation till
HSV-rapporten Kollegialitet och rättssäkerhet (HSV 2001:30 R). Å ena sidan är man
positiv till den decentralisering som innebär att staten styr mindre och å andra sidan
önskar man att staten uppträder mer som den regelstyrare den tidigare var.
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akademiskt kvalitetstänkande” och inte minst som ”en källa till verklig
kunskap”.

De roll som kunskap spelar när makt utövas har diskuterats i samband
med hur processer för utestängning och inneslutning strategiskt kan ut-
övas över individer eller grupper av individer. En av studeranderepresen-
tanterna exemplifierar med när universitetet i olika ställningstaganden
”svänger sig” med dekanrådet som argument för eller emot olika ställ-
ningstaganden, och att man när man sitter i styrelsen finner att dekanrådets
uppfattning är ett väldigt tungt vägande ord. ”Ibland tycker vi att vi
stångar oss blodiga mot en stor vägg som vi inte kan spräcka. Det finns
också tillfällen när dekanrådet går in med sin äckliga vetorätt”. Ett konkret
exempel är arbetet med den nya forskarutbildningen och när man på lä-
rosätet i samrådsförfarande nått fram till ett gemensamt förslag.

Så blir det bara stopp. Och vi fattar ingenting. Vad är det som har hänt? Och
då visar det sig att då har dekanrådet sagt sitt. Vissa i dekanrådet, vissa tunga i
dekanrådet. Till exempel medicinska fakulteten. Nä vi vill inte. Ohoj uppror,
medicinarna vill inte. O hjälp, ungefär va. Och då ser man att det spelar ingen
roll att majoriteten vill, om medicinarna inte vill. Officiellt får vi inte reda på
varför, utan vi får prata med medicinarstuderanderepresentanterna. Har ni hört
någonting? Hur går diskussionen i er fakultetsstyrelse? Vad är sagt?

Nyckeln till dekanrådets möjligheter till maktutövning är enligt studerande-
representanterna den intakta bilden av enighet utåt, vilken också grundas
på en inre tyst överenskommelse: ”stödjer jag din fakultet denna gång så
kan min fakultet påräkna stöd en annan gång”. Just det här kan ses som
ett uttryck för resonemangen om allianssystem, men också som det en av
dekanerna själva berör, ett tänkande kring kompromisser. Att ena gången
är det den ena fraktionen som vinner och nästa gång är det den andra och
att man söker bemöda sig om att kompensera tidigare orättvisor.

Man håller mycket starkt ihop ”och det har ju vi studenter också listat
ut, att vi behöver också hålla ihop om vi ska kunna ha någon påverkan”.
Dekanrådet skulle därmed anses ha kommit fram till ”det ideala”, att aldrig
gå emot utan snarare stötta varandra. Åtminstone utåt.

Om en dekan för fram något så backar dom andra upp honom så att man alltid
får ett enigt dekanråd. Dekanrådet är aldrig splittrat, det är spännande men
dom är aldrig splittrade. Och då är det ju omöjligt för [rektor] och [universi-
tetsdirektören] att gå emot ett enigt dekanråd. Så i stället för att säga som det
kanske har varit, så backar man alltid upp varann.

Ett annat exempel på dekanrådets medagerande i maktutövningen vid
Lunds universitet rör arbetet med Kvalitetsutvecklingsprogrammet. Här
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uppfattar studeranderepresentanterna att man i enskilda diskussioner får
med sig en av dekanerna på sin linje. Men efter ett dekanrådsmöte uppträ-
der samma ledamot solidariskt med dekanerna i dekanrådskretsen och då
blir ståndpunkten från den aktuella fakulteten den rakt motsatta. Det är
inget ”man längre förvånas över”. Man tar kontakt med lärosätets rektor
för att diskutera vissa omskrivningar och får då svaret: ”det här har disku-
terats med dekanrådet och där ville man ha det just på det här sättet”. Det
betyder att dekaner och dekanrådet tillerkänns rätten och legitimiteten att
fälla det yttersta avgörandet.

Jag har inget emot att rektor, prorektor eller universitetsledningen har starka
åsikter, men jag skulle uppskatta om de någon gång gick på tvärs mot dekan-
rådet eller ett fakultetsremissvar. Men man har inte ens en egen linje. Man
skaffar sig inte en egen åsikt, utan är bara några slags myndighetsutövare. Och
det tycker jag inte att dom ska vara.

Men hur det förhåller sig med enigheten kan man fundera över, när bilden
splittras i det som blir ”dekanerna på norr” och ”dekanerna söderöver”.
Av intervjuerna framgår vid åtskilliga tillfällen och lite oberoende av teman,
att den är en utbredd uppfattning att dekanerna på medicinska och mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteterna och Tekniska högskolan inte vill
ha ”ett starkt centrum”, dvs. en stark universitetsledning, utan en egen
stor handlingsfrihet. Som jag förstår det vill områdena själva styra över sina
medel och är också ”oroliga för att styrelsen ska styra för mycket”.

Det som har hänt i samband med rektorsvalet är att dom tre naturvetenskapligt
baserade fakulteterna har bildat en särskild grupp och med ambitionen att
sköta så mycket som möjligt själva. De tycker att man skulle omorganisera
universitetet så att de tre naturvetenskapligt inriktade fakulteterna bildar var sin
fakultet och resten blir en gemensam. Naturligtvis till samhällsvetares och hu-
manisters stora förargelse. De tre fakulteterna värderar sig själva som lite vik-
tigare, lite angelägnare och de övriga erkänner det i någon sorts mening.

Mot denna bakgrund kan man möjligen ana att lärarrepresentanten i styrel-
sen, tillika rektor på Tekniska högskolan, har ett alldeles specifikt mandat
när han närmar sig styrelsens bord. Ett tema som berör det, diskuteras fram-
över som den ”Floedgrenska-Johannessonska pakten”.

Men hur studeranderepresentanterna betraktar skillnaderna mellan dem
på norr och dem söderöver kommer bland annat fram i följande citat som
gäller hur man kommunicerar:

Dekanerna söderöver är mer vana vid det kollegiala samtalet. Man går inte rik-
tigt i clinch med folk, i förhandlingssituationer och så. Det anses inte riktigt
fint och passande. Dom andra fakulteterna möter näringslivet och det omgi-
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vande samhället, vilket gör att dom blir bättre på att driva sin linje med dom
medel som står till buds. I och med att man (LTH) kan vara en självständig
högskola så gör ju också det att man inte känner sig så hemma i gamla tradi-
tioner. Önskan till självstyre är större.

Dekanrådet betraktas av studeranderepresentanterna som ett både diffust
och anonymt organ, speciellt när man omger sig med bilden av att man inte
fattar formella beslut, utan mest är ett forum för fakulteterna att diskutera
gemensamma frågor i. I och med att rådet aldrig uttrycker sig i form av ge-
mensamma skrivelser eller offentliga sammanhang så ”finns dom inte” i
någon egentlig mening och behöver därmed ”inte stå till svars”.

Men ändå sägs det om rådet att det kan bruka makt för att fälla avgö-
randen. Det avgör vilken kunskap som görs till sann i en foucauldiansk
bemärkelse, vilket av en ledamot ses som att ”dom är ju verksamhetsföre-
trädare som rimligen kan en hel del och därmed bör man lyssna på dem”.
”Lägger man fram ett förslag i styrelsen som man vet att dekanerna är
överens om, då väger det väldigt tungt. Då finns det skäl att lyssna.”

Med koppling till vad som tidigare diskuterats har det parallellt med de-
kanrådet åtminstone existerat en ”skuggdekankonferens”. Den består av
möten mellan dekanerna och utan rektor och anledningen beskrivs vara att
det är många frågor som dekanerna själva behöver diskutera. Även mindre
sammankomster förekommer, som de mellan de tre dekanerna för matema-
tisk-naturvetenskaplig fakultet, liksom en mängd direktkontakter dekaner-
na emellan.

De tre dekanerna för medicinsk och matematisk-naturvetenskapliga fa-
kulteten och Tekniska högskolan träffas relativt regelbundet på lunchmö-
ten tillsammans med sina kanslichefer för att diskutera gemensamma frågor.
Man säger sig vara medveten om att man inte är så förtjust i det från uni-
versitetsledningens sida, men har svårt att se varför man skulle låta bli. Man
beskriver sammankomsterna som ”ett redskap för att hantera saker och
ting”. På frågan om det kan uppfattas som en maktkoncentration374 är
svaret: ”Ja det är klart. Det är inget konstigt med det i och för sig. Vi repre-
senterar ju tre fjärdedelar av Lunds universitet om man ser den totala
mängden folk.”

Att det förekommer en mängd olika aktiviteter vid sidan av dekanrådet
kan säkert ur en mängd olika aspekter betraktas som naturligt. Men man
kan också fråga sig på vilket sätt konstruktionen dekanrådet förhindrar,
utesluter, begränsar eller tystar den diskussion som inte ges utrymme i de-

                                                
374 Här kan man möjligen se det som att jag som intervjuare förleder den intervjuade
att tänka essentiellt.
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kanrådet, och som hänvisas till att komma fram annorstädes. Apropå vad
som sägs och inte får sägas i rummet.

I samband med mina intervjuer lägger jag märke till ett förhållande som
jag vill beskriva som ”ju mindre man vet desto mera föreställer man sig”.
Hos de intervjupersoner som på något slags skala befinner sig längst bort
från den aktuella praktiken, finner jag de mest blommiga och ofta negativt
laddade konstruktioner om vad dekanrådet representerar.

Man föreställer sig att dekanerna sammanstrålar för att behålla så myck-
et som möjligt av inflytandet i kollegiet, underminerar den demokrati som
till äventyrs finns, analyserar akademiska frågor, konspirerar, klår varandra
för att få pengar och slår vakt om sina intressen, ägnar en stor del av tiden
åt att bekämpa varandra och att stämningen troligen är ”ganska härsken.
”Men trots allt detta uppvisas en starkt enighet utåt.”

Jag väljer nu att avsluta kapitlet med en sammanfattning av hur dekan-
rådet konstrueras, såväl av mig som av intervjupersonerna i det empiriska
materialet.

Sammanfattande kommentarer

Som framgår av min berättelse om dekanrådet vid Lunds universitet be-
skrivs det dels som en historisk konstruktion, men också som en relativt ny
företeelse och med rötter från 1980-talet. Tillkomsten kan ses som ett ex-
empel på den rationalitet för styrning som uppträder vid den här tiden och
mindre som en reaktion mot några antika ideal.

I processen av makt och styrning ser dekanerna sig själva som de kom-
petenta rådgivare som en rektor och en styrelse behöver för att leda en
sådan mångfasetterad verksamhet som ett universitet. Legitimiteten grun-
das dels på den specifika kunskap om verksamheten som de själva besitter
(den egna disciplinkunskapen), dels på den tyngd (eller entiteten storlek
utifrån ett sätt att definiera) och de befogenheter som kopplas till den bud-
getomslutning som de är ansvariga för, liksom slutligen och möjligen utifrån
den kompetens (disciplin- eller erfarenhetsbaserad kunskap) dekanerna
besitter i fältet ”organisation och management” och som möjligen ska upp-
fattas som en kunskap om administration och ekonomi, på det sätt som Os-
borne ger uttryck för.375 Härigenom konstrueras den relation mellan kun-
skap och makt som utgör styrningens möjlighetsvillkor.

I kapitlet diskuteras hur allianssystem på ett verksamt sätt kan bidra till
skapandet av discipliners territoriella rättigheter och härigenom också möj-

                                                
375 Thomas Osborne (1995).
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ligheten att styra. Den specifika kunskapen inom ett avgränsat fält (disci-
plinkunskap) kan också fungera som en komponent i de utestängningsme-
kanismer som ger möjlighet att hävda autonomi. Ingen, vare sig rektor, sty-
relse eller någon annan dekan, ”har kunskap nog” för att lägga sig i någon
annans område. Det tankeväckande med en sådan definition är att det inte
är möjligt för någon enskild person att styra ett universitet. Den enda tänk-
bara utgångspunkten för att styra grundutbildning, forskning och forskar-
utbildning, är från fakultetsområdet, samtidigt som den stora andelen ex-
ternfinansiering av forskningsverksamhet just visat att den enskilde forska-
rens autonomi i praktiken också garanteras just mot fakultetsledningen.

Dekanerna hyllar den kollektiva gemenskapen och man behöver var-
andra, särskilt i istider. I dekanrådet kan man ventilera åsikter och idéer,
diskutera strategiska frågor, åstadkomma fördelning av medel på lärosätes-
nivå, bidra till bilden av enighet utåt och inte minst gemensamt söka det
som ger ”verkligt gemensamma värderingar”. Dekanerna vill styra men
inte fatta formella beslut. Däremot ser de sin roll som att hjälpa rektor och
ledningen att fatta beslut, så att dessa kan föra dem vidare till universitets-
styrelsen. Men den beskrivningen skrivs inte under av alla, framför allt inte
av studeranderepresentanterna, som ser dekanrådet som en informell veto-
instans, särskilt när det gäller frågor om jämställdhet och studentinflytande.

När jag analyserar det empiriska materialet så konstaterar jag, att ju läng-
re bort intervjupersonerna befinner sig ifrån dekanrådets maktutövande
praktik, desto mer negativt laddade förefaller uppfattningarna om dekanrå-
det vara. I några intervjuer beskrivs hur den nye ordföranden använder sig
av dekanrådet på det sätt man möjligen använder sig av en ledningsgrupp i
näringslivet. Å ena sida märks rådet mer än tidigare, i remissförfarandet och
i kvalitetsarbete, å andra sidan existerar det inte, i och med att det aldrig
uttrycker sig i form av skrivelser och annat. Det innebär visserligen en mot-
sägelse, men skulle det vara på det viset att dekanrådet inte märks, då be-
höver man heller inte, som studenterna påpekar, stå till svars för någonting.

Efter denna heterogena beskrivning av vad dekanrådet är övergår jag
nu till att behandla hur man internt inom rådet konstruerar sig själva och
varandra.
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KAPITEL 5: Identitetsskapande ritualer

Inledning

I det här kapitlet är min avsikt att behandla problematiken med hur det
kommer sig att vissa av dekanerna i dekanrådets praktik upplevs och upp-
lever sig själva som mer viktiga än andra, medan andra upplever sig eller
ges/tas rollen som mindre viktiga och inte blir hörda i samma utsträckning.
Utifrån ett politiskt epistemologiskt perspektiv brukar detta uttryckas som
ett intresse för hur man konstruerar sig själva som subjekt och som sär-
skilda identiteter. Det betyder för den här avhandlingen, att jag söker
uppmärksamma hur dekanerna karakteriserar sig själva och andra och hur
de också tillskriver och tillskrivs särskilda identiteter. Allt detta ges enligt
min mening betydelse i utövandet av makt och styrning i dekanrådets
praktik.

Mitt intresse rör också hur dessa identiteter skrivs in på ett slags kollek-
tiv nivå och hur man inom en fakultet eller ett ämne tilldelas specifika ka-
rakteristika både av sig själv och andra. Exempelvis att medicinare skulle
vara mer konstruktiva än humanister när det gäller att åstadkomma kvalitet,
eftersom de är ”lagda åt just det hållet”. Från min utgångspunkt handlar
sådana utsagor bland annat om, att det är med en viss sorts kunskap som
dessa konstruktioner låter sig göra. Som jag säger i det teoretiska kapitlet:
Subjektet görs å ena sidan till kunskapens objekt och å andra sidan till
subjekt för den kunskap som produceras.

En annan utgångspunkt för det här kapitlet är tänkandet kring ranking
och rangordning, som jag uppfattar som så signifikativt i de rationaliteter
för styrning som opererar i nuet. Framförallt hur det inverkar eller kan upp-
fattas i den styrningspraktik som jag valt att studera. Dvs. om och i så fall
på vilket sätt som dekanerna ägnar sig åt att jämföra sig med varandra och
med vilka teknologier, övningar eller uttrycksmedel som det görs. En sådan
utgångspunkt är skeptisk till föreställningar som att det alltid har förekom-
mit jämförelseakter i akademin och att jämförelser närmast är att betrakta
som ett uttryck för ”ett vanligt mänskligt fenomen”.

Just förhållandet att uppfatta fenomen som ”naturliga” eller ”en gång
för alla givna” har jag behandlat i det teoretiska kapitlet. Där berör jag
också att anhängare av en ideal kunskapssyn betraktar identiteten som en
essentiell kärna, medan identitet utifrån en kommunitaristisk utgångspunkt
snarare har att göra med vem man vill vara, hur man beskriver sig själv och
de ideal man eftersträvar. Ytterligare ett synsätt, och ett som jag själv om-
fattar, är att det inte existerar något essentiellt ”jag” och att identiteten
realiseras genom föreställningar och alltid är under process och alltid är i
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färd med att produceras och transformeras genom de diskursiva praktiker-
na.376

Det är alltså utifrån denna utgångspunkt som jag begrundar och över-
väger hur skilda identiteter skrivs in såväl i dekanrådet som i de lednings-
mandat som de olika dekanerna upprätthåller/tilldelas för sina respektive
områden. Det får också den praktiska konsekvensen, att jag intresserar mig
för de tekniker och mekanismer som verkar i de skapelseprocesserna.

I det teoretiska kapitlet har jag bland annat diskuterat att ett universitet
inte finns före talet om det och att det får sin mening beroende på vad vi
föreställer oss att idén med ett universitet är.377 Det betyder exempelvis för
företeelsen Lunds universitet, att när det omtalas i min berättelse är det rös-
terna i det empiriska materialet som tillsammans med mig konstruerar eller
skapar mening i vad som är Lunds universitet och universitetets särskilda
identitet. Ingenting annat. Lunds universitet är självfallet så mycket mer.

En vanlig föreställning som jag möter i diskussionerna om vad universi-
tetet kan tänkas vara, går ut på att Lunds universitet är en kollegial organi-
sation där beslut fattas av kollegor gemensamt. Det som skiljer ett universi-
tet från högskolor och andra organisationer och företag, är forskning. Men
i och med att dekanerna uppfattas eller anser sig vara representanter just
för den verksamheten får de en alldeles särskild ställning, menar en av stu-
deranderepresentanterna. ”Därför hävdas forskningen hela tiden. Utbild-
ning kan vilken högskola som helst ge.”

Det man från studenthåll på det här sättet ger uttryck för, kan utifrån ett
annat perspektiv möjligen te sig lite förlegat och innebära att man skapar
en motsättning mellan företeelserna högskola och universitet. Med en an-
nan utgångspunkt kan utbildning och lärande ses som delar i en forsk-
ningsprocess och på motsvarande sätt kan forskning ses som ett uttryck
för ett lärande. Gränsdragningen mellan forskning och lärarande blir ännu
mer komplex, när man inom vissa delar av akademin numera ”anställer”
doktorander i färdigformulerade forskningsprojekt. Dvs. under den tid som
de är föremål för en lärandeprocess.

När jag nu i den fortsatta berättelsen skapar objektet Lunds universitet,
gör jag inte anspråk på att omfatta vare sig kroppen eller det samlande tän-
kandet kring den kollektiva kroppen Lunds universitet. På samma sätt för-
håller sig aktörernas beskrivningar av andra universitet och högskolor. De
är vad intervjupersonerna gör dem till, i sina och i mina ögon. Med dessa
förklaringar hoppas jag det blir uppenbart, att det är de bilder som aktörer-

                                                
376 Stewart C. Clegg (1998).
377 Catharina Landström och Åsa Smedberg (1999); Paul Rabinow och Hubert Drey-
fus (1983); m. fl.
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na skapar och omger sig med, som jag är intresserad av, och inte något
slags verkligare verklighet som skulle gå att finna.

Mötesordningens disciplinerande mekanismer

När storleken ges betydelse

I dekanrådsmötena från juni till december månad under 1998 deltar jag som
observatör. Med den beskrivningen söker jag uppmärksamma rollen som
en handling,  som påverkar vad som utspelar sig i mötesrummet. Det före-
faller vara en ganska orimlig tanke, att en helt främmande person plötsligt
befinner sig i det som av studenterna betecknas som ”det allra heligaste”,
utan att det skulle ha någon betydelse för sammanhanget. De konsekven-
ser och uttryck som mitt deltagande kan tänkas föra med sig behandlas i
metodavsnittet, men blir också närvarande under hela forskningsprocessen.
Inte minst i analys- och skrivfasen.

Under mitt deltagande observerande förstår jag en av ledningens strate-
gier som att utveckla samarbetsformer och att involvera samtliga dekaner i
processen ”dekanrådet – en gemensam angelägenhet”. I det teoretiska
kapitlet diskuterar jag det som en känsla för helheten. Hur det går till har
jag delvis reflekterat över i föregående kapitel, men att det tycks vara svårt
att skapa engagemang för denna helhet framgår bland annat av följande
utsaga från en av dekanerna.

Jag är i stor utsträckning självkritisk därför att jag har inte orkat eller idats att
engagera mig mer i dekanrådet. Vi har mycket riktigt fått erbjudanden, men vi
har inte orkat. Jag tycker dock att dekanrådet är ett steg framåt i förhållande till
dekankonferensen och dekankonferensen är många steg i förhållande till hur
det var tidigare. Men det har samtidigt blivit en mer komplex verksamhet.

I diskussionen om storlek används aldrig antalet anställda i diskussionen,
utan i stället entiteten budgetomslutning. Jag väljer därför, för att inte ham-
na i någon diskussion om vad som är sant eller falskt eller olika sätt att vär-
dera storlek, att lämna de olika sätten att beräkna storlek därhän. Om man
ska räkna antalet anställda, studenter eller den fysiska yta som verksamhe-
ten bedrivs på, för att avgöra om man bedriver stor eller liten verksamhet.
För mig handlar det mera om hur man som dekan konstruerar sitt makt-
mandat, och där storlek uppenbarligen ges betydelse, vare sig det rör sig
om budgetomslutning, antalet anställda eller antalet studenter inom respek-
tive områden.
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I det empiriska materialet används i princip alltid budgetomslutning när
storlek ska beskrivas, medan antalet anställda endast förekommer i ett enda
fall. Antalet studenter används endast av de intervjuade studentrepresen-
tanterna. Några av dekanerna använder sig överhuvudtaget inte alls av
begreppet storlek och talar inte i den typ av termer. Hur som helst kan kon-
struktionen att man bedömer sig och sitt fakultetsområde just utifrån ett
visst sätt att beräkna storlek, ses som ett uttryck för hur ett maktmandat
skapas eller tilldelas i den aktuella styrningspraktiken. Storleken ges en
betydelse.

Inför varje dekanrådsmöte översänder rektor med några dagars framför-
hållning en dagordning till dekanerna med några korta, sammanfattande
rubriker om vad som ska tas upp:378 ”Hänt sen sist”, ”Externa kontakter”,
”Frågor gemensamma för Lunds universitet”, ”Aktuellt från områdena,
10:e området och gemensam service”. Ibland, men långt ifrån alltid, precise-
ras innehållet i punkterna. Det kritiseras av någon av dekanerna som menar
att man från ledningens sida borde förbereda ärendena lite bättre. Trots det,
förefaller det som om de allra flesta ser positivt på de fasta punkterna, som
numera utgör strukturen för dekanrådets agenda.

Det innebär visserligen att dekanerna kan komma till dessa möten och
vara alltifrån helt oförberedda, eftersom man inte kan utläsa vad som döljer
sig bakom rubrikerna, till att vissa frågeställningar är så preciserade att har
de hunnit ventileras på områdesnivå före mötet. Dvs. någon form av för-
ankringsprocess utifrån ett hierarkiskt eller representativt mandat har givits
tillfälle att äga rum.

Att jag nämner att agendan inte är känd i förväg ska inte tolkas som att
jag värderar det som någonting negativt. Ett sådant handlande kan betrak-
tas på olika sätt och jag har också i föregående kapitel spekulerat i att en
av dekanrådets roller uppfattas som relationsskapande på ett personligt
plan, och då kanske det inte behövs så mycket förankring i förväg på
hemmaplan. En annan aspekt kan tänkas ha att göra med om man ser de-
kanrådet som en ledningsgrupp eller som ett löst sammansatt nätverk av
områdesföreträdare och därför blir agerandet aldrig rätt eller fel, utan möjli-
gen mer eller mindre önskvärt beroende på syftet.

Men genom att skapa möjligheter att förankra frågor i förväg åstad-
kommer man den konflikt som jag berört i det teoretiska kapitlet.379 De-
kanrådet blir ett slags mellanting av representativitet och helhetsintresse,

                                                
378 Visserligen gjordes det inte från början under min deltagande observation, men
mot slutet utvecklades en mall för agendan, som sägs ha tillkommit på inrådan av
dekanerna.
379 Barry Hindess, (1995).
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och dekanen ställs inför att antingen betraktas/betrakta sig som sitt områ-
des representant eller att tillhöra en ledningsgrupp med allt vad det inne-
bär i de rationaliteter för styrning som verkar i den aktuella praktiken.

Det är i det här sammanhanget som empirin från den deltagande obser-
vationen ges/får en alldeles särskild betydelse. Inte för att jag föreställer
mig att det jag observerar sker utifrån något slags neutral utgångspunkt
eller tror mig kunna avspegla sanningen själv. Utan snarare, att jag utifrån
observerandet och s.k. ”primära igenkänningar” kan upptäcka och tala
om de fenomen som jag uppfattar som intressanta och som jag kan proble-
matisera utifrån.380 Såväl i de intervjuer som följer på observerandet och i
analys- och skrivprocesserna. Det är också i den deltagande observationen
och i den parallella läsningen av Foucault som jag uppmärksammar disci-
plineringsteknikerna ”bekännelsen”, ”ranking” och ”rangordning”.381

I den berättelse som nu följer presenteras hur tillämpningar av dessa di-
sciplineringstekniker kan förstås i dekanrådets praktik.

Att vilja ”bekänna”

Bakom rubrikerna ”Hänt sen sist” och ”Externa kontakter” framträder
bekännelsen. Här berättar ledningen och dekanerna för varandra om de
kontakter de haft med statsmakterna, med andra universitet och kollegor
och med representanter för andra organ i samhället. Ofta från möten i regi-
onen. Det rör sig om möten mellan fysiska personer där man på ett eller an-
nat sätt representerar lärosätet. Men också om vad som skrivs i tidningar
och tidskrifter om personer och om institutionen Lunds universitet.

Beroende på vilka kunskapsteoretiska utgångspunkter som man har,
kan en sådan rapportering betraktas på olika sätt. För att synliggöra och
utmejsla mitt eget perspektiv, berör jag helt kort hur jag uppfattar att en
tolkning skulle kunna te sig utifrån en ”ideal föreställning” och utifrån det
jag uppfattar som ett ”kritiskt och kommunitaristiskt perspektiv”. Därefter
fördjupar jag mig i en analys utifrån det politiskt epistemologiska perspek-
tivet.

Som jag uppfattar en ideal föreställning av dekanrådets mötesritual be-
kännelsen innebär den, att det som berättas rör sig om objektiva eller sanna
skildringar om vad som avhandlats i dessa möten, hur delaktigt Lunds uni-
versitet är genom sina representanter och hur väl man står sig i konkurren-
sen. Utifrån en sådan utgångspunkt betraktas bekännelsen som en spegel-
bild av verkligheten, en sorts sanning som ”verkligen” inträffat.

                                                
380 Michel Foucault (1993).
381 Michel Foucault (1998).
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Att se bekännelsen eller rapporteringen ur ett kritiskt perspektiv, förstår
jag som att intressera sig för vad som döljer sig bakom dessa berättelser och
hur den ”egentliga” berättelsen ser ut, den som borde berättas. En sådan
syn utgår ifrån att vår tolkning av oss själva inte enbart kan betraktas som
en syn på verkligheten eller skiljas från verkligheten själv.

Från kommunitaristiska utgångspunkter talar man mera om ”horisonter
av starka värderingar” och ”samspråksvävar”. Utifrån en sådan utgångs-
punkt handlar rapporteringen eller bekännelsen i dekanrådet om de bilder
man av olika underliggande skäl vill föra in på den gemensamma arenan.
En analys utifrån ett sådant perspektiv utgör då ett sätt att söka få fatt på
dessa skäl.

Men mitt intresse är inte att söka efter dolda tankar eller gömda motiv,
som avslöjas av framställningarna i sig.382 Jag intresserar mig heller inte för
om de ”objektiva” bilder som presenteras i dekanrådet är sanna i något
slags verklig bemärkelse, utan söker i stället rikta in mig på vad det är som
gör, att man säger det man säger. Ett annat sätt att uttrycka det är, att jag
intresserar mig för de rationaliteter som styr dekanrådets praktik, dvs. de
regler som upprättas för vad som kan, förväntas eller ska sägas och vad
som inte bör föras upp på bordet.383

Hellre bör man försöka definiera de olika sätten att inte tala, hur de som får
och de som inte får tala fördelar sig, vilken typ av tal som är tillåten och vilken
diskretion som krävs av bådadera. Det finns inte en tystnad utan flera tystna-
der och det är en del av de strategier som ligger under allt tal och genomträng-
er det.384

Det betyder att jag bland annat studerar talordning och taltid, vilka som tar
sig/ges stort utrymme, vilka som håller låg profil eller alternativt trycks till-
baka, vilka uttryck för allianser som kan uppfattas i rummet, vem som stöd-
jer vem och hur motkrafterna yttrar sig. Med en annan könsfördelning i
dekanrådskretsen skulle iakttagelserna antagligen kunna bli ännu mer in-
tressanta, men det faktum att rektor än ensam kvinna i gruppen väcker en
hel del associationer.

I det teoretiska kapitlet berör jag bekännelsen i ett historiskt perspektiv
och hur disciplinen psykologi kommit att ersätta tidigare religiösa bekän-
nande praktiker. I de rationaliteter för styrning som verkar i nuet ska indi-
viderna förmås att styra sig själva och när bekännelsen ersätts med begrep-
pen ”personlig utveckling” och ”självförverkligande” placeras fenomenet

                                                
382 Mitchell Dean (1994).
383 Michel Foucault (1972) och Gilles Deleuze (1999).
384 Se Michel Foucault (1988) s. 38.
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bekännelsen in i nutidens sekulariserade diskurser.385 Jag ser mötes-
punkterna ”Hänt sen sist” och ”Externa kontakter” som uttryck för så-
dana rationaliteter för styrning.

Utifrån ett politiskt epistemologiskt perspektiv ska bekännelsen ses som
en process där man bekänner sig själv och blir subjektifierad av andra.
Vanligtvis sker bekännelsen efter särskilda ritualer och viktigt är just be-
dömningen och värderingen av andra, dvs. vilka som uppskattar, dömer,
konsoliderar eller förstår det som ska bekännas.386 Ett annat sätt att ut-
trycka det, är att bekännelsen handlar om en bekräftelse på den bekännan-
des handlingar och mindre om vederbörandes ställning, identitet och vär-
de.387 Mot den bakgrunden blir också följande utsaga värd att stanna upp
vid.

Anledningen till att man tycker att något är intressant är ju också en tidsfråga.
Vad vi i dag premierar och tycker är intressant, ny kunskap. Alla såna här sy-
stem blir självbekräftande på något sätt. Bestämmer man sig för att en viss
kunskap är bra, så sätter man igång ett system för att få fram den här kunska-
pen. Jag tror att akademin i den meningen är anpassningsbar […] För mig är
kunskapssökandet det viktigaste. Ju friare den är desto bättre. Om man siktar
på en viss sak och vill åstadkomma en viss sak på kort sikt, är det inte säkert
att den kunskapen är bäst för samhället på lång sikt.

I den empiriska verklighet som jag genom deltagande observation väljer att
studera, är rektor oftast den som tar initiativ till bekännelsens efterföljande
bekräftelse. Ibland stämmer även de andra dekanerna in. Följande korta
ordväxling som berör en rapportering från den s. k. IKEA-dagen. och en
donation i samband härmed, visar hur en sådan ritual kan gå till.

NN (Först följer en beskrivning av hur dekanen i fråga ser på aktiviteten som
sådan och sedan följer NN:s bekännelse): Trevlig dag.
Prorektor: Utomordentligt trevlig dag.
Rektor: En glädjens dag för universitetet.
OO: En kvinna här hemma kritiserade det hela.
NN: Kan man inte skilja på integration och isolation. Det kändes som om
1968 dragit fram.388

Rektor: Vi kan vara extremt nöjda. Väldig go i Lund. Den kritik vi har fått ut-
stå har varit orättvis, att vi har varit förändringsobenägna.

                                                
385 Thomas Popkewitz (1998).
386 Nikolas Rose (1999a)
387 Michel Foucault (1988).
388 Här avses den stämning som rådde vid den aktuella tiden beträffande akademins
samarbete med näringslivet. Tjugofem år senare är klimatet annorlunda. Samverkan
med näringsliv och med andra myndigheter möts mestadels med tacksamhet. Se Carl
Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 304.
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Med psykologiska disciplineringstekniker ska det kännas ”naturligt” för
oss att berätta389 och jag menar att det är så punkten ”Hänt sen sist” på
dekanrådsmötets agenda kan uppfattas. Som en disciplineringsteknik.

Det förefaller tvärtom som om sanningen i vårt innersta gömsle ingenting hell-
re ‘önskar’ än att få komma i dagen; och om den inte når fram, beror det på att
ett tvång håller den tillbaka, att den utsätts för maktövergrepp och inte kommer
att formulera sig förrän efter något slags frigörelse. Bekännelsen frigör, mak-
ten tvingar till tystnad; sanningen hör inte till maktens ordning, utan den är i
ursprungligt släktskap med friheten: alltsammans traditionella ämnen i filoso-
fin, som en ‘sanningens politiska historia’.390

Det tänkvärda med ritualen bekännelsen är hur ett maktförhållande konsti-
tueras och hur rektor och kollegor värderar de bekännelser som åstadkoms
under mötespunkterna ”Hänt sen sist” och ”Externa kontakter”. Bekän-
nelsen är mer eller mindre uteslutande av positivt slag och kan också ses
som ett vittnesmål om att den bekännande finns med i ett sammanhang som
antas ha betydelse för dekanrådet och Lunds universitet. Man vittnar inför
gruppen med utsagor som: ”Vårt förslag ligger i linje med tidigare förslag
från utbildningsdepartementet”, ”Oerhörd konkurrensfördel”, ”Det är
ändå rätt märkvärdigt det vi har åstadkommit”, ”Viktigt att tala om att det
finns ett samarbete här”.

De områden/dekaner som ges/tar sig utrymme i de här bekännelseritua-
lerna är de som i intervjuerna företräder ett pragmatiskt nyttorationalitets-
tänkande. Med det utrymme och den inriktning som bekännelseakten ges,
kan det förstås som att de handlingar som omvittnas är något efter-
strävansvärt i de förhärskande rationaliteterna för styrning. I en jämförelse
med skolans praktik skulle det kunna uttryckas som ett ”bäst-i-klassen-
premierande”. Den som inte har någonting att bekänna om samarbete med
”det omgivande samhället” är och förblir tysta och ges mer eller mindre
rollen som onyttiga och inåtvända åhörare i dekanrådet.

Att ritualerna möjligen fyller den funktionen bekräftas delvis av de vär-
deringar som oftast följer på dessa ritualer: ”Man bli imponerad när man
går till ekonomihögskolan”, ”Det är bra att universitetet hjälper till” eller
”Det är ett samhällsuppdrag som vi borde ta oss an”, och ska förstås som
utsagor som mer eller mindre tydligt anger styrning i vissa bestämda rikt-

                                                
389 Se Barbara Townley (2000) s. 200, som också hänvisar till Luther H. Martin,
Huck Gutman och Patrik H. Hutton eds. Technologies of the Self. London: Tavistock
(1988) s. 16–49.
390 Se Michel Foucault (1988) s. 78.
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ningar. Rektors eller prorektors roll vid dessa bekännelseritualer kan karak-
teriseras som ”peptalk”: ”Ber att få gratulera dig till”, ”Detta har varit
framtidsinriktat”, ”Vi ska hålla banderollerna högt”, ”Det känns som om
vår policy är generell”, ”Att uppträda med viss politisk korrekthet kommer
att ge utdelning”, ”Viktigt för vår process att vi inte bli överspelade”, ”Vi
gör vårt yttersta för att klara av”, osv.

Som jag är inne på i föregående kapitel, talas det om dekanrådets funk-
tion att få till stånd en fördjupad diskussion i komplexa problem. Men ut-
ifrån mina observationer finns få exempel på bekännelser där man använ-
der sig av dekanrådet som resurs i något som skulle kunna liknas vid pro-
blemhanteringsdiskussioner. När det vittnas om svårigheter har de ofta ka-
raktären av någonting ”oförskyllt” som vare sig universitetet, den aktuelle
dekanen eller området kan göra så mycket åt. Man har blivit ”drabbad”:
”Vi kan inte gå längre i besparingar”, ”Vi är undervisningstunga” eller ”Vi
sitter i en rävsax”.

En av dekanerna beskriver även att slags inre ordning i dekanrådsmötet.
Var och en skapar eller tilldelas en viss bestämd roll och när olika frågor
behandlas vet man ungefär vad olika personer kommer att ha för synpunk-
ter. Det gäller även bekännelseritualerna. Alla ”vet” vad som ska sägas när
någon tar till orda, ”men man låter ändå alla säga det man brukar säga”,
och då nya personer kommer in i gemenskapen grupperar man om sig.
Momenten upprepas. Några tar sig rollen som oppositionella, andra är mer
positiva och ytterligare några andra tar sig roller därutöver. De är bland
annat i dessa ritualer som dekanerna konstruerar sig själva och varandra.

Rangordning som naturligt fenomen eller disciplineringsteknik

Efter bekännelsen så följer en rangordningsprocess. Hur man förhåller sig
till andra universitet och kollegor i landet eller andra som man av olika skäl
vill jämföra sig med. Här knyter jag an till den andra av Foucaults generella
principer om den disciplinära makten, principen om inneslutning,
”rankingen eller rangordningen”. På samma sätt som kropparna i
Benthams panoptikonsystem förlorar sina mysterier när individerna blir fall
som kan mätas, bli beskrivna, utvärderade och jämförda, utvecklas i den här
praktiken liknande disciplineringsambitioner.391 Även det kvalitetsarbete
som nu pågår kan ses som ett exempel på en sådan aktivitet, som oundvik-
ligen kolliderar med kraven på akademisk frihet.

Man kan naturligtvis föreställa sig att rangordning är ett vanligt,
”naturligt”, fenomen och att vi alltid jämfört oss med varandra. Men man
                                                
391 Gibson Burrell, (2000).
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kan också se det som exempel på hur rangordningstendenserna förstärkts i
den ”nya” och immanenta pedagogiken för styrning och disciplinering.392

Efter en fördelning efter rang och grad blir det möjligt att bestämma hierar-
kier av förtjänster, kompetenser och färdigheter, men också att ange avvi-
kelser. Disciplinsystemet skapar både belöningar och bestraffningar och
fungerar korrektivt normaliserande.393

Popkewitz är inne på någonting liknande när han med hänvisning till
Foucault behandlar problematiken med vad som görs till normalt och vad
som därigenom också blir avvikande:394 ”Difference are produced through
a continuum of values that, at least discursively, establish a particular unity
or sameness from which all [individuals] are judged.” Han talar också om
”hidden transcripts” i beskrivningen av normalitet, dvs. individuella bete-
enden som i olika praktiker inskrivs som specifika förväntningar. I det här
sammanhanget skulle den inskriva normaliteten kunna beskrivas som en
inneboende, (naturlig) individuell önskan att vilja jämföra sig med andra,
och att man i den processen använder sig av psykologi som en pastoral
makt för att åstadkomma disciplinering.

Som rangordningsprocesserna beskrivs så förefaller det som att relatio-
nerna kollegorna emellan inte påverkas, och som om det inte är så att rang-
ordning leder till skadlig personlig konkurrens på hemmaplan. Dekanerna
redovisar ofta starka och positiva känslor för sitt lärosäte och för kollegor-
na i dekanrådskretsen. Men därutöver finns det även enskilda utsagor som
visar att känslan för det egna lärosätet inte är så stark och att gränserna för
vad som är ”vi” inte går vid fakultetsgränsen, utan vid institutionen och
ibland till och med vid det enskilda ämnet.

Många framlever ju sitt liv här vid universitetet. Man trivs på institutionen men
i övrigt så skiter man fullständigt i vad som finns runt omkring […] för det är
bara en organisation som krånglar till allting [...] som tar pengar ifrån en.

Men vid de tillfällen under intervjufasen när kollegor kommer på tal ben-
nämns de ofta i positiva ordalag som ”begåvade och intelligenta männi-
skor” och som en ”bristvara”. Dvs. återigen ett exempel på hur man ge-
nom att skapa distinktioner mellan vilka som är intelligenta, respektive
mindre intelligenta, åstadkommer en inskrivning av vad som är normalt och
vad som inte är det. Principerna för vad som är sanning (om någon) diskri-

                                                
392 Per-Johan Ödman (1995).
393 Se Michel Foucault (1988) s. 208–215.
394 Se Thomas Popkewitz (1998) s. 57–58.
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minerar, utmärker eller normaliserar sedan vem som konstrueras till att bli
det ena eller det andra.

Från det normala konstrueras också det avvikande, det som måste ka-
rakteriseras, undersökas, klassificeras och definieras. Till exempel, att intel-
ligens är någonting som kan karakteriseras utifrån vissa bestämningar sna-
rare än något slags ”inre natur” eller universell norm, och att det mera
handlar om andras bedömningar om individens möjligheter att uppnå mål
eller uppfattas som kompetent. Det jag betecknar som försanttaganden.
Med ett sådant synsätt är ”naturen” vare sig neutralt biologisk eller de-
terministisk, utan något som kan relateras till den sociala situation där den-
na ”natur” uppträder. Det som kan beskrivas som att den oskyldiga natu-
ren blir skyldig när den förvaltas utav människor.395

En av dekanerna uttrycker det som att den utbildningspolitik som i dag
bedrivs inte kan erbjuda tillräckligt bra arbetsvillkor. Visserligen rekryteras
det fortfarande bra medarbetare, men de stannar inte kvar i den akademiska
världen. De slutar i förtid och skälen är att annan kompetens än den disci-
plinära (ämnesmässigt vetenskapliga – min kommentar) efterfrågas och
värderas i den vardagliga praktiken. Förmågan att generera pengar har bli-
vit det som är mest viktigt. ”Jag är inte så säker på att det blir den bästa
forskningen heller. Det är ett otroligt slöseri med den tid som vi totalt sett
ägnar åt detta penningsökand.”

I ett försök att beskriva skillnaden mellan ”academic freedom” och
”administering freedom” definieras akademisk frihet som ett skydd för
idén om frihet och inte för de institutionella reglerna.396 I min licentiatav-
handling har jag berört paradoxen med att akademisk frihet ofta inte anses
vara beskuren vid utvärderingar och bedömningar av forskningsverksam-
het, medan det för undervisningen och av något slags tradition tycks vara
annorlunda.

I skriften Åtta röster om den akademiska friheten talas om en organisa-
torisk frihet och lärosätenas självbestämmande i förhållande till staten. Den
kollegiala friheten, och utrymmet för beslut av kollegiala organ och den
individuella friheten, är lika med handlingsutrymmet för den enskilde lära-
ren.397 I samma skrift ges förslag på hur friheten bör hanteras och det tan-
keväckande är att skattebetalarna återigen förs fram som anledning till be-
hovet av styrning. Med en styrning i namn av skattebetalarna ska statens
företrädare ”ges legitim rätt till insyn i hur forskningen bedrivs och till in-

                                                
395 Se även Thomas Popkewitz (1998) s. 42–44.
396 Se Henry Rosovsky och Inge-Lise Amer (1998) s. 150.
397 Bert Fredriksson (2000).
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formation om resultaten”. ”Akademisk frihet [är] en viktig faktor för kultu-
rell, social, demokratisk och ekonomisk utveckling.”398

På samma sätt efterfrågas en styrning mot vissa jämställdhetsmål, och
som jag uppfattar det grundas detta på en uppdelning av individer efter
biologiskt kön. ”Att högskolesystemet inte använder sin frihet, inte bara
till att blunda för att kvinnor och män behandlar olika utan […] också till
att inte göra något åt detta.” Oberoende av om syftet bedöms vara ont
eller gott söker man från politiskt håll med olika former av styrningstekni-
ker rå på den akademiska autonomin i sådana här avseenden.399 I det teo-
retiska kapitlet visar jag också på skillnader i ambitioner att politiskt styra
jämställdheten i de olika regeringsinnehaven på 1990-talet. Men hur stora
de politiska ambitionerna än må vara, måste de tolkas och omformuleras av
de manligt dominerade universiteten, fakulteterna, institutionerna och fors-
kargrupperna.400

Svedberg och Sandström är förhållandevis kallsinniga till talet om den
akademiska friheten och menar att det kan avfärdas som en av universite-
tets institutionella myter, för den som är cyniskt lagd.401 De hänvisar till att
fria och oberoende institutioner är beroende av bidrag från statliga eller
halvstatliga organ och att den basfinansiering som den enskilda forskaren
kan påräkna är omöjlig att klara sig på.

De föreställer sig att universitetets idé om frihet från alla former av kon-
ventioner, fördomar eller kommersiella tvång ersatts av en förståelse för
forskargruppers behov av relationer till omgivningen. Ett genomtänkt nät
av relationer till externa aktörer antas också ge goda resultat. Med goda
resultat och produktivitet avses vad jag förstår också kvantitativa mått som
artiklar och citeringar, något som jag menar också kan ses som ett uttryck
för de rationaliteter för styrning som opererar i nuet.

I sammanhanget anknyter jag återigen till Foucaults syn på ”rangen”
som den disciplineringsteknik som får individen att inta en plats i en klassi-
fikation eller uppställning av något slag. Den maktteknik som används för
att inhämta vetande, organisera mångfald och behärska genom att under-
kasta sig en viss ordning. Ofta i relation till specifika mål och genom att
arbetsuppgifter individualiseras, vilket skapar möjligheter till kontroll och
en möjlighet att åstadkomma något eftersträvansvärt.402

                                                
398 Se Margitta Edgren (2000) s. 9.
399 Ibid, s. 10.
400 Se Jeff Hearn (2001) s. 81.
401 Björn Svedberg och Ulf Sandström (2000).
402 Se Michel Foucault (1988) s. 172–188.
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Ett exempel på hur rangordning kan fungera som instrument i styr-
ningshänseende, ges av en av de intervjuade universitetsledamöterna.
”Det behövs mera av ranking, gärna i form av ‘bench-marking’. Bland an-
nat för att få en bild av hur universitetet ligger till i förhållande till andra
universitet inom olika områden.” En av dekanerna uttrycker sig på följan-
de sätt:

Varje gång vi vänder oss utåt, mot departementet eller omvärlden, då uppträder
vi som Lunds universitet. Då stöttar vi den gemensamma tanken om hur vi ska
göra för att få ut maximalt för Lunds universitet. Det andra tror jag är att man
behöver den här upptriggningen. För det är ju konkurrens nu. Det gäller att
visa sig och det gäller att skaffa externa pengar. Och då måste man tro på sig
själv. Annars kan man inte skaffa några andra pengar.

I intervjusammanhangen beskrivs ofta behovet av bekräftelse som en del
av vår tid. Detta behov har blivit starkare när universitetet känt sig hotat.
Man är i alla sammanhang styrd av att få pengar utifrån. Då måste man vara
bäst på olika sätt.

Vi upprätthåller därför en peptalk inom verksamheten. Vi talar ständigt om att
vi måste ligga på topp, annars går vi inte vidare. Och när vi får höra att vi är
bra, så tar vi det som en bekräftelse på att vi lyckats.

Jag har nyligen diskuterat hur man bland annat från ledningens sida an-
vänder sig av ”peptalk” i sina bekräftelser i bekännelseritualerna. Från en
socialpsykologisk utgångspunkt ses detta ”peptalk” å ena sidan ses som
en ”samlande funktion”, men också som ett uttryck för omnipotenta ten-
denser.403 Jag överväger det i förhållande till hur beskrivningar av bekräf-
telse på individnivå ofta verbaliseras i det empiriska materialet:

Jag är övertygad om att jag är jättebra som kan få dom här pengarna. Det gäll-
er att säga att man är bäst i Europa och det förhållningssättet har man upp-
muntrats till, inte minst av statsmakterna. Man har sagt att man ska profilera
styrkor och svagheter. Universitets- och fakultetsledningarna, och hela vägen
ner, har uppmanats att förstärka det man är bra på, på varje ort och stryka det
andra. Det ligger i systemes natur idag. Man framhåller sina styrkor och ran-
kar. Det är ”competition” om pengar som nu färgar vår vardag.

I sammanhanget erinrar jag mig hur utbildningsminister Unckel i 1993 års
reform talar om att det är ”viktigt och legitimt att tala om skillnader mellan
olika universitet och högskolor och att statsmakterna vill kunna göra jäm-

                                                
403 Se Kjell Granström (2000) s. 123.
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förelser mellan olika lärosäten, utbildningskostnader och effektivitet. Stu-
deranderepresentanterna ska också ges förutsättningar att välja högskole-
enhet utifrån kvalitativa utgångspunkter.”404 Från departementshåll görs
kopplingar till USA där ranking mellan lärosäten sedan många år tillbaka är
ett välkänt fenomen. Men samtidigt uttalas kritik mot ett sådant senare
synsätt och att Sverige är ett för litet land för sådana processer. Möjligen är
det ett uttryck för den politik som man kan se spår av, även i den nu aktu-
ella praktiken.

Nyttorationalitet och självkänsla

Bilder av Lunds universitet och den akademiska kartan

När jag i intervjuerna tar upp hur bilderna av dekanrådet och den kollekti-
va identiteten konstrueras, berättas att Lunds universitet i diskussioner
aldrig på allvar jämför sig med Stockholms, Göteborgs, Linköpings eller
Luleå tekniska universitet. Någon uttrycker det som att Uppsala är vårt
fina riksuniversitet och sen kommer Lund, landsortsuniversitetet. Nästan
lika bra, men ganska litet och obetydligt under lång tid. Först på 1960-talet
och framåt har Lund vuxit och blivit stort och starkt på ett helt annat sätt,
men tittar man på varje enskild del så är man sällan störst.

I jämförelse med Uppsala kommer man tvåa hela tiden, vilket påstås tära
på självkänslan. Därefter kommer Stockholm, Göteborg, Linköping och
Umeå. De två första anses vara säkra i sina storstadspositioner och Stock-
holm naturligtvis extra mycket, eftersom man är ett huvudstadsuniversitet.
Och utifrån den aspekten ligger ju både Göteborg och Lund i någon sorts
”bakkant”, vilket bidragit till ”ett visst hävdelsebehov” i Lund.405

När det gäller Lund finns en viss inbyggd mindervärdeskänsla eller osäkerhet.
Det var nästan det första jag slogs av, när man skickade diverse handlingar el-
ler papper som jag skulle läsa innan jag tillträdde mitt jobb. Om man till ex-
empel skickade anslagsframställningar till regeringen inleddes dessa med, att
Lund är landets största lärosäte med den mest fullständiga uppsättningen osv.
Jag minns att det var nästan det första jag sa när jag kom hit, att vi måste sluta
att skriva på det sättet, därför att ingen människa blir imponerad av det. Vi
måste tala om vad det är vi är bra på och inte att vi är bra för att vi är störst.
Men jag tror att det här speglar en mindervärdeskänsla.

                                                
404 Se Anna Bjuremark (1997) s. 53.
405 Av intervjuerna framgår, att man fortfarande i annonser om lediga tjänster inleder
beskrivningar av universitetet just utifrån storlekskriteriet.
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Lindén beskriver hur svag individuell självkänsla ofta kan uppfattas som
en pendelrörelse mellan uttryck för alltför hög självuppskattning och att
ingenting vara värd.406 I det empiriska materialet uppträder på liknande
sätt starkt polariserade bilder av vad Lunds universitet är som kollektiv
kropp. Utifrån ett foucauldianskt perspektiv kan teknikerna för maktens
disciplinering och normalisering inte bara skrivas in i enskilda människor,
utan också i kollektivt organiserade kroppar som exempelvis ett universi-
tet.

Jag har i avsnittet ”Historien om universitetet som idé och/eller institu-
tion” och med stöd av Landström och Smedberg berört att universitetets
identitet inte finns före talet om det, och att vad som blir ett universitet
bland annat bestäms av vad som sägs och hur det sägs.407 Det betyder att
den kollektiva kroppen Lunds universitet skapas genom hur man i de dis-
kursiva praktikerna talar om det. Å ena sidan beskrivs Lunds universitet
”genom decennier och århundraden [ha] känt sig lite undanskuffat, lite
icke-känt eller lite uppskattat”, å andra sidan är man det ”fina” universitet
som de andra universitetsplantskolorna kan leverera studenter till. På sam-
ma gång som man inte jämför sig med Linköping, Umeå utan med Uppsala,
Stockholm eller Göteborg, föreställer man sig att just de universiteten kan-
ske åstadkommit ”mer utveckling än Lunds universitet, som stått lite stil-
la”.

Det här synsättet, ”ett slags snobbism”, präglar universitetet alltifrån
studenter till rektorsämbetet, menar en av studentrepresentanterna. Jag
uppfattar det som ett slags ambivalens som även studenterna har del av,
eftersom de å ena sidan beskriver det som någonting särskilt att tillhöra
Lunds universitet, samtidigt som man å andra sidan är förhållandevis kritisk
till sitt eget lärosäte.

Under intervjuerna framför studenterna förhållandevis besk kritik, på
samma gång som de redovisar känslor av stolthet för sitt lärosätes ”goda
renommé och gamla traditioner”. ”Därför är det inte smärtsamt att kritisera
det egna lärosätet.” Det är också genom studentrepresentanterna jag möter
”den levande föreställning” som Lunds universitet påstås omge sig med
för att locka till sig studenter, ”det gamla anrika universitetet med landets
bästa studentliv”.

Eftersom det gamla anrika för tankarna till något som möjligen hänger
samman med bilder av vad en ursprunglig akademi handlar om, kommer jag
i intervjuerna med en fråga om huruvida humaniora skulle kunna betraktas
som ”juvelen i universitetets krona”. Åtminstone i min föreställningsvärld

                                                
406 Jitka Lindén (1998).
407 Catharina Landström och Åsa Smedberg (1999).
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har humaniora en särskild tyngd och plats i ett slags historisk bemärkelse.
Milt uttryck väcker både frågan och antagandet starka reaktioner.

Jag har aldrig hört talas om, att vi i vår image och internationellt skulle vara bra
på humaniora. När det gäller tyngd och storlek är medicinsidan och Lunds
tekniska högskola lika mycket kända […] När jag började i Lund så sände
man ut signaler att man var ett stort universitet med en tekniska högskola
knuten till sig. Nu är signalerna att man har en teknisk högskola och en stark
medicinsk fakultet.

Det kan möjligen också vara värt att påminna sig den speciella diskussio-
nen om hur storlek ges betydelse, men även att aspekter som kvalitet be-
rörs och då på följande sätt. ”Naturvetarna är faktiskt rätt så bra, bättre än
LTH generellt sätt.” ”Dom två minsta fakulteterna tror jag inte att man ge-
nerellt har så stort intresse eller respekt för.” Om det kan antas vara på det
viset, råder det delade meningar om och jag frågar mig vilken betydelse de
två minsta områdena kan tänkas ha för Lunds universitet.

Men utsagan är också intressant i den bemärkelsen att den innehåller en
värdering av kärnverksamheten, någonting som bedömts vara mer eller
mindre omöjligt i kvalitetsutvärderingssammanhang. Åtminstone att den
genomförs av disciplinärt ”utomstående” personer.

Den första utsagan förklaras som en ”ren sandlådementalitet”.
”Kommer någon annan och vill ha det som jag har, då vill jag ha det.” Det
betyder i klartext att de Konstnärliga högskolorna kan bli en del av Malmö
högskola om Lunds universitet inte visar intresse för samma sak.

Våra uppfattningar är att de är utbildningar som håller hög kvalitet. De konst-
närliga utbildningarna är i någon mening nästan det mer elitbetonade vi har.
De har ett väldigt tufft urval, ett väldigt sökandetryck från hela landet och de
elever som går där är oerhört målinriktade. De har målet att bli bäst. Universi-
tetsledningen tycker att universitetet behöver de konstnärliga utbildningar för
sin profil. Och de konstnärliga tycker nog att dom behöver universitetet, eller
den frihet som ett universitet ger, och som dom tror att dom inte skulle få, ge-
nom att exempelvis tillhöra Malmö högskola.

Den andra ståndpunkten beskrivs som att områden som humaniora, sam-
hällsvetenskap och de konstnärliga högskolorna är en bra motvikt mot den
väldiga betoningen av teknik och naturvetenskap. Men frågan är om de
områdena på något slags allvar utgör den motvikt man föreställer sig eller
om de av några skäl behövs för att fullständiga bilden av vad som repre-
senterar ett riktigt universitet. Det som beskrivits som associationsmakt, att
områdena behövs för bilden av vad ett universitet representerar, helhetsre-
sonemanget. Det finns också i citatet en passus om ”det mest elitbetonade
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vi har”, dvs. det som skiljer Lund från ”massutbildningsinstitutioner”. Nå-
got om hur olika verksamhetsområden värderas framgår av det som följer.

Vetenskaplig kunskap i ekonomi- och nyttighetstermer

I samband med hur bilderna av identitet och självkänsla konstrueras berör
jag hur nyttorationalitetens mekanismer verkar i synen på humaniora och
samhällsvetenskap och vice versa. Från humanistiskt håll betonas hur vik-
tigt det är att på allvar och på djupet fundera över humanioras roll i sam-
hället, eftersom det är en relativt svårfångad vetenskap och kanske för när-
varande inte värderas så högt som annan verksamhet. Framförallt när man i
samband med nedskärningsdiskussionerna blivit mer lyhörd för att definie-
ra verksamheter i ekonomi- och nyttighetstermer. ”Visserligen har man in-
fört ett styrsystem som finns i samhället i övrigt, inte minst i näringslivet,
men universitetet är ju inte uppbyggt på det viset.”

Men universiteten är trots allt trendkänsliga och det handlar därför om
vilka värderingar man har och vilken följsamhet man visar ”mot det tryck
som uppstår”. Inom samhällsvetenskap och humaniora måste man därför
bygga upp en självkänsla som skapar motståndskraft ”mot såna här enkla-
re budskap som kommer in i systemet”. ”Det är mot det här vi slåss.”

Av tidigare skrivningar framgår att dekanrådet kan tänkas fungera som
en trampolin för de redan starka, och jag har även beskrivit hur stor bud-
getomslutning ger makt. Förmågan att dra till sig pengar från statsmakterna
och andra finansiärer omtalas ofta och jämställs med styrka. Jag har också
talat om skapandet av professionernas territoriella makt.

Om man begrundar allt detta i relation till vad jag i det här kapitlet skri-
ver om bekännelseritualernas mekanismer och om hur en rangordningspro-
cess både anger avvikelser och bestämmer hierarkin av förtjänster – som
relateras till straff och belöningar – uppstår starkt motstridiga bilder vad
humaniora är eller kan utvecklas till. Det förefaller ha betydelse för hur bil-
derna av identiteter konstrueras och uppfattas, såväl utanför som innanför
dessa disciplingränser, och jag kopplar åter till Foucault.

Rangen är med Foucaults sätt att se likvärdig med straffet och belöning-
en. Ett liknande tänkande framgår av följande utsagor. Å ena sidan är
”felet med de mjuka fakulteterna är att de accepterar spelreglerna och att
de inte är så samhällsnyttiga”. ”De måste vara mer kaxiga och hävdande
och inte acceptera att de inte gör någon nytta för samhället.” ”Undra på
att man skär i dem”. ”Humaniora och samhällsvetenskap verkar också ha
resignerat och accepterar att samhället inte tycker att de gör någon nytta.”
Utsagorna kan förstås som disciplinens omvända funktion, att öka den nyt-
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ta som kan utvinnas ur individer.408 Å andra sidan konstruerar man sig in-
ifrån humaniora och utifrån behovet att vara nyttig på följande sätt:

Sydsvenskan skulle inte ha någon kultursida om det inte fanns ett universitet i
Lund. Halva sidan är fylld med folk som kommer härifrån. Frågan är bara hur
man definierar vad som är samhället. Med de beslut som man nu fattar, visar
man, att man faktiskt inte riktigt vill slå vakt om vissa värden. Det är ändå ett
slags signal. Det är tufft att vara humanist i dag. Ingen säger sig vara emot de
värden som representeras, men i realiteten så ligger en värdering i botten som
är kopplad till pengarna.409

När jag i intervjusituationen explicit frågar om identitet och självkänsla
eventuellt kan relateras till pengar, får jag av en av styrelseledamöterna
veta att det är ”struntprat”.

Men jag kan tänka mig, att en institutions självkänsla kan störas av att pengar-
na plötsligt inte är så många som dom varit tidigare. Då får man väl ta sig i
kragen så att man får mera pengar nästa gång. Visa att man är duktig. Ekono-
mistyrning är det instrument som styrelsen har till sitt förfogande. Liksom
styrning med olika policydokument.

Citatet kan möjligen ses som en bekräftelse på antagandet att man i den
praktik jag studerar relaterar bedömningar av om man är duktig eller ej just
till förmågan att generera pengar, liksom till hur den ekonomiska statusen
inom fakultetsområdet yttrar sig. Synsättet förefaller ligga i linje med de
rationaliteter för styrning som opererar i nuet och där konkurrens ses som
en stimulansfaktor.

Det är över lag högre status på LTH. Dekanen har bättre betalt. På samhälls-
stegen står dom högre. Man blir lite lätt resignerad när man hela tiden slåss
för fem datorer på tusen studenter, medan det på LTH aldrig är några problem
med datorer. Det finns pengar där som man bara kan drömma om inom hu-
maniora. Sedan innebär ju varje uttalade från statsmakterna, att nu ska vi satsa
på teknik och naturvetenskap […] Dom på medicin, matematisk och naturve-
tenskaplig fakultet och LTH får hela tiden stöd i ryggen. Det sägs ju också
varenda dag i tidningen, att det behövs fler ingenjörer. Det blir något slags
självuppfyllande profetia, som man hela tiden förstärker inom universitetet.

I det empiriska materialet finns få representationer med andra typer av be-
kräftelser, vilket naturligtvis inte betyder att man bör dra den generella

                                                
408 Michel Foucault (1998).
409 Av Göran Blomqvist (1991) Under Lundagårds kronor, Femte samlingen, del 1, s.
25, framgår, att det redan på 1920- och –30-talet förekom samarbete mellan Syd-
svenskan och universitetet och att tidningen bland annat delfinansierar en längre ut-
landsresa för en universitetsanställd, som resulterar i resebrev i tidningen.
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slutsatsen att man vid Lunds universitet huvudsakligen bedömer framgång
efter penningtillströmning. Men möjligen kan man se det som en indikation
på att medelsdiskussioner får allt större betydelse och fyller ut det utrymme
som eventuellt kunde ägnas åt andra diskussioner. ”Att få in pengar för att
kunna driva forskning blir alltmer viktigt.” ”Man får anpassa sig eftersom
hela samhället som helhet har förändrats.” ”Oberoende av politisk färg så
arbetar regeringarna för industrin”. Någon annan bedömer det till och med
”lite skakande att bekänna att man kanske inom akademin tappat lite av
försiktigheten i förhållande till näringslivet och omvärldskrafterna”.

Nybom frågar sig ”om en perverterad definition av nytta och samhälls-
relevans har börjat genomsyra och överbestämma forskningssektorns
samtliga aktörer och nivåer”.410 Att olika vetenskapsgrenar på ett olyck-
ligt och konstlat sätt ställs mot varandra. För Nybom representerar ”den
elitistiska och fria grundforskningen” det allmännyttiga.

Men med Benners kategorisering411 kan man möjligen se Nyboms utsa-
ga som en kritik mot forskningspolitikens inriktning mot samhällsintegre-
ring och nyttig verksamhet. Att forskningen därför kan behandlas som vil-
ket annat politikområde som helst. Detta senare synsätt förefaller också
ligga i linje med den dominerande diskursen i den aktuella styrningsprakti-
ken under hösten 1998 och våren 1999, som ofta artikuleras som att Lunds
universitet kan styras som vilken annan organisations som helst.

Men man kan också som Sandström se det som ett misstag, att medicin-,
natur-, teknikvetenskaperna och de ”mjuka vetenskaperna” betraktas som
antagonistiska.412 Snarare borde man se det som att de ömsesidigt stödjer
varandra ”i en samhällsekonomi grundad på kunskap som den mest vä-
sentliga produktionsfaktorn”. ”Sambanden […] genererar, sprider och ex-
ploaterar de möjligheter som ‘technoscience’ erbjuder på en globaliserad
marknad.”

Utifrån det nu aktuella empiriska materialet finns det emellertid skäl att
anta, att det återstår en hel del innan den idealiserade bild framträder, som
Sandström ser framför sig.

                                                
410 Se Thorsten Nybom (2000) s. 33–34.
411 Se Mats Benner (2000) s. 94.
412 Se Ulf Sandström (2000) s. 75–77.
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Roller och identiteter som konstruerade företeelser

Verktyg i de identitetsskapande processerna

En ledarutvecklingsinsats kan ha som syfte att vissa individer ska ”fylla
på” med det innehåll som ska göra dem till bättre ledare, eller så tillskrivs
man en oförmåga att tillskansa sig detta innehåll.413 Det handlar ofta om
väldigt bestämda uppfattningar om vilken sorts kunskap som ger legitimitet
att styra och leda på särskilt förväntade sätt.

Ett ledarskap i tiden, vare sig det är på lärosätesledningsnivå eller som
dekan, kan handla om att skapa eller inte skapa mätinstrument för indivi-
duella prestationer, att understödja eller avfärda rangordningstendenser
och specifika rankingönskemål. Eftersom jag föreställer mig att ledarskap är
en relationell företeelse och inte en personlig förmåga, intresserar jag mig
för hur man i dekanrådet konstruerar och beskriver ett lärosätesledarskap,
liksom hur man beskriver sig själv som dekan och sina kollegor.

Som jag uppfattar det, kan punkterna ”Hänt sen sist” och ”Externa
kontakter” på dekanrådets agenda ses som exempel på ett fenomen som
ofta uppträder i de nya rationaliteterna för styrning och där vi omgärdar
oss själva med aktiviteter som ska göra oss intresserade av att mäta oss
själva och varandra. I det empiriska materialet finns utsagor som stödjer ett
antagande om att agendan i sig implicit bidrar till de skapelseprocesserna,
och hur man viktas i det kollegiala sammanhanget.

Men som den här studien är upplagd finns ingen ambition av att söka
reda ut om redovisade bilder är sanna eller inte, utan intresset är mera riktat
mot konstruktionen av föreställningarna som sådana. För att lyfta fram hur
jag i min analys använder mig av det politiskt epistemologiska perspektivet,
använder jag den kommunitaristiska traditionen att ta spjärn emot.

Från en kommunitaristisk utgångspunkt hör begrepp som identitet ihop
med självinsikt och har att göra med hur man beskriver sig själv, liksom de
ideal man eftersträvar. Det innebär att ha ett språk och att artikulera sig, att
forma en känsla för vad man önskar eller anser vara viktigt och att dessa
starka preferenser, värderingarna, ligger inbäddade i självförståelsekontex-
ten. Identiteten bestäms både av hur man vill se sig själv och vem man an-
ser sig vara.414

Det politiskt epistemologiska perspektivet däremot bygger på att jaget
är fristående från omgivande kultur. Sociala kategorier som kön, ras och
klass bestämmer inte på förhand individers identitet och hur de handlar

                                                
413 Thomas Popkewitz (1998).
414 Harald Grimen (1995).
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som subjekt.415 I en ledarskapsdiskussion handlar det då inte om att till-
skansa sig någon sorts sanning om hur ledarskap ska utövas, utan mera att
fundera över vad som är möjligt att tänka om ledarskap inom en specifik
praktik, och hur makt snarare är en effekt av ett system av kunskap, där
sanning formeras och där även objektet för denna reflektion konstrueras. I
de diskurser som ser kunskap som någonting innehållsligt, följer med auto-
matik att vissa individer antas ha, eller inte ha, detta innehåll.416

Från feministiskt håll brukar man redovisa två ytterlighetspositioner i
fråga om identitetsuppfattningar. Å ena sidan föreställningar om enhetlig
och essentialistisk könsidentitet, å andra sidan föreställningar om socialt
konstruerade identiteter. En tredje position, ”vägen ur dödläget”‚ tillskrivs
den amerikansk-libanesiska forskaren Seyla Benhabib, som med sitt dyna-
miskt identitetsbegrepp föreställer sig att subjektet visserligen konstitueras
av diskursen, men inte bestäms av den.417 En utgångspunkt som åtminsto-
ne för mig framstår som en feministisk hållning i riktning mot det kommuni-
taristiska.

Butlers tänkande, som jag behandlat i det teoretiska kapitlet, går ut på
att det inte finns någon kärnidentitet, inget essentiellt själv och heller ingen
essentialistisk kategori kvinna.418 I stället är självet och dess kön realiserat
endast genom föreställningar. Hos Butler kan man också finna spår av det
psykoanalytiska, när hon för fram att man inte kan bli ”the principle of his
own subjection”, utan att fundera var någonstans dessa processer sker.
Även Foucault själv antyder att det inte bara finns någonting ”on the
body but in the body” när han talar om talar om ”histories of bodies”.

Foucault ser ett ”inside” som existerar före maktens invasion. Detta
”inside” ska inte tolkas som ett psyke, men väl som ett slags anpassnings-
förmåga som svarar upp mot socialisations krav. Butler frågar sig om Fou-
caults ”the soul” är den exteriöra formen medan kroppen representerar
”the interior space”. I förhållande till ett maktresonemang skriver hon:

The ”soul bring [the prisoner] to existence”; not unlike in Aristotle, the soul,
as an instrument of power, forms and frames the body, stamps it, and in
stamping it, brings it into being. In this formation, there is no body outside
power, for materiality of the body – indeed, materiality itself – is produced by
and in direct relation to the investment of power.419

                                                
415 Exempelvis på det sätt som Pierre Bourdieu (1996) använder sig av begreppet
”kulturellt kapital” i Homo academicus.
416 Se Thomas Popkewitz (1998) s. 17.
417 Seyla Benhabib (1994).
418 Se Judith Butler (1999) s. 164.
419 Se Judith Butler (1997) s. 89–91.
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Butler ställer sig tveksam till föreställningar om att idéer kan vara inskrivna
i handlingar som reglerar rituella praktiker.420 Dvs. att de kan uppstå på
något annat sätt och ha någon existens utanför ritualen. Själv argu-
menterar hon för att det inte finns någon ”doer behind the deed, but that
the doer is variably constructed in and through the deed”. Detta ska inte
tolkas som en återgång till en teori om subjektet som konstruerat via sina
handlingar, eftersom såväl teorierna som subjektet är omslutna av samma
prediskursiva struktur.

När Clegg beskriver begreppet ”identitet” är det inte fixerat i något
specifikt uttryck som skulle vara givet av naturen. Ingen rationell, mänsklig
varelse, klass eller ”gendered subject” kan vara platsen eller källan för en
uttryckt identitet. Inte heller något fast, inneboende i individer som klargör
vad det är att vara fru, kvinna, akademiker och liknande.421 Medlemskap i
en kategori för en särskild sorts subjekt är endast effekten av en kategori-
sering. Identitet är betingad, provisoriskt uppnådd och inte given. För
Clegg är identitet alltid ”under process”, alltid i färd med att produceras
eller transformeras genom de diskursiva praktiker som säkerställer eller för-
nekar dessa tillfälligt antagna identiteter och skapas alltid utifrån en skill-
nad.422

Eftersom det i intervjuerna ofta fram ett intresse för vad universitetsled-
ningen och rektor är eller inte är i olika avseenden ägnas det akademiska
ledarskapet ett alldeles eget kapitel. Men ambitionen i det här projektet är
inte att reda ut om utpekade aktörer i någon slags sann bemärkelse har
eller inte har de personliga egenskaper eller förmågor som diskuteras. Mitt
intresse handlar snarare om hur individerna i det empiriska materialet ”klär
på” begreppet ledare, och jag söker bli klar över vilka diskurser som verkar
i det konstruerandet. Särskilt i förhållande till den sanning och kunskap
som skrivs in i olika ledarskapsmandat. Det innebär någonting annat än det
socialpsykologiska sättet att se och att arbetsgruppen väljer roller åt sina
ledare.423

I det här projektets praktik finns en rad faktorer som samverkar i hur
man ska anses vara kvalificerad som rektor eller inte. Man måste ”kunna
väldigt mycket” vilket betyder, att en rektor vid Lunds universitet helst
ska hämtas från de största fakultetsområdena. Dvs. medicinska fakulteten,
Tekniska högskolan eller matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Skälet är
att områdena anser sig uppfylla de normer som konstruerats för att bedöma

                                                
420 Se Judith Butler (1999) s. 181.
421 Se Stewart R. Clegg (2000) s. 29.
422 Se Stewart R. Clegg (1998) s. 151.
423 Se Kjell Granström (2000) s. 74.
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legitimitet i styrnings- och ledningshänseende. Men som jag berört både i
teoriavsnittet och i ”Personligt versus kollegialt mandat”, finns det anled-
ning att vara uppmärksam på strategier där aktörerna lanserar sig som lös-
ningen på en specifik problematik.

Som rektor bör man representera ett fält som är tillräckligt stort utifrån
det sätt att bedöma storlek som jag tidigare berört. Man bör också ha disci-
plinkunskap från ett fält som betecknas som huvuddelen och som ofta vär-
deras utifrån. Har man inte den kunskapen riskerar man att göra felbedöm-
ningar, och det kan bli följden om rektor kommer från fel verksamhetsfält
och inte från något av de stora, vilket också kan tolkas som att ingen
kommer in i diskursens ordning, om han inte från början uppfyller vissa
krav eller inte från början är kvalificerad att uppfylla dem.424

Men Foucault berör också ett annat fenomen som har bäring i den här
studerade praktiken och det är talet om ”tradition”. Användandet av det
begreppet har till uppgift att förläna en speciell tidsstatus åt ett antal före-
teelser, vilket ger möjlighet att reducera: ”den i all begynnelse inneboende
likheten och att utan avbrott förflytta oss bakåt i tiden för att där utpeka
ett allt avlägsnare ursprung: tack vare det kan man isolera det som är nytt
mot bakgrund av det bestående och överföra förtjänsten av det nya till
individernas inneboende originalitet, geni eller beslut”.425

Jag frågar mig om det är på samma sätt med den ofta förekommande
hänvisningen till det klassiskt akademiska. De problem eller de frågeställ-
ningar som diskuteras i namn av det klassiskt akademiska blir härigenom
inte gripbara för styrning. Deras möjlighetsvillkor förläggs till en förfluten
tid och blir därigenom inte längre nåbara för analys och diskussion.

När begreppet ”klassisk akademisk” används såväl av dekanerna själva
som av externa styrelseledamöter, handlar det återigen om inneslutning och
utestängning. Att värna om det klassiskt akademiska kan således betyda
både att man inkluderas och att man exkluderas, att man räknas in eller av-
färdas, beroende på vem det är som talar och vilket sammanhang det rör sig
om.

Extern värdering och intern jämvikt

I min licentiatavhandling berör jag hur man i den s.k. ”traditionsbevarande
horisonten” värnar om inifrån kommande krav och är skeptisk till det som
upplevs som tryck utifrån. Men i den nu aktuella praktiken stämmer inte
det antagandet. Här uttrycker fakultetsområdena på norr en sympati för

                                                
424 Se Michel Foucault (1993) s. 26.
425 Se Michel Foucault (1972) s. 27.
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nyttorationalitet och utifrån kommande krav, på det sätt som Svedberg och
Sandström berör, vilket även bidrar till möjligheten att utöva makt och
styrning i den inre dialogen.426 Möjligen finns det anledning att fråga sig
om styrning i namn av staten och andra aktörer medverkar i konstruktio-
nen av professionernas territoriella rättigheter i dekanrådskretsen och om
det bildas den form av allianssystem som bland annat Osborne427 och
Bell428 talar om.

Kim finner det vara förbryllande att de statliga utredningar som genom-
förts under senare tid så entydigt propagerat för att ytterligare expandera
forskarutbildningen inom de ”hårda” vetenskaperna.429 Men mot bak-
grund av det jag skriver i första kapitlet föreställer jag mig att det har att
göra med den politiska styrningen under den aktuella tidsperioden, och
med hur högre utbildning och forskning ställs/ställer sig i statens och skilda
samhällsintressens tjänst. Kim behandlar visserligen forskarutbildningen,
men tycker ändå att hon ser en tydlig signal från statsmakterna. Hon skri-
ver:

Där ligger vi ändå relativt väl till, åtminstone när det gäller medicin och teknik.
En fortsatt satsning på dessa områden, utan motsvarande förstärkning inom
humanvetenskaperna, skulle ytterligare förstärka Sveriges relativt extrema po-
sition.430

Det jag skriver här ovan kan möjligen ses som aspekt av den identitet och
självkänsla som konstrueras och som legitimerar dekanrådets existens eller
dekaners möjligheter till maktutövning i dekanrådets praktik. Den utöv-
ningen sker inte i något slags rättvis harmoni, hur man nu skulle kunna fö-
reställa sig den och beroende på vad man skriver in i det begreppet. Som
jag tidigare med stöd av Bell diskuterar, är en vanlig föreställning att det
bland akademiker finns starka känslor för kollegialitet och jämlikhet och att
man agerar som om alla är lika framstående och har lika stor tyngd.431 Det
betyder att det inte skulle existera den form av allianssystem som Osborne
talar om.432 Som jag förstår makt och styrning i den aktuella praktiken kan
den inre jämvikt, som man eventuellt föreställer sig, inte upprätthållas efter-
som dekanrådet inte verkar i något slags vakuum.

                                                
426 Björn Svedberg och Ulf Sandström (2000).
427 Thomas Osborne (1995).
428 Vikki Bell (1995).
429 Lillemor Kim (2000).
430 Ibid. s. 148.
431 Vikki Bell (1995).
432 Thomas Osborne (1995).
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 I de rationaliteterna för styrning anses det var universitetsrektorernas
jobb att övertyga sina medarbetare om behovet av en stark administrativ
stab för att universitetets självständighet och integritet ska bevaras. Dvs.
ett uttryck för en ”ny” rationalitet för styrning, på det sätt som jag med
stöd av Glans och Knuthammar behandlat. Dvs. att det behövs en admi-
nistrativ kraft för att medla, eftersom akademiker är så styrda av tysta över-
enskommelser.433

Jag knyter därför an till diskussionen om hur disciplinerna konstruerar
och skyddar sina sanningar, men att viljan till denna sanning förlitar sig på
institutionellt stöd och samtidigt en distribution av denna sanning.434 Det
skulle kunna betyda att den styrning som görs beträffande satsningar på
teknik och humaniora, på det sätt som jag behandlat i ”Styrning genom
politik och reformer”, även påverkar hur förutsättningarna för styrning
utövas i den studerade praktiken och vilken legitimitet som de specifika
ledarskapen ges.

I samband med intervjuerna betonas ofta hur viktigt det är att rektor
värnar om de akademiska idealen och inte blir för managementinriktad.
Förleds hon i den riktningen riskerar hon att utmanas av inomvärldskultu-
ren som inte tillåter att en rektor ensam styr för mycket. Samtidigt ska man
som rektor implementera externa influenser.

Inledningsvis i forskningsprocessen föreställer jag mig att försiktigheten
mot det managementinriktade kan ha med de akademiska idealen om auto-
nomi och frihet att göra, och att diskursen för tänkandet i så fall går att
härleda ganska långt tillbaka i tiden. Men efter en tid av distansering och
analys ser jag det annorlunda. På samma sätt som jag i första kapitlet be-
skriver den historiska konstruktionen dekanrådet som en relativt sen före-
teelse och inte som en akademisk relikt, kan det jag nu ser, betraktas som
ett uttryck för de rationaliteter för makt och styrning som börjar uppträda
på 1980-talet och som resulterar i politiska reformer på 1990-talet.

Vid Lunds universitet leder reformerna till att ansvar och befogenheter i
ekonomi- och personalfrågor kopplas samman på ett sätt som ger möjlighe-
ter till maktutövning från områdesnivå, vilket tidigare inte varit fallet. Här-
igenom skiljer man sig ifrån den 80-talsdiskurs, där man från politiskt håll
försöker få institutionen att anta det styrningserbjudandet. Värnandet av
frihet och autonomi kan därför ses som ett exempel på hur man i den avan-
cerade liberalismen gör uppror mot centralism och överstatligt plantänkan-
de och mindre mot något slags akademiska ideal. Dekanrådets maktutöv-

                                                
433 Lena Glans och Christer Knuthammar (1985).
434 Se Mitchell Dean (1994) s. 32.
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ning kan därför ses som ett exempel på hur reformernas intentioner realise-
ras bakvägen.

”Genus” i ledaridentiteter och jämställdhet som politik

Jag har i det teoretiska kapitlet behandlat hur genus liksom ledarskap kan
ses som konstruerade företeelser och med hjälp av kunskapsbegreppet an-
vändas för att inkludera eller exkludera individer som möjliga kandidater
för olika sorts befattningar. Medan genus för mig handlar om hur det soci-
ala könet konstrueras, har begreppet jämställdhet en politisk klang och
bygger på föreställningar om att män och kvinnor ska erbjudas lika möjlig-
heter i alla avseenden.

Hur identiteter som genus skrivs in i en ledarbefattnings karakteristika
av dekanerna kan beskrivas på följande sätt. Skulle en rektor till äventyrs
vara kvinna så får hon räkna med att akademins främsta företrädare vid
lärosätet, som normalt är män, inte är vana vid att ha en kvinnlig chef. Kol-
legieföreträdarna är oftast erfarna lärare och/eller seniora tjänstemän. En
kvinnlig rektor blir med automatik betraktad som en förebild för andra
kvinnor och därför är det bra om hon är utrustad med en karismatisk per-
sonlighet, att hon har värme och utstrålning, att hon är van att representera
och tycker om att stå i strålkastarljuset. Det är också positivt, vare sig man
är man eller kvinna, att man är en världsvan och stilig människa. ”Det har
trots allt en betydelse att en rektor inte uppfattas som en konstig kuf.”

När man på det här sättet i ledarskapet skriver in kroppsliga förmågor
kan man fundera över om det föreligger en förskjutning i innebörden att
vara rektor om hon är (biologisk) kvinna och om denna förskjutning i så
fall har med genusproblematik att göra. Frågan är om rektorsrollen kon-
strueras till att bli mer representativ än ”normalt” när kollegorna i dekan-
rådet är (biologiska) män.

Överhuvudtaget tycks det vara svårt med jämställdhetspolitiken och att
få kvinnor till innehavare av ledande befattningar vid Lunds universitet.
De flesta kvinnor vill inte ställa upp trots att man aktivt försöker.

Jag har sedan länge försökt att få in kvinnor, en kvinnlig prodekanus, men
dom ställer ju inte upp […] Dom vill inte ta det priset ifråga om arbetsbelast-
ning […] Sedan finns det, med mitt sätt att se, ont om kompetenta kvinnor och
de som finns är så nerlusade med arbete, så dom får blödande magsår av den
här typen av jobb i frontlinjen […] Det går heller inte att ta vilken kvinna som
helst, bara för att hon är kvinna, utan hon måste vara en lämplig kvinna, en
duktig kvinna, någon som man har förtroende för.
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I intervjusammanhangen och när jag ställer frågan om man upplever det
som ett tryck att föra fram kvinnor som inte är kompetenta, lyder ett av
svaren: ”Det är inte bara kompetens, det kan vara en lämplighetsfråga”.
”Ingen av dom som skulle vara lämpliga […] Vi har frågat. Dom vill inte
ställa upp.” Det handlar således inte bara om vad som skrivs in begreppet
kompetens, utan också om begrepp ”lämplighet”, som på liknande sätt kan
laddas med ”lämpligt” innehåll.

Huruvida det förhåller sig på det ena eller andra sättet i något slags
verklig mening är fortfarande inte det jag söker svar på. Jag riktar snarare
in mig på hur representationerna av det konstruerade framträder. Jag ob-
serverar återigen hur begrepp som kompetens eller lämplighet skrivs in som
karakteristika i det vi förknippar med akademiska ledaridentiteter, och att
det uppenbarligen finns olika sorters kompetens och ledarskap, som (bio-
logiska) kvinnor antas ha mindre av än (biologiska) män.

I inledningen har jag diskuterat hur det kommer sig att akademins före-
trädare inte längre anses ha legitimitet, kompetens eller kunskap att styra
och leda sig själva och på samma sätt kan man se hur genus och jämställd-
het skrivs in. När liknande frågor diskuteras under intervjuerna hänvisas
ofta till förhållanden utanför akademin. Mer sällan och i princip inte alls
diskuteras tänkbara mekanismer inom akademin eller Lunds universitet. I
vissa fall möter jag också en direkt ovilja att diskutera genus eller jäm-
ställdhetsfrågor överhuvudtaget. Men i den mån det överhuvudtaget upp-
fattas som ett problem, finns orsakerna att hämta ”utanför” eller ”före”
”strukturen” Lunds universitet, vilket jag tolkar som ett uttryck för ett
strukturellt tänkande.

I Lärdomens Lund läser jag parallellt att det finns förhoppningar om att
kvinnor ska uppnå akademisk befordran utifrån egen kompetens, snarare
än ”juridisk medvind”. Jag tolkar det som att författarna vänder sig emot
en central och politisk styrning av jämställdhet. Dessutom antas det ha bli-
vit svårare för både män och kvinnor att kombinera studier med akademis-
ka karriärer, eftersom ”barndaghem erbjuder en dålig ersättning för den
hemhjälp och/eller barnflicka som ingick i forna tiders akademikerhus-
håll”.435 Det karakteristiska för den här typen av utsagor är hur man be-
traktar företeelsen kompetens och hur man omvandlar problemet till en
individuell fråga utanför akademin.

Utsagan ligger också i linje med det traditionellt individualistiska sättet
att förhålla sig till jämställdhetsfrågor inom akademin. Dvs. att antalet kvin-
nor minskar en bit upp i hierarkierna är deras eget fel. När de upplever

                                                
435 Se Carl Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 27.
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motgångar och väljer att hoppa av, inverkar det negativt på rekryterings-
basen. Implicit att de borde ta större och individuellt ansvar eftersom de
verkar i ”a culture of no culture”.436 Därför tvingas man från organisatio-
nens sida skapa mentorsprogram för att få dem att känna sig hemma, åstad-
komma punktinsatser för att få dem att välja teknik och naturvetenskap
och specifikt karriärfrämjande åtgärder för att underlätta för dem att kom-
binera forskning och familj.437

Men diskussionen om rekryteringsbasen kan också beskrivas som ”the
Pipeline Fallacy”, den vanföreställning som går ut på att jämställdhet nog
kommer att uppstå så småningom. Men inte just nu eftersom kvinnor kom-
mer igång sent med sina akademiska karriärer och dessutom föder barn som
hindrar dem på olika sätt. En annan förklaring är att de uppenbarligen inte
är lika kompetenta som män, eftersom teknikerna rekrytering och befordran
är rationella och neutrala. Man förnekar varje form av systematisk eller
strukturell diskriminering.438

Med koppling till det jag i det teoretiska kapitlet uttrycker som att poli-
tisk styrning inte kan förstås som en isolerad företeelse eller något som en-
dast kan utövas på ett territorium ”utanför” eller ”innanför” det vi kallar
för samhället, betraktar jag statens roll som en av flera vägar när man säger
sig vilja styra i namn av jämställdhet. Med en sådan utgångspunkt går inte
problemen att förlägga till vare sig det ena eller andra ”stället”, i samhället
utanför eller innanför akademin. En styrningsmöjlighet som alltid återstår är
den som kan utövas från lärosätes- och/eller fakultetsledning och som in-
nebär ett alternativ till den icke-styrning som går ut på att låta ”saker och
ting växa fram i sin egen takt”.

Styrning av jämställdhet kan utövas på fler sätt än det centralistiska och
det synliga. I kapitel 8 och 9 behandlar jag genus- och jämställdhetspro-
blematiken ytterligare.

Det etablerades utmaning

Skuggan från Malmö högskola

Det finns många anledningar till varför Lunds universitet känner sig trampade
på tårna. Inte bara Malmö. När man [departementet] talar om högskolor säger
man: tänkt så friska och fräscha dom är. Se vad dom är duktiga på att göra nya
saker och hurra vad dom är bra och dom ska ha pengar. Nu ska vi inte satsa

                                                
436 Cathrin Egeland (2001).
437 Se Birgitta Jordansson (2000) s. 9.
438 Se Margaret Allen och Tanya Castleman (2001) s. 151–157.
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mer på dom gamla universiteten, för dom går bara där och möglar och gör
samma saker, alltid. Departementsledningen var ju jättebra på att retas med så-
dant. Det är klart att det skapar en irritation och vi ska minsann visa dom. Och
det kanske är det dom vill åstadkomma.

Väljer man att se identitet och självkänsla som någonting som kan samman-
fattas och beskrivas i kollektiva termer framgår av ovanstående citat, hur
det även i den här aktuella praktiken finns föreställningar om förhållandet
mellan lärosätet, statsmakterna och departementet. Under intervjuerna be-
skrivs det som en mer eller mindre öppen hemlighet att relationerna inte
varit så goda mellan universitetsföreträdarna och den förra departements-
ledningen.

Den kollektiva självkänslan har fått sig en törn efter besparingarna, åtminstone
på ledningsnivå. Jag har personligen haft svårt att förstå den här negativa in-
ställningen till Malmö högskola. Det kan ju inte vara ett mål att vara störst i
världen, utan möjligen kan man ha ett mål att vara bäst i världen. Men jag tyck-
er att Lunds universitet är för stort. Det är för många studenter. Det är för
klumpigt att hantera. Jag tycker det är synd att det blir den här negativa inställ-
ningen från början [mot Malmö], för jag tror att på sikt måste det ju bli ett
samarbete i hela regionen. Alla har ju bara att vinna på det. Vi kan inte förlora
på det.

Det finns också anledning att lägga märke uppenbarelseformerna för den
ranking och rangordning som tidigare diskuterats under ”Mötesord-
ningens disciplinerande mekanismer”. Hur den så stolta självkänslan har
börjat ”naggas i kanten” förklaras på några olika sätt.

För det första har man i sitt tänkande ”manipulerats dit av händelser-
na.” ”Om en sak upprepas tillräckligt många gånger så börjar man ju ta till
sig det.” Det handlar om hur det etablerade blir ifrågasatt när man den poli-
tiska vägen styr resurser och etablerar nya universitet och högskolor. Det
ses som ett slags bekräftelse på att Lunds universitet inte längre räcker till -
och då kan det vara svårt utifrån Lunds horisont att låta bli att använda sig
av ”impotenta fördröjningsstrider gentemot de mindre och medelstora
högskolorna”.439 ”Manipulationen” kan utifrån en sådan utgångspunkt
förstås som en form av mentalitetsförskjutning, som lyckade politiska inter-
ventioner eller som utslag av den biomakt som Foucault talar om.440 Att
det politiskt gjorts en koppling mellan produktivitet och mänskliga till-
växtmöjligheter vid Lunds universitet.

                                                
439 Jag gör här återbruk av ett citat av Torsten Nybom (2000) s. 16.
440 Michel Foucault (1980).
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Man kan även tänka sig det som ett uttryck för det som Habermas visar
med sin modell för kommunikation och det han kallar för strategisk styr-
ning.441 Det går inte längre eller så ger man sig inte tid att komma fram den
kommunikativa vägen, och då använder man sig av en övertygandepro-
cess i stället. Det vi i dagligt tal just kallar för styrning. Det som i de ”nya”
rationaliteterna för styrning beskrivs som ett brott på en lång historisk tra-
dition.

Ett annat sätt att fundera över kollektiva identiteter är hur ”tvångs-
äktenskapet” med Malmö högskola diskuteras. Man har ”redan tidigare
etablerat samarbete med många stora universitet”. Av ”rent allmänna skäl”
vill man bibehålla distinktionen mellan små, medelstora och stora universi-
tet men frågan är vad som skrivs in i begreppet ”det allmänna”: Lunds
universitet, dekanrådet, utbildningspolitiska aktörer i Sverige o.s.v.?

Visst uppvisar man tecken på sårad fåfänga och att man blivit lite för över-
känslig i diskussionen om Malmö. Den process som förde till delningen av
universitetet […] Jag tror att dom våldsamma reaktionerna kring det här i för-
sta hand speglar, att man känner sig nedvärderad. Man får en sorts bekräftelse
på att man inte är så mycket värd, så intressant eller viktig.

Men det behöver inte nödvändigtvis handla om en ovilja när kontakterna
mellan statsmakterna och lärosätena inte är så täta, framgår av en annan
intervju. Från departementshåll är man heller inte så medveten om hur noga
man på myndighetsnivå faktiskt bevakar hur departementet agerar och på
vilket sätt man tar kontakt med landets lärosäten, menar en av styrelsele-
damöterna. ”Det är verkligen någon sorts barometer.” Men eftersom ut-
bildningsdepartementet bedöms vara så litet krävs att lärosätena är aktiva i
kontakterna. Departementet nöjer sig ofta med att ha kontakt med
”chefen” för verksamheten, dvs. rektor, trots att det nu finns en ordföran-
de att vända sig till.

När det gäller etableringen av Malmö högskola och konsekvenserna det
får för Lunds universitet, kastar det en mörk skugga över den praktik jag
studerar. Åtminstone under den tid jag genomför mina empiriska studier. Å
ena sidan uppfattas det som sker som ett utslag av dåliga relationer med
departementet, å andra sidan uppfattas relationerna bli dåliga, av det som
sker. Någon beskriver det som att universitetet blir kränkt just av att man
påtvingas förändringar, medan andra föreställer sig att det är en sak som
måste hända och att man inte förstår det från Lunds horisont. Oberoende
av vilket så framhåller intervjupersonerna att frågan hade kunnat hanteras

                                                
441 Jürgen Habermas (1996).



180

på ett annorlunda sätt. Möjligen både från departementsledning och läro-
sätesledning.

Om det kommer ett slags påbud utifrån, så upplever man sig attackerad och
går i försvarsställning[…] Hanterandet var ju gräsligt och hade kunnat göras
på ett helt annat sätt. Då hade det blivit i samförstånd och i god anda. Kom-
munalpolitikerna i Malmö gick ju direkt till regeringen och fick departe-
mentsledningens öra. Och så smidde man ihop dom här planerna, utan att dis-
kutera med Lunds universitet. Jag kan förstå att [rektor] blir arg när man helt
plötsligt skär bort en stor del av hennes universitet. Det är ju så opsykologiskt
så det liknar ingenting. Annars så är det väl inget fel i att ha en högskola i
Malmö. Det behövs ju säkert.

Men i och med att det skapats ett malmöuniversitet måste man försöka
samarbeta positivt, även om det är många saker som ”sitter kvar i rum-
met”442 och trots att man befarar, att man från Malmö kommer att försöka
rekrytera personal från Lunds universitet. Det som möjligen glömts bort
och som ”ingen riktigt lyft fram särskilt tydligt, är att dom som slapp i sär-
klass lindrigast undan det var dom konstnärliga och naturvetarna”. De två
fakulteterna ”blev i någon sorts mening lite mer förmånligt behandlade i de
interna besparingarna i samband med etableringen av Malmö högskola”.

Naturvetarna slapp undan nästan helt, åtminstone de riktade besparingarna.
Samma sak gäller de konstnärliga högskolorna. Och det speglar väl en vilja
hos universitetsledningen. Framförallt när det gäller dom konstnärliga, att
skydda dom. Hålla dom under armarna. Och naturligtvis finns, bakom det,
också relationen till Malmö.

I den studerade praktiken finns även positiva utsagor i hur man ser på eta-
bleringen av Malmö högskola. Det artikuleras så här under en av intervju-
erna: ”Redan från början valde jag att hålla tyst men jag tycker det är bra
för Malmö.”443

Utsagan väcker funderingar om vad som styr det som sägs och inte sägs,
vad som får och inte får sägas, eller kan eller inte kan sägas, i dekanrådets
praktik.444 Det är mot sådana utgångspunkter som jag tolkar svårigheten
att som enskild dekan ge uttryck för en positiv inställning till etableringen
av Malmö högskola. Trots att man uppfattar att det är det bästa som kunde
hända i regionen.

                                                
442 Dvs. i dekanrådsmötet.
443 Det framstår som angeläget att kommentera att utsagan inte härstammar från de-
kanen från Tandvårdshögskolan, som i samband med att de empiriska studierna
genomförs flyttar över till Malmö högskola.
444 Michel Foucault (1980); Mitchell Dean (1994); Gilles Deleuze (1999).
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När den aktuella utsagan sätts samman med att de gemensamma värde-
ringarna i dekanrådet är större än någon människa kan tro, och att dekan-
rådet är en plats där spänningar kan uppstå och uttryckas, uppstår en pa-
radox. Å ena sidan betyder den kollegiala gemenskapen att man kan ut-
trycka meningsmotsättningar, å andra sidan är det för känsligt att verbalise-
ra positiva känslor inför etableringen av Malmö högskola.

Det positiva med etableringen av Malmö högskola karakteriseras som
att det skulle kunna föra med sig mer intryck, påverkan och tryck, som är
av godo även för Lunds universitet. ”Vi har [som universitet] varit ohotade
här nere.” Personen ifråga har aldrig förstått denna oro och citerar kom-
munstyrelsens ordförande i Malmö.

Vad är ni rädda för i Lund? Ni är ett jättestort universitet, har massor av kom-
petens. Vem tror ni kan rubba er? Jag [dekanen] säger det samma. Jag tror
inte att någon rubbar oss. Inte under min livstid i alla fall.

En annan av de intervjuade förklarar det som om man vid Lunds universi-
tet aldrig vill förstå att inrättandet av en ny högskola i Malmö inte är riktat
mot Lund. Den politiska ambitionen är snarare att skapa en ny sorts hög-
skola som delvis attraherar andra studentgrupper. Ambitionen är att söka
bryta den gamla indelningen mellan industri- och lärdomsstad och ge
Malmö en ny möjlighet. Och hur komplext det möjligen kan vara att hante-
ra även i styrelsen framgår av följande utsaga:

Det var liksom att hata Malmö, att se ner på Malmö. Det fanns inte ett uttryck
av förnedrande karaktär, som inte användes om Malmö. Arbetare och borgare
på nåt sätt och inte trovärdigt akademiskt. Allt i Lund kunde tänka oss att ge
bort, var den där lärarhögskolan. Den var ju redan botten .

Etableringen av Malmö högskola beskrivs även som ”en stympning” av
det egna universitetet och vissa konvulsioner uppstår när det uppenbaras
att universitet i en särskild utredning reserverar sig för beslutet som gäller
etableringen av Malmö högskola. En annan utsaga går ut på att man från
Lunds universitet borde intressera sig för att få ut det mest fruktsamma
samarbetet.

För principiellt är det bra för universitet att man har en känsla av konkurrens
och det finns annars risk för att man slår sig till ro […] Jag tycker att Lunds
universitet ska fortsätta att vara starkt och stort, vilket inte är detsamma som att
de mindre högskolorna inte har existensberättigande. Det är möjligt att en del
av dom kanske inte kan bedriva forskning och att det kan påverka kvaliteten,
men jag tror att mångfald är bra.
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Frågan är vilka principer som styr ”det principiella” i det här sammanhang-
et och jag kan inte låta bli att göra associationer till det gamla ordstävet
”hungriga vargar jagar bäst”.

Den politiska viljan har jag behandlat i kapitel 1, men det man nu ser är,
att även Lunds universitet ska göras medvetet om att det ytterst är till för
att utveckla individer och samhälle, för ett fritt kunskapssökande och kun-
skapsspridning. Att åstadkomma en högre utbildning och forskning och
”med en sådan betydande kritisk massa att Sverige kan fungera som växt-
plats för framtidens nya och högteknologiska företag”.445

Sammanfattande kommentarer

I kapitlet diskuteras hur bilder av Lunds universitet, dekanrådet och dess
ledamöters identiteter och självkänsla konstrueras, både inifrån dem själva,
utifrån den närliggande styrningspraktiken universitetsstyrelsen och mig
själv som enskild forskare. Ett grundantagande är att identitet inte är nå-
gonting unikt, sant, mänskligt och en gång för alla givet, utan en kontinu-
erlig skapelseprocess som vi alla medverkar i.

Clegg beskriver det som att ingen rationell, mänsklig varelse, klass eller
”gendered subject” kan vara platsen eller källan för en uttryckt identi-
tet.446 Den är alltid under process och i färd med att produceras eller trans-
formeras genom de diskursiva praktikerna. Detsamma gäller problematiken
kring genus och identitet och med sådana utgångspunkter blir dekanrådets
identiteter det som intervjupersonerna och jag som forskare konstruerar.

Viktigt i den skapelseprocessen och i den studerade praktiken är entite-
ten storlek. Den bestäms av den dominerande diskursen, i praktiken dekan-
rådet, som budgetomslutning, även om antalet anställda eller antalet stu-
denter på samma sätt kan utgöra grunden för en sådan storhet. I diskussio-
ner om hur maktutövande kan tänkas spela roll i skapandet av olika identi-
teter, används just budgetomslutning i argumentationen och huvudsakli-
gen av dem som ansvarar för en omfattande budget. Att vara stor har bety-
delse för bilden av vem och vad man konstrueras till.

Under de fasta mötespunkterna på dekanrådets agenda går i de allra
flesta fall inte i förväg att i detalj läsa sig till vad som döljer sig bakom ru-
brikerna, och dekanerna förebereder sig oftast genom att fundera igenom
vad de personligen avser att ta upp. Det ska inte tolkas som att ledningen
inte har strategier för sitt handlande. I mötesordningen observerar jag un-
der den deltagande observationen de identitetsskapande ritualerna
                                                
445 Se Sverker Sörlin (2000) s. 153.
446 Stewert R. Clegg (1998).
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”bekännelsen” och ”ranking/rangordning”. Det kan framställas som hur
ledningen och dekanerna redogör för varandra om kontakter de haft med
statsmakterna, andra universitet och kollegor, liksom med olika företrädare
för samhället, och vilket värde dessa kontakter ges i dekanrådet.

I Diskursens ordning beskriver Foucault en ritual som det som bestäm-
mer vilka kvalifikationer de talande individerna måste ha.447 Ritualer avslu-
tas ofta med en bekräftelse, som mera ska tolkas som ett erkännande av den
bekännandes egna handlingar och tankar och mindre som en bekräftelse
på ställning, identitet och värde. Möjligen finns här en nyansskillnad i för-
hållande till mitt eget sätt att se, som inkluderar båda synsätten.

Foucault ser bekännelsen som kärnan i vår tids individualiseringsproce-
durer, där bekännelsen konstituerar oss som subjekt och är den inre realitet
som ska avtäckas. Det ska kännas naturligt att berätta och den som tar
emot bekännelsen ska samtidigt värdera den. I det här fallet ledningen och
dekankollegorna. Och man berättar villigt. Några mer utförligt än andra.
Popkewitz uttrycker någonting liknande: ”The demarcation of the limits of
reason (and unreason), […], is a moral order as norms are inscribed that tie
together achievement, competence, and salvation – the norms that governs
the soul.”448

Efter bekännelsen följer ”rangordningen”, dvs. hur man förhåller sig till
andra som man av olika skäl jämför sig med. Foucault ser rangordningen
som en maktteknik för att behärska genom ordning och för att individuella
prestationer ska kunna kontrolleras och göras mätbara. Som jag förstår
rangordningen kan den å ena sidan ses som ett resultat av lyckade politis-
ka intentioner, å andra sidan som ett relativt vanligt fenomen i en kulturell
akademisk tradition. Självfallet finns möjligheter till tolkningar därutöver.

När Lunds universitet jämför sig med andra är det uteslutande de stora
universiteten man jämför sig med. I förhållande till Uppsala beskriver man
sig i något fall också som släktingen från landet. Sådana känslor av min-
dervärde antas leda till ett hävdelsebehov, och detta uppenbaras i samband
med etableringen av Malmö högskola. Studentrepresentanterna ser det
som en sorts snobbism, samtidigt som jag utläser - på någon slags aggrege-
rad nivå - en vilja, ambition eller förväntan att känna stolthet och glädje
över det egna lärosätet. Det man förefaller vara mest tillfredsställd med är
matematik och naturvetenskap, teknik och medicin och möjligen ”de elit-
betonade” konstnärliga utbildningarna i Malmö. De senare är inte minst
viktiga i konstruktionen av vad som kännetecknar ett ”riktigt” universitet.

                                                
447 Michel Foucault (1993).
448 Se Thomas Popkewitz (1998) s. 55.
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Jag tolkar utsagorna som att föreställningar om vad statsmakterna och
samhället på olika sätt värderar också ges betydelse i den inre rangord-
ningsprocessen, i dekankretsen. I den bedömningen ingår medelstilldelning
som en stark identitetsskapande ingrediens. Men att verksamheter skulle
definieras i pengar avfärdas av en av styrelseledamöterna med att alla får ta
sig i kragen och visa att man är duktig. Ett alldeles tydligt uttryck för hur
man ser på det akademiska subjektet. Det ses, som diskuteras i det inledan-
de kapitlet, som någonting ”effektivt” i ekonomiska och produktiva ter-
mer. Motivet är, att ett sådant förhållningssätt genererar pengar, men att
humanister definierar sin vetenskap som svårfångad och någonting som
inte riktigt värderas i vår tid. En viktigt fråga för dem är därför att skapa
övervintringsstrategier.

Det akademiska ledarskapet ägnas ett alldeles eget kapitel men berörs
kortfattat även i det här sammanhanget. Skälet är att ledarskap emellanåt
betraktas som personlig förmåga och ofta antas ha med kärnidentitet att
göra. Utifrån socialpsykologiska föreställningar hävdas emellanåt, att
medarbetarna står för konstruktionen av sina ledare och att faktorer som
arbetsgruppens historia, organisation och omgivning bidrar till denna kon-
struktion. Själv ser jag det mer ömsesidigt relationellt och att vi alla kon-
struerar oss själva och varandra.

Det som skrivs in i det här aktuella lärosätesledarskapet är att rektor
helst bör ha disciplin- och forskningsbaserad kunskap från något av de
största fakultetsområdena, dvs. medicinska fakulteten, tekniska högskolan
eller matematisk-naturvetenskaplig fakultet. När man motiverar det med att
rektor annars riskerar att göra felbedömningar, begrundar jag det i förhål-
lande till det Osborne säger om hur professioner upprättar territoriella rät-
tigheter.449

I samband med att det akademiska ledarskapet konstrueras, skrivs också
andra förutsättningar in. Utifrån de styrningsrationaliteter som opererar i
nuet förväntas en ledare styra med verktyg som ranking och rangordning
och genom den skapade konkurrensen få medarbetarna att relatera till vis-
sa specifika mål. Samtidigt får man som rektor inte bli för managementinrik-
tad. Då riskerar man att utmanas av verksamheten, såsom den definieras av
dekanerna själva.

En kvinnlig ledare inom akademin får räkna med att man fortfarande inte
är van vid kvinnliga chefer och hon får därför också fungera som förebild
för andra kvinnor. I den aktuella praktiken uppmärksammar jag tendenser

                                                
449 Thomas Osborne (1995).
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som att ledarskapet omdefinieras från en operativ och till en mer represen-
tativ roll och frågar mig om det har med genusproblematik att göra.

Oftast när genus- eller jämställdhetsfrågor förs på tal i intervjusamman-
hangen förläggs eventuella problem och deras förklaringar till förhållanden
utanför Lunds universitet. Det är där som ojämlikheterna och problemen
skapas. Foucault berör problemet med hur vi, genom att tala om en annan
tid, förhindrar diskussionen om vad som utspelar sig i nutiden. När man
använder sig av ett liknande förhållningsätt görs jämställdhetsproblemati-
ken i den här praktiken inte gripbar för styrning, eftersom eventuella pro-
blem visserligen inte förläggs till en annan tid, men väl till en annan plats.
Till förhållanden ”utanför” akademin.

I den praktik som studeras uttrycker framförallt de tre största fakultets-
områdena en sympati för nyttorationalitet och utifrån kommande krav, vil-
ket jag uppfattar ger makt och mandat i den inre dialogen. Jag identifierar
allianser på det sätt som Osborne450 och Bell451 diskuterar, mellan nyttora-
tionalitet, viss disciplinbaserad kunskap och en ekonomisk administrativ
rationalitet, som i sin tur legitimerar möjligheter till maktutövning inom de-
kanrådet.

På samma sätt som jag i första kapitlet beskriver konstruktionen dekan-
rådet som en relativt sen företeelse, ser jag hur de nuvarande möjligheterna
till dekanrådets maktutövande i mångt och mycket skapas i samband med
de rationaliteter för styrning som framträder på 1980- och 1990-talen. När
man beskriver det akademiska ledarskapet som föråldrat, tolkar jag en så-
dan utsaga som att det är den statliga regelstyrningen som är föråldrad och
att man själv ställer sig positiv till de ”nya” rationaliteterna för styrning.

I diskussioner kring hur den så stolta självkänslan vid Lunds universitet
naggas i kanten förklaras att man manipulerats dit av händelserna. När man
den politiska vägen styr resurser och etablerar nya universitet och hög-
skolor ses det som en bekräftelse på att Lunds universitet inte längre anses
räcka till. Möjligen kan skeendet tolkas som lyckade politiska interventio-
ner och som ett utslag av den biomakt som Foucault talar om.452

Det motstånd mot etableringen av Malmö högskola fördjupas när det
presenteras som ett tvångsäktenskap, och problematiken i samband därmed
kastar en mörk skugga över den praktik jag studerar en lång tid därefter.
Visserligen redovisas enskilda positiva inställningar för såväl etableringen
som ett nära samarbete med Malmö högskola, men det tycks vara svårt att

                                                
450 Ibid.
451 Vikki Bell (1995).
452 Michel Foucault (1980).
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ge uttryck för det i dekanrådet, vilket möjligen kan kopplas till det Fouca-
ult skriver om vad som inte får eller kan sägas i rummet.453

Därmed så övergår jag till att behandla vad det innebär att styra i namn
av akademisk kollegialitet, det som jag föreställer mig att man gör i och ge-
nom dekanrådet.

                                                
453 Michel Foucault (1988).
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KAPITEL 6: Makt och styrning i
kollegiepraktiken

Inledning

Jag har tidigare behandlat hur styrningen av den högre utbildningen i
samband med 1993 års högskolereform frigörs från det statliga inflytandet,
men hur det samtidigt kan anses bli förstärkt genom de rationaliteter för
styrning som uppträder i nuet i form av mål- och resultatstyrning och ge-
nom disciplineringstekniken kvalitetsuppföljning.

Med anknytning till det Rose454 och andra skriver, kan kvalitetsrörelsen
ses som ett av de stora pastorala projekten i vår tid, innebärande att vi i ett
slags positiv frihet och med hjälp av olika styrningstekniker ska styra oss
själva till att bli bäst, eller åtminstone ägna oss åt ”ständiga förbättringar”.
En del av den statliga styrningen förväntas bli utförd av ”lärosätes-
helheten”, vilket i de allra flesta fall tolkas som universitetsledning och sty-
relse, men frågan är vilken roll som dekanrådet vid Lunds universitet spelar
i ett sådant tänkande. Frågan om denna roll i denna process handlar det här
kapitlet om.

Vid Lunds universitet har man efter omorganisationer förstärkt fakul-
tetsområdenas möjligheter till styrning, vilket delvis strider mot intentioner-
na att göra institutionen till ”central nivå” för styrning enligt statsmakter-
nas ambitioner på 1980-talet. Utan att förledas att utgå ifrån givna politiska
eller andra strukturer, eller ett tänkande kring makt i olika hierarkiska nivå-
er (dvs. om dekanrådet är ett fakultets- eller ett ledningsorgan), eller att
makt har en särskild lokalisation och plats (antingen hos ledning, styrelse,
dekanrådet eller i fakultetsstyrelserna), är min ambition att tränga in i de
tekniker och procedurer för makt och styrning som visar sig just i styr-
ningspraktiken dekanrådet.

Få om ens några liknande empiriska studier är gjorda, trots att man i talet
om ”den akademiskt kollegiala styrningen” ofta talar om den på ett sådant
sätt som om vi alla ”vet” och är överens om vad en sådan maktutövning
innebär. Det betyder inte detsamma som att jag inte tilldelar erfarenhets-
kunskap ett värde, men att den kan antas vara behäftad med den problema-
tik jag varit inne på och som Foucault karakteriserar som ”primär igenkän-
ning”.455 Det vi betecknar som personlig erfarenhet, ses ofta med automa-
tik som lika med sanning i vid bemärkelse.

                                                
454 Nikolas Rose (1999b).
455 Michel Foucault (1993).
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Jag inleder avsnittet ”Den kollegiala styrningens möjlighetsvillkor” med
att beröra hur man inifrån dekanrådet vid Lunds universitet ser på driv-
krafter i generell bemärkelse och hur man förhåller sig till det jag diskuterat
som samhällskontraktet utifrån några urskiljbara styrningsrationaliteter.
Här använder jag mig av Roses beskrivningar av styrning som kontroll,
påverkan, administration, management och frågar mig vad som kan tänkas
ge makt och mandat i den aktuella styrningspraktiken.

Även Hultqvist är inne på hur intressen konstitueras och när det gäller
allt ifrån politiska diskurser till förhandlingar.456 I den aktuella praktiken
föreställer jag mig att olika intressen på samma sätt kan visa sig, såväl i tyd-
ligt uttalade personliga ambitioner som i form av vad som skrivs in i dekan-
rådets makt- och styrningsmandat. Jag återkommer till en diskussion om
det i relation till jämställdhetsproblematiken lite längre fram.

Utifrån det redovisade sättet att resonera kring inneslutnings- respektive
utestängningsmekanismer intresserar jag mig för vad som skrivs in i be-
greppen ”managementstyrning” respektive ”kollegial styrning”, och hur
lojalitet eller brist på lojalitet med dekanrådets gemensamma styrning yttrar
sig. Jag frågar mig hur långt det kollegiala samförståndet sträcker sig, sär-
skilt när man kommer till intressentkonflikter mellan vad som är gynnsamt
för fakulteten respektive lärosätet som helhet och hur mycket det lärosä-
tesgemensamma kan anses vara värt. Jag behandlar också hur dekanerna
själva definierar dekanrådets uppgifter, i relation till det egna områdes-
mandatet och till universitetsstyrelsens mandat.

I avsnittet ”Legitimitet genom valbarhet och kollegors förtroende” går
jag vidare med det som Trow och andra uppmärksammar, vad det förtroen-
de står för inom kollegiekulturen som värnades så starkt före manage-
mentteknikernas tidevarv.457 Ett förtroende som nu är på väg att ersättas
av en syn på den akademiska läraren som ”vilken personal som helst”,458

någon som förväntas svara på belöningar och bestraffningar på ett sätt som
hittills varit främmande.

Jag behandlar också hur de ledare som har att styra denna ”personal”
görs till professionella ledare på ett nytt sätt och hur en allmän s.k. byrå-
kratisering bidrar till den konstruktionen. Här anknyter jag till Clegg och
att varje tal om organisationsdemokrati är en ouppnåelig chimär och att
varje organisation innehåller sina speciella former för kommunikation och
strategiska handlingar.459 Frågan är om man i den aktuella styrningsprakti-

                                                
456 Kenneth Hultqvist (2002b).
457 Martin Trow (1994).
458 Som konsekvensen blev av den s.k. Lärartjänstreformen.
459 Stewart R. Clegg (2000).
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ken är på väg att integrera akademiska, kommersiella och byråkratiska kul-
turer på det sätt som Slaughter och Leslie460 utifrån en Australienhorisont
spekulerar i, dvs. om det handlar om en frihet att styra sig själv på det sätt
som Rose och andra föreställer sig.461

I kapitlet behandlas också dekanrådets sammansättning från jäm-
ställdhetssynpunkt och vad det har för betydelse för den aktuella styr-
ningspraktiken och den makt som där utövas. Mina utgångspunkter är
Butlers tankar462 om vad som konstrueras som ”naturligt” för kvinnor och
Foucaults sätt att tänka kring inneslutning respektive utestängning när det
gäller kunskap och makt. Jag intresserar mig för hur dekanerna ser på be-
greppet kompetens i relation till ”de andra”, ofta kvinnor och administra-
törer, och i förhållande till den legitimitet som skrivs in som nödvändig för
att utöva makt och styrning. I sammanhanget behandlas kortfattat hur de-
kanerna förhåller sig till utvecklingen av andra former för styrning av hel-
heten Lunds universitet.

Den kollegiala styrningens möjlighetsvillkor

Extern samverkan

I den allmänna retoriken vänder sig några mot det akademiska sättet att
styra, medan man motsätter sig såväl den tidigare statliga plan- och regel-
styrningen som statens uppföljande och kontrollerande roll i en avancerad
liberalism. Andra talar om att universiteten mycket väl kan styras utifrån
marknadsekonomiska rationaliteter,463 men sällan helt och hållet. Ytterliga-
re några talar om en kombination av marknadsekonomi och samhällsnytta,
men utifrån ett planekonomiskt tänkande.

Det så ödesbestämda i det här empiriska materialet tycks vara synen om
att industri- och teknikutvecklingen mer eller mindre ses som de enda driv-
krafterna i samhället, och därmed också för våra universitet. Liksom att
några av statsmakternas företrädare så exklusivt tar sig/tilldelas förtroendet
att kunna skåda in i framtidens kunskapsbehov. Det som beskrivs som att
styra ”i namn av framtiden”.464 Mer sällan talas om hur en sådan nyttora-
tionalitet inte ensam, och framförallt inte så kraftfullt, kan vara styrande för
vad vi inom universitet och högskolor ägnar oss åt. I den mån man internt

                                                
460 Sheila Slaughter och Larry Leslie (1997).
461 Nikolas Rose (1999b).
462 Judith Butler (1999).
463 Det intervjupersonerna uppfattar som de rationaliteter som verkar i nutiden/vår
tid/samtiden och som kan förstås som en liberal styrningsrationalitet.
464 Kenneth Hultqvist (2002a).
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överhuvudtaget bör använda sig av begrepp som nytta, så bör dessas in-
nehåll formuleras inifrån disciplinerna själva, menar de förhållandevis få
som reserverar sig.

Att alla dessa ståndpunkter finns representerade i det empiriska materi-
alet kanske inte är så förvånande som att så många, och oberoende av skil-
da ståndpunkter, föreställer sig att ”ekonomistyrningsprincipen”465 är den
mest effektiva principen även beträffande akademin. Vare sig man är posi-
tiv till senare former av styrningsrationaliteter eller inte. ”Tyvärr är det så.”
Det kan å andra sidan tolkas som att det finns en förståelse för att ekono-
miska förutsättningar ”i förväg” bör läggas fast utifrån ett planekonomiskt
tänkande, innan innehållet i verksamheten diskuteras. Vidare kan det ses
som ett uttryck för att man accepterar de rationaliteter för styrning som
verkar i vår nutid.

I det teoretiska kapitlet har jag betraktat ”The Art of Government” ut-
ifrån två parallella processer. Å ena sidan hur individens styrning av sig
själv, sin familj och sin egendom görs till modell för statens styrningsut-
övande. Å andra sidan hur statens styrning innebär en kontroll av indivi-
dens efterlevnad av denna självstyrning, och i första hand som en fråga om
ekonomi. Men det sättet att tala om ekonomistyrning blir en tautologi, ef-
tersom statlig styrning alltid innebär en fråga om ekonomi.

Av betänkandet Högskolans styrning466 förstår man att styrsystemen
ska vara så utformade att de ger klara uttryck för politiska prioriteringar,
men samtidigt utrymme för myndigheternas egna beslut. Å ena sidan finns
den traditionella statliga styrningen i form av regler och å andra sidan strä-
var man efter decentralism och styrning utifrån de rationaliteter för styrning
som uppträder som ”nya”.

När de ekonomiska kraven i styrningen tas upp under intervjuerna be-
skrivs det som att man i början av nittiotalet var mer defensiv och hukade
sig för anklagelserna om att universiteten inte var företagsmässiga, medan
man nu morskat upp sig och inte längre vill tillämpa företagsledning på
Lunds universitet. ”Nu har vi börjat förstå de mekanismer som finns.” Nå-
gon annan beskriver det som ren självbevarelsedrift, vilket jag tolkar som
något som diskursivt produceras i den omvärld och tid som vi lever i.
”Ekonomi har vi sedan lång tid tvingats tänka på, vare sig vi lever i ett sy-
stem med planekonomiskt tänkande eller senare former av mål- och resul-
tatstyrning.” ”Vi blir också påverkade att tänka kring samhällsnytta på det
sätt vi gör, i och med att tidningarna nästan inte skriver om någonting an-
nat.”

                                                
465 Man använder sig just av det uttrycket.
466 Se (SOU 2000:82) s. 51.
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Möjligen handlar det, som jag med stöd av Osborne uppmärksammar, om
att man i en avancerad liberalism inte ersätter ”professionella regimer” med
ekonomiska eller administrativa regimer, utan att de professionella själva
upptas som administratörer eller ekonomer.467 Dvs. de görs till ekonomer
eller administratörer vid sidan av vad de professionellt sysslar med, vilket
möjligen är någonting annat än den autonoma position som akademiker av
tradition värnat och som förutsätter frihet från stat och marknad.

Under intervjuerna berörs behovet av interna och principiella diskussio-
ner om vilket förhållande akademin bör ha till samhälle, stat och näringsliv
och att den diskussionen i dekanrådet av olika skäl inte så enkelt låter sig
föras. Någon beskriver det som ”lite skakande att bekänna” att dessa frå-
gor överhuvudtaget inte diskuteras, medan andra menar att diskussionen
ständigt förs.

Ofta talas om vikten av ”att inte springa efter alla pengar” och att man
internt bör söka värna och bevara friheten. Men när den strategiska planen
för Lunds universitet skulle tas och ”där det i stort sett bara handlade om
näringslivet, då ställdes saken på sin spets”. Jag förstår den här intervju-
personen som att han uppfattar att universitetet tvingades kapitulera.468

”Man har länge försökt införa den styrning som finns framförallt inom
näringslivet, trots att universiteten inte är uppbyggda på det viset.” Up-
penbarligen är den här personen oförstående inför att staten i 1993 års
högskolereform just antar det specifika konceptet för styrning.

Det starka trycket utifrån borde dock inte förhindra oss från att ställa oss frå-
gan, om hur vi inom akademin ska förhålla oss till ett sådant tryck. Det hand-
lar om vilka värderingar man har, vilken följsamhet man är beredd att visa upp,
liksom den lyhördhet man har för samhällets definitioner, i ekonomiska nyt-
tighetstermer.

Så här i efterhand inser jag att jag under intervjuerna bättre borde ha rett ut
vad aktörerna skriver in i begrepp som ”näringsliv”. Som det används i det
empiriska materialet lämnas en alltför stor öppenhet och genom att inte låta
intervjupersonerna definiera begreppet, skapas ett större tolkningsutrymme
än vad som är önskvärt i en bearbetnings- och analysfas.

I några fall tolkar jag begreppet som den verksamhet i samhället som inte
utgörs av vår gemensamt finansierade sektor i någon som helst form. I

                                                
467 Thomas Osborne (1995).
468 Dvs. under 1998. Av Carl Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 318, framgår,
att den misstro mot auktoriteter som utvecklades under slutet av 1960-talet också
drabbade tekniker. På många håll var man kritiskt inställd till samarbete mellan uni-
versitet och näringsliv: ”Men också här har pendeln svängt och nu har vi en ökad
samverkan mellan universitet, högskolor och näringsliv på många områden.”
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andra fall tycks näringsliv vara synonymt med industri. Men då samma in-
dustri stundtals erhåller stöd i form av samhälleliga resurser föreställer jag
mig att inte heller denna definition kan anses vara alltigenom gångbar.
Svedberg och Sandström är några av dem som lyfter fram att de som hänvi-
sar till att de är fria, ofta är höggradigt beroende av bidrag från statliga eller
halvstatliga organ och att det numera finns en större förståelse för forskar-
gruppers behov av interaktion med sin omgivning än tidigare.469 Det Ben-
ner betecknar som post-akademisk forskning.470 Alltså ett liknande tän-
kande som företrädare för Lunds universitet här ovan är inne på.

Men oberoende av definitioner så efterfrågas ”en öppnare och kanske
mer konstruktiv diskussion” i dekanrådet, just om relationer och samarbete
med samhälle och näringsliv. Att frågan inte berörs mer förklaras med att
den är känslig för de flesta och har göra med det som skedde i Sverige och
Europa 1968.

Jag var ganska röd på den tiden och industrin skulle man inte samarbeta med.
Men i efterhand, och beroende på hur man själv utvecklats och blivit äldre och
kommit upp i ställning, så ser man ju att det behövs pengar för att överleva.
För att vi ska kunna driva forskning. Så man får anpassa sig. Och jag tror att
samhället förändrats. T.o.m. socialdemokratiska regeringen arbetar mycket för
industrin. Nästan mer än dom borgerliga […] Nu i utbildnings- och informa-
tionssamhället är universiteten intressanta igen. Då måste man styra även här.
För att få kontroll.471

Jag tolkar utsagan som att statsmakterna, regeringen, söker återta något av
den styrning som gått förlorad i samband med reformerna på 1990-talet och
att universiteten inte kan ställa anspråk på att vara några undantag. När
”staten prioriterar naturvetenskap och teknik, då måste vi som akademiker
acceptera detta. Eftersom universitet och högskolor är underställda riksdag
och regering kommer man inte ifrån att politikerna även måste styra aka-
demisk verksamhet.”

Makt och mandat i den inre dialogen

I det empiriska materialet förekommer utsagor som visar att politiska priori-
teringar, eller statlig styrning, har betydelse för sättet att förhålla sig även
”inne i” den akademiska praktiken. I det här fallet, i dekanrådet. Möjligen

                                                
469 Björn Svedberg och Ulf Sandström (2000).
470 Mats Benner (2000).
471 Här förstår jag det som att universitetsledningen påstås verka i riktning mot när-
ingslivets villkor, medan påståendet om att universiteten blivit högintressanta igen ska
kopplas till något slags allmänt samhälleligt perspektiv.
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kan man se det som att styrningen fungerar åtminstone på retorisk nivå,
vilket delvis framgår av följande utsagor. ”När teknisk utbildning är upp-
haussad i samhället i allmänhet vill man inom Lunds universitet ha en tek-
nisk högskola som talar väl om sitt universitet.” ”Tekniker har ofta många
tentakler ute i näringslivet och är därför viktiga”.

Jag har i det föregående kapitlet spekulerat i vilken betydelse det omgi-
vande samhällets värderingar av akademisk verksamhet har för konstruk-
tionen av identiteter internt, och att det möjligen kan antas ligga någonting
i en sådan tanke får näring genom följande utsaga:

Visserligen [kan man] gå emot LTH, men man får passa sig […] Jag tror att
det i dekanrådet finns någon slags gräns för vad man lägger sig i och inte läg-
ger sig i. Jag kan mycket väl tänka mig, att LTH har ett stort mått av autonomi
i kraft av sin storlek och ekonomiska tyngd, så man ska nog inte direkt kritise-
ra dom. Men jag tror inte att någon egentligen är villig att kritisera.

Utsagan handlar om hur LTH, utifrån statens ambitioner att satsa på teknik
(se första kapitlet), liksom genom fakultetens egna relationer till näringsli-
vet och samhället ges ett manöverutrymme som på olika sätt kan utnyttjas i
det interna maktutövandet. En konsekvens av det sättet att resonera är att
de som har mindre sådant stöd i ryggen, och mindre av externa kontakter,
kan tänkas ha/skapa sig mindre möjligheter till maktutövning inom dekan-
gruppen. I avsnittet ”Dekanrådet som uttryck för ett funktionalistiskt ide-
al” beskrivs det fenomenet som en trampolineffekt för de redan starka.

Jag föreställer mig också att de maktmöjligheter som konstrueras även
påverkas av de signaler om separatist- och frigörelsesträvanden från ge-
menskapen inom Lunds universitet och från den kollegiala gemenskapen
inom dekanrådet, som några av de intervjuade menar dyker upp lite då och
då. Jag tolkar det som ett uttryck för en rörelse, kraft eller makt, som opere-
rar inom olika fakultetsområden och inte som personliga strävanden hos
respektive dekaner.

Framförallt LTH och medicinska fakulteten har visat tendenser att vilja
bryta sig loss, och att det kan synas som att Lunds universitet i slutet av
1980- och under 1990-talet möjligen var mer splittrat än vad det är idag.
LTH påstås också under årens lopp ha motiverat sina strävanden att vilja
bilda egen högskola med att man genom samexistensen med Lunds univer-
sitet får mindre resurser än både Chalmers och Kungliga Tekniska Hög-
skolan.

Egentligen ser man Lunds universitet bara som en paraplyorganisation över
fakulteterna. Mer en samarbetsorganisation än en myndighet. All makt vid
Lunds universitet är koncentrerad till fakultetsledningarna. Vi har decentralise-
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rat ner och centraliserat upp, till fakultetsledningarna. Så man har starka fa-
kultetsledningar som har helikopterseende på sin fakultet och styr den ganska
mycket. Om dom vill. Är dom en stark fakultetsledning kan dom göra väldigt
mycket. Men ingen vågar försöka styra universitetet, för då får man direkt fa-
kulteter som vill bryta sig ur igen. Universitetet består av sina fakulteter och
det finns egentligen ingen central organisation. Jag tror inte det finns någon
egentlig vilja att styra universitetet.

Här gör jag associationer till professionernas makt och inflytande och att
en klok rektor inte tar upp förslag till styrelsen om dekanrådet inte är med
på det. Samma dekan menar, att medicinarna ofta hävdar att det gemen-
samma universitetet ”bara tar pengar” och inte ger tillbaka i samma ut-
sträckning, medan det för andra områden kan vara tvärtom. Dekanus på
medicinska fakulteten antas därför hamna i ett alldeles särskilt korstryck.
Inåt mot fakulteten måste han signalera fakultetens integritet mot helheten,
”annars skulle han ha svårt att sitta kvar” och mot dekanrådet motsatsen,
samhörighet och kollegialitet med helheten. Dvs. det som jag beskrivit som
konflikten mellan autonomi och gemenskap och det representativa manda-
tets dilemma.472

Jag informeras också om att det finns en tendens hos de tre dekanerna
på norr att betrakta det ”som om dom är universitetet och resten är bra ut-
fyllnad som behövs”. En liknande men delvis omvänd tanke ligger i, att det
i vissa fall anses vara självklart att vilja tillhöra ett stort gemensamt universi-
tet, därför att det bedöms underlätta kontakterna med forsknings-
finansiärer. Men det gestaltas också en rörelse för mig, en förflyttning i
uppfattningar om vad som är Lunds universitet och att samhällsvetare och
humanister alltmera börjar räknas in i denna helhet. ”Jag tror det har blivit
mer och mer så att man försöker se till hela universitetet.”

Resterande områden verkar emellertid ha en bit kvar till full access i den
kollegiala gemenskapen. ”Dom övriga delarna betraktas väl inte riktigt på
allvar, alltså jurister och dom konstnärliga. Dom är små och dom konstnärli-
ga finns i Malmö och är lite särpräglande överhuvudtaget.” När jag försö-
ker reda ut vad man föreställer sig med kollegialitet i det här sammanhanget
blir svaret: ”en beredskap att lyssna på synpunkter”.

                                                
472 Barry Hindess (1995).
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Legitimitet genom valbarhet och kollegors förtroende

Frihet och styrning i ett dekanrådsmandat

Huruvida man kan se dekanrådet som ett exempel på representativ kultur
är en fråga som jag tangerat några gånger, och när det gäller frågan om det
är så att dekanerna går till dekanrådet med bundet mandat från sina fakul-
teter, är jag inte klar över om det förhåller sig så eller inte. Med representa-
tiv kultur menar jag den korporativa tradition som är ett utmärkande drag
bl.a. för det svenska styrelseskicket, där staten givit organiserade intressen
möjlighet att under institutionaliserade former medverka i den offentliga
beslutsprocessen.473 Jag har också här ovan behandlat hur Hindess reso-
nerar kring företeelsen representativitet och kommer in på någonting lik-
nande i ledarskapskapitlet,474 då jag med stöd av Alvesson och Due Billing
diskuterar ledarskapets utövande.475

I den studerade praktiken finns uttryck för en liknande problematik. Å
ena sidan säger man, att universitetet har rätt att hävda sin autonomi i för-
hållande till staten, å andra sidan ska man ”i namn av nytta” eller med tan-
ke på ”skattebetalarna” gå statens ärenden. Problematiken märks framför-
allt i nästkommande kapitel och då i form av en diskussion om huruvida
man som styrelseledamot har mandat att företräda någon specifik korpora-
tion, eller enbart sig själv och sin egen kompetens.

Men det skiljer sig mellan olika områden i sättet att förhålla sig till denna
problematik.

Varje gång min dekan har varit på dekanrådet så kommer han med en rapport.
Om vad som nu är på tapeten och vad som händer just nu. Och kommer det
upp någonting dumt som, han tycker det här blir nog besvärligt, då kan det
hända att vi diskuterar det innan. […] Då blir hela universitetet ett sådant här
nätverk och informationen kan spridas längre och länge.

När den förvaltningsmässiga driften i samband med de senaste reformerna
läggs in inom fakultetsområdena, blir dekanrollen både annorlunda och
större. Då uppstår det allianstänkande som utgår ifrån teknisk rationalitet
och administrativ styrning. Dekanerna görs till chefer och paralleller kan
dras med relationen mellan rektor och universitetsdirektör.

Flera av dekanerna ser det inte längre som självskrivet att universitetsdi-
rektören har en plats i dekanrådet. Med nuvarande konstruktion får han
information från både den akademiska och den administrativa kulturen,

                                                
473 Se (SOU 2000:1) s. 89.
474 Barry Hindess (1995).
475 Mats Alveson och Yvonne Due Billing (1999).



196

vilket ger honom ett ”inte alltid så önskvärt försteg i förhållande till rek-
tor”. Kanske inte som person men väl som den rationalitet han företräder,
den administrativa. ”Universitetsdirektören får all information och rektor
får bara hälften. Det är jättekonstigt egentligen.” Dessutom byter man ju
inte universitetsdirektör lika ofta som man byter rektor, vilket anses innebä-
ra att han får ytterligare ett icke önskvärt försteg, en erfarenhetskunskap
som går att använda i ett maktutövande.

Universitetet blir på det här sättet mer byråkratistyrt än vad som skulle vara
önskvärt. Dessutom sitter han på pengarna. Trots att universitetsdirektören
formellt är mer tillbakaskjuten idag, så har i praktiken den ställningen inte änd-
rats så där väldigt mycket […] Med sådana här verksamheter är det viktigt
med förnyelse. Jag tror det är bra med begränsade mandatperioder och det
gäller både styrelse och ledningen […] Men det är inget snack om att [rektor]
bestämmer där hon vill bestämma.

Möjligen kan man här knyta an till det Rose beskriver, att nittonhundrata-
lets statliga styrning ackompanjerades av en växande byråkratisk administ-
ration och en lika starkt växande ström av experter.476 Trots att byråkratin
genom tiderna blivit förlöjligad har den ändå starkt lyckats etablera sig som
en maktrelation, samtidigt som experterna tillskrivits makt utifrån den kom-
petens som bland annat uppnås genom praktiken. Det förhållandet kan
också sättas i relation till det Osborne skriver, som att de professionella görs
till ekonomer och personaladministratörer i de nya rationaliteterna för styr-
ning.477

Rektor antas inte primärt vara intresserad av förvaltningen och vill heller
inte styra universitetet som en myndighet. ”Visserligen är hon myndighets-
chef och tar det på allvar, men sån där ekonomistyrning det lämnar hon till
[universitetsdirektören].” Denna utsaga kan också relateras till det jag i
tidigare kapitel och med stöd av Burrell analyserat.478 Om man utgår ifrån
ett traditionellt organisationstänkande och förutsätter att universitetet är
som vilken organisation som helst, då borde rektor också ta på sig en tydlig
myndighetschefsroll.

Men om universitetet främst är att betrakta som en idé och organiseran-
det är sekundärt i förhållande till denna idé, då finns det mindre anledning
för rektor att fundera på hur verksamheten ska styras utifrån funktionalis-
tiska principer. När organiserandet också kan ses som att ”rigga upp” för-
utsättningarna för att utöva makt och styrning i kärnverksamheten, är frå-

                                                
476 Se Nikolas Rose (1999b) s. 148-150.
477 Thomas Osborne (1995).
478 Gibson Burrell (2000).
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gan om organisering inte en administrativ fråga. Att olika ställningstagan-
den får sina speciella implikationer, framgår av följande citat:

Det är klart att [universitetsdirektören] är en maktfaktor, men han är inte som
dekanrådet ute i verksamheten – en okänd maktfaktor på det sättet. Jag tycker
inte någonting är farligt, när det är identifierat.

Dekanerna beskriver sin eventuella representativitet som att man företräder
den områdesstyrelse man är ordförande i och definitivt inte all sorts perso-
nal, inte administratörer och tekniker. ”Till dekanerna kommer väldigt
mycket tryck nerifrån, utifrån verksamheten. Till rektor kommer majoriteten
av krav utifrån. Och kan man få [dekan]gruppen att ägna sig åt helheten
kan den bli stark.” Jag tolkar utsagan som att dekanrådet anses vara den
ideala arenan för mötet mellan inifrån och utifrån kommande krav.

En av dekanerna uttrycker det som att det från början var tänkt att de-
kanrådet skulle avspegla eller representera verksamheten genom ett råd
bestående endast av fyra dekaner: en från tekniska högskolan, en från me-
dicinsk fakultet, en från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och en
från de övriga delarna. Att den indelning man har i dag möjligen är en ef-
tergift från ledningen framgår av avsnittet ”Från innesluten kollegialitet till
(in)officiell ledningsgrupp.” Men för att få svar på vad som ligger till grund
för en sådan rationalitet går jag till de historiska beskrivningarna av Lunds
universitet.

Av Lärdomens Lund. Universitetets historia under 325 år framgår, att
universitetet från början består av fyra fakulteter; teologiska, juridiska, me-
dicinska och filosofiska.479 De två sektioner som den filosofiska fakulteten
sedan 1870-talet består av, de humanistiska och matematisk-
naturvetenskapliga, blir självständiga fakulteter på 1950-talet.480 1954
skapas den odontologiska fakulteten. Den ekonomiska fakulteten tillkom-
mer 1961 och den samhällsvetenskapliga 1964, genom en utbrytning från
den humanistiska fakultetsgruppen, dit även ekonomerna så småningom
förs. 1965 införlivas Tekniska högskolan i det man då beskriver som ett
”multiuniversitet”.

Mot den här bakgrunden förstår jag att uppfattningarna skiftar om vad
som är kärnan i Lunds universitet, beroende på förhärskande diskurser och
på när bedömningarna görs. Vid de tidpunkter då de tekniska och naturve-
tenskapliga områdena står högt i kurs, kan det tänkas inverka på föreställ-
ningarna om vad som anses vara universitetets kärna. Dvs. vad som skrivs

                                                
479 Se Jörgen Weibull (1968) s. 448–457.
480 Se Carl Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 311.
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in som viktigt och centralt i diskussionen om och vad som görs mindre vik-
tigt och perifert i dekanrådets praktik.

En av de två dekanrådsledamöterna som samtidigt ingår i universitets-
styrelsen, pekar på att partsintresset är större i dekanrådet än i styrelsen,
vilket kan begrundas i förhållande till följande beskrivning av dekanrådets
uppgifter: att åstadkomma en samordning av verksamheten, som att skapa
en gemensam ledningspolicy, att ha en strategisk uppgift för universitetet
som helhet och att den uppgiften förväntas utövas kollegialt.

I dekanrådet har man flest synpunkter när den egna verksamheten dis-
kuteras. Visserligen finns det av och till inslag som visar, att man som dekan
tar på sig den universitetsgemensamma rollen, men det förekommer betyd-
ligt mer sällan än fakultetsföreträdarrollen. Det ska inte förstås som att man
endast har lojalitet eller bundenhet till ”den valkrets man representerar”,
utan att det mera rör sig om värderingsgemenskaper. Därför anser man sig
också som dekan ha ett försprång framför andra ledare, när det gäller att få
verksamheten att ställa upp på olika former av förändringar.

Jag känner mig som representant för fakulteten och vill föra fram fakultetens
synpunkter och ibland måste man ju också försvara fakulteten, ekonomiskt
också. Jag känner för min egen del att jag representerar fakulteten när jag sit-
ter där. I första hand. Men det är klart att man i viss mån representerar helhe-
ten. Det måste man ju göra. Rektor är den som har stor betydelse för att beva-
ka helheten, styrelsen också. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det, men
det är klart att dekanerna har en väldigt stor roll i att bevaka helheten och ha
synpunkter på hur det drivs, universitetet.

När jag utifrån diskussionen om att man i ett representativt mandat ofta
hävdar att det ska finnas utrymme för förankring före en diskussions- eller
beslutsprocess och en återrapportering, sägs bland annat följande:

Det är inte alltid lätt att förankra, eftersom man egentligen aldrig vet vad som
kommer upp riktigt tydligt [på dekanrådsmötena]. Det dyker alltid upp något
nytt. Man känner ibland att man borde ha sagt något och det man säger är of-
tast en personlig uppfattning. Men man tror sig veta hur diskussionerna på
hemmaplan går, vad som är möjligt. Jag tror jag har någon slags kollegial tan-
ke i huvudet, som exempelvis: hur skulle det här resoneras om. Så det jag sä-
ger, det tror jag att jag kan genomföra sen när jag kommer tillbaka.

En av dekanerna beskriver samrådet som att han regelbundet besöker alla
prefekter och att han därutöver tillsammans med kanslichefen ”går u t ”
minst en gång om året. Tre eller fyra gånger per termin träffas man dessut-
om för akuta frågor i en bredare församling och när problem uppstår disku-
teras de i en konstellation mellan dekanus, prodekanus, kanslichefen och
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samtliga prefekter. I enskilda fall händer det att dekanen vänder sig till det
område som är berört av någon diskussion, och som förväntas komma upp i
dekanrådet.

Men generellt kan man inte ägna sig så mycket åt förankringsarbete i
och med att föredragningslistan till dekanrådsmötet distribueras så förhål-
landevis sent. ”Verksamheten accepterar att vi snabbt enas om beslut i vis-
sa frågor.” Kommentaren kan möjligen sättas i samband med utsagor som
att ”den akademiska kollegiala traditionen” är en långsam och föga effek-
tiv process. ”Vi har ju veckoträffar inom fakulteten […] Jag rapporterar till
dekanrådet på samma sätt som kanslichefer rapporterar till kanslichefsmö-
tena.” Däremot är man ”ganska selektiv när man för ut [vissa frågor] på
institutionen eller fakulteten.” Men utsagan kan också relateras till pro-
blematiken med det representativa mandatet, och om man sitter i dekanrå-
det för att respresentera sitt fakultetsområdet eller den s.k. helheten.

Utifrån aspekten representativitet har jag kommenterat att gruppen de-
kaner enbart består av män, men att det endast är rektor tillsammans med
dekanen för juridiska fakulteten som ser det som ett bekymmer. Under in-
tervjuerna berörs frågan om vilka konsekvenser det kan tänkas ha för makt
och styrning vid Lunds universitet.

Det man i dekangruppen kommer fram till är att man vet förhållandevis
lite om kvinnors värld och kvinnors uppfattningar. Jag tolkar det som ett
uttryck för att män och kvinnor lever i olika världar, utan att jag för den
skull tar ställning för den dikotomisering som Hirdman föreställer sig och
som skulle åstadkomma den biologiska könsuppdelningen som i den här
praktiken skrivs fram. Däremot kan man möjligen se det som en bekräftelse
på den homosocialitet som Jordansson fäster blickpunkten på.481 Då blir
det också förståeligt att akademiska män inte kan veta så mycket om aka-
demiska kvinnor eftersom de lever i så olika världar.

Några av dekanerna menar, att man inte reflekterat över frågan överhu-
vudtaget och ser heller inte vad det innebär för skillnad om man är man
eller kvinna och sitter på ett representativt mandat. ”Som dekan represen-
terar man universitetets innanmäte.” Andra tror att det har att göra med
svårigheten att rekrytera kvinnor och mindre med något slags ”grabbig
kultur”.

Den specifika utsagan kommer lite opåkallat, vilket jag tolkar som ett
försvar för något som man möjligen upplever som en känd, öppen eller
vanlig kritik av männens dominans i den akademiska världen. Det gör ock-

                                                
481 Se Birgitta Jordansson (2000).
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så att jag i intervjuerna inte mera utvecklar hur dekanerna karakteriserar
sitt s.k. representativa mandat.

Vi har ju enbart män och det är ju varken någonting att skryta med eller nå-
gonting som är lyckligt eller bra. Det är ju fel, men jag tror alltså väldigt
mycket på en kollegial beslutsgång. Jag tror väldigt mycket på konsensuella
beslut, för det bygger på sakkunskap och mångas åsikter. Det underlättar för-
ankringen också. Folk känner sig engagerade. Det är ju hela tanken bakom.
Att det sedan har blivit endast män, ja det är ju trist, riktigt trist.

De som föreställer sig en skillnad mellan manliga och kvinnliga akademiker,
beskriver denna skillnad som förekomsten av ett särskilt kvinnligt
”beteendesätt”, ett slags ”sensivitet och empati”, som mest kommer till
uttryck i folks privata liv och dessvärre inte så ofta ”på ett universitet”.
Dvs. män är normala och kvinnor avviker från denna normala norm.

Andra menar att kvinnors forskningsvärld inte skiljer sig från mäns och
de erfarenheter och synpunkter som kvinnor företräder, uppfattas inte som
annorlunda jämfört med mäns. Tidigare har jag behandlat hur kunskap och
genus uppfattas som välkända ingredienser i processen att komma fram till
vem som görs kompetent eller inte i olika sammanhang.

När jag i anslutning till dekanrådets eventuella makt och inflytande ock-
så diskuterar hur man som dekan känner inför att representera teknisk och
administrativ personal, menar den ende administratören, universitetsdirek-
tören, att det är lätt att man som tjänsteman i en akademisk organisation
känner sig ifrågasatt och lite nedvärderad och att administratörerna därför
behöver en egen arena där man kan ”bygga upp sitt eget självförtroende”.
Några uppfattar att det finns en ”tjänstemannapyramid och en akademisk
pyramid” och flertalet av de intervjuade dekanerna förefaller vara nöjda
med den ordningen.

Jag är inte vald av dom som är teknisk eller administrativ personal. Inte heller
av doktorander, för dom har inte disputerat. Och heller inte av studenter. Jag
känner ett primäransvar för den församling som har valt mig, det mandat jag
fått. Uppfyller jag inte detta uppstår en konstitutionell kris och då kan jag inte
längre vara dekan.

Det förklaras för mig, att det i konsensus- och kollegiekulturen ligger att
dekanerna är valda av sina områden och att områdena därigenom uppfattar
dem som representanter för sina intressen. Annars skulle man ju inte ha valt
dem. ”Sen, den här urvalsprocessen, den kanske inte är fantastisk det kan
jag gå med på, men jag tycket den är det bästa vi har just nu.”

Jag konfronteras med en tydlig spänning mellan vad som betraktas som
det gemensamma respektive fakultets- eller områdesspecifika i makt och
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styrningshänseende. ”Det är klart att flera dekaner har uppfattningen att
det [gemensamma] inte ska vara större än absolut nödvändigt. Men det är
lika naturligt när man sitter centralt att man ser starkare behov av mer av
det gemensamma.” Utsagan kan tolkas som att flera av dekanerna är an-
hängare av en decentraliseringsfilosofi som skapar möjligheter till makt och
styrning utifrån sitt område, men att man samtidigt förstår att det finns mer
centralistiska krafter.

För dem som representerar en autonomisyn och en decentraliseringsfilo-
sofi, består universitetet av självständiga delar. Fördelning av gemensamma
resurser måste visserligen genomföras, men då huvudsakligen utifrån tek-
niskt administrativa utgångspunkter. För ”det är klart att det är starkare
betoning på min fakultet än andra fakulteter och det är inget konstigt med
det”. ”Jag känner mig mer som fakultetens företrädare, men samtidigt så
vill jag ta rollen att företräda ett helhetsperspektiv.”

Hur det samtidigt ska låtas sig göras blir jag inte riktigt klar över och det
förefaller snarare så att ”dekaner och fakultetsstyrelser stärkt sina positio-
ner” utifrån den politik som konstruerat fakulteterna till den centrala ut-
gångspunkten för styrning vid Lunds universitet. Möjligen leder otydlig-
heten i mandatet just till den konflikt som flera andra beskriver.482

Fakulteterna och det lärosätesgemensamma

När liknande frågor diskuteras med rektor, som av dekanerna ofta utmålas
ha rollen att sammanfatta de olika dekanernas ståndpunkter, beskriver hon
det som att dekanerna representerar både ett helhetsperspektiv och sina
egna fakultetsområden. Rektor förväntar sig att det som diskuteras på de-
kanrådet på lämpligt sätt förs vidare och diskuteras på fakultets- respektive
institutionsnivå.

Dekanerna är de som i första hand har informationsansvaret till institu-
tionerna, före lärosätesledningen och i ett slags hierarkisk ordning. Härige-
nom antyds det som en av styrelseledamöterna tydligare formulerar, att
universitetet är en hierarkisk organisation och att det är fakultetsledning-
arna som styr verksamheten. ”Och gör det väldigt tydligt.” Universitets-
ledningens roll är att fungera som ett slags paraply över alltsammans. Med
utgångspunkt i vad som diskuteras i det teoretiska kapitlet, kan utsagan
anses representera en syn på makt som något som distribueras via hierar-
kiska strukturer och att makt är något som några är innehavare av.

                                                
482 Här tänker jag närmast på Barry Hindess (1995) och Mats Alvesson och Yvonne
Due Billing (1999).
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Men det finns också utsagor som går ut på att det inte kan finnas någon
helhet och att universitetet endast är ett nätverk av forskare. Därför ska
inte dekanrådet eller något annat organ utöva någon makt och styrning,
utan det är varje forskargrupps ensak.

Blir dekanrådet för starkt, så kommer det att försvinna. Alla har en känsla för
universitetet och mot vad som helst som anses hota det. Oavsett vilka föränd-
ringar det handlar om enas man, om det hotar universitetet. Det är just friheten,
autonomin som man vill ha.

Under flera år har rektor arbetat för att stärka känslan för helheten, bland
annat genom ledarskapsutbildningar. Man kan naturligtvis diskutera om
det kan ses som ett uttryck för det som jag diskuterar i det teoretiska ka-
pitlet i avsnittet ”Med management som rationalitet för styrning”. Om att
behovet av dess utbildningar är någonting som diskursivt produceras.
Onekligen påminner rektors helhetsresonemang om det som där diskuteras.

Jag uppfattar rektors ambitioner som att hon vill söka stärka känslan för
Lunds universitet i dekanrådet, möjligen på bekostnad av vad som kan ses
som en mer eller mindre obrottslig lojalitet med det egna fakultetsområdet. I
kollegiepraktiken betraktas dessa ledarskapsutbildningar dessutom med
viss misstro och den strategiska plan, som arbetats fram i samband därmed,
karakteriseras också som en ”näringslivsbeställning”. Mer om det finns att
läsa i kapitlet om det akademiska ledarskapet.

Att rektor kan tänkas föra en ojämn kamp när det gäller att skapa upp-
slutning för lärosätesgemensamma insatser eller för de ”nya” rationalite-
terna för styrning, förstår man när i stort sett alla dekaner menar att lojalite-
terna är starkast med det egna fakultetsområdet. Men att det ändå hänt
någonting, som möjligen kan tillerkännas rektors strävanden, framgår bland
annat av följande utsaga:

Under den tid jag har varit med, har det varit en avsevärd scenarioförflyttning.
När jag började så kan jag bokstavligen säga, att jag inte visste vad en enda
dekanus hette, vad dom var för några. Jag hade aldrig träffat dom. Dom var
fullständigt okända figurer för mig. Man stötte ihop med någon: jaså du är
dekanus. Vad är det? För jag visste inte hur fakulteterna såg ut. Jag visste inte
hur stora dom var. Jag brydde mig inte om det ett dugg. Jag levde helt och
hållet inom min egen fakultet. Och så fanns det förvaltningen och dom har ju
regler. Så här skulle vi göra här. Man hade inget som helst sammanhang. När
[förre rektorn] för första gången sammankallade dekankonferensen då drack
man te och då berättade rektor hur man skulle göra si och så och så nickade
man och lyssnade på det. Det var mest en information. Dekanen som satt före
mig, gick på möten ibland när han hade tid. Men annars så struntade han i det.
Ja det var mest lite tjafsigt.
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Citatet är tänkvärt ur flera aspekter. Dels, när man betraktar styrning i namn
av akademisk kollegialitet och eventuellt föreställer sig konstruktionen
dekanrådet och den styrning som där utövas som ett uttryck för en lång
akademisk tradition, åtminstone vid Lunds universitet. Men också utifrån
aspekten att dekanrådet spelar en roll för möjligheten att styra eller inte
styra det vi vanligtvis föreställer oss med det lärosätesgemensamma. Scena-
rioförflyttningen mot ”det gemensamma” kan möjligen förstås som ett ut-
slag av en styrningsrationalitet som verkar i nuet.

Att låta bli eller inte vara intresserad av styrning av helheten behöver
nödvändigtvis inte innebära att sätta sig på bakhasorna, utan kan också
förklaras som en svårighet att gå över tröskeln till någon annans fält. Med
utgångspunkt ifrån Osborne så bryter man inte mot professionernas territo-
riella rättigheter.483

Men det kan också finnas en ödmjukhet inför den kunskap som anses
behövlig inför denna helhetsstyrning, vilket följande citat ger en antydan
om. ”Det är väldigt svårt att föra diskussion på basis av något som man
inte kan påstå man har grepp om.” Insikterna och respekten för vad man
skriver in som kunskap inom de olika sektorerna är en återhållande faktor.
Dvs. vad den här personen skriver in som akademisk och disciplinär kun-
skap.

Decentralisering och autonomi

Mot bakgrund av vad man som dekan skriver i in managementstyrning och
att man i dekanrådet skriver in en motsättning mellan denna styrningsra-
tionalitet och idén om kollegial styrning, betraktas managementstyrning
som ett uttryck för vad som sker i näringslivet och inte som en del av det
epistemologiska mönster som även staten numera är en del av.

Den dualistiska motsättning som målas upp mellan managementstyrning
och kollegial styrning utmålas både som en fördel och ett bekymmer och
en av dekanerna ”söderöver” formulerar det på följande sätt.

Jag tror inte det är någon som vill vara ”manager” i den meningen. Dom är
väl så medvetna om att det finns alldeles för många begåvade människor för att
du ska mäkta med att styra […] Jag har fått för mig att vissa dekaner, mina
kära kollegor, är mera management än andra och jag tror det har med storleken
att göra.

Storlek blir i det här sammanhanget lika med budgetomslutning. Att fakul-
teterna omfattas av stor extern verksamhet antas leda till att man internt

                                                
483 Thomas Osborne (1995).
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inom universitetet blir mer ”företagslik”, och det finns farhågor för att uni-
versitetet blir alltför uppdragsstyrt och att den långsiktiga kunskapsupp-
byggnaden kommer på mellanhand. De akademiska ledarna ses då mera
som ledare för medelstora företag och som en del av en kommersiell kultur.
Vissa utsagor går också ut på att universitetet borde ”ragga mera pengar
och det bör alla områden göra”. Samma sagesman menar också, att institu-
tionerna borde anstränga sig mera för att skapa alternativa sysselsättningar,
då man inte har råd att behålla sin personal. ”Men alla inser inte det.”
Även lektorer ”borde skaffa en del av sin lön utifrån”.

Och jag är inte främmande för att man skulle tvinga professorerna att göra det
också. Jag menar, vår fakultet är egentligen den enda fakultet som driver det
här. Jag menar att dom andra borde göra det också. Det är kvalitetsuppford-
rande.

Här anknyter jag till Slaughters och Leslies studie om hur institutionschefer
i Australien använder sig av ”organisering som strategi för att åstadkomma
nya sortens kunskaper och ett mer affärsmässigt tänkande,484 på det sätt
som jag diskuterar i det teoretiska kapitlet. Strategierna går bland annat ut
på att integrera akademiska, kommersiella och byråkratiska kulturer och
man säger sig vilja minska avståndet mellan affärsverksamhet, universitet
och industri, liksom mellan akademi och regeringsmakt. Jag uppfattar det
som ett exempel på en tillämpning av de rationaliteter för styrning som ope-
rerar i nuet.

To some degree, academic capitalism undermines the raison d’être for special
treatment for universities and faculty, increasing the likelihood that universities
will be treated more like all other organizations and professionals more like
other intellectual workers.485

Att man i dekanrådet har synpunkter på andras verksamheter är vad jag
förstår förhållandevis ovanligt och på den direkta frågan om det finns nå-
gon överenskommelse att inte angripa varandra, så menar flera av dekaner-
na att det förhåller sig på det viset. ”Jag anser det vara direkt kontrapro-
duktivt vid sittande bord när man har publik, att angripa en annan instans.
Det gör jag bilateralt.”

Samförståndet bryts endast i undantagsfall och när det görs beror det
dels på ”personlig läggning”486 och dels på att man av någon anledning

                                                
484 Sheila Slaughter och Larry Leslie (1997).
485 Ibid, s. 221.
486 Dvs. en uppfattning om att vissa individer är mer konfliktsökande/-orsakande än
andra.
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anser sig ha starka skäl att intervenera. ”Det är klart att man väl ibland har
diskuterat någon speciell fråga inom en annan fakultet, men jag har aldrig
upplevt att man har lagt sig i någon annans sätt att sköta det hela.” ”Jag
skulle inte vilja att någon gick in till mig och sa så här kan man ju inte ha
det.”

”Hur verksamheten styrs och leds [inom ett annat fakultetsområde], det
skulle jag avhålla mig ifrån att lägga mig i. Det skulle jag verkligen göra.
”Det är även otänkbart att fråga en kollega hur han driver sin fakultet.
Däremot är det mer legitimt att i allmänna diskussioner redovisa hur man
tänker kring makt och styrning. Men att frågan är känslig, det blir jag väl
medveten om.

Man går inte över bron till någon annans ö och har några som helst synpunk-
ter på hur verksamheten bedrivs där, annat än i undantagsfall […] Och då är
det ju lite svårt att ta helhetsgreppet, när var och en sitter på sin ö och är skyd-
dad i sina revir från insyn, från diskussion, från ifrågasättande.

För det mesta söker man upprätthålla bra relationer i dekanrådet i form av
öppna diskussioner och genom att visa fördragsamhet och respekt för hur
andra tänker. När man eventuellt intervenerar i någon annans område, då
gör man det på ”ett försiktigt sätt”. Men att man avhåller sig från att inter-
venera handlar också förmodligen om någonting mer än personlig finkäns-
lighet, får man en antydan om av följande utsaga.

Jag som representerar ett torrt ämne går inte på en tekniker. För jag vet natur-
ligtvis, att det finns en informell koalition mellan mat-nat och medicin, som har
gemensamma intressen i större utsträckning än vad man har inom humaniora
och samhällsvetenskap. Jag vet att jag omedelbart mobiliserade en koalition
om jag kritiserar den andra parten. Så det gör jag inte. Det gör jag inte på det
hela taget. Jag vill inte ha en koalition mot mig hela tiden, i dekanrådet. Där-
emot kan man ju så split, men då handlar det om ens egen trovärdighet, att man
för en klinisk argumentation hela tiden.

Som hastigast har jag berört den ”Floedgrenska-Johannessonska pakten”
och enligt en av dekanerna kan rektor för LTH ange exakt klockslag för
när den pakten ingicks. Den innebär, att om LTH arbetar för ett starkt uni-
versitet ska man i gengäld aldrig få nackdel av att man ingår i helheten
Lunds universitet.

Det finns noggrant skrivet på en massa ställen ordagrant. Sen är det mer eller
mindre uttalat att [rektor vid LTH] är den nästa rektorn vid Lunds universitet.
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Om tekniska högskolan väljer strategin att frigöra sig från universitetet så
måste ledningen hålla emot, eftersom den är en sådan väsentlig del av uni-
versitetets ekonomi. ”Det är pengarna som styr. Det har med storleken att
göra och man har helt krasst inte råd att förlora LTH.”487 Mot den bak-
grunden är det möjligen lättare att förstå de vaga reaktioner den s.k. IKEA-
donationen väcker i dekanrådet och när jag ställer en direkt fråga till rektor
för LTH får jag följande svar.

Det är väl det att man inte går över gränsen här [...] Medicinarna, deras bero-
ende av landstinget och sjukvårdssystemet är nästintill totalt. Och det är ju en
demokratiskt styrd organisation. Och på samma sätt är vi beroende av när-
ingslivet. Det är ömsesidigt. Vi kommer inte ifrån det. Här är vi två tydliga
sektorer. Men det är oerhört viktigt att samhällsvetarna inte gör såna här pakter
med statsmakterna.

En driven analys innebär att det är helt legitimt att vara beroende av både
landsting och näringsliv, men inte av staten. Men frågan är om utsagan
verkligen är ett uttryck för den här sagesmannens ”verkliga” mening, eller
om det är någon form av missuppfattning. Fehrman och Westling skriver,
att det under 1980-talets första hälft rådde ett nytt samhällsklimat och att
huvudrollen övertogs av ekonomiämnena. ”Dessa, särskilt företagsekono-
mi, fick ökat stöd från näringslivets organisationer.”488

Utifrån sådana utgångspunkter kan man fråga sig vad som skrivs in i
”att stå fri”, vare sig det handlar om det man kallar för näringsliv, stat,
landsting eller någonting annat.

Alternativa styrningsmöjligheter

Personligt versus kollegialt mandat

Ett sätt att tänka kring dekanrådets makt och styrning rör frågan om huru-
vida dekanrådet kan betraktas som det vi vanligtvis föreställer oss med en
ledningsgrupp. Dekanerna uppfattar att det ur legitimitetsaspekt förhåller
sig på det viset, även om det ur formell eller formalistisk synvinkel inte
tycks vara så. Det avgörande skälet till att dekanerna kan utöva makt och
styrning på de sätt de gör, har snarare att göra med att de sitter på de verk-

                                                
487 I Carl Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 316, läser jag, att Tekniska Hög-
skolan under uppbyggnadsperioden var självstyrande, men att den efter ett riksdags-
beslut från 1969 blir en enhet inom Lunds universitet och att denna samorganisation
”trots inbyggda konflikter [har] fortsatt att gälla”.
488 Ibid, s. 313.
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liga resurserna inom universitetet, vilket betyder människornas kollegiala
förtroende. Skulle man få för sig att inrätta någon annan typ av lednings-
grupp, exempelvis av ett antal allmänt kloka personer, skulle det antagligen
leda till osäkerhet och till ett dubbelkommando.

Att man till den rådande strukturen lägger till andra konstellationer som
har anspråk och ställer krav på att få del av samma makt, eftersom den inte
går att komma åt på något annat vis, brukar ur feministiska och kritiska
perspektiv ses som en ”additionsmakt”. Ett sådant synsätt bygger på att
makt ses som en begränsad entitet och att den därför borde kunna delas på
ett mer rättvist sätt.489

Men en sådan nyordning kan inte påverka dekanrådets möjligheter att
utöva makt och styrning, menar dekanerna. Även om nya ledare tillkom-
mer, så kommer de inte att kunna rubba den nuvarande ordningen. Här
knyter jag an till det jag skriver i teoriavsnittet, att en genealogisk ut-
gångspunkt i arbetet med styrningsrationaliteter handlar om ett intresse för
de strategier där aktörerna själva lanserar sig som lösningen på en specifik
problematik. Och att det då finns anledning till uppmärksamhet.

Enligt studentrepresentanterna i styrelsen, sökte den nye styrelseordfö-
randen från början att framställa styrelsen som det verkliga maktorganet
vid Lunds universitet, men att han alltmer kommit att betrakta dekanrådet
som det organet. Det har han blivit mer eller mindre tvungen till. Som jag
ser det finns flera tänkvärda aspekter på det. Å ena sidan, att man förestäl-
ler sig att makt är en entitet med särskild lokalisation och plats som den
utövas ifrån, å andra sidan vad som skrivs in i ledningsgrupps- respektive
dekanrådsmandaten. Dvs. hur dessa gruppers maktutövande konstrueras.

När dekanrådets maktutövning möjligen inte vilar på så lång tradition
som man kanske föreställer sig, kan det tänkas att konstruktionen i sig inte
heller är så cementerad som det i den allmänna retoriken ibland ges uttryck
för. Ytterligare en aspekt som jag kommer att tänka på är nedanstående
citat går ut på, att makt och styrning förutsätts blir utövade i kollegialitet
och då endast av professionernas folk.

Jag tycker det skulle vara förfärligt om [rektor] och [universitetsdirektören],
kanske inte dom som personer, men en rektor och en förvaltningschef, skulle
detaljstyra ett universitet. [Rektor] är säkert jätteduktig i handelsrätt, men hon
vet inte ett skvatt om teknik, hon vet inte ett skvatt om medicin. [Universitetsdi-
rektören] är säkert duktig på ekonomi, men han vet inte ett skvatt om forsk-

                                                
489 I (SOU 1995:110) s. 9, talas om särskilda öronmärkta medel som skjuts till för att
”korrigera de felval” som görs och som innebär att kvinnor inte går till tekniska och
naturvetenskapliga utbildningar. ”Ur ett makanalytiskt perspektiv ter sig en sådan
adderande strategi ofullständig och konserverar bilden av kvinnan som ett problem i
högre utbildning.”
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ning, har ingen känsla för forskning och har aldrig arbetat med det själv och
ändå är det en stor del av verksamheten. Då skulle du inte sätta dom tillsam-
mans med denna styrelse som vi har, med en massa människor som heller inte
vet någonting om kärnan i verksamhet, att styra alltihopa – om vi tog bort om-
rådena och kanske bara hade forskargrupper. Det går inte och skulle kräva
alldeles för djup kunskap och stor erfarenhet.

För att få förtroende för maktutövning i kollegiegruppen, måste man vara
accepterad i systemet utifrån det resonemang om ”liberal professionalism”
som jag med stöd av Osborne diskuterat.490 Som administratör, universi-
tetsdirektör eller kanslichef och med enbart en administrativ utbildning
finns begränsningar. Men å andra sidan bedöms de administrativa kunska-
perna vara bra att ha, när man utifrån besparingsdiskussioner måste ha kon-
takt med folk och planera hur uppsägningar ska gå till.

Slaughter och Leslie drar den slutsatsen, att universitetsadministratörer
ofta sympatiserar med idéerna att närma sig den s.k. marknaden och att
teknologisk utveckling är en nödvändig förutsättning för ekonomisk till-
växt. Dvs. ett förhållande som vanligen uttrycks som allians.491 Möjligen
skulle man komma fram till liknande slutsatser, om den här studien också
omfattade fler administratörer vid sidan av universitetsdirektören.

En annan aspekt som rör förutsättningarna för det kollegiala maktut-
övandet, är vilken akademisk profession som ”är mest lämplig” att utöva
makt och styrning. Här har jag tidigare diskuterat hur bilden av kunskap
konstrueras: att vissa som är innehavare av en viss bestämd kunskap ska-
par styrningens möjlighetsvillkor. Jag har också lyft fram att storleken på
det fakultetsområde man representerar har betydelse, utifrån aspekten
budgetomslutning, och att man med begrepp som kompetens skriver in att
”lämplig att styra” är den som ”har kunskap och kraft att ta beslut”. Det
vill säga, man konstruerar vad som är legitimitetsgrundande och vad som
inte är det. Det betyder någonting annat än att en fysisk person besitter en
viss bestämd kunskap eller kompetens i en egentlig mening.

Människors personliga förmåga tycks också finnas med i tänkandet om
möjligheter för maktutövande, men huvudsakligen mest som applikationer
utöver vad den liberala rationaliteten föreskriver som professionell kompe-
tens. Möjligen är det starka kravet på professionell kompetens förklaringen
till varför man som dekan är så kallsinnig till de nya teknologier för styr-
ning som går ut på en tydlig extern styrning. Intresset förefaller även vara
minimalt för organisationsfrågor och för tekniker inom det psykoterapeu-
tiska territoriet, det som vanligtvis kallas för managementkunskap.

                                                
490 Thomas Osborne (1995).
491 Se Sheila Slaughter och Larry Leslie (1997) s. 144.
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Däremot tycks tillsättningsförfarandet för att bli dekanus eller rektor,
vara viktigt och mer legitimitetsgrundande för ett maktutövande. Att man
blir vald av sina kollegor. I avsnittet ”Med kommunikation som verktyg”
finns ett citat som visar hur betydelsefullt denna process upplevs som, och
att man egentligen inte har några möjligheter att slingra sig ur ett sådant
uppdrag. Det är både hedrande och förpliktigande.

Det är också ett av skälen till att man vid Lunds universitet inte varit så
förtjust i att inrätta av vicerektorer eftersom det kan skapa ”osäkerhet i
den akademiska hierarkin som präglas av lång tradition”. Med det kon-
strueras universitetet som en funktionalistisk hierarkisk organisation av
Weberianskt snitt, av den här sagesmannen. När frågan diskuteras med rek-
tor bekräftar hon, att inte heller hon har varit intresserad av att tillsätta vi-
cerektorer, därför att hon inte velat skapa någon ny nivå mellan sig och
dekanerna. En av dekanerna uttrycker sin syn på vicerektorer på följande
sätt:

Det här med vicerektor är jag direkt kritisk till. Inget ansvar avkrävs och man
vet inte var i organisationen vederbörande befinner sig.492 Han är fullkomligt
oåtkomlig ur ansvarsynpunkt. En person som lever fritt. Det är klart du kan ha
rådgivare, men det är alltså väldigt farligt för ett kollektiv som ändå bevakar
varandra i rätt så stor utsträckning. Men dom här tre vicemännen runt rektor
gör övertolkningar. Det är farligt alltså.

Dekanerna anser sig med andra ord inte behöva flera nivåer, framförallt inte
för att dekanrådet fungerar så väl. De är också angelägna om direktrelatio-
nen med rektor och framhåller vikten av att träffas på det sätt man gör. För
det är viktigt att få reda på vad rektor anser i olika frågor och man är rädd
för att man skulle gå miste om det, om dekanrådet inte funnes. Lika angelä-
get bedömer man det vara att rektor får höra vad dekanerna anser om verk-
samheten och om hur den fungerar.

Sammanfattande kommentarer

I kapitlet diskuteras hur bilden av kunskap, och innehavet av en viss be-
stämd kunskap, skapar styrningens möjlighetsvillkor utifrån de mekanismer
för inneslutning och utestängning som Foucault talar om. Jag har också

                                                
492 Dvs. individer förutsätts vara inplacerade i hierarkier. Jag uppfattar utsagan som
ett uttryck för ett nivåtänkande enligt funktionalistiska principer, men att den också är
karakteristiskt för det som förekommer i den avancerade liberalismen. Ett behov av
förändring som ska genomföras genom att riva pyramider, platta till organisationer
och ta bort s.k. mellannivåer. Se exempelvis Birgitta Södergren (1987).
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berört hur krafter upprätthåller det man ser som akademins och akademi-
kers autonomi och hur omöjligt det blir för rektor vid Lunds universitet att
lägga sig i vad som sker inom en enskild fakultet.

I linje med ett sådant tänkande presenterar dekanerna utsagor som att
universitet ska ses som en paraplyorganisation, ett nätverk av forskare och
att det inte finns någon helhet. Dekanrådet ska inte heller utöva någon
makt och styrning. Det är varje egen forskargrupps ensak och det är omöj-
ligt för en dekan att ha synpunkter på vad som sker inom ett annat fakul-
tetsområde. Men när överskridanden väl tillåts, har det att göra med vad
som ”är gångbart i tiden”, och ”vilka värderingar som applåderas eller inte
applåderas”. Å andra sidan finns det utsagor som går i direkt motsatt rikt-
ning och framställer att dekanrådet måste vara en del av den gemensamma
styrningspraktiken Lunds universitet.

Med en foucauldiansk analys skulle objektet för styrning och makutöv-
ning kunna bli vad man i det här fallet gör det till. Dvs. det är aktörerna
själva som till stor del konstruerar vad som ska vara del respektive helhet,
vad som ska styras respektive inte styras. När flertalet av dekanerna menar
att ett universitet mycket väl kan styras utifrån marknadsekonomiska ra-
tionaliteter, kan det uppfattas som ett uttryck för att nya rationaliteter för
styrning trängt ner, även i den akademiska myllan. Få ser alternativa möj-
ligheter till styrning.

Skiljaktigheterna tycks mera bestå i om man önskar sig en styrning ut-
ifrån ett planekonomiskt tänkande, det jag definierar som det traditionella
statliga konceptet och då ofta i allians med en teknisk administrativ ratio-
nalitet, eller nyare liberala former för styrning i form av mål- och resultat-
styrning. Däremot tycks enigheten vara större kring begreppet nytta som
ledstjärna, även om man inte är överens om vad som menas med denna nyt-
ta, vilket jag delvis berört i de föregående kapitlen.

Vad som blir styrande för den inre dialogen har även att göra med hur
man förhåller sig till diskurser i tiden. Har man tentakler ute hos dem som
uppfattas vara betydelsefulla aktörer i samhället, påverkas inställningen till
hur maktutövning går till i dekanrådskretsen, och förhållandet kan jämföras
med den associationsmakt som man i jämställdhetssammanhang ofta talar
om. I anslutning till den problematiken återkommer jag till den diskussion
som påbörjades i föregående kapitel, om hur identitet och självkänsla kon-
strueras och att vissa delar görs mer viktiga än andra, beroende på hur man
värderas av aktörer utanför akademin. Vilka konsekvenser ett sådant syn-
sätt får för gemenskapen och den inre dialogen i dekanrådskretsen kan
man bara ana sig till.
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Bland de mest legitimitetsgrundande kraven för att utöva s.k. kollegial
styrning är kollegors förtroende. Vanligtvis manifesteras det i ett valbar-
hetsförfarande, vilket möjligen är värt att fundera lite extra över, då man i
namn av ”nyare” styrningsrationaliteter ifrågasätter detta ”ineffektiva”
förfarande i akademin.

Men man kan även, mot bakgrund av det Osborne lyfter fram, fråga sig
om det behövs några drastiska förändringar av det traditionella förfarandet,
när ”de professionella” så förhållandevis enkelt kan göras till kulturbärare
av en teknisk och administrativ rationalitet.493 Till stöd för en sådan pro-
cess finns dessutom den tillsvidareanställda administrativa personalen, vars
inflytande uppfattas som orimligt stort av några dekaner, ett inflytande som
har att göra med att de till skillnad mot de akademiska ledarna har tillsvida-
reförordnanden. Det bidrar till ett inte alltid så önskvärt försteg för ett tek-
niskt administrativt tänkande i makt- och styrningshänseende, och till att
universitetet tenderar att bli mer byråkratistyrt än önskvärt.

Skälen till varför det snarare är så viktigt att värna den kollegiala kultu-
ren, det lärare och forskare företräder, är att initiativ måste komma
”därifrån” för att förändringar ska kunna genomföras på ett lyckosamt
sätt. Det antas ha att göra med det förtroende som Trow494 talar om att
akademiker tidigare åtnjöt, men som nu håller på att ersättas av en syn på
akademiker som ”personal”, och som kan styras med managementtekniker.
Men frågan är hur aktörerna i den här aktuella praktiken låter sig styras
eller kan tänka sig att styra andra, för utsagorna är långt ifrån entydiga.

När några föreställer sig att man kan förenas i värdegemenskaper, är frå-
gan hur mycket av värderingarna som är gemensamma och om utsagan
snarare bör ses som ett ”ideal man eftersträvar”. Framförallt mot bakgrund
av vad som tidigare diskuterats, att vissa i dekanrådskretsen räknas in, me-
dan andra (områden) mera ses som utfyllnad.

I kapitlet diskuteras vidare hur kraven på autonomi hävdas och om au-
tonomikraven å ena sidan är riktade mot statsmakterna, som ”i namn av
nyare styrningsrationaliteter” förlagt delar av styrningen till lärosätesnivån
så att universitetet har möjlighet att styra sig själva. Å andra sidan kan man
tolka strävandena mot autonomi som fakultetsområdenas krav på autonomi
mot helheten och då mot ledningen och/eller universitetsstyrelsen. Utifrån
mitt perspektiv finns det anledning att reflektera över benägenheten att
diskutera makt i olika hierarkiska nivåer och rikta intresset mot hur dekan-
rådet orienterar sig i styrningshänseende.

                                                
493 Thomas Osborne (1995).
494 Martin Trow (1994; 1998).
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Visserligen riktas det, åtminstone på den retoriska nivån, kritik mot den
statliga detaljstyrningen. Men under förutsättning att det ligger någonting
i det Rose495 och andra berör, att aktörerna i styrningspraktiken med hjälp
av parametrar496 gjorts förmögna och villiga att styra sig själva på det sätt
som staten önskar sig, då finns skäl att fråga sig vart det omtalade motstån-
det riktar sig.

Som jag uppfattar det finns det inga entydiga svar på den frågan. Några
av dekanerna hävdar autonomi mot statsmakterna, andra mot universitets-
ledningen, ytterligare några mot styrelsen och mot de politiska företrädar-
na, medan slutligen någon enstaka förordar en vaksamhet mot det man
kallar för ett näringslivsinflytande. Flertalet av dekanerna tycks dock vara
överens om att de själva och i form av dekanrådet måste ha en tydlig roll
och ett starkt mandat i styrningen av Lunds universitet. Men för att det ska
låta sig göra krävs däremot inte att dekanrådet är ett formellt organ.

                                                
495 Nikolas Rose (1999b).
496 Här avses bl.a. det medelstilldelningssystem som baseras på prestationer och som
införts under 1990-talet.



213

KAPITEL 7: Styrelsens möjlighetsvillkor

Inledning

Som framgått av mina skrivningar handlar den här avhandlingen i första
hand om ett intresse för styrningspraktiken dekanrådet. Men då jag ser
maktutövning som någonting relationellt och att makt inte har någon sär-
skild lokalisation och plats, blir det nödvändigt att behandla dekanrådets
och universitetsstyrelsens maktutövande i relation till varandra. Jag väljer
därför i det här kapitlet att intressera mig för hur universitetsstyrelseleda-
möterna ser på maktutövningen i den gemensamma styrningspraktiken
Lunds universitet. Dvs. den arena som både dekanrådet och styrelsen ope-
rerar i, fast på olika sätt.

Några ambitioner att med deltagande observation och på samma sätt
som med dekanrådet närma mig styrelsens maktutövning under styrelsemö-
tena, har jag inte. Jag håller mig snarare till den retoriska nivån och hur
universitetsstyrelsens ledamöter ser på den styrning som styrelsen och
dekanrådet utövar i förhållande till varandra och i förhållande till den
styrning som utövas i namn av staten. Mitt intresse för det relationella blir
inte mindre, när jag upptäcker att två av dekanerna i dekanrådet samtidigt
fungerar som lärarrepresentanter i styrelsen. Att rektor finns med och att
universitetsdirektören är föredragande i båda sammanhangen är mera van-
ligt, vad jag förstår.

Som utgångspunkt väljer jag utsagan att akademin ”alltid har varit styrd
i någon mening” och att den neutrala eller objektiva styrning inte finns
som emellanåt hävdas i olika sammanhang. Citatet kan vid ett hastigt påse-
ende tyckas vara naivt, men får ett specifikt värde när jag i den empiriska
verkligheten stöter på utsagor som att ”styrning inte handlar om ideologi,
utan att universitetet måste vända sig till det omgivande samhället på ett
annorlunda sätt”. Det ska inte tolkas som att jag anammar ett kommunita-
ristiskt perspektiv och att styrning enbart handlar om ideologier och värde-
ringar, utan snarare att jag ansluter mig till hur Townley definierar styrning,
som ”sätt att veta”, ”skaffa kunskap”, ”ordna system” av makt och att
det inte finns några neutrala instrument att ta fram ”det verkliga”.497

En av styrelsens vanligaste uppgifter beskrivs som att se till att ledning-
en fungerar. I avsnittet ”Styrning i namn av helhet och parametrar” intres-
serar jag mig för hur styrelsens ledamöter definierar sina uppdrag och
kopplar det till vad som sägs i skriften Högskolans styrning498, att kvali-

                                                
497 Se Barbara Townley (1994) s. 6.
498 (SOU 2000:82).
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tetsfrågorna ska särskiljas från diskussionen om resursfrågorna. Jag be-
handlar hur styrelseledamöterna ser på problematiken att bedöma vad
som är ”värt att satsa på” utan att det uppfattas som en bedömning av
kärnverksamheten.

Vidare anknyter jag till det som behandlas i det teoretiska kapitlet och
att ett vanligt tänkande kring kvalitet innebär ett intresse mot process och
data. Allt beslutsfattande ska baseras på data och för att garantera den
processen tillsätts internrevisorer med uppgift att utveckla redskap och
statistiska metoder. Jag beskriver hur det mesta antas kunna värderas ut-
ifrån en kombination av kostnader, tid, kvalitet och mänskliga prestationer
och att mätningsresultaten ska försäkra oss om att vi uppnått det vi föresatt
oss. Vi ska blir medvetna om receptet för framgång.

I styrelseintervjuerna stöter jag på upplevelser av utestängning. Vissa
görs kompetenta att göra bedömningar och andra inte, vilket kan tänkas ha
att göra med vilken kompetens som skrivs in i styrelseledamotuppdraget.
Samtidigt läser jag i Högskolans ledning, lärande och organisation499, att
det med den stora utbyggnaden, det förändrade styrsystemet och den ut-
vidgade rollen i samhället ställs nya krav på kompetens och initiativförmå-
ga hos de styrande organen och de personer som innehar de ledande be-
fattningarna i högskolan.

Ett annat centralt tema under den empiriska fasen är hur aktörerna ser
på Lunds universitet, som en traditionell statlig myndighet eller som nå-
gonting annat, och jag föreställer mig att det kan ha betydelse för den styr-
ning som utövas. På samma sätt som i kapitlet om den kollegiala styrningen,
kommer jag även här in på det Osborne (1995) diskuterar kring allianstän-
kande och då i relation till en teknisk administrativ rationalitet.

I avsnittet ”Det decentraliserade maktmandatet” frågar jag mig om uni-
versitetet gjorts fritt att styra sig självt på det sätt som ställföreträdare för
statsmakterna förväntar sig och hur man som styrelseledamot förhåller sig
till politiska och kommersiella krav. I avsnittet ”Styrning i namn av nytta,
demokrati och det goda samhället” fullföljs resonemanget och hur man
ställer sig till att förverkliga utbildningspolitiska ambitioner. Vidare frågar
jag mig mot vad eller vilka som man upprätthåller lojalitet, vad som skrivs in
i begreppet och hur det visar sig i olika överväganden.

Även användningen av begreppet demokrati är centralt ur ett politiskt
epistemologiskt tänkande. Med en sådan utgångspunkt riktar man sig mot
användningen av apriori-kategorier eller förgivettaganden, som att vi alla i
något slags sann bemärkelse vet vad som avses, eller att vi åtminstone me-

                                                
499 (Prop 1966/97:141).
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nar samma saker när vi använder vissa begrepp. Problemet blir inte mindre
om begreppen dessutom är laddade eller behängda med ideologier, på det
sätt som feministiska poststrukturalister ofta lyfter fram.

Översatt till den nu aktuella praktiken kan frågan formuleras som hur de
enskilda ledamöterna föreställer sig en demokratisk organisation och vad
det innebär att styra demokratiskt. En annan fråga är hur styrelseledamö-
terna definierar företeelsen mostånd, såväl i förhållande till dekanrådets
maktutövande som till andra aktörer i den aktuella styrelsepraktiken.

Därigenom kommer jag med automatik in på hur styrelseledamöterna ser
på sina mandat, om de ska uppfattas representera någon korporation eller
något specifikt intresse och vem man i så fall företräder. Jag behandlar vi-
dare hur man ser på en förändring av dessa mandat med anledning av de
senaste högskolereformerna och vilka konsekvenser som eventuellt kom-
mer till uttryck i det empiriska materialet.

Styrelsen, staten och samhället

Styrning i namn av helhet och parametrar

I intervjusammanhangen beskrivs universitetet ofta som en jättelik mosaik
av olika intressen, till skillnad mot företag eller organisationer som anses
vara mer enhetliga. Med anledning därav bör skilda intressen sammanföras
internt i en gemensam hållning för verksamheten. ”I den mån det nu går
med en sådan mosaik”, menar en av styrelseledamöterna.

Att universitetsvärlden skulle vara svår att styra har att göra med att det
är ”en självgående makt i en institution med flerhundraåriga traditioner, där
det byggts upp maktstrukturer som fungerar av sig själva”. Utsagan kan
begrundas mot bakgrund av det jag skriver om dekanrådets förhållandevis
sena tillblivelse i föregående kapitel. Å andra sidan har akademin alltid
styrts och styrs för närvarande i någon bestämd mening och frågan är sna-
rare hur det låter sig göras.

”Övergripande” och med stöd av resurser och representanter för det
allmänna och omgivande samhället, men också genom att dessa personer
har möjlighet att ”skicka impulser i systemet”. En universitetsstyrelse bör
mer syssla med prioriteringar och viljeinriktningar, snarare än att som nu gå
in i detalj eller reglera. Jag tolkar det som att man vid sidan av statlig styr-
ning i begreppet övergripande också skriver in, att akademin, Lunds uni-
versitetet och dekanrådet borde styras utifrån en politisk rationalitet.

Det innebär att styrelsen inte är maktlös, framförallt inte på sikt, därför att de-
kanrådet eller de maktinstitutionerna inte är oberoende av samhällsdebatten
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eller påverkan och inflytanden utifrån. Samhällsinflytande är ju en process där
debatten spelar en roll, där politikerna spelar en roll och där forskarna själva
spelar en roll. Och sen fattas beslut.

Genom att styrelsens uppgift beskrivs som ”att hitta styrsystem” kan det
konkreta ledarskapets utövande så långt som möjligt överlåtas till kollegiet.
Dvs. till dekaner och dekanråd. Utsagorna väcker funderingar, bland annat
därför att syftet med de senaste reformerna beskrivits som att komma bort
ifrån statlig detaljstyrning. I Högskolans styrning500 kommenteras den nya
inriktningen som att kvalitetsbevakning och -utveckling ska vara en bä-
rande del av det totala styrsystemet för universitet och högskolor, men att
de bör hållas isär från de direkta resursfrågorna.

Att man möjligen ännu inte har kommit dithän framgår av flera utsagor
och det spekuleras i att det möjligen har att göra med: ”Att styra organisa-
tioner är inte så välutvecklat och det finns en rad olika styrformer som lig-
ger vid sidan av varandra, men som inte alltid hakar naturligt i.” Här antyds
att styrningen kanske inte är så entydigt hierarkiskt strukturerad som man
emellanåt föreställer sig och att flera rationaliteter för styrning opererar pa-
rallellt.

Däremot är man mera klar över att Lunds universitet numera är en de-
centraliserad organisation med mål- och resultatstyrning och att fakulteter
och områden blivit centrala utgångspunkter i styrningshänseende.501 Det
ska inte förstås som att jag därigenom menar att makt består av något inne-
hållsligt som delegerats till områdesnivån. Hur aktörerna i den aktuella
praktiken ser på problematiken framgår bland annat av följande utsagor:

Lunds universitet är uppbyggt av områden med en stor självständighet, i prak-
tiken egna företag. Vi har vår egen budget, vi tillsätter våra tjänster och vi dri-
ver verksamheten väldigt mycket på egen hand. På det sättet kan man också
säga att dekanrådet skulle vara ett verkligt fokus för ledningen inom Lunds
universitet. Visserligen inte formellt, men detta är någonting som vi själva har
bestämt.

[…] Jag skulle inte önska mig att vi tog bort dekanrådet och säga att nu har vi
storinstitutioner. Det är en sådan sak som universitetsdirektören önskat sig i
alla tider och alla slåss emot honom för detta. Han skulle önska sig att man
inom universitetet hade kanske 30–40 storinstitutioner, som han och rektor di-
rektkommunicerade med. Så kunde man ta bort den här områdesnivån […] Vi
har känt det som ett väldigt hot, men nu har det dämpats lite grand.

                                                
500 Se (SOU 2000:82) s. 13.
501 Se kommande citat.
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Styrelsens styrning berör hur de ekonomiska parametrarna sätts, och hur
man medvetet skapar ”policies” och arbetar med kvalitetsfrågorna. Utsa-
gan representerar både det traditionella konceptet för statlig styrning och
de styrningsrationaliteter som uppträder mer allmänt i vår samtid. Implicit
görs den koppling som jag alldeles nyligen berört och som just fördömts i
Högskolans styrning502 mellan kvaliteten i verksamheten och resursfrå-
gorna.

Kvalitet på styrelsens agenda

En av styrelseledamöterna beskriver det som att kvalitetsprogrammen inte
handlar om att åstadkomma kvalitet på utbildning och forskning, men att
man letar efter system som ska kunna svara på frågan ”om man är bra eller
dålig”. Personligen har jag svårt att förstå hur man därigenom kan undgå
att värdera kärnverksamheten, eftersom varje utbildningssystem kan ses
som ett politiskt medel för att upprätthålla särskilda diskurser. Dvs. att det
är med hjälp av specifika kunskaper som makt kan utövas.503 Vad man me-
nar med kvalitetsutvärderingen är uppenbarligen också oklart för flera av
intervjupersonerna, och när det tas upp med en av styrelseledamöterna ut-
spinner sig följande dialog. (A) betecknar mig själv som intervjuare.

A: vilka ska kriterierna vara i utvärderingarna [om man bedriver bra eller dålig
verksamhet]
X: ursprungligen ska kriteriet ju vara, att det ska vara vetenskapligt hållbart och
bra kvalitet. Det ska alltså vara vetenskapliga utvärderingar
A: som akademin själv ska presenterna inför styrelsen [?]
X: utvärderingar ska i grunden understödja ekonomiska beslut
A så det är vetenskapen själv som ska utvärdera sig, för att ge underlag
A: dom ska först utvärdera ur vetenskaplig [synpunkt]
A: och så ska man ge det till [?]
X ja just det. Sen får vi [styrelsen] då titta på vad som är bra och vad som är
utvecklingsbart
A: utifrån vilka indikatorer bedömer ni det?
X: [mycket tal, men omöjligt att tolka ”den stora mängden tal” som något
konkret svar]
A: men jag kommer tillbaka till det här med kriterier – kan en styrelse någon-
sin fatta beslut annat än från ekonomiska kriterier eller finns det andra [?]
X: det är ekonomiska kriterier. Det är ingen motsättning mellan dom och vad
som är bra eller dåligt ur vetenskaplig synpunkt

                                                
502 SOU (2000:82).
503 Se Michel Foucault (1993) s. 31.
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Rothstein har intresserat sig för hur forskarsamhällets kvalitetskontroll sker
”i förväg”, bland annat genom en noggrann prövning av sökandes meriter
för professors- och andra forskartjänster, liksom vid ansökningar om forsk-
ningsmedel. Byter man ut de professionella ledamöterna mot exempelvis
allmänföreträdare i olika bedömningsorgan kan kvaliteten inte längre ga-
ranteras.504

Denna utsaga kan man reflektera över i förhållande till de resonemang
som jag för under avsnittet ”Att förstå kön och organisation” och att
kvinnor missgynnas i de ”nya” rationaliteterna för styrning, eftersom de
inte motsvarar de förväntningar som numera ställs. Det har inte den
”organizational fit” som krävs. Å andra sidan missgynnas de också i de
”gamla” systemet, som ofta gör bedömningar om duglighet efter forsk-
ningsmeriter och efter om man deltar i produktionen av det som uppfattas
som mer nyttiga kunskaper än andra. Alltså det som Rothstein här ovan
talar om. Samtidigt återfinns flertalet kvinnor inom ”fel” områden, dvs. i
grundutbildningen och inom vård, samhällsvetenskap och humaniora, vilka
av tradition rankas som mindre nyttigt och därför belönas sämre (ur en in-
dustriell produktionsrationalitet – min kommentar). Just det förhållandet
antas leda till att kvinnor ser sig som ”ambivalenta akademiker”.

En annan anledning till varför man kan känna en skepticism inför de
traditionella sätten att bedöma kvalitet i akademisk verksamhet är det nå-
got skamfilade ryktet och de händelser under nittiotalet som visat att den
akademiska prövningen har sina begränsningar. Här tänker jag framförallt
på de fall där bland annat släktskap och biologiskt kön visat sig ha haft
avgörande betydelse för möjligheter att erhålla forskningsmedel.505

En annan av de intervjuade föreställer sig ett slags patentlösning och att
det skulle vara mycket enklare om man i kvalitetsbedömningar kan sätta
upp objektiva kvalitetskriterier och siffror. Nu blir kvalitet ett ”ganska
amorft begrepp”. Som jag förstår utsagan skulle med den här personens
uppfattning en sådan bedömning bli mer sann i något slags verklig mening.
Men att det har skett förskjutningar i synen på kvalitetsarbetets berät-
tigande, framgår delvis av följande utsaga:

När man hörde talas om [kvalitetsarbetet] tänkte man, herregud det kan man
inte göra. Men i dag är det ju helt naturligt för oss.506 Vi kommer inom de
närmaste fjorton dagarna träffa varje prefekt inom området och diskutera kva-

                                                
504 Se Bo Rothstein (2000) s. 60.
505 Christine Wennerås och Agnes Wold (1997).
506 Jag uppfattar det som en bekräftelse på att de nya rationaliteterna för styrning
realiseras bakvägen. Det akademiska subjektet har påverkats till att tycka att det är
naturligt, det som nu utspelar sig.
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litetsarbetet. Det skulle vi inte ha kunnat göra för tio år sedan. Då skulle man
inte ha befattat sig med det.

I utredningen Högskolans styrning507 beskrivs begreppet kvalitet på föl-
jande sätt:

Om vi antar att hela högskolesystemets huvudprocess är att fastställa befogen-
heter och spelregler som preciserar mål för uppläggning och genomförande av
utbildning och forskning, så kan definitionen på kvalitet i denna process vara
dess förmåga att tillfredsställa samhällets behov av högskoleutbildning och
forskning.

Möjligen är det i en sådan anda som universitetsstyrelsens ledamöter på
sikt anses behöva konstruera en ”omvärldsgrupp” och som ledamöter i en
sådan grupp föreställer man sig:

politiker, någon tidningsgubbe; så att dom kan tala om hur dom upplever
Lunds universitet. Är vi bra eller dåliga? Några näringslivsfolk. Det behöver
inte vara vetenskapligt, men jag menar vi kommer ju inte ifrån att det samhälle
vi hamnar i framöver måste värdera vad vi presterar.

Frågan är utifrån vilka utgångspunkter en sådan värdering skulle kunna
göras, men enligt samma person är vi frivilligt på väg mot det amerikanska
systemet, där man har ännu mera externa medel att konkurrera om. För att
”kunna rycka åt oss dom här medlen” så måste man på olika sätt påvisa
kvalitet. Däremot är den här personen inte riktig klar över hur det kan gö-
ras. ”Men det är viktigt att omvärlden bedömer oss som bra och det bör
vara ett rimligt mål för styrelsen. Då har vi lyckats etablera en verksamhet
om vi får prata i företagstermer, våra kunder säger att vi är bra.”

När Foucault talar om disciplinens makt talar han om kroppar som görs
till undergivna, övade och fogliga kroppar.508 Disciplinen ökar kroppens
krafter (dvs. nytta, från ekonomisk synpunkt) samtidigt som den minskar
dem (från politisk synpunkt) genom att tvinga dem att lyda. Den lösgör
maktens relationer från kroppen genom att å ena sidan utveckla förmåga
och skicklighet som den anstränger sig för att öka. Å andra sidan styr di-
sciplinen den energi och kraft som går i motsatt riktning, till ett underkas-
telseförhållande.

Disciplinen kan förstås både som en ökad förmåga och en ökad under-
kastelse. Han beskriver också disciplinen som en detaljernas politiska ana-
tomi, som genom att organisera platser och rangordningar skapar den di-

                                                
507 Se (SOU 2000:82) s. 63.
508 Se Michel Foucault (1998) s. 162–163.
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sciplin som innebär ett inrättande av en positiv ekonomi. Den ska förstås
som ett teoretiskt ständigt utnyttjande av tiden: ”ett uttömmande av tiden
snarare än en användning av den; det gäller att av tiden utvinna ständigt
fler användningsbara stunder och att ur varje stund utvinna en ständigt
större mängd användbar kraft.”509

Jag föreställer mig att dialogen här ovan kan ses som ett exempel på hur
man med de disciplineringstekniker som ofta används i kvalitets- eller ut-
vecklingsarbete söker styra i vissa bestämda riktningar. Individerna ska
med hjälp av utvärderingar (främst ekonomiska), göras förmögna att styra
sig själva på det sätt som är önskvärt i de nya rationaliteterna för styrning.
”Utvärderingar ska i grunden understödja ekonomiska beslut”, säger en
av styrelseledamöterna, medan Foucault på samma sätt talar om disciplinens
makt som syftar till att öka nyttan utifrån ekonomisk synpunkt. Med disci-
plinens tekniker ska individerna också underlätta för andra att styra. I det
här fallet styrelsen, som förväntas göra bedömningar om vad som är ut-
vecklingsbart.

Universitetens stora utmaning är att bidra till den ekonomiska och sam-
hälleliga utvecklingen, skriver Sandström.510 Att vetenskapliga metoder
och teorier allt oftare appliceras på de praktiska problem näringslivet han-
terar, men att den s.k. linjära innovationsmodellen som dominerat efter-
krigstidens industri-, närings- och forskningspolitik har blivit obsolet.

I den linjära modellen är innovationer en utlöpare av aktiviteter som påbörjas i
form av grundforskning, vilka senare utvecklas genom tillämpad forskning så
att de efter hand kan bli föremål för industriell utveckling. En rekommendation
utifrån detta synsätt är, att via ökade resurser till grundforskning skapa nya
möjligheter för de efterföljande leden.511

Studeranderepresentanterna i styrelsen ser positivt på kvalitetsarbetet och
en av dem uttrycker sig närmast i lyriska termer när vederbörande talar om
kvalitetsutvecklingsprogrammet för forskarutbildningen, som vid tillfället
för den empiriska studien särskilt behandlades. Det var väl förankrat på
universitetet, det hade gått på remiss överallt, studeranderepresentanterna
hade sagt sitt och det var klubbat på universitetsstyrelsen. ”Jag var över-
lycklig och tyckte det var jättebra. Men under våren, när dekanrådet dis-
kuterar det, så tycker man inte att det är bra.” Och plötsligt uppfattas kvali-
tetsutvecklingsprogrammets ambitioner inte längre som mål, trots att uni-

                                                
509 Ibid, s. 181.
510 Ulf Sandström (2000).
511 Ibid s. 68.
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versitetsstyrelsen sagt någonting annat. Att omtolka ett program i dekan-
rådet borde inte gå när det redan fattats ett beslut i styrelsen.

Att hantera de svårstyrda fakulteterna

När styrning mer generellt diskuteras kan det vara värt att påminna sig den
traditionella statliga styrning som utövas genom regleringsbrev, via propo-
sitioner, lagstiftning, förordningar och författningar. Den styrningen intar
en implicit, självklar och i det närmaste naturgiven roll i intervjuerna och
väcker inte samma intresse som dekanrådets, styrelsens eller de enskilda
personernas agerande. Regelstyrningen tycks leva ett alldeles eget liv, vid
sidan om.

Men en av de externa ledamöterna uppfattar att statsmakterna, regering
och riksdag, i dag styr universiteten hårdare än andra statliga myndigheter,
vilket skulle ha att göra med att utbildning och forskning är viktiga cen-
trala samhällsfrågor, och som så många har intresse av. Jag uppfattar den
här sagesmannen som ganska ensam om sin bedömning, åtminstone i det
här empiriska sammanhanget. Det finns andra utsagor som pekar i direkt
motsatt riktning: att universiteten inte passar in i verksförordningen och
andra liknande regelverk, och att departementet borde se över styrningen
över de statliga myndigheterna mer generellt.

Det mesta av det som sker i universitetsstyrelsen på Lunds universitet
anses vara baserat på initiativ som läggs fram av rektor. Ytterst sällan kom-
mer styrelsen med egna idéer och förslag, vilket delvis framgår av utsagan
att ”nu är man för mycket i händerna på verksamhetsföreträdarna”. Styrel-
sen utmålas som en reaktiv företeelse. Det går inte ”att komma upp till sty-
relsen utan färdigt formulerade förslag. Det är en alldeles för vildvuxen för-
samling för det.”

De flesta förslag som rektor lägger fram antas vara komna ur dekanrådet.
Visserligen har både rektor och universitetsdirektören alltid möjligheten att
utifrån egna bevekelsegrunder tolka diskussionen och lägga fram helt egna
förslag, men de rekommenderas att ha förslagen förankrade i rådet dess-
förinnan. I den händelse rektor får med sig majoriteten av styrelseleda-
möterna i styrelsen, men däremot inte de två lärarrepresentanterna, skulle
ett sådant förslag vara omöjligt att genomdriva i praktiken.

En konstitutionell kris skulle uppstå, där rektor visserligen formellt kan
fullfölja sitt mandat, men att fortsättningsvis ”styra på egen hand utan de-
kanrådets stöd” anses vara en omöjlighet. Ett liknande agerande från uni-
versitetsdirektörens sida antas inte orsaka samma kristillstånd, eftersom han
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delvis betraktas som statsmakternas förlängda arm. Men man kan ana sig
till hur samarbetet med rektor därefter skulle gestalta sig.

En bestickande aspekt med den här utsagan är att lärarrepresentanterna
av sagesmannen konstrueras till dekanrådsrepresentant. Alltså, det som
studentrepresentanterna befarar och ofta framför som kritik. Jag återkom-
mer till denna problematik lite längre fram.

I intervjun med den nye ordföranden blir jag informerad om att styrelsen
före 1998 års beslut var att betrakta som ”en relativ maktlös historia” och
som ”en transportsträcka för beslut”. Den främsta anledningen var att rek-
tor och ordföranden tidigare var en och samma person. Efter reformen och
när den nya ordföranden tillträdde sitt uppdrag innebar de nya ambitioner-
na att ge styrelsen en ny profil. ”Plötsligt blev styrelsen synlig. Den fanns
där.” Möjligen har den därefter inte riktigt utvecklats på det sätt som ord-
föranden föreställt sig, vilket är en ”brist när [han] betraktar det ur närings-
livssynpunkt […] Vi kan inte rå på fakultetsstyrelserna eller områdesstyrel-
serna”.

Flera ledamöter vittnar om att den nya styrelsen haft vissa problem och
att den ”söker sin form, sin plattform och hur mycket man ska peta eller
inte peta”. Det befaras också ha insmugit sig en viss osäkerhet bland sty-
relsens ledamöter, som ”trevar sig fram till några slags former och avväg-
ningar av makt och inflytande”, eftersom det inom kollegierna uppfattas
finnas ett intresse för att behålla så mycket som möjligt av makten. Alltså,
ett synsätt om att makt har en särskild lokalisation och plats som den ut-
övas ifrån. Men, ”om ledningen tillsammans med ordföranden bestämmer
sig för att driva en fråga väldigt hårt, så ska det ju rätt mycket till för att de
ska bli överkörda av resten av styrelsen. Det har emellertid inte fungerat på
det viset och universitetsstyrelsen är inget stämpelorgan”.

Att styrelsen fattar självständiga beslut visar sig enligt denne sagesman i
att man relativt ofta ändrar i förslagen till beslut. Den synen delas emellertid
inte av en av studeranderepresentanterna, som menar att universitetsstyrel-
sen är svår att påverka, eftersom man sällan just fattar explicita beslut.

Det hela är väldigt mycket av diskussionsklubb […] Och jag blir så arg varen-
da gång det är så därför att det är så oerhört svårt att påverka. Så säger man, ja
jag uppfattar att vi tycker såhär, kan vi uppdra åt rektor att utforma någonting.
Och sedan utformar rektor detta, och sedan så har man inget inflytande över
det. Ofta går vi därifrån, vi kan titta på varann – vad beslutade vi egentligen?
Och det är oerhört frustrerande.

Det kan i sammanhanget vara värt att uppmärksamma, att samma problema-
tik tillskrivs dekanrådsmötena. Dvs. att beslutsfattandet är otydligt på det
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sätt som jag diskuterat i kapitel 4, och som man även på de Wenner-
Grenska symposierna både tillstår och förnekar.

Ett exempel som visar hur svårt det kan vara för styrelsen att ”rå på”
fakulteternas styrning, är när man vill allokera pengar till ett speciellt äm-
nesområde, därför att det uppfattas som svagt och behöver stärkas, eller att
styrelsen anser det vara ett viktigt område för framtiden. Svaret från en fa-
kultets- eller områdesstyrelse kan då vara, ”ja vill ni skicka pengar till den
här fakulteten så skicka dom till oss så är det vi som bestämmer var vi ska
lägga dom”.

Ordföranden pekar på hur felaktigt det är att en universitetsstyrelse eller
en rektor inte har möjlighet att påverka ett specifikt område, genom att ex-
empelvis ge medel till en speciell satsning. För att gå förbi ”de svårforcera-
de fakultetsstyrelserna” har det därför bildats en rad centrumbildningar,
där rektor styr genom att utse föreståndare. ”Då kan man allokera pengar
direkt till den verksamheten.” Som jag förstår dessa utsagor ger de delvis
stöd till Rothsteins farhågor beträffande de ”nya” universitetsstyrelserna,
att de nu agerar mer potent än tidigare.512

Styrelsens uppgifter beskrivs som att indikera riktning för framtiden och
”när konkreta förslag ligger på styrelsens bord är det ofta för sent. Då uni-
versitetet lagt ner månader på att ta fram en verksamhetsplan är det inte att
tänka på att ändra färdriktning.” Här kommer den makt över agendan i
dagen, som studenterna talar om. Styrelsen ska bekräfta och stötta led-
ningen, men också flytta på samma ledning om den inte fungerar. ”Och
naturligtvis på något väldigt övergripande plan kunna ge vissa signaler.”

Jag tycker inte att vi ännu känner att vi är i mål. Det är personer som träffas
fyra, fem gånger per år och normalt kring en väldigt fyllig agenda. Det är klart
att man inte vid ett enda tillfälle kan lägga fast hur det ska vara och sedan fun-
kar det. Utan det är ju en stegvis utveckling.

Ordföranden finner för sin del, att näringslivets modell för styrning visserli-
gen inte är den ideala, men att universitetet har rätt mycket att lära av den
styrningsrationaliteten. Främst beroende på det befinner sig i en situation
där man inte längre har obegränsade resurser. Det som jag i det inledande
kapitlet beskriver som en av anledningarna till reformeringen av den högre
utbildningen. Ordföranden skulle också vilja ändra på högskoleförord-
ningen så att styrelsen kan ”lägga in styrningsmekanismer i systemet”.

Så här i efterhand och i analysfasen skulle det ha varit intressant att
söka bli mera klar över vad ordföranden ”skriver in” i ”näringslivets mo-
dell” och samtidigt mera utforska vad han önskar sig i form av styrmeka-
                                                
512 Se Bo Rothstein (2000) s. 56.
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nismer, vid sidan av den statliga regel-, mål- och resultatstyrningen. Fram-
förallt när fakulteterna beskrivs som att de sitter på autonomin och att ”det
är inskrivet i förordningen”.

Den styrning som styrelsen i praktiken kan utöva är att försöka få de-
kanrådet och dekanerna lojala med styrelsens beslut. Det genomförs prak-
tiskt genom att dekanerna engageras mer i styrelsearbetet, ”precis som jag
tycker är normalt för ett företag”. Dekanerna tilldelas roller som före-
dragande för viktiga punkter. ”Då får man från styrelsens sida en direkt
access till verksamheten.” Det är också viktigt att skapa närmare kontakt
mellan verksamheten och styrelsen och ska styrelsen ”kunna styra i slut-
änden så måste vi få den makten”, menar en av dekanerna.

I det här sammanhanget återkommer jag till hur begreppet ”organi-
sation” utifrån sådana utgångspunkter och i traditionell organisationslära
förutsätts vara någonting enhetligt. Det betyder, att det inte är någon skill-
nad mellan ett universitet eller ett företag vilket som helst, eftersom båda är
organisationer. Följaktligen kan de också styras på ett likartat sätt.

I det teoretiska avsnittet skriver jag om utvecklingen av management-
tekniker och vikten av ”att mobilisera kraft och intresse för organisationen
i sig, vilket man föreställer sig bäst uppnås när individen upplever känslor
av kontroll och delaktighet”. ”Man borde också bestämma sig för om man
ska gå styrningsvägen eller autonomivägen”, menar en av de intervjuade,
vilket jag tolkar som att statsmakterna i form av regering och riksdag borde
fundera över regelverket.

 Utsagan kan tolkas som att universitetet därmed är just som vilken or-
ganisation som helst, vilket i så fall strider mot vad en del av dekanerna
anser och mot kommentaren av Burrell i det teoretiska kapitlet.513 Att or-
ganiserandet i sig producerar en sanningens logik. Men man skulle mycket
väl kunna se det tvärtom, att akademin inte är som vilken annan organisa-
tion som helst och att det därför behövs ett alldeles eget regelverk.

Det avgörande utifrån mitt perspektiv är inte om ett universitet är det
ena eller det andra, utan vad det är som producerar den ena eller andra fö-
reställningen, vilka rationaliteter de olika aktörerna företräder och vilka
strategiska resurser som är förknippade med det ena eller andra sättet att se
på akademin. Jag återkommer till den problematiken i nästa avsnitt.

En annan styrningsprincip beskrivs som att ”styrelsen är ansvarig”,
precis som andra styrelser är ansvariga för andra verksamheter i samhället.
Jag har i kapitlet ”Dekanrådet som konstruktion” berört relationen mellan
ansvar och befogenheter och hur relationen används som en i det närmaste

                                                
513 Gibson Burrell (2000).
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naturgiven föreställning om rätten till ett visst maktmandat. Jag förstår ut-
sagan ”styrelsen är ansvarig”, som att universitetet är att betrakta som vil-
ken organisation eller vilket företag som helst, där utgångspunkten för
styrningen är att ta fram strategiplaner och göra utvärderingar av verksam-
heten. Lika centralt är ”att diskutera ramar för kommande verksamhetsmål
och tala om för fakulteterna vad är det för resurser man har till sitt förfo-
gande. Sedan kan fakulteterna komma tillbaka och visa hur de har tänkt
använda pengarna.” Alltså, det som skulle kunna karakteriseras som tradi-
tionell statlig styrning.

I sammanhanget påminner jag mig det allianstänkande mellan professio-
nerna och de ekonomisk-administrativa rationaliteter som Osborne diskute-
rar och där föreställningarna om budgetmetoder och självstyrning anger
hur sådana allianser kan upprättas.514 Då förses verksamheten med den
vokabulär och den rationalitet som gör det möjligt att styra både sig själva
och andra. Verksamheten programmeras som en marknad.515 Följande ut-
saga kan ses som ytterligare ett sådant exempel.

När vi då började svångremspolitiken, från 95–96, så blev det sparbeting. Den
här kraftiga budgetsanering har ju procentuellt sett drabbat universitet och
högskolor lika hårt som det har drabbat det sociala och andra områden. Fa-
kultetsanslagen har minskat. Statsbidragen till forskning har minskat. Råden
och fakulteterna har fått sina anslag nedskurna nu under några år. Detta är
dom inte vana vid. Och det har då lett fram till att många har överutnyttjat
grundutbildningsanslaget, vilket dom formellt har rätt till. Vi måste se till att vi
har beställarkompetens över ett brett fält, för sedan måste vi utnyttja möjlighe-
terna till att samarbeta. Kostymen har blivit mindre än vad dom är vana vid.

Samma person som talar om ”beställarkompetens” menar att det är
”horribelt att verksamheter kan skötas så illa ekonomiskt”, vilket jag upp-
fattar som att akademisk verksamhet utifrån den här personens uppfattning
i allmänhet sköts illa. Och att problemen kan rättas till genom ökad styrning
från styrelsens sida. Visserligen utifrån delvis olika utgångspunkter, men
med en till synes gemensam föreställning om nytta och med en föreställning
om att man samtidigt har förmåga, kompetens eller möjlighet att kunna av-
läsa framtidens behov. Det jag förut diskuterat som att styra ”i namn av
framtiden”.

Jag som företräder den politiska verksamheten och ordföranden som kommer
från näringslivet, vi har alltså upprepade gånger fört fram att nu måste vi ta tag

                                                
514 Thomas Osborne (1995).
515 Ibid, s. 259–264, 268–270. Här hänvisas till Michel Foucault, Naissance de la
biopolitique, i Résumé des cours, Paris:Julliard.
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i det här och införa kraftigare styrmedel. Vi har haft internat där vi har diskute-
rat vad som är bra och vad som behöver utvecklas. Och det har väl varit unge-
fär hans filosofi och min, att man ska gå igenom fakultet för fakultet. Vi är
duktiga på mycket, men vi är dåliga på annat och då ska inte sådana verksam-
heter finnas.

I den s.k. demokratiutredningen skriver man, att idéerna om mål- och resul-
tatstyrning bygger på antagandet att politiker kan fokusera på politiskt
formulerade mål och att valet av medel överlåts på den verksamhetsansva-
riga. Men att en fungerande dialog bygger på förutsättningen att det går
att formulera effektmått som relaterar till de politiska målen, att det finns
kapacitet och kompetens i den politiska beredningsprocessen.516

I relation till en sådan beskrivning kan man bli fundersam över hur långt
ovanstående sagesman kan tänkas gå för att utöva den styrning han finner
vara nödvändig. Frågan är om utsagan kan ses som ett exempel på att den
förutvarande och traditionella statliga detaljstyrningen fortfarande är en
högst levande föreställning i styrelsekretsen.

Det decentraliserade maktmandatet

Till skillnad mot vad jag diskuterar i inledningen i detta kapitel så finns det
andra som ser statens möjligheter att utöva inflytande i styrelsen som ”rätt
så begränsad”. Det förklaras bland annat på följande sätt. När den förra
departementsledningen märker att staten blivit alltmer maktlös efter 1993
års reform, då söker man redan 1998 återta en del av den möjlighet till
maktutövning som gått förlorad genom att utse fler representanter i hög-
skolestyrelserna. ”Trots att decentralisering är det enda som håller nu när
det har blivit så stort och växer och internationaliserats så kraftigt.”

En annan av de intervjuade uttrycker det som att universiteten under så
lång tid fungerat förhållandevis väl och att styrningsproblemen handlar om
att staten samtidigt vill så många saker som inte nödvändigtvis står i över-
ensstämmelse med varandra. Ytterligare någon föreställer sig att ”man vet”
att benägenheten att rätta sig efter detaljerade regler är ganska liten i aka-
demin. ”Folk är inte så fogliga på det sättet.” ”Som lärare är vi inte intres-
serade av mer regelverk än nödvändigt.”

Som jag förstår den senare utsagan, säger den mindre om huruvida man
som akademisk ledare kan tänka sig att ställa sig bakom de ”nya” rationa-
liteterna för styrning och mer om hur man konstruerar akademin till någon-
ting som är ”utanför” eller ”innanför” samhället. Dvs. att man som aka-
demisk ledare i ett slags generell mening inte skulle vara en del i en politisk

                                                
516 Se (SOU 2001) s. 128.



227

(statlig) maktutövning som gäller hela samhället i övrigt och där styrning
utövas såväl i form av regel- som med mål- och resultatstyrning. I det teore-
tiska kapitlet och i avsnittet ”Liberalism som särskild formel för maktut-
övande” beskriver jag hur staten styr genom upprättandet av en gemen-
sam ekonomi för sina invånare. Med en sådan utgångspunkt kan inte nå-
gon ställa sig vare sig ”innanför” eller ”utanför” styrning.

Att lärare och forskare i allmänhet inte sägs vara så intresserade av styr-
ningsfrågor antas leda till vissa översättningsproblem för universitetsför-
valtningen, framförallt i ekonomiska frågor. Men universitetsdirektören
tycks ha mindre problem än rektor att utöva (ekonomisk) styrning, efter-
som han inte på samma sätt anses vara en del av kollegiekulturen.517 Det
förefaller också vara så att toleransen är större för att administratörer styr
genom regelstyrning, dvs. ”hela tiden håller efter en och pekar på – så sä-
ger förordningen”.

Jag har även tidigare beskrivit den statliga regelstyrningen som implicit
och självklar och som något som, i jämförelse med den statliga mål- och
resultatstyrning, inte ifrågasätts på samma sätt i det här empiriska samman-
hanget. Jag har också förklarat att regelstyrningen lever ett ”eget liv” vid
sidan om. Men samtidigt talar mina intervjupersoner om ett akademiskt fri-
rum, ett slags frizon eller arena, som antas vara reglerad av andra kriterier än
de man vanligtvis förknippar med statlig styrning. Dvs. fördragsamheten
förefaller vara större med regelstyrning och mindre för den mål- och resul-
tatstyrning som nu även staten använder sig av.

Ett sådant tänkande får också stöd av Nybom som talar om ”en unik
kränkning av universitetsforskarnas autonomi”, att regelverket försvagats
så att styrelserna för landets lärosäten ”kan styra och ställa med forskning
och undervisning efter eget gottfinnande”.518

I det sammanhanget kan man fråga sig om det finns eller någonsin har
funnits, det transparanta system av handlingsprinciper, beslutsinstanser,
beslutsformer och övergripande normer som Nybom föreställer sig. Eller om
det som nu kan ses i den studerade praktiken, snarare är ett uttryck för att
den traditionella styrningen, dvs. regelstyrningen, gradvis håller på att er-
sättas av en styrning som bygger på de rationaliteter för styrning som Rose
uppmärksammar i en avancerad liberalism. Att det är det som man vänder
sig emot, när man talar om att universiteten håller på att förvandlas till vilka
företag som helst.

                                                
517 Att använda begreppet ekonomistyrning har jag tidigare beskrivit som en tautolo-
gi. Styrning beskrivs som just ”styrning av ekonomi” i avsnittet ”Liberalism som
särskild formel för styrning”.
518 Se Thorsten Nybom (2000) s. 29.
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En av de intervjuade anser att universitetsdirektören företräder en hel-
hetssyn och har en VD-ställning i den meningen, att de enda som kan gå
emot hans beslut är universitetsstyrelsen och rektor. Och att det är en
konstig organisation med två chefer.

Om rektor ska ha något slags övergripande pedagogiskt ansvar och universi-
tetsdirektören ska ha övergripande ansvar för teknikaliteterna, så kommer ju
dom här vägarna att korsa varandra. Och vem är det som bestämmer i dom
korsvägarna? Jag tror att det är universitetsdirektören som bestämmer. Det in-
nebär ju att det aldrig är bra att ha två chefer, när dom kan upplevas sitta på
samma nivå.519

Visserligen är det rektor som lägger fram dagordningen, men det är univer-
sitetsdirektören som vet vad som står i handlingarna. ”Han är den mest
komplett kunniga personen i styrelsen”, menar en av studentrepresentan-
terna. ”Visserligen är det tjänstmannarollen han ska ha, men han lyssnas på
väldig mycket.”

Det anmärkningsvärda med utsagan är inte om den är sann i någon
verklig bemärkelse, utan att den får en att fundera kring vad som skrivs in
som ”komplett kunskap” av den här studeranderepresentanten, och vad
det är för rationalitet som universitetsdirektören företräder och som röner
sådan uppskattning från studenthåll. I det teoretiska kapitlet och med stöd
av Osborne uppmärksammar jag, hur de professionella upptas som admi-
nistratörer och ekonomer i de ”nya” rationaliteterna för styrning.520 I den
praktik eller rationalitet som frågar efter viss kunskap blir den som motsva-
rar det som efterfrågas, eller värderas, ”den mest komplett kunnige perso-
nen”. Just i det här sammanhanget kan det möjligen också vara värt att
påminna om hur Rose karakteriserar en del av nittonhundratalets statliga
styrning, att ”den ackompanjerades av en växande byråkratisk administra-
tion och en lika starkt växande ström av experter”.521

Studentrepresentanterna uttrycker sympati för det jag förstår som ord-
ning och reda i möteskulturen, och är skeptiska till det som karakteriseras
som akademisk kultur och tradition. Ett sådant förhållningssätt kommer
delvis fram i deras bedömning, att dekanerna inte antas vara så förtjusta
över universitetsdirektörens maktutövning och att det alltmer talas om att
man måste sätta stopp för hans inflytande. Men universitetsdirektören bor-
de inte få influera den politiska diskussionen på det sätt han gör, menar en
annan av styrelseledamöterna (som inte är studeranderepresentant – min

                                                
519 Alltså återigen en önskan om en tydligare hierarki.
520 Thomas Osborne (1995).
521 Se Nikolas Rose (1996b) s. 148-–50.
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kommentar). Huruvida det kan tänkas ha skett en reducering av det infly-
tandet under senare år uttrycker universitetsdirektören själv på följande
sätt:

[Förre universitetsdirektören i Uppsala] sa det här på ett väldigt klokt sätt, att
avsikten med 1993 års förändring, det var att dom akademiska företrädarna
skulle få styra universitetet mera. Svenska universitet styrdes i rätt så stor ut-
sträckning de facto av förvaltningscheferna under en stor del av 80-talet och
första åren på 90-talet. Förvaltningscheferna hade en väldigt stark ställning,
även om det var kombinerat med starka rektorer. Det är inte riktigt på samma
sätt längre och på något sätt så får vi ju acceptera det.

På vilket sätt som universiteten generellt kan förhålla sig till statens (expli-
cita) styrning råder det med andra ord olika uppfattningar om. Å ena sidan
uppfattas det vara anmärkningsvärt om universiteten inte uppfyller de be-
slut som regeringen fattar, å andra sidan antyds en tvekan inför denna stat-
liga styrning. Visserligen har universiteten mycket att lära av andra statliga
verk, företag och organisationer, men ”det är nästan ibland så att man tror
att finansdepartementet styr allt med sina ekonomiska modeller. Jag vill
gärna vara självkritisk och säga att det där med utgiftstak börjar slå igenom
på samhället i övrigt.”

Av de två politiska ledamöterna i styrelsen så betonar den ena att han
sitter där beroende på kompetens och intresse, medan den andra talar om
demokratiska värden och samhällsinflytande.522 Den förstnämnda perso-
nen uppfattar sitt mandat på följande sätt:

Jag tar banne mig inga order av utbildningsdepartementet, när jag sitter där.
Jag är en av två politiker i styrelsen. Partiet har bestämt sig för att det ska vara
personer som dom vet är engagerade i frågor som har med högre utbildning
och forskning att göra. Partiet tror, jag kan bidra med vettiga synpunkter.

Studeranderepresentanterna är öppet kritiska till den styrning som styrel-
sen utövar och menar att den nuvarande styrelsen har en ”splittrad och en
väldigt skum sammansättning”. Rollerna ”blir” anmärkningsvärda på sty-
relsemötena. Återigen handlar det om en kritik mot dekanrådets implicita

                                                
522 I Prop. 1996/97:141 står att högskolan inte har råd att undvara den kompetens
och kunskap om det omgivande samhället som de politiska företrädarna besitter och
att det är angeläget att styrelsen tillförs impulser från samhällslivet. Synsättet finns
grundat redan i 1977 års högskolereform där universiteten också
”demokratiserades” genom att studenter och teknisk och administrativ personal fick
säte och stämma i de beslutande organen. En närmare beskrivning om reformen åter-
finns i det inledande kapitlet ”Från elituniversitet, till massutbildning och för forsk-
ning för politik”.
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maktutövning, vilken i styrelsen blir synlig genom hur ”lärarrepresen-
tanterna” konstrueras av sig själva och andra till dekanrådsrepresentanter.
I styrelsen bemöts studeranderepresentanterna på ett särskilt sätt. När de
tilltalas i ”klump” får de inte respekt som enskild (och fullvärdig – min
tolkning) styrelseledamot.

[Det] frågas aldrig vad tycker [X, Y och Z], utan vad tycker studeranderepre-
sentanterna. Fastän det hävdas hela tiden från dom andra att vi måste ta an-
svar, alltså vara fullvärdiga styrelseledamöter och inte representanter för en in-
tressegrupp. Styrelsekollegorna lyssnar visserligen artigt, eftersom det är pre-
stige att vara studentvänligt. Men man lyssnar inte till en fullvärdig styrelsele-
damot.

Styrning i namn av nytta, demokrati och det goda
samhället

Yttre beställningskrav möter interna ambitioner

Från 1997 ska universitet och högskolor anpassa utbildningsutbudets in-
riktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft behöver ökas.
Statsmakterna ska svara för de utbildningspolitiska övervägandena, medan
enskilda lärosäten inom givna ramar ska svara för verksamheten. Mål- och
resultatsystemet som styrsystem ska ligga fast och de kritiska områdena är
”för närvarande” naturvetenskap och teknik.523

Den viktigaste principiella förändringen med 1997 års reform beskrivs
som att statsmakterna återgår till det som gällde före 1993 års reform, att ge
föreskrifter om det minsta antal studenter som lärosätena måsta ta emot.
Men utan en återgång till det detaljerade beslutsfattandet.524 Men det
”nya sättet” att styra uppfattas utifrån ett dekanperspektiv delvis som ut-
bildningsdepartementets idé.525 ”Att styra genom management och en
säck pengar utan några som helst tydliga krav om hur vi ska prioritera, utan
bara ett allmänt uppdrag om att vi ska sköta oss väl. Annars lyfter dom tele-
fonluren.”

                                                
523 Se (SOU 2000:82) s. 12.
524 Ibid, s. 28.
525 Många tillskrivs vara upphovsmän eller kvinnor till det nya sättet att styra: Per
Unckel, Carl Tham, statsmakterna, utbildningsdepartementet, rektor, politiker, när-
ingslivet osv. I min licentiatavhandling (1997) konstaterar jag en bred politisk upp-
slutning i samband med genomförandet av 1993 års högskolereform. Det kan också
beskrivas som att reformen ledde till att högskolan blev en ”öppen” arena för de nya
rationaliteterna för styrning, dvs. på samma sätt som staten i övrigt, som kommuner
och landsting och tvärs över de politiska partigränserna.
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Jag tror inte man ska fästa sig så hemskt mycket vid det här med vad stats-
makterna har sagt. Ja, det spelar en tung roll när det handlar om hur många ci-
vilingenjörer vi ska examinera. Det är en sån absolut styrning, så den kan vi
inte komma ifrån. Men i övrigt är statsmakternas styrning så pass allmän, så
jag tror inte att man ska fästa sig så hemskt mycket vid den. Det är mera de
argument man kan åberopa. En stark tro från ledningens sida att kunna göra
prioriteringar, är svårt att göra i den kollegiala miljön.

Samma person talar också om att universitetsstyrelsen i princip och i prak-
tiken inte kan utöva styrning av en sådan komplicerad verksamhet som ett
universitet. ”Det är ingen som flyttar på den kulturen.”

Dom kan hitta på vad dom vill politikerna, men dom ändrar inte på dom här
kolosserna, så lätt som dom tror […] Dom bekymrar sig inte särskilt mycket
om det här, för dom säger att det här styr vi [universitetet] ändå. Man bryr sig
på det här sättet mer om att reagera i dom rätta formerna mot statsmakterna.
Man tar sina strider när man ska ta dom.

Även ordföranden och rektor ses utifrån den här utgångspunkten som en
del av den statliga styrningen. Men när rektor inte agerade som en ”riktigt
trogen och lojal underlydande på det sätt som den förra departementsled-
ningen möjligen föreställde sig”, uppfattas det ha fått konsekvenser för
relationerna till Lunds universitet och för medelstilldelningen. Rektor pro-
testerade öppet mot att man i Lund fick hårdare nedskärningar än i Upp-
sala, som antas ha lättare att hävda sig eftersom man ligger i närheten av
Stockholm ”där så många politiker har sina rötter”. Samma situation be-
skrivs av en annan styrelseledamot som ”att när statsmakterna kom med
lite hårdare signaler genomförde universitetsledningen det och fick en väl-
dig intern kritik. Som en följd av det så gick man ut och sa att det var re-
geringens fel.”526

När den förre utbildningsministern vurmade för de små och medelstora
högskolorna ledde det till att relationerna med de etablerade universiteten
blev allt känsligare. En av styrelseledamöterna formulerar det som att lä-
rosätet inte har haft den fingertoppskänsla som man kanske borde ha haft.
Det går inte att vända sig till staten och tala om att man har dåligt med re-
surser och att de medel man får inte räcker till.

Det kan alla universitet i landet göra lika berättigat. Det finns inget universitet,
vad jag vet, som badar i pengar, utan alla har någon form av sparbeting. Och

                                                
526 Carl Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 350, skriver att svenska universitet
alltid varit lojala mot statsmakten men att man också visat tendenser att vilja bevara ett
visst mått av självständighet. ”Inskränkande och inskränkta målformuleringar av
översåtar på alla nivåer har hotat att blockera universitetets centrala uppgifter, så som
det uppfattas i en lång universitetstradition.”
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då tycker jag det är lite förmätet och dessutom lite tanklöst att profilera sig på
det viset.

Allt som oftast i intervjusammanhangen, oberoende av om det är interna
eller externa ledamöter som yttrar sig, talas ofta om att ”det ligger i sakens
natur” att forskningen ska var fri på ett annat sätt än grundutbildningen,
som mer självklart antas vara av intresse för skattebetalarna. ”Det blir inte
forskning i dess genuina bemärkelse om den styrs. Då handlar det om upp-
dragsutbildning eller tillämpning av rön som man redan har kommit fram
till.” Det ”är väl ganska uppenbart att den som styr över uppdragsforsk-
ningen är uppdragsgivaren. Det är rimligt och inget konstigt i det”.

Problematiken har också behandlats i det inledande kapitlet och i av-
snittet ” Styrning av verksamheten forskning”. I propositionen skriver
man bland annat att högskolan har en långtgående frihet, men att den fi-
nansieras med offentliga medel och att regering och riksdag därför måste
ha ett avgörande inflytande.527

Men medan verksamhetsföreträdare använder sig av interna argument,
talar styrelseledamöter ofta om vikten av styrelsens styrning. Risken är an-
nars stor att universitetet blir ett ”beställningscentrum för dynamiska före-
tag” som vill att forskning bedrivs inom vissa områden, eller för att få fram
särskilda produkter.

Det görs i ökad omfattning och det har vi sagt med tredje uppdraget, att det
ska ske en koppling till näringslivet som är mycket tydligare. Då måste man
ha en helt annan kontroll över det, men jag är inte mannen att tala om hur det
ska gå till.

Det är också uppenbart att den som styr över uppdragsforskningen är
uppdragsgivaren och det är rimligt och inget konstigt i det. ”Om någon
kommer till dig och ber dig genomföra forskning på ett visst område, kan-
ske dessutom i ett visst syfte och för det ger han dig pengar, det är klart att
han då ska vara med och styra.” Men det måste finnas en gräns, så att
uppdragsforskningen inte konkurrerar ut den forskning som universitetet
bedriver med egna medel. ”Det måste universitetsstyrelsen sätta stopp
för.”

Styrelsen ska inte styra forskningen och det har tagit lång tid för styrel-
sen att inse att man inte kan styra över alla pengarna, och att de externa
medlen i praktiken är den enskilde forskarens. ”Det ska universitetsstyrel-
sen överhuvudtaget inte lägga sig i.” ”Uppstår överskott så kan vi ju inte
ta dom och flytta dom någon annanstans.” Däremot ska universitetsstyrel-

                                                
527 (1996/97:141).
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sen fördela medel till fakultetsområden. ”Och det innebär ju en typ av av-
vägning”, dvs. styrning.

Gränsen för den önskvärda autonomin går när enskilda forskare tar på
sig externa forskningsuppdrag som automatiskt innebär en intern motfi-
nansiering. Då fungerar inte det systemet längre. Universitetsstyrelsen kan
inte överlåta åt enskilda att besluta om sådant.

Då kan man förstå om en och annan individ känner att kulturen är hotad och
det tycker jag att man ska känna också. Men så fort den enskildes frihet fak-
tiskt innebär någon annans ofrihet eller att man tar resurser från någonting an-
nat, då är det faktiskt inte den enskilde som själv får fatta beslut.

Jag förstår utsagan som ett exempel på en s.k. radikaldemokratisk uppfatt-
ning om frihet, där man betonar kollektiva rättigheter framför individuella.

Men när styrelsen behandlar frågor om forskningspolitik måste det fin-
nas en forskningsberedning som förbereder ärenden och då kan styrelsen
inte ha samma sammansättning som idag. Här handlar det om allmänföre-
trädarnas kompetens i styrelsen, bland annat på det sätt som det diskuteras
på de Wenner-Grenska symposierna i mitten av 1980-talet, och även i den
nu aktuella akademiska styrningspraktiken sätter man frågetecken inför de
politiska ledamöternas kompetens. En av dessa ledamöter ifrågasätter själv
sin egen förmåga.

Men jag avser inte att reda ut om allmänföreträdare skulle kunna tänkas
ha den efterfrågade kompetensen eller inte, utan snarare återknyter jag till
den diskussion som jag för i kapitel 2 och i avsnittet ”Att problematisera
makt, styrning och kunskap”. Dvs. hur olika sorters föreställningar om
kunskap styr vad som ”skrivs in” som erforderlig kunskap och opererar i
den makt och styrning som utövas.

Vid Lunds universitet antas man framdel ha att välja mellan en modell
där styrelsen fattar ett antal beslut, som i dag tas på områdes- eller dekanni-
vå, eller så väljer man dagens modell där man delegerar beslutanderätten
från styrelsen till fakulteterna i ett antal frågor. ”Det finns ju inga absoluta
sanningar eller någon absolut modell som är bäst.” Men det skulle nog bli
revolution om styrelsen tog tillbaka en del av den delegationen, och fakul-
teterna eller områdena skulle nog inte acceptera en hårdare styrning från
styrelsens sida. Frågan är hur institutionerna och prefekterna vid Lunds
universitet ser på denna problematik.

Dagens situation jämförs med 1970-talet ”då kollegialiteten var i högsä-
tet”, men där det komplicerade omröstningsförfarandet inte var ett bra sy-
stem eftersom det gav stort utrymme för att ”taktisera”. Tog man bara fram
tillräckligt många beslutsförslag så kunde man enkelt få sitt eget förslag att
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vinna. Dagens system bedöms vara bättre, eftersom det finns fler externa
representanter i styrelsen, men också sämre, eftersom några av ledamöterna
är politiskt utsedda. I sammanhanget påminner jag mig återigen om att de-
kanrådet i sin nuvarande form konstruerades så sent som i mitten av 1980-
talet.

I utredningen Att leda universitet och högskolor528 kommer man också
fram till att den kollegiala principen för beslutsfattande ”inte vinner nämn-
värt gehör” och att det tydligaste avståndstagandet kommer från styrelse-
ordförandena. Frågan är hur utredningen kan vänta sig någonting annat,
när huvuddelen av dem som intervjuas hämtas från verksamheter utanför
akademin. Möjligen är det mer intressant vad som skrivs in i ”den kollegi-
ala principen” av såväl frågeställare som av besvarare, men den problema-
tiken berörs inte.

I kapitlet ”Dekanrådet som konstruktion” har jag diskuterat hur man ” i
namn av” ett avståndstagande från så kallade klassiska ideal oftast vänder
sig mera mot statens styrning i form av mål- och resultatstyrning och mind-
re mot den statliga regelstyrningen.529 Jag har också berört hur man i de
enskilda intervjuerna ofta ger heterogena bilder av synen på makt och
styrning. Som jag ser det framhåller dekanerna på norr, inom tekniska hög-
skolan, medicinska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, i varie-
rande grad betydelsen av managementstyrning, medan den företeelsen
knappast berörs inom övriga fakultetsområden.

Utsagorna kan sättas i relation till de tämligen väntade fynden i Att leda
universitet och högskolor, att styrelseordförandena som har sin gärning
inom näringslivet inte ser så stor principiell skillnad mellan att vara rektor
och VD för ett aktiebolag, som en styrelseordförande som kommer inifrån
gör.530 Jag kommer därför framdeles, i kapitel 9 och i avsnittet
”Disciplinering genom management,” att beröra hur en kultur av kritisk
kollegialitet anses kunna matcha senare former av styrningsrationaliteter.

En annan aspekt av styrning i akademin är att universitetet måste värna
om att de anställda ges tillräckliga förutsättningar för att kreativiteten ska
blomma. ”Begåvade människor med normal social kompetens kan själva
klara av att styra och leda sin grundutbildning och forskning.” Men,

då måste man hålla borta fingrarna från syltburken som politiker. Annars blir
det inte bra. Lika lite som det skulle bli bra på ett privat företag, där man an-
ställer intelligenta människor och försöker styra dom så mycket. Det är mot-

                                                
528 Se (HSV 2000:15 R) s. 58.
529 Vid flera tillfällen kommer jag också in på att det ofta är studenterna som är anfö-
rare av denna kritik och ser det som en rättssäkerhetsfråga.
530 Se (HSV 2000:15 R) s. 60.
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sägelsefullt, därför är man intelligent så är det intelligensen som ska blomma
och inte någon som ska styra intelligensen. Om man vill något kreativt.

Den excellens som här diskuteras kommer också fram i en annan dekanin-
tervju, där styrningen av Lunds universitet jämförs med styrningen av ett
Davis Cup-lag för Sverige. De individuella personerna agerar som spelare
och så har man tränare som dirigerar. I utövandet har man olika spelstilar,
men det gemensamma är att de vill vara ”djävligt bra”. Fördelen med det
kollegiala systemet att man har möjlighet att få varje beslut förankrat, me-
dan nackdelen är att det kan ta längre tid. ”Men det kan det vara värt.”

Möjligen kan utsagan ses som ett uttryck för den binarism som Popke-
witz lyfter fram, att det finns begåvade och intelligenta människor och de
som inte är det, vilket också skulle kunna beskrivas som att man normalise-
rar ojämlikhet och skillnad. ”The scaffolding of the binaries, however, does
not seem as a division but as a continuum of values in which one side of
the distinctions is priviliged as the composite ‘makes’ for what is ‘good’
and normal.”531

I sin artikel ”Varför så motståndslöst” skriver Gustavsson att kollegialt
beslutsfattande motverkar en ”flexibel anpassning till politiska och kom-
mersiella krav”. Och att nyliberalism och postmodernism532 visserligen har
olika bakgrund, men ändå förenas i den gemensamma praktiska slutsatsen
att låta en växande andel av finansieringen ta vägen över lekmannastyrda
sektorsorgan. Därigenom kommer fakulteterna och forskningsråden på
mellanhand, samtidigt som vi går tvärs emot en utveckling av demokrati
och mänskliga rättigheter.533

Av Att leda universitet och högskolor framgår, att flera av de intervjua-
de i samband med uppföljningen och analysen av styrelsereformen 1998
menar, att starka högskolestyrelser ska ses som ett skydd för den akademis-
ka friheten, inte en inskränkning av den. Frågan är vad som menas i ett
slags djupare bemärkelse.

Det politiskt önskvärda i relation till studenternas val

Ett annat och möjligen det bästa sättet att utöva styrning är att utgå ifrån
studeranderepresentanterna och deras framtidsmöjligheter, menar en av
styrelseledamöterna. Visserligen förväntas studenterna själva kunna välja

                                                
531 Se Thomas Popkewitz (1998) s. 39.
532 I ”Metodavsnitt, Perspektiv”, redogör jag för hur jag i mitt skrivande använder
mig av termen postmodern i citat och i den betydelse andra författare begagnar sig av
den.
533 Se Sverker Gustavsson (2000) s. 22.
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framtid, men det är ändå viktigt att ”vi styr dom lite grand”, dvs. att styrel-
sen styr. Det får inte bli som det nu är med jurister, att man efter fem års stu-
dier kompletterat med en ekonomiutbildning inte finner några jobb. ”Vi
kan inte bidra till att utsätta unga människor för den situationen. I stället
måste vi utgå ifrån att studeranderepresentanterna är en faktor, vi inom
akademin är en annan faktor och riksdag, regering och samhälle är en
tredje faktor.” Värt att uppmärksamma är att den här sagesmannen uteslu-
ter dekanrådet som utövare av styrning.

Som den här personen utläser framtiden och samhällsutvecklingen be-
hövs det fler tekniker. Det ska inte tolkas som att man inte behöver huma-
nister och samhällsvetare, men att ”det måste vara några proportioner i
det”. Frågan är vilka rationaliteter som styr hur man bedömer proportioner.
Humaniora och samhällsvetenskap är säkert ”jätteduktiga”, men det är
mycket lättare att etablera på nya högskolor. Svårare är att etablera avan-
cerad naturvetenskap, medicin och teknik. Personen i fråga gör själv och
opåkallat den hermeneutiska reflektionen, att antagandet möjligen kan
vara färgat av den egna fakultetstillhörigheten.

Men jag tycker liksom att humaniora och samhällsvetenskap, att det finns lite
väl många. Och vad ska det bli av dom i samhället, om det nu behövs så myck-
et tekniker. Det är kanske ett lite oakademiskt sätt att se det, men vi är uppfost-
rade till att universitet inte är till för sig själva, utan att förse samhället med
duktiga välutbildade människor som behövs i samhället. Och naturligtvis så
behövs det humanister och samhällsvetare, men kanske inte så himla många.
Och dom har ju tagit in studenter och tagit in studenter, oberoende av vad det
har satts för antal att dom ska ha.

Här förutsätts med andra ord att den statliga styrningen inte fungerat och
att sökandetrycket snarare varit det som styr, vilket kan tolkas som att stu-
denter tillgodosetts på ett annat sätt än statens företrädare önskat sig. Åt-
minstone de företrädare, som i namn av demokrati tillskriver sig förmågan
att skåda in i framtidens behov och styra i namn av demokrati. En sådan
ståndpunkt går ut på att universiteten måste vara de som ser till att ge mat-
nyttiga kurser och som ger studenterna bra arbetsmöjligheter i framtiden.

Men att det möter reaktioner inom akademin framgår av utsagor som att:
”Massutbildningen innebär […] att när man nu tar in halva årskullar så är
det inte längre elitskiktet vi utbildar.” Det är visserligen inte något fel, men
då måste nivåerna ändras på de första kurserna så att studeranderepresen-
tanterna kan bemötas på ett bättre sätt. Massutbildningen innebär också
en väldig omställning för lärare och det har tagit flera år att upptäcka, att
studeranderepresentanterna frågar efter självklarheter på ett sätt som



237

många lärare inte kan förklara. ”Det är svårt när man är van vid helt andra
nivåer.”

Man kan också tänka sig att problematiken i lika stor utsträckning
handlar om lärares uppfattningar om studenter och deras möjligheter att
uppnå framgång och kompetens, som en (hos studenterna inneboende)
förmåga i något slags verklig mening. Ovanstående utsaga kan från en så-
dan utgångspunkt ses som ett uttryck för den binarism som konstruerar
vissa som intelligenta, medan andra på samma sätts görs ointelligenta, ut-
ifrån konstruktionen av normalitet.534

Men att det möjligen även handlar om mer lärarfackpolitiska bevekelse-
grunder ger följande utsaga en antydan om.

Vi kan inte ta dom lärarna som är vana att undervisa här och tro att dom plöts-
ligt kan ta emot 2-3 gånger så många studenter för samma lön. För samma
timmar och dessutom flytta hela sin undervisningen till en annan nivå, utan att
det knakar.

En av de externa styrelseledamöterna beskriver den statliga styrningen så,
att när statsmakterna väl har anslagit resurser till en verksamhet, då har man
också skyldighet att i grova drag bestämma vad de resurserna ska använ-
das till. Styrelsens uppgift blir då att vikta olika områden inom forskning
och utbildning, liksom vilka sektorer i samhället som är viktiga att försörja
med utbildning. Som samhällsrepresentant i styrelsen har man både skyl-
dighet och rättighet att gå in i och göra sådana prioriteringar. Men hur
mycket man ska satsa på nytta och utbildning och hur mycket man exem-
pelvis ska satsa på bildning beskrivs som en pendelrörelse över tid.

Men visst finns det ett tydligt och viktigt inslag av detta på Lunds universitet.
Det är starkare fokus på nytta nu. Och då får bildningen stå tillbaka för myck-
et. Ytterst är det statsmakterna som vill satsa på teknik och naturvetenskap […]
Jag tycker att det är förenklat, men om utgångspunkten är, att det är teknik och
naturvetenskap som krävs för att Sverige ska hänga med som kunskapsnation,
då är det klart att då går samhället in och styr resurserna till dom områdena.
Det är ett uttryck för en demokratisk styrning och det är fullständigt självklart
att den ska finnas. Nytta har alltid stått som ledstjärna för universiteten.

När begreppet nyttorationalitet diskuteras med rektor menar hon, att det är
angeläget att universitetet präglas både av traditionella akademiska ideal
och av ett nyttotänkande. Rektor ser det som sin uppgift att internt skapa
känslor av lojalitet och stärka universitetets ställning i relation till samhället,
vilket bland annat innebär att när statsmakterna signalerar att universiteten

                                                
534 Se Thomas Popkewitz (1998) s. 42.
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ska utbilda fler tekniker och naturvetare, då gör man det. Hon ser det som
sitt personliga ansvar att driva sådana processer. Att det sedan i det kon-
kreta fallet och just under den studerade perioden får negativa konsekven-
ser på Lunds universitet för discipliner som samhällsvetenskap och huma-
niora är någonting man tvingas acceptera. Dessvärre fördjupar jag inte frå-
gorna kring vad lojalitet står för i intervjusituationen.

Fehrman och Westling menar att man inom humaniora under efterkrigs-
tiden haft svårare än naturvetenskap att motivera sin existens, eftersom
man inte tjänar teknisk utveckling eller ekonomisk tillväxt. Uppgiften är
snarare att som tolkande vetenskaper begripliggöra människans plats som
kulturell varelse.535 Någonting liknande berör Hermerén i sin ”Väg till
kunskap”, att akademiska ämnen generellt inte bör vara samhällsnyttiga, i
varje fall inte i någon nämnvärd bemärkelse. Satsning på studier och forsk-
ning bör snarare ses som en långsiktig investering också för individens
egen utveckling som människa, och vissa kunskaper har ett egenvärde.536

Alltså den ”Bildung”-effekt som man i konceptet för Humboldtuniversite-
tet utgår ifrån och som jag berör i ”Universitetet som idé och/eller organisa-
tion – ett historiskt perspektiv” och i ”Att förstå kön och organisation”.

Som jag förstår styrelseledamöternas utsagor i det här avseendet, före-
faller den dominerande diskursen handla om behovet och nyttan av att
producera arbetskraft. Möjligen på liknande sätt som det som Paris- och
även Humboldtuniversitetet en gång skapades för, att producera personal
med kompetens i administrativa och professionella avseenden för statens
räkning. Ett uttryck för ett inte alltid så uppmärksammat perspektiv i de
kunskapslegitimerande berättelserna om vad ett universitet är.

Med demokrati som mål och metod

Då begreppet nytta kopplas till samhällshällsinflytande i intervjusamman-
hangen blir det mer eller mindre ofrånkomligt att komma in på om akademin
är eller ska vara en demokratisk organisation och vad man skriver in i det
begreppet. Som en av studentrepresentanterna ser det: ”hela tiden i svensk
samhällsstruktur är man uppfostrad alltifrån skola och annat, att man har
någon form av medinflytande”. I ”Demokratiutredningen” skriver man
bland annat, att vår demokratiteori i första hand handlar om en moralisk

                                                
535 Se Carl Fehrman och Håkan Westling (1993) s. 332.
536 I Söderberg, Staffan red. Lärda i Lund från A till Ö, en artikelserie i Sydsvenskan
1987–1988, även publicerad som Lärda Lund a–ö, 224 professorer om vägarna till
kunskap, s. 81.
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hållning och att det är önskvärt att börja redan i skolan att ge undervisning
om mänskliga rättigheter.537

Några av mina intervjupersoner uttrycker det som att akademin måste
vara en demokratisk organisation eftersom den högre utbildningen är en
skattefinansierad verksamhet. ”Därigenom tillhör den oss alla”. I samma
utredning talas också om att det behöver ”utvecklas ett offentligt ethos –
en demokratisk professionalism”, eftersom statsförvaltningen ”å ena sidan
ska förverkliga demokratiska värden som politisk demokrati och offentlig
etik” och å andra sidan ”ska ekonomiska värden skapas, såsom rationali-
tet, produktivitet och effektivitet”.538

Det viktiga för studeranderepresentanterna är att man ger dem medinfly-
tande i den verkliga styrningen av universitetet. Man kan å ena sidan inte
tala om ”studenten i centrum” och sedan ”köra det här spelet vid sidan
om”. Dvs. att det är dekanrådet som styr och att studeranderepresentan-
terna därför borde ha rätt till representation i rådet. Men studenten i cent-
rum ska möjligen inte tolkas som den verkliga studenten, utan snarare som
en styrning med utgångspunkt i den språkliga konstruktionen ”att styra i
namn av studenten i centrum”.

Jag kan känna en stark besvikelse att samma människor som säger det, rektor
och prorektor, som jag i dag känner är väldigt studentvänliga, ändå utnyttjar
dekanrådet på ett odemokratiskt sätt.

Studeranderepresentanterna får stöd av en av de externa ledamöterna, som
menar att det inom universiteten alltid pågått en märklig diskussion om
forskningens frihet. Självklart ska forskningen vara fri och ”kunskaps-
samhället” ska ha den fria roll som forskarna eftersträvar, men det innebär
inte att högskolan inte ska vara demokratisk styrd. ”Jag ser egentligen
ingen motsättning”. Värt att uppmärksamma med utsagan är att man med
demokrati med politisk styrning avser att begränsa friheten och att de aka-
demiska subjekten vare sig förväntas vara fria eller göras fria genom styr-
ningsutövandet.

De rationaliteter som styr det här sättet att tänka kring styrning, kan å
ena sidan bero på att sagesmannen föreställer sig ett politisk förnuft som
står över alla andra rationaliteter, det som ofta beskrivs som ett holistiskt
perspektiv eller ett helhetsperspektiv. En annan utgångspunkt är att han
föreställer sig akademin som en politiskt styrd organisation och att någon
person, kraft eller rörelse antas ha (större – min kommentar) förmåga (än

                                                
537 Se (SOU 2000:1) s. 17–18.
538 Ibid, s. 249.
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andra – min kommentar) att kunna skåda in i framtidens behov. Ytterligare
en tolkningsmöjlighet är att man som politiskt utsedd allmänföreträdare i
styrelsen inte bara skriver in sig som demokratins företrädare, utan mer eller
mindre konstruerar sig till att bli lika med samhället. Dvs. på det sätt som
jag behandlar i det teoretiska kapitlet och som vanligen beskrivs som att
offentlig organisation som väsentligen är finansierad med offentliga medel
”innebär bara med den utgångspunkten, att den ska vara demokratiskt
styrd i väsentliga delar”.

Det synsättet står i starkt kontrast till den liberalism som varnar för att
styra för mycket och att begränsa den politiska auktoriteten genom att
vaka över den och hålla den i styr. Men det utmanar också det synsätt som
utgår ifrån att det finns skäl till att vara uppmärksam, när olika aktörer lan-
serar sig själva som lösningen på ett problem. Men precis som i många
andra sammanhang har man i den här styrningens praktik olika uppfatt-
ningar om hur styrningen ska gå till.

Verksamheten har inget egenvärde i sig som någon slags isolerad företeelse,
att det sitter forskare och funderar eller pillar med grejor. Du måste anlägga
någon sorts samhällsperspektiv och du måste lägga ett demokratiperspektiv på
det, dvs. alla människor har rätt att dra nytta av det […] Där jag kommer ifrån
är det viktigt att se, att universiteten inte är några öar. Dom finns i en tillvaro
där dom demokratiska kraven är tunga, delvis ur någon krass nyttoaspekt och
då pratar vi om nya företag och att det ska gå fort från forskningsvärlden till
tillämpning.

Det antas vara allt mer angeläget att starkare koppla arbetsmarknaden till
universitetsvärlden, vilket innebär någonting mer än att bara öppna univer-
sitetet mot näringslivet. Nyttokriteriet antas inte vara ”styrt från någon
ideologi”, utan beskrivs som att universitetet måste vända sig till samhället
”på ett annorlunda sätt”. ”Lunds universitet bildades ursprungligen som
ett sätt att försvenska danskarna i Skåne. Det var nytta.” Universitetens
och högskolornas historia bör tolkas både som en historia om nytta för
samhället och som en historia om en fri och oberoende forskning, utifrån ett
fritt och nyfikenhetsbaserat kunskapssökande.

Det finns visserligen friktioner mellan dessa båda aspekter […] men i grunden
så är det inte bara att det går att leva med dom här båda inriktningarna, utan
man måste göra det. Man kan inte tänka sig ett offentligt universitet, där man
inte har en nyttoaspekt. Jag kan inte göra det – självklart inte.

Samma person framhåller också konsekvensen av att man i besparingstider
inte satsar så mycket på det offentliga och på högskolesektorn, vilket leder
till att akademiker ”går ut och säljer sig” i högre grad än tidigare. Framför-
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allt till områden som har råd att köpa, vilket om något borde betrakas som
en demokratifråga.

Jag tror att när academic capital blir allt vanligare, att man ska gå ut och skaffa
inkomster som har fallit bort från det offentliga, då blir egentligen behovet av
styrning ännu större. Då blir ju vårt jobb i universitetsstyrelsen ännu viktigare.
Därför att vårt jobb är ju ändå att ha något slags nyttokriterium eller bild-
ningskriterium, att se till att högskolan är en resurs för bildning och utbildning
och fri forskning. Och då tror jag det bli ännu viktigare för samhällsrepresen-
tanterna i relation till den akademiske kapitalisten, att slå vakt om den fria
forskningen och att utbildningsresurser och forskningsresurser ställs till det
allmänna.

Med utsagan uppmålas en motsättning mellan det som den här personen
ser som representativitet för det omgivande, demokratiska samhället och ett
slags akademisk entusiasm och företagsamhet och en finansiering som inte
styrs utifrån styrelsen. Därför gäller det att hitta den goda balansen, vilket i
styrelsearbetet innebär ”att försöka föra entusiasterna”. Jag tolkar det som
en varsam styrning och synsättet ligger nära den kommunitaristiska idén
om det goda samhället och konflikten mellan frihet och social ordning.

Men i det empiriska materialet artikuleras också att universiteten i grun-
den inte är demokratiska organisationer, annat än i det avseendet att man
söker demokratisk bredd när det gäller antagning och möjligheter att få
studera, eller när man försöker åstadkomma sociala reformer för student-
boende och för studiestöd. Men när man väl har kommit in på ett universi-
tet är det en strid om excellens och urval.

Annars skulle det vara fullständigt meningslöst att ha alla dessa examina […]
Sen kan man ha genusmål och annat, men när det gäller studiemassans inne-
håll så kan det ju absolut inte vara demokratiskt, mer än att det ska bidra till att
skapa demokratiska medborgare.

När jag söker bli klar över vad ovanstående sagesman mera skriver in i be-
grepp som demokratisk organisation blir svaret ”öppenhet”. Ett inte sär-
skilt implicit antagande om att det saknas i styrningspraktiken vid Lunds
universitet. Visserligen antas det ha inträffat förbättringar när det gäller
öppenhet, inflytande och dialog, men fortfarande ses universitetet som ”en
koloss på lerfötter och som har en inbundenhet som skadar”.

I samband med senaste styrelsereformen diskuterades behovet att ta itu
med frågor som vilken styrelsens egentliga uppgift var, hur universitetet
ska se ut framdeles, vad som ska profileras och vilken utbildning och
forskning man förväntas ha i framtiden. Det fick den konsekvensen internt,
att styrelsehandlingarna kom att behandlas på ett annat sätt än tidigare
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”och ett tag blev vi anklagade för att vara hemliga klubben. Men då pra-
tade ordföranden bland annat med förre utbildningsministern om policyn
kring öppenhet och man var överens.”

Men å ena sidan talar man om ökad öppenhet i samband med reformen,
men då om en öppenhet mellan universitetsledningen, dekanrådet och sty-
relsen. Å andra sidan, när det gäller öppenhet motvärlden utanför, då talar
samma person om behovet av ökat internt samråd, implicit skyddat från
insyn och diskussion, åtminstone under en viss fas. Möjligen kan behovet
av att samråda internt och utan insyn ha att göra med det ökade intresset
för profilering av forskningsstrategier. Detta har mer generellt aktualiserats
under senare år. En annan förklaring skulle kunna vara, att man närmar sig
de rationaliteter som opererar i näringslivet och där man inte har någon
offentlighetsprincip på samma sätt som i statliga myndigheter.

När jag frågar en av dekanerna hur det visar sig att universitetet eventu-
ellt är en demokratisk organisation, väljer han att beskriva den process ge-
nom vilken han har blivit framröstad till dekan. ”En valberedning har arbe-
tat och gruvat sig mycket och intervjuat många människor och så föreslås
jag och så röstar lärarna fram mig. Visst är det definitionsmässigt demokra-
tiskt.” Kollegialiteten är för den här personen en demokratisk process, me-
dan den förvaltningsmässiga hanteringen är någonting annat.

Behovet av framtida arbetskraft tycks vara ett annat dominerande tema i
styrningsdiskussionerna, men hur det behovet definieras finns det också
delade meningar om. Några pekar på att det är staten, representerad av de-
partementet eller ledningen som ser behoven, medan andra föreställer sig
att det är näringslivet som ofta ”ropar på fler civilingenjörer”. Oberoende
av vilket, har behoven under senare år lett till ”ganska dramatiska föränd-
ringar även på Lunds universitet”.539

Men det har ”tagit längre tid än nödvändigt”, eftersom universitetet är
en ”stor koloss som inte tagit åt sig signalerna från början”. Utsagan anty-
der möjligen att Lunds universitet är något svårstyrt, åtminstone för exter-
na krafter i styrelsen. Men makt ses uppenbarligen också som en entitet
eller förmåga, där en nivå hierarkiskt utövar makt över en annan. Det bidrar
samtidigt till den språkliga konstruktionen av vad universitetet är i den här
personens ögon, förutom tradering en av det specifika budskapet.

Ett annat exempel på hur ”utifrån kommande krav” behandlas i den
akademiska styrningspraktiken, är ”exemplet ekonomihögskolan” vid
Lunds universitet. Det lär ha funnits önskemål sedan länge att förvandla
ekonomihögskolan till en egen handelshögskola, men att skälen till att de

                                                
539 Jag uppfattar det som neddragningen inom humaniora och samhällsvetenskap.
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flesta satt sig emot är att ”näringslivet [måste] hållas på avstånd”. Det pe-
kar enligt den här sagesmannen på att man inom universitetet, trots att man
snart till hälften är beroende av externa källor, kan hantera problematiken
med mer eller mindre tydliga krav på extern styrning. Andra pekar på att
universitetet är alltför beroende av utifrån kommande krav och så här ut-
trycker sig en av styrelseledamöterna när den s.k. IKEA-donationen kom-
mer på tal.540

Jag ser med mycket stark oro på den typen av donationer, för det innebär ju
faktiskt, att den akademiska världen, dom prostituerar sig faktiskt. Dom blir
beroende. Och det är ju en av de viktigaste anledningarna till att Forskning
2000 säger att samhället, regering och riksdag, måste se till så att fakulteterna
får ordentligt underlag för sin verksamhet och inte blir beroende av externa fi-
nansiärer. Det är precis denna oro, oron för denna utveckling som gör att vi
lägger förslag mot den här kortsiktiga näringslivsstyrda trenden, att nu ska vi
satsa på sådant som är tillämpbart och nyttigt i ren bemärkelse […] Det är ju
också humankapitalet som jag tänker på. Du urholkar både humankapital och
finanskapital inom universitetet.

Men samma person menar också, att finns det verksamheter inom Lunds
universitet som är dåliga eller går med underskott, då måste styrelsen kunna
säga ”okey det där tar vi bort, det där är jag kritisk mot”.

Framöver finns åtskilliga utmaningar för styrelsen, menar flera av de in-
tervjuade. Dels borde statsmakterna fundera över vilka som utses till styrel-
seledamöter och dels måste universitetet själv fundera över sina profilom-
råden. Möjligen kan man också tänka sig att utöka styrelsen med ett antal
dekaner, men människor ”från samhället” måste finnas kvar. Statsmakterna
borde vidare fundera över vad man vill med styrelsen, om man vill utöva
politisk styrning eller ha en mer professionell styrelse och ”ta in dom som
har kunskap”.

Makt, motstånd och participation

Allianssystem och autonomi

Jag har visat hur skilda styrningsrationaliteter uppenbaras såväl i styrelsen
som i dekanrådet och mot den bakgrunden är det intressant att reflektera
över på vilket sätt styrelseledamöterna uppfattar att dekanrådet används i
argumentationen, exempelvis för eller emot olika förslag som behandlas i
styrelsen.

                                                
540 Problematiken har behandlats i kapitel 5 och i avsnittet ”‘Bekännelsen’ som fö-
reteelse”.
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Några pekar på att företeelsen dekanråd huvudsakligen används i ar-
gumentationen utanför sammanträdesrummet och knappast alls nämns un-
der styrelsemötena, medan andra menar att dekanerna och fakulteterna styr
alldeles för mycket. ”Det är fortfarande deras synsätt på hur universitetet
ska drivas som präglar verksamheten i alltför hög grad.” Och när uppfatt-
ningar ställs emot varandra så används argument som forskningens frihet.
”Den får man inte beskära.”

Jag är beredd på att vara kritisk och säga, att dom ekonomiska problem som
Lund har, alltså beror på att organisationen har dålig ekonomistyrning och
slutenhet och att man försöker skylla på statsmakterna. Det har att göra med,
att man har vela undvika att lägga viktiga beslut på styrelsen och i stället velat
styra från dekanerna.

Andra är inne på liknande teman och framhåller att rektor till varje pris mås-
te ha med sig dekaner och fakulteter för att beslut om förändringar ska
kunna genomföras i praktiken, vilket skulle kunna tyda på att universitetet
fortfarande i stor utsträckning är en kollegialt styrd organisation. ”Inom ett
universitet gör människor bara det man själv på något sätt tagit till sig att
man ska göra. Man gör det inte därför att styrelsen har sagt att man ska
göra det.” Det kan å ena sidan tolkas som att akademiker med svårighet
låter sig styras, å andra sidan att dekaner och dekanrådet upprätthåller en
nödvändig dämpningsfunktion i systemet.

I kedjan från regeringsbeslut ner till verkställande institutionsnivå måste det
finnas motstånd. Annars blir det ett livsfarligt system för verksamheterna, om
man skulle misstänkas styras av kortsiktiga politiska beslut. Om vad som är
lämpligt att göra för tillfället, att ena gången utbilda på folkbildningsnivå,
handlar nästa gång om att utbilda på elitnivå.

Ovanstående sagesman får stöd i att korrigerande krafter liksom ”ett an-
svarstagande” måste finnas på alla nivåer. Rektor har ett ansvar, universi-
tetsstyrelsen har ett ansvar, statsmakterna har ett ansvar och de enskilda
forskarna har också ett ansvar. Är det några som är kapabla att formulera,
beskriva, förklara hur viktigt det är med detta motstånd, då borde det vara
akademikerna själva. Där makt är finns motstånd, skriver Foucault, och att
motstånd aldrig står i utanförställning till makt, utan ”i”.541 Makt är dess-
utom alltid relationell och kan också beskrivas som en handling på en
handling och de som förväntas stå för motstånd i den här aktuella prakti-
ken är:

                                                
541 Se Michel Foucault (1980) s. 121.
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Dom som är bildade, dom som är skrivkunniga, talkunniga och som kan visa
på vilken betydelse det har. Ingen är ju bättre på det än dom. Men dom hörs
inte särskilt mycket i debatten och när dom hörs har det en sådan form att det
inte riktigt är tillgängligt för ett större flertal. Det blir väldigt bildade artiklar
om bildade resonemang och det når inte riktigt ut. Men det har funnits en rätt
så stor enighet kring den inriktning som Lunds universitet har i dag, och den
har ju inte ställt humaniora i skamvrån på något sätt. Det är ju väldiga resurser
som går till dom delarna.

Humanisternas dekan däremot uttrycker ”samhällstillvändheten” som att
det inte skulle finns någon kultursida på ”Sydsvenskan” om det inte fanns
ett universitet i Lund. ”Halva sidan är fylld med folk som kommer här-
ifrån.” Sedan kan man naturligtvis fråga sig om en kultursida når ut eller
inte, eller om det har att göra med vad man skriver in i begrepp som
”samhälle”. Men med de beslut som styrelsen fattar visar man, att man fak-
tiskt inte riktigt slår vakt om vissa värden, vilket förklaras vara de humanis-
tiska. ”Det är ändå ett slags signal och därför är det tufft att vara humanist
idag. Ingen säger sig vara emot de värden som representeras, men i realite-
ten så ligger det en värdering i botten och som är kopplad till pengarna.”

Ett annat förslag på motkrafter får jag från en av de externa ledamöter-
na. ”Det är ju vi som är motkraften, vi som representerar det här omgivande
samhället. Det måste ju samhället göra genom sina representanter”.

Från regeringens sida har man slagit larm och sagt att nu måste vi tillsätta en
parlamentarisk utredning och lägga ett förslag där motkrafterna kommer i
form av politiska beslut […] Motståndet består av de verbalt begåvade och in-
flytelserika personer, som skriver i media och den vägen. En annan garant och
för att lägga moteld eller skapa en annan balans mot det vi har i dag, är att ut-
bildningsdepartementet stärks i riksdagen. Annars så blir det så att näringslivet
drar ännu mer mot nyttoperspektivet. Den enda möjligheten är att du stärker
hela utbildningsdepartementet, så att dom visserligen inte ska få detaljstyra,
men mer övergripande få möjligheter.

Dessvärre följer jag inte riktigt upp den frågan utan övergår till att reflekte-
ra om huruvida det är genom att styra som frihet och/eller demokrati upp-
nås, eller om det i stället är resultatet av att en viss bestämd styrelserationa-
litet tillämpas. När jag i intervjuerna frågar om den politiska styrningen över
akademin borde bli större än vad den är i dag så lyder ett av svaren: ”på
makronivå, ja det tycker jag”. Jag fullföljer frågandet.

A: men står inte politiker för ett nyttotänkande?
X: jag tycker att politiker ska kunna säga stopp och belägg i tid
A: men om det är politikerna själva som förordar ett nyttotänkande?



246

X: det är en utveckling som vi har haft under 90-talet och jag vill inte påstå att
vi ännu kommit till någon vändpunkt, det vill jag vara ärlig och säga, men jag
tycker att vi ska försöka vända på det, så att dom [andra rationaliteter än de
utilitaristiska] får politiska företrädare som går ut och stöttar deras grundsyn.
Bara med en reservationen, det handlar inte om att man ska tro att en dokto-
randutbildning är en mänsklig rättighet.

Den skandinaviska traditionen av representativitet, som oftast benämns
som participation, är ett ämne som ofta aktualiseras under intervjuerna. En
aspekt är vad det innebär att sitta i en universitetsstyrelse och vad man
egentligen har för mandat. Problematiken med att lägga samman begreppen
”representativ” med ”demokrati” till ”representativ demokrati” har jag
behandlat både i det teoretiska kapitlet och i det föregående kring dekan-
rådets maktutövning.

Jag har också berört att flera av ledamöterna ger uttryck för ett slags vil-
senhet och att man haft svårt att finna sin roll som styrelseledamot efter
1998 års reform. Jag tolkar det delvis som en besvikelse över brustna för-
hoppningar om introduktion i de nya uppdraget och om brist på kontakter
med departementet i övrigt. Liknande funderingar finner jag i Att leda uni-
versitet och högskolor där man konstaterar att kontakterna mellan utbild-
ningsdepartementet och ledningarna för landets lärosäten i samband med
reformen förekommit i överraskande liten omfattning.542 Här har fyra av
fem styrelseordförande och två rektorer av tre aldrig kontaktats av minis-
tern, vilket av utredningen beskrivs som uppseendeväckande. Men som
jag kommenterat är det svårt för departementet att hålla kontakt med alla
myndighetschefer bland annat av bemanningsskäl. Departementen i Sveri-
ge är små i internationell jämförelse.

Genom intervjuerna blir jag också medveten om att participationsprinci-
pen diskuterats i myndighetsstyrelserna under senare år utifrån aspekter
som att man inte längre har intressentstyrelser, dvs. representativa styrelser
där man sitter som företrädare för särintressen. I stället finns förväntningar
om att ledamöterna numera ska använda sin personliga kompetens för att
tillvarata den institutions intressen man sitter i styrelsen för.543 Styrelse-
uppdraget förväntas bli utfört efter bästa förmåga och med den kunskap
och erfarenhet som olika ledamöter besitter.

Jag tror att statsmakterna har lärt sig att man inte kan styra, att man inte ska
styra. Man ska heller inte ha ställföreträdande styrning genom de represen-
tanter som utses i styrelsen. För det är ju inte så att ledamöterna i styrelsen
springer och frågar utbildningsdepartementet vad dom får lov att tycka och

                                                
542 Se (HSV 2000: 15R) s. 5.
543 Också det kan ses som karakteristiskt i de nya rationaliteterna för styrning.
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tänka. Dom flesta gör inte det. Vi håller på att få en situation med minskad
centralmaktsstyrning. Var och en som ska sitta i styrelsen får använda sunt
förnuft. Man företräder egentligen inte någonting mer än sig själv.

Min uppfattning är, att det här synsättet inte till alla delar slagit igenom och
att det finns mycket kvar av representativt tänkande, såväl i ledamöterna
syn på sig själva som i synen på andra. Dvs. i den bild man konstruerar av
andra och vad som skrivs in. Även ledningen tycks förvänta sig att deka-
nerna går till sina fakulteter och söker förankring i vissa frågor. Men frågan
är vad som händer med tanken om den representativa demokratin och hur
ett styrelsemandat ska uppfattas, om ett organ som dekanrådet förvandlas
till en ”modern” ledningsgrupp med utgångspunkt i de rationaliteter för
styrning som opererar i nuet.

En av de externa ledamöterna beskriver det som mer eller mindre uttalat
att han företräder ägaren, statsmakterna, ”gentemot och i förhållande till
universitetets förvaltning och rektor som väljs av universitetet och bara
konfirmeras”. Han ser sig däremot inte som demokratiskt tillsatt eller vald,
men att han tillsammans med andra representerar en rimlig bild av demo-
kratin. Samtidigt erinrar han sig att det i hans utnämningsbeslut står nå-
gonting om specifika värden som han ska företräda. Jag tolkar det som att
det möjligen gäller en formulering i ett beslut som fattades före 1998 års
reform.

Man känner att man varit professionell under en väldigt lång tid och kan bidra
med något, till en sådan här unken instängd värld, där man inte gjort något an-
nat än pillat med varandra i alla år. Då är man ju en tillgång, någon slags
resurs. Och det är väl där jag ser min största begåvning.

Att andra ledamöter inte upplever samma säkerhet som den här personen
vittnar flera om. Verksamheten upplevs också som stor och främmande och
”man har för lite med sig”, och att tränga in i budgeten på ett universitet
av den här aktuella storleksordningen ställer särskilda krav.

Jag har gjort nedslag på vissa ställen som jag tycker att jag har velat förstå lite
bättre och andra områden har jag inte brytt mig om. Och då kan man ju säga
att i den aspekten så är man ju bara röstboskap, när man inte förstår frågorna
till hundra procent. Så är det ju naturligtvis och det gäller ju inte bara mig utan
hela styrelsen.

I Högskolans styrning föreslås att styrelserna för landets lärosäten bör ges
möjlighet att spela en aktivare roll i prioriteringsarbetet ”för att därigenom
bättre tillgodose behov av forskning över områdesgränser och samverka
med andra lärosäten”. Men att beslut ska fattas ”efter kvalificerad veten-
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skaplig beredning”. Uppenbarligen kan en sådan ambition ställa till pro-
blem, åtminstone utifrån vad som kommer fram i några av ovanstående och
andra liknande utsagor.544

Vid sidan av tid krävs också kunskap om hur universitet styrs i dag,
”annars kan styrelseledamöterna bara hämtas från dom som har makten”,
menar en av styrelseledamöterna. ”Och vad det är för maktcentra som
finns, det vet man inte och det ligger i sakens natur.” I rapporten Att leda
universitet och högskolor finner man det vara rimligt att överväga en höjd
ambitionsnivå när det gäller utbildning av ledamöter i högskolestyrelserna.
Ambitionerna kan kopplas till det jag i det inledande kapitlet diskuterar
som bristande kompetens hos allmänrepresentanter.545

Ordföranden, å sin sida, ser det som sin idé ”att färga av det här med
näringslivstänkande” i universitetsstyrelsen, och skälet beskrivs som att vi
framdeles kommer att leva i ett samhälle med ändliga resurser.

Vi kommer inte att ha något tillväxtsamhälle som kommer att generera resurser
de senaste 15-20 åren och där är man tvungen att komma in med en priorite-
ringsdiskussion […] Jag tror nyttan har kommit tillbaka som ledstjärna. Sen
kan man diskutera om det är rätt eller fel, men just nu tror jag att det är det
enda som vi kan använda som urvalsinstrument.

Det tycks i första hand handla om att styra universitetet i namn av nytto-
och ekonomiskt rationalitet och, som så ofta i styrelseintervjuerna, kommer
vi in på att universitetet är en alldeles för sluten värld och att det därför
behövs företrädare från omvärlden. Utsagan kan också begrundas i rela-
tion till det som kommer fram i Att leda universitet och högskolor, att sty-
relsereformen inte i någon nämnvärd grad tillfört ett antal ”beslutspotenta
managers” till ledningsfunktionerna vid landets lärosäten.546 Med kompe-
tens menar man då administrativ och ekonomisk kompetens och en för-
vandling av de professionella till ekonomer och administratörer.

En styrelse över ett universitet och en högskola som är finansierad av skatte-
medel, det är ett samhällsintresse att ha en sådan verksamhet. Då ska självfallet
dom som är med och betalar den verksamheten, deras företrädare, sitta med på
styrelsenivå.

Så säger en av allmänföreträdarna i styrelsen och preciserar ytterligare:
”demokrati är allmänintresset, det är samhällsintressen. I form av politiska
representanter”. Och att det är den allra vanligaste definitionen av demo-

                                                
544 Se (SOU 2000:82) s. 17.
545 Se (HSV 2000:15R) s. 43.
546 Ibid, s. 50.
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krati. Men att studentinflytandet också bidrar till demokrati ”i den me-
ningen att de på ett bra och aktivt sätt för in synpunkterna för dom som
ska ha mest nytta, omedelbar nytta”. Samma person förväntar sig också att
statsmakterna har kontakt med ”sin” styrelse, vilket av flera upplevs en
bristsituation i samband med den senaste reformen.

Jag tror det är ett glapp i teori och praktik. Man tänker, vi ska ha en styrelse
och så tillsätter man den. Och sen rullar ändå allting på som det gjort innan.
Dvs. det är förvaltningen dom träffar. Det är ett glapp mellan dom fina ambi-
tionerna och gamla traditioner. Det har väl funnits någon övergripande demo-
kratisk ambition. Alltså, man inrättar någonting nytt med en ambition och en
tanke bakom, sen rullar allt på som ingenting.

Den desillusion som här kan anas framträder också i andra utsagor och går
ofta ut på att de anställda,547 studeranderepresentanterna och statsmakter-
nas företrädare inte har något inflytande i styrelsen, som snarare styrs av
dekanrådsrepresentanterna tillsammans med ledningen. Någon uttrycker
det som att kollegialiteten är ”besvärande i någon mening” och att univer-
sitetstraditionen i Lund går ut på att man försöker att inte racka ner på nå-
gon kollega, eftersom man inte vet när man kan ha behov av honom eller
henne nästa gång. Samma person pekar också på, att man i merparten av
frågorna har varit eniga och att det inte finns någon avvikande mening om
färdriktningen.

Omkodning av roller och mandat

Som jag läser statsmakternas intentioner i samband med 1998 års reform
förväntas den nye ordförandens roll vara att representera det allmänna i
styrelsen och att vara rektor behjälplig och allmänt finnas till hands.
”Precis som en styrelseordförande fungerar i vilken styrelse som helst.” Att
det ligger någon medveten plan i att utse några särskilda personer till dessa
ordförandeposter finns det delade meningar om, och en av ledamöterna
uttrycker sig på följande sätt:

Jag tror att statsmakterna tänkte att styrelsen skulle vara statsmaktens form av
demokratiskt styrningstryck vid universiteten, i och med att man numera också
utser styrelseordförande. Men nu kommer han från den mest odemokratiska
institutionen av alla. Han är företagsledare.

En annan uppfattning är att högskolans självständighet ökat genom att
ledande personer från näringslivet och generaldirektörer har utsetts till ord-

                                                
547 Jag uppfattar utsagan som forskarna, lärarna och den administrativa personalen.
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förande. Men när frågan diskuteras med förre rektorn vid Lunds universitet
menar han att ”vår modell praktiskt taget är en öststatsmodell”. Och att
man från Sverige inte kunde ”skriva under” det Magna Charta för de eu-
ropeiska universiteten vid Bolognauniversitetets 900-årsjubileum 1988,
utifrån de skäl som jag diskuterar i kapitel 1 och i avsnittet ” Historien om
universitetet som idé och/eller institution”.

Rektors intryck är att åtminstone den förra socialdemokratiska departe-
mentsledningen betraktade rektorerna som sina handgångna män och
kvinnor och att det redan på hans tid fanns politiska övertoner i utseende
av styrelseledamöter. Till och med inblandning vid tillsättning av tjänste-
män som förvaltningschefer. ”Det var bara om man hade god hand med
statssekreteraren som man kunde påverka det hela.” I sammanhanget kan
det finnas skäl att återknyta till det utredningsförslag som den s.k. Grund-
bulten lämnade, en utredning som rektor var ordförande för. Dvs. när man
ställer sig bakom de nya liberala rationaliteterna för styrning samtidigt som
man talar om akademiska frihetsideal.

I min licentiatavhandling har jag behandlat hur utredningen RUT-93
lanserar förslaget om att styrelserna borde vara det organ som utser rekto-
rer, men att det väcker starka reaktioner hos ledarna för landets lärosäten. I
den här studiens praktik finner man det vara ologiskt att regeringen tillsät-
ter personer som man ändå inte har något inflytande över. Eftersom rekto-
rerna ändå väljs av sina universitet är ”det är ju ändå bara en formalitet”
att de ska utses av regeringen. Problemet är snarare det ”dubbel-
kommando” som uppstår när regeringen väljer att utse både ordförande
och rektorer.

I artikeln ”Bekämpandet av universiteten” befarar Gustavsson, att när
universitetets rektorer underställts direktörer för Telia, Systembolaget och
liknande organisationer är det bara en tidsfråga när principen om förtroen-
de underifrån ersätts med vad som gäller inom företag och myndigheter.548

Han får stöd av Rothstein som även han bekymrar sig för att ordföranden
utses av regeringen och inte av en valförsamling. I kapitlet ”Styrning i
namn av kvalitet” har problematiken behandlats som ett alternativ till för-
troende som de professionella utvecklat i rätten till ledning och definition
av den egna verksamheten.

Den nuvarande rektorn medger att inte heller hon från början var positiv
till förslaget med externa ordförande, men när det väl blivit ett faktum har
hon på alla sätt försökt involvera honom i universitetets angelägenheter.
Som exempelvis att delta i dekanrådsmötena. Rektors strategi kommenteras

                                                
548 Se Sverker Gustavsson (2000b) s. 46.
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av en av kollegorna som att ”det enda sättet att fungera som rektor är att
acceptera den maktobalans som finns”, och att såväl rektor som den nya
ordföranden har anpassat sig till ”var makten finns i dag” och ge varandra
ömsesidigt stöd. Alltså, återigen en uppfattning om att makt har en särskild
lokalisation och plats och innehas av en särskild person.

Men att rektors makt skulle bli mindre var något som statsmakterna ef-
tersträvade, menar den nye ordföranden. Varför skulle man ha föreslagit en
nyordning, om det inte fanns ett syfte att balansera den tidigare maktutöv-
ningen. Dvs. om man inte förväntade sig att den externe ordföranden och
den nya styrelsen skulle utöva makt och styrning.

De som oroar sig för den nya ordningen menar att det kan ”bli farligt”
om dekanerna börjar ta direktkontakt med ordföranden, speciellt om de har
gemensamma intressen och om han försöker överföra näringslivets styrelse-
former och organisationsmodeller. Det alliansförhållande som jag med stöd
av Osborne diskuterat.549 En av studeranderepresentanterna tycker sig
redan ha märkt i styrelsen, att ordföranden lyssnar mest på dem som har de
starkaste näringslivskontakterna.

Dom använder samma argumentation och samma termer. Och man ser på ord-
förandes kroppsspråk när rektor från LTH pratar. Då sitter han och instämmer
och säger – ja precis så uppfattar vi det i näringslivet. Rektor för LTH appelle-
rar rätt mycket till att vi måste ha näringslivskontakter. Det är viktigt för oss,
medan dekanen för humanistiska fakulteten mera diskuterar utifrån ämnena.
Det är samma sak med medicin. Nu sitter den dekanen inte i styrelsen, men
när han är med i något sammanhang då ser man att dom pratar samma språk.
[…] Jag tycket att ordföranden inte har uppfattat att han inte sitter i en affärs-
ledning. Det här är ett universitet och ibland skulle man liksom vilja säga, hallå
det här är inte ett företag.

I ett försök att tränga in i hur maktövningen kan tänkas gå till i den styr-
ningspraktik som dekanrådet opererar i, ställer jag frågor om eller på vilket
sätt som enskilda dekaner och/eller styrelseledamöter har överläggningar,
kontakter, samråder, diskuterar eller ”lobbar” med ordföranden eller var-
andra mellan styrelsens sammanträden. Det visar sig vara en delikat fråga. I
tankarna har jag den avkorporativisering som enligt Demokratiutredningen
ger utrymme för ett mer pluralistiskt samhälle och där aktörer försöker lan-
sera nya metoder som ”lobbing”, för att påverka beslutsfattandet. Det be-
skrivs som en form av icke-institutionaliserat deltagande i beslutsprocesser,
till skillnad från det korporativa systemets institutionaliserade deltagan-
de.550

                                                
549 Thomas Osborne (1995).
550 Se (SOU 2000:1) s. 89–90.
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En av styrelseledamöterna säger helt frankt att ”det tänker jag inte tala
om”, medan andra är mer öppna. Och att enskilda dekaner ”lobbar, javisst
gör dom det”, bekräftar ordföranden. Några pekar på att det i den nya
konstruktionen finns en inbyggd risk att rektors roll undermineras, men att
så inte sker i praktiken har att göra med att man har en klok ordförande.
Andra uppvisar en mer pragmatisk hållning och föreställer sig att situatio-
nen redan är förändrad, och att dekanerna sluter sig samman och försöker
”ta hand om så mycket som möjligt själva och hålla rektor borta”. Men
skulle det generellt utvecklas en sådan ordning kan akademin tvingas re-
krytera helt andra rektorer framdeles. En av studentrepresentanterna be-
skriver förändringarna på följande sätt:

Ordföranden träffar vissa av dom externa ledamöterna regelbundet i sitt yr-
kesliv och han är ju väldigt mycket kompis med vissa av dom. Det är väldigt
uppenbart att det är så. Och därigenom ges ju också en möjlighet till lobbyism,
påverkan eller diskussion, vilket är fullständigt rimligt och naturligt […] Men
vi är ju medvetna om att det finns en ganska stor hierarki mellan dekanerna, att
vi har tunga fakulteter och dom som inte är lika tunga och att man lyssnar mer
på vissa dekaner än vad man lyssnar på andra […] Det tycker jag är naturligt
att man gör. Men jag tycker inte att det skulle vara så himla trevligt om jag
visste att tre dekaner kontinuerligt träffar styrelseordföranden. Det är inte rim-
ligt.

Rektors ställning tycks fortfarande och av de flesta i det här empiriska ma-
terialet betraktas som primus inter pares. Hon förväntas verkställa styrel-
sens beslut och föra verksamhetens talan i något slags allmän bemärkelse.
”Makt har hon, när hon kan säga att alla dekanerna och jag är överens om
detta till hundra procent.” Själv tycker hon sig ha fått bevis för sin roll som
lärosätets främsta företrädare, när man från departementets sida i olika frå-
gor vänder sig till henne i första hand.

I Att leda universitet och högskolor kommer man också fram till att det
inte tycks råda någon oklarhet om vem som är lärosätets främsta företräda-
re.551 Men att resultaten går stick i stäv med propositionens argument, att
det är naturligt att statsmakternas kontakter med ledningen för universitet
och högskolor främst skulle ske med en person som inte hade sin dagliga
gärning vid lärosätet. Dvs. den nya externa ordföranden. Men uppenbarli-
gen är det inte något som har utvecklats i den här studerade praktiken
heller.

Som jag förstår universitetsdirektören, uppfattar han det vara mer oklart
vad företrädarna för statsmakterna kan tänkas vilja med de externa ordfö-
randena, mer än att det rör sig om ett nytt försök bland flera ”att på något

                                                
551 Se (HSV 2000:15R) s. 37, 52.
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sätt få universitetet att göra som staten vill”. Visserligen kom reformen till i
den anda som rådde mellan den förra departementsledningen och landets
lärosäten, men det verkar ändå inte som om de externa ordförandena med
liv och lust har kastat sig över de frågorna, ”som Tham hade precisa upp-
fattningar om”. Universitetsdirektören är också osäker på om reformen lett
fram till vad man möjligen föreställde sig som en professionalisering av uni-
versitetets styrning.

Ärligt talat så är vi ju proffs. Vi jobbar heltid med att kunna det här med uni-
versitetet, försöker förtvivlat ibland att förändra saker och översköljs av intryck
och uppgifter. Och hur ska en ensam styrelse eller en ensam styrelseordfö-
rande någonsin kunna matcha den kunskapsnivån. Risken är ju att det blir väl-
digt ytligt.

Universitetsdirektörens uppfattning stöds av flera styrelseledamöter och av
att de externa ledamöterna ännu så länge trevar och rätt så mycket är ut-
lämnade åt handläggarna. ”Det är svårt när man kommer utifrån och det
kanske behövs en mandatperiod för att kunna åstadkomma någonting.”

Här associerar jag till vad Franke skriver, att beslutsorganisationen på lä-
rosätesnivå förändrats och att universitetens lärare och forskare fått ett
mindre inflytande i och med att majoriteten av högskolestyrelsernas leda-
möter nu är allmänföreträdare. Samtidigt har kraven på att det ska finnas
kollegiala organ minskat.552 Universitetsdirektören själv bekräftar anta-
gandet att han inte själv omfattas av kollegialiteten, utan representerar en
annan styrkultur än den kollegiala.

Vi [administratörer] representerar den hierarkiska styrkulturen och på något
sätt måste universitetet ha båda inom sig. På något sätt tror jag att det är lika
bra att erkänna det. Och sedan försöker vi skapa dom här mötespunkterna för
att få det att fungera så harmoniskt som möjligt. Det finns ingen kanslichef
som har en självständig ställning. Tjänstemännen är ganska tydligt underord-
nade dom akademiska företrädarna. Och egentligen är det väl bara förvalt-
ningschefen som har en något så när jämbördig ställning.

Att det finns åtminstone två parallella kulturer upplevs delvis som ett pro-
blem, och en av dekanerna artikulerar det som ”bekymret med” att den
administrativa strukturen faktiskt har någon som har till heltidsuppgift att
sköta den löpande verksamheten. ”För det är många som lyssnar på uni-
versitetsdirektören.” Utan att fördjupa mig ytterligare i vad som karakteri-
serar en kultur konstaterar jag, att man i den studerade praktiken oftast

                                                
552 Sigbrit Franke (2000). Frågan om bemanningen av universitetsstyrelserna med
allmänföreträdare eller interna företrädare ser jag som en dragkamp från slutet av
1960-talet och fram till nu.
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tycker sig se uttryck för olika kulturer. En sådan utgångspunkt betyder för
mig någonting helt annat än att se kulturer som något som människan ska-
par. Utifrån ett sådant synsätt är de parallella kulturer som man tycker sig
se, den akademiska och den administrativa, endast uppenbarelseformer av
en skapad olikhet och således något som går att förändra.

Men oberoende av det, så är universitetsdirektören ”den som har fakta”
och det som är relevant i styrelsen. Rektor lyssnar för att hon är represen-
tant för universitetet och dekanerna, för att de representerar det styrelsen
ska fatta beslut om. På studeranderepresentanterna lyssnar man däremot
inte på samma sätt. Visserligen kan det vara intressant att veta hur opinio-
nen ser ut, men ”vi är ju ändå bara ungdomar liksom”. De externa ledamö-
terna lyssnar man heller inte särskilt mycket på, eftersom ”de själva förstär-
ker intrycket att de inte förstår verksamheten”. Det uttalandet stöds såväl
av andra ledamöter, som av någon av de externa ledamöterna själva.

För min del är jag okunnig. Jag kan inte så mycket som jag skulle behöva
kunna för att riktigt kunna vara med och styra och det tror jag att flera av kam-
raterna i styrelsen känner samma sak.

Som jag värderar denna och andra utsagor har det skett något som kan
liknas vid en glidning i uppfattningarna om de externa ordförandenas rätt
till manöverutrymme. Förhållandevis många av de intervjuade personerna
vittnar om, att man från början hade svårt att se någon annan än rektor som
”den högste” på universitetet, samtidigt som man sneglade på det som ut-
spelade sig vid Malmö högskola. Det positiva med en extern ordförande
upplevs nu som att rektor på styrelsemötena kan koncentrera sig på sak-
frågorna och föra diskussionen i mer bestämda riktningar. Andra föreställer
sig, att rektors roll inte blivit så förändrad.

Det blev ju inte så farligt. Det är klart man såg ju lite grand för sig ett spöke.
Här skulle nu komma en ”politruk” som okänsligt skulle sitta och börja be-
stämma en massa saker över huvudet på oss som vi inte vill. Men ordföranden
är ju oerhört följsam och oerhört angelägen om att lyssna till verksamheten.

På sikt befaras det emellertid kunna uppstå konflikter mellan styrelsens och
”innanmätets krav på vad universitetet ska och inte ska göra”, eftersom de
externa ledamöterna inte alltid har förståelse för verksamhetens beskaffen-
het. Men en fördel är att styrelsen, med den nya sammansättningen, antas
komma närmare samhället och mindre ses som den isolerade enhet som man
ibland anklagas för att vara. Det bedöms ha en viss betydelse.

Mellan studeranderepresentanterna finns också skillnader i syn på ord-
förandeskapet och en av dem menar, att det var ”fullständigt värdelöst”
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att ha rektor som ordförande. Styrelsen kan inte ha en ordförande som
”hela tiden lägger sig i” och därför är det bättre om rektor är föredragande
och kan delta i debatten på ett sätt som en ordförande faktiskt inte kan
göra. Å andra sidan upplever man sig ha ”tappat en ganska stor plattform”
med den nya ordningen. När rektor var ordförande träffade man henne
”hela tiden”. ”Vi har tagit upp frågan och försökt få ihop det med [ordfö-
randen], men han är en oerhört upptagen människa.”

När rollfördelningen mellan rektor och den externe ordföranden tas upp
i dekangruppen menar en av dekanerna på norr, att universitetet naturligt-
vis måste välja rektor med största omsorg,553 men att man får betrakta det
som sker som ett led i en utvecklingsprocess och att en akademisk tradition
inte har ett egenvärde.

Ett universitet är precis som vilken annan organisation som helst. En stor svår-
styrd organisation. Jag tror mycket på det kollegiala styrsystemet, men jag ser
också dess nackdelar. Jag tror alltså att vi vinner på att ha en extern ordföran-
de.

Utsagan kan ses som en bekräftelse av det jag tidigare med stöd av Burrell
diskuterat, att begreppet ”organisation” i vissa rationaliteter används som
en apriori-kategori och ses som en universell företeelse.554

Den nye ordföranden själv föreställer sig, att han ännu så länge inte har
riktig ”legitimitet i regeringssystemet”, en uppfattning som han säger sig
dela med sina ordförandekollegor i landet. Visserligen har det tagits initiativ
till ett antal möten och diskussioner med statsmakterna, men då har oftast
rektorer, prorektorer och universitetsdirektörer varit inbjudna och inte ord-
förandena.

När han vid något tillfälle påtalat att han som ordförande finner det vara
naturligt att delta när strategifrågor diskuteras, har han bemötts med kom-
mentarer som ”det får ni själva bestämma. Ni får utforma det här styrnings-
sättet på det sätt ni tycker är bäst.” När statsmakternas företrädare besöker
lärosätet är det heller inte naturligt att ordföranden inbjuds till överlägg-
ningar, vilket han tolkar som att man från statsmakternas sida inte är klara
över hur man ska hantera den nya situationen. Men här måste man nog
välja att ge styrelserna större legitimitet. Då får man också ta sig en funde-
rare och ändra strategi när det gäller den mest centrala frågan, rektorstill-
sättningen.

Vem som ska välja rektor är en enormt stark signal. Vill man ge styrelsen le-
gitimitet i ett längre perspektiv med en ordförande, så måste man låta styrelsen

                                                
553 Implicit påverka vem som blir ordförande, respektive ledamot i styrelsen.
554 Gibson Burrell (2000).
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utse rektor. Eller så går man tillbaks till det system, där man hade den utpräg-
lade myndighetsdiskussionen med rektor. Då var rektor också ordförande i
styrelsen. Annars blir ordföranden bara någon konstig figur som bara är mö-
tesledare.

Sammanfattande kommentarer

Man kan naturligtvis fråga sig om det förhåller sig så som Nybom med
hänvisning till en rad andra forskare befarar:

att de djupgående administrativa och maktpolitiska förändringarna, med ett
tydligt byråkratiskt och externt/ickeakademiskt inflytande samt med en allt
tydligare s.k. målstyrning och ett alltmer renodlat managementtänkande, inte
bara hotar att underminera universitetets traditionella kollegiala beslutssystem
och autonomi, utan även hotar de normer och grundläggande värderingar som
under åtminstone ett sekel utgjort universitetens intellektuella fundament och
ytterst även grunden för deras samhälleliga legitimitet.555

Utsagan är intressant mot bakgrund av vad som framkommer i föregående
kapitel om den relativt korta historiska traditionen för det kollegiala be-
slutsfattandet i form av dekanråd, åtminstone såsom det artikuleras i den
aktuella styrningspraktiken. En annan tänkvärd aspekt är utsagan, att ”det
nya systemet med regeringsutnämnda lekmannadominerade styrelser och
rektorer till skillnad från sina föregångare både har och förväntas utöva
makt”. Ytterligare en aspekt skulle kunna vara, att dekanrådet i sig är en
effekt av det citatet just uttrycker, en konstruktion i en liberal rationalitet
för styrning.

Som berörs i det teoretiska kapitlet är utgångspunkten för ett politiskt
epistemologiskt tänkande, att styrning rör den påverkan som uppnås ge-
nom teknologier för produktion av viss kunskap. Det innebär för den nu
aktuella styrningspraktiken, att den alltid har styrts, och att den icke-
styrning, neutrala eller objektiva styrning som utsagan möjligen antyder
inte existerar. Akademin har antagligen också tidigare styrts i namn av au-
tonomi, men möjligen har den förskjutning i begreppets innebörd inträffat,
som jag bland annat med stöd av Blomqvist diskuterar i ”Historien om uni-
versitetet om idé och/eller organisation”.556 Att styra i namn av autonomi
vid Lunds universitet på 1700-talet är väldigt annorlunda jämfört med den
styrning som sker i namn av autonomi på 1950-talet eller 1990-talet. Men
ändå fortsätter detta mantra att uttalas som om det handlar om något oför-
änderligt eller åtminstone beständigt över tid.

                                                
555 Se Thorsten Nybom (2000) s. 29.
556 Göran Blomqvist (1992).



257

Såväl i det empiriska materialet som i de utsagor som jag kommer i kon-
takt med under forskningsprocessens gång, görs åtskilliga försök att både
tillskriva de två utbildningsministrarna Unckel och Tham införandet av nya
rationaliteter för styrning i staten och beklaga att de har gjort detta. Pro-
blematiken diskuteras bland annat i avsnittet ”Rangordning som naturligt
fenomen eller disciplineringsteknik” där jag hänvisar till min licentiatav-
handling och till den politiska samstämmigheten kring 1993 års högskole-
reform.

Även Sörlin är inne på ett liknande tema, nämligen att man i början av
1990-talet och i samband med Unckels reformambitioner försöker komma
tillrätta med det man från utbildningspolitiskt håll uppfattar som kvalitets-
problemet, genom att skapa en prestationsbaserad finansiering av grundut-
bildningen och genom inrättandet av forskningsstiftelser. I den avancerade
liberalismen brukar en sådan styrning beskrivas som en övergång från pro-
ceduralism till policystyrning, innebärande bl.a. att man använder sig av
belöningar och bestraffningar i disciplineringens tjänst.557

Möjligen är det denna senare problematik som visar sig i den här stude-
rade praktiken, framförallt i avsnittet ”Omkodning av roller och mandat”,
när den nya externa ordföranden ser sin roll som att vara rektor behjälplig
och finnas till hands, på det sätt som en styrelseordförande fungerar på ” i
vilken styrelse som helst”. Utsagan kan tolkas som att universitetet därmed
just är som ”vilken organisation som helst”, vilket i så fall strider mot vad
en del av dekanerna anser, en problematik som jag med stöd av Burrell dis-
kuterat som att organiserandet i sig producerar en sanningens logik.558

I avsnittet ”Styrelsen, staten och samhället” behandlas hur styrelsele-
damöterna definierar styrelsens uppdrag som att skicka impulser i systemet,
göra prioriteringar och uttrycka viljeinriktningar. Men modellen för styr-
ning är inte enhetlig eller färdigutvecklad, bland annat beroende på att oli-
ka styrformer verkar parallellt. Vad som tycks vara mera klart är att styrel-
seledamöterna ser sitt uppdrag som att styra med kvalitet och efter ekono-
miska parametrar, samtidigt som man försäkrar att det inte har med någon
bedömning av kärnverksamheten att göra. Den ska akademin själv värdera
efter akademiska kriterier. Men att det möjligen inte är så enkelt i praktiken,
framgår på flera sätt.

I det empiriska materialet finns utsagor som går ut på att det vore mer
önskvärt att i bedömningar kunna ange objektiva kvalitetskriterier som
siffror, vilket antyder en tro på att bedömningarna därigenom skulle bli
mera sanna i något slags verklig mening. Det är också påfallande hur termi-

                                                
557 Se Sverker Sörlin (2000) s. 154.
558 Gibson Burell (2000).
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nologin i talet om kvalitet förvandlas och känns igen som ”företags-
termer”. Möjligen är det ett uttryck för det Osborne uppmärksammar, hur
de professionella görs till ”managers” i de nyare styrningsrationaliteterna,
eller som Foucault och Rose uttrycker det, att individerna i de nya rationa-
liteterna för styrning görs förmögna att styra sig själva på ett nytt och an-
norlunda sätt än förut.559

Uppenbarligen är det svårt för styrelsen att ”rå på” dekanrådet och fa-
kultetsföreträdarna, som i vissa fall beskrivs vara motspänstiga. De ute-
stängningsmekanismer som styrelseledamöterna här stiftar bekantskap med
kan tolkas på flera sätt. Å ena sidan hävdas autonomi i namn av dekanrå-
dets enighet, å andra sidan upphävs samma enighet av de enskilda kontak-
ter som några av dekanerna tar/har med den externa ordföranden, en verk-
samhet som både tillstås och förnekas.

I avsnittet ”Styrning i namn av nytta, demokrati och det goda samhäl-
let”, diskuteras hur utbildningspolitiska strävanden omsätts i en praktik
som i så hög grad beskrivs vara beroende av personliga drivkrafter. En av
allmänföreträdarna, som i styrningspraktiken definieras som politisk leda-
mot, ser det som uteslutet att han skulle låta sig styras av utbildningsdepar-
tementet, medan den andre menar att det är självklart att ”organisationen
ska vara demokratiskt styrd.” Dvs. politiskt styrd, av departementet.

Jag förstår det som att den politiska majoritetens vilja i form av utbild-
ningspolitik även bör avspegla sig i styrelsepraktiken. Ytterligare någon
annan menar, att man som politiker måste ”hålla fingrarna borta från sylt-
burken” och lämna verksamheten fri att styra sig själv. Så den stora fråga
som i praktiken lämnas öppen är vad det innebär att styra i namn av frihet.

Här anknyter jag till vad som behandlas i det teoretiska kapitlet om fri-
hetens genealogi och det Rose uttrycker som ett intresse för vad som ger,
respektive inte ger möjligheter att praktisera frihet och hur vi i de ”nya”
styrningsrationaliteterna kan bli experter på oss själva utan att förlita oss
på auktoriteter. Med det avses också politiska auktoriteter, och i stället för
att söka komma fram till vad frihet är i något slags egentlig mening bör
man, enligt Rose, Foucault och andra, fråga sig på vilket sätt man gör an-
språk på att styra i namn av frihet.

Utifrån vad som skrivs in i begrepp som demokrati och nytta diskuteras
även ledamöternas syn på styrelsens mandat när det gäller prioriteringar
och besparingar. Dvs. hur fri man är att styra det decentraliserade mandat
som lärosätet numera åtnjuter, och hur man som styrelseledamot förhåller
sig till studenternas sökandepreferenser i förhållande till det. I samman-

                                                
559 Thomas Osborne (1995).
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hanget berörs även kortfattat problematiken med att ställa anspråk på att
kunna skåda in framtidens kunskapsbehov och styra i namn av framtiden.



260

KAPITEL 8: Styrning i namn av besparingar
och jämställdhetsmål

Inledning

I det kapitel som nu följer behandlar jag hur två specifika problematiker
görs eller icke görs till föremål för styrning vid Lunds universitet. Den ena
handlar om hur det besparingsbeting ska hanteras som mer eller mindre
indirekt uppstår i samband med etableringen av Malmö högskola och som
upplevs drabba det egna lärosätet. Den andra rör jämställdhetsstyrning
och de mål för procentuell andel kvinnliga professorer som lärosätet enligt
Regleringsbrevet förväntas leva upp till under en viss bestämd tidsperiod.
Mitt intresse rör hur aktörerna ser på disciplinering av interiören Lunds
universitet och med vilka politiska teknologier det görs.

När det gäller besparingsdiskussionerna är frågan vilken verksamhet
som man ska satsa på, eller inte, och mitt intresse riktar sig framförallt mot
hur aktörerna i styrelsen uppfattar dekanrådets olika ställningstagan-
den. Och motsatsen, vilken rationalitet som ligger till grund för synen på
hur styrelsens ställningstaganden hanteras inom dekanrådskretsen, lik-
som vilka förväntningar som ledningen skriver in i form av förankrings-
och genomförandeprocesser i samband härmed. På liknande sätt intresserar
jag mig även för relationen mellan studeranderepresentanternas praktik
och styrelsepraktiken.

En annan fråga, som jag delvis redan har hanterat, är vilken legitimitet
politiska beslut ges och hur den övertygandeprocess går till som ska för-
må praktiker som Lunds universitet att följa politiska intentioner. I det
teoretiska kapitlet har jag berört det s.k. kommunikativa samförståndet, och
att man utifrån opartiska avvägningar kan komma fram till det som uppfat-
tas vara önskvärt från rättvisesynpunkt.560 Fullt så idealiserade bilder har
inte senare tänkare som står kommunitarismen eller den s.k. radikala demo-
kratin nära.

Andra talar om att det krävs någonting utöver interaktionens nivå för
att styrning ska bli möjlig,561 exempelvis gemensamma värderingar eller
starka preferenser och det vi vanligtvis förknippar med någonting mänsk-
ligt gott; rättvisa, demokrati eller jämlikhet. Å andra sidan är en sådan ut-
gångspunkt ett uttryck för vad man i den politiska epistemologin ser som
förgivettaganden och som man därför i en analys inte kan utgå ifrån.

                                                
560 Jürgen Habermas (1996).
561 Se Harald Grimen (1995) s. 32.
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I linje med det tänkandet intresserar jag mig för skillnader och vilka
rationaliteter för styrning som uppenbaras i de empiriska materialet. I
stället för att reflektera över vad det är att söka samförstånd, frågar jag mig
hur aktörerna i den aktuella praktiken förhåller sig till de styrningsrationali-
teter som verkar i nuet. Dvs. hur den styrning går till som ska förmå akade-
mins företrädare att styra sig själva så att de lever upp till de på förhand
uppsatta målen.

När det gäller neddragningarna som aktualiseras i samband med bespa-
ringarna, går jag vidare med de diskussioner som påbörjats i kapitlet om de
identitetsskapande processerna och frågar mig på vilket sätt konstruktio-
nerna inverkar på prioritetsdiskussionerna. Dvs. vad som anses vara vik-
tig/mindre viktig eller nyttig/mindre nyttig verksamhet. Och på samma
sätt, vem som görs legitim eller tillskrivs ha kompetens/kunskap nog att
få/ta sig ett avgörande inflytande i dessa processer.

I avsnittet ”Styrning mot jämställdhetsmål” behandlas hur aktörerna
beskriver den process som å ena sidan karakteriseras som styrning mot vis-
sa statliga eller politiska jämställdhetsmål, å andra sidan som ett uttryck
för den biopolitik för styrning som Foucault talar om.562 Som rubriken för
det här kapitlet antyder tycks den processen innehålla förhoppningar som
att biopolitik ska leda till jämställdhet. Dessa styrningssträvanden utgår
ifrån det implicita antagandet, att den akademiska organisationens inre po-
pulation bättre bör avspegla den biologiska könsfördelning i samhället i
övrigt.

Även i det här kapitlet tilldelas det empiriska materialet från den delta-
gande observationen en särskild betydelse. Dels för att de två processerna
för styrning har varit möjliga att följa under en längre tidsperiod, men också
för att observationerna medverkat i konstruerandet av de preliminära frå-
geställningar som därefter har utsatts för nya prövningar och omtolkningar
i samband med de uppföljande intervjuerna. Det avslutande avsnittet ägnas
åt en diskussion kring hur de manliga dekanerna träder in till de etablerade
kvinnornas försvar, mot den centralistiska politiska styrningen av jäm-
ställdhet.

                                                
562 Michel Foucault (1980).
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Att rådgöra och besluta genom att kollegialt komma
överens

Kraften i konsensus versus ett röstningsförfarande

I styrelsens praktik möts kulturella skillnader av olika slag: fackliga och
politiska organisationers representativa kultur, styrningstraditioner från
industri och näringsliv, studeranderepresentanternas rådgörande och be-
slutande ordning och det som benämns som den kollegiala kulturella tradi-
tionen. När jag söker bli klar över hur dessa olikheter märks i styrelsens
praktik, beskrivs det som att förstå hur öppenhet och avvikande mening
verbaliseras eller kommer till uttryck. En av allmänföreträdarna berättar i sin
intervju om personliga erfarenheter från att reservera sig på ett styrelse-
sammanträde och den förvåning det väcker. ”Sådant gör man inte till var-
dags.”

För mig är det konstigt. Det är främmande i min värld, men jag kan till nöds
förstå att man utser en påve på det viset. Men man behöver inte sitta och fatta
beslut i en universitetsstyrelse som alltid bygger på konsensus. I min värld så
tar vi ju ofta beslut med majoritetsbeslut. Vi röstar, men det betyder ju inte att
vi inte kan diskutera efter beslutet. Men beslutet ligger där det ligger. Som sty-
relsen har fattat. Och vi skiljs inte som ovänner. Vi skiljs inte som okollegiala
eller på något sätt som innebär att vi inte kan diskutera den här frågan, utifrån
beslutet hur vi ska genomföra det här. Så fungerar resten av världen.

När frågan diskuteras med en av dekanerna får jag veta att en formell re-
servation i styrelsen endast görs när det är av särskild vikt. Hellre kompro-
missar man och ändrar i förslaget tills alla blir överens på det sätt som deka-
nerna gör på dekanrådsmötena. Jag har i ”Den akademiska dialogen” dis-
kuterat hur man ser kompromissen som ett hänsynstagande och som en
kraft för framtiden, medan omröstning betraktas som en nödfallsåtgärd.
Problematiken diskuteras ytterligare i ledarskapskapitlet och då utifrån
aspekten att ett starkt ledarskap inte ersätter en fungerande kritisk kollegi-
alitet.

Som jag förstår finns hos studeranderepresentanterna en generell besvi-
kelse över mötesordningen i den nya styrelsen, och de ger exempel som att
det sätts streck i debatten fast ingen av ledamöterna begär det. I styrelsen
skiljer man inte heller mellan olika roller. Man kan som ordförande eller le-
damot vara med och besluta i ett remissförslag som man som expert eller
fakultetsföreträdare lagt fram. En anmärkningsvärt utsaga, kan tyckas.

Studenterna är också kritiska till hur oenigheter hanteras. På samma sätt
som några av de externa ledamöterna är de vana vid att skilda åsikter eller
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avvikande mening uttrycks med acklamation och handuppräckning och
att man följer bestämda rutiner och ritualer för mötesordning och besluts-
fattande. I de egna sammanhangen röstar och reserverar man sig med
”samma glada min”, medan de föreställer sig att man i den akademiska tra-
ditionen ”lägger sig när man har förlorat en diskussion”.

Men dekanerna har fortfarande ett stort inflytande och dekanrådet kan
närmast liknas vid en vetoinstans för styrelsen, menar studenterna.

Då kan man lika gärna lägga ner styrelsen. Då är det ju egentligen dom som
beslutar. Och det är inte rimligt att dom ska få sådan tyngd, därför att då är
dom de facto en beslutande instans och då ska vi ha representation där. Det är
liksom inskrivet i lagen.

Studenternas bild är att man vid Lunds universitet skapat en reell styrelse,
dekanrådet, som inte går att påverka utifrån, vare sig från studenterna själ-
va eller från den formella styrelsen. Även om förhållandet beskrivs vara
”typiskt” för Lunds universitet, kan det naturligtvis finnas liknande för-
hållanden andra universitet.

Så fort det kommer en förordning eller någonting så är det första – hur ska vi
undvika, hur ska vi låta bli att lyckas tillämpa det här. Eller hur ska vi lyckas
låta bli att bli berörda. Den första reaktionen man nästan alltid får är – det här
är ju inte gjort för Lunds universitet, det är ju gjort för småhögskolorna. Så det
är inte riktigt tillämpbart på oss, för vi är väldigt speciella. Och det här måste vi
hitta på ett sätt att gå runt.

I styrelsen representerar studenterna sig själva, trots att de sitter där utifrån
studentbakgrund. Det jag behandlat som ett utslag av de rationaliteter för
styrning som opererar i nuet och som får implikationer på hur den represen-
tativa demokratin ska kunna upprätthållas, om det nu är detta en styrelse
för ett universitet ska vara ett uttryck för. Men studenterna redovisar pro-
blem med att frigöra sig från det förflutna i studentrörelsen563 eftersom
”det ligger så nära själ och hjärta”, vilket betyder att de redovisar en
känsla för det representativa.

Som studerande och styrelseledamot kan man ta sig både en passiv och
en aktiv roll. Den passiva rollen innebär att läsa styrelsehandlingar och be-
stämma sig för ”så här tycker jag”, medan den aktiva handlar om att ta de-
batt i media och kårer, röra sig fritt, sammankalla möten och ta in synpunk-
ter. Allt i syfte att få en bättre bild. Huruvida man kan eller bör företräda
alla studenter ses som den demokratifråga som tidigare diskuterats. I vä-

                                                
563 Med ett genealogiskt perspektiv är det förflutna i högsta grad verksamt i nuet.
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sentliga och kontroversiella frågor förekommer studentuppfattningar som
man som styrelseledamot förhållandevis lätt kan läsa av, medan det i detalj-
frågor är betydligt svårare. Men det viktiga är att uppträda enigt i styrel-
sen.

Skulle vi studenter börja slåss med varandra i styrelsen, då skulle studentin-
flytandet vara utraderat ganska fort. Vi försöker lägga krutet på att övertyga
dom andra i stället för att argumentera mot varandra […] [Ordföranden] säger
ju till oss nästan vid varje möte, att ni måste hålla nere inläggen. Ni kan inte
prata så länge. Och då säger vi att vi pratar hur mycket vi vill, men i vissa frå-
gor kan jag uppfatta det så att vi bara sitter där. Så ska det bara röstas. Det ska
bara liksom dras igenom, transporteras. Det är otroligt frustrerande.

Den nya styrelsen hade från början väldiga ambitioner att styra, men så här
i efterhand förstår studenterna att det inte är lätt, och knappast möjligt.
Ordföranden lär också ha konstaterat några gånger, att styrelsen får inse att
det här är en organisation som man inte styr som ett företag och att det
heller inte är önskvärt.

Studeranderepresentanternas utsagor är tänkvärda när man relaterar till
det ordföranden själv talar om i sin intervju, att näringslivets modell för
styrning visserligen inte är den ideala, men att universitetet har mycket att
lära av den styrningsrationaliteten. Framförallt när man befinner sig i en
situation med begränsade resurser. Som jag har skrivit om i ”Styrning av
grundutbildning och organisation” uttrycker sig förre universitetskanslern
på liknande sätt.

Men studeranderepresentanterna känner också förpliktelser mot stats-
makterna, och anser att en styrelse bör svara upp mot regering och riksdag
genom att ”följa alla direktiv som kommer därifrån”. Jag tolkar det som
statlig styrning i form av regleringsbrev, propositioner och andra styrdo-
kument, och det intressanta med utsagan är att den i princip är den enda
där denna typ av statlig styrning förs på tal. Men eftersom företrädare för
Lunds universitet generellt inte är så intresserade av att låta sig styras, så
möter universitetet det med att flytta makten till en lägre nivå, till dekanrå-
det.

Då kan styrelsen inte påverka organisationen. Dekanrådet får ju aldrig några
direktiv av regeringen som dom är skyldiga att följa. Och universitetet är hela
tiden väldigt noga med att påpeka att dekanrådet inte är en formell instans. Det
finns inte.

Arrangemanget innebär att styrelsen aldrig kan ”ålägga dekanrådet nå-
gonting eftersom det ju inte finns”, och i den händelse dekanrådet är en
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formell instans, då borde studeranderepresentanterna kunna driva sin rätt
till representation.

Det är någon slags Rotaryklubb och det finns ingen organisation som har så
mycket makt. Och det nämns väldigt ofta att dekanrådet ‘har bestämt’ och så
frågar man – ursäkta dekanrådet kan inte bestämma. Finns det papper eller
protokoll? Nä vi för inte protokoll.

Studentrepresentanterna karakteriserar den rationalitet som styr styrelsens
arbete som ”en decentraliseringsprincip”, vilket ska tolkas som att styrel-
sen styrs utifrån övergripande policies och aldrig får gripa in i detalj, medan
fakulteterna är ”de som målar upp idealen och står för specifikationen”.
Jag har också lyft fram hur staten i de nya rationaliteterna för styrning
överger en del av den tidigare detaljstyrning som utövades med regler och
överlämnar åt landets lärosäten att styra sig själva. Åtminstone till en del.
Den frihet som därigenom uppstår exempelvis för Lunds universitet att sty-
ra sig själv, överlåts (delegeras) sedan till fakulteterna/områdena. Men den
modellen upplever studeranderepresentanterna som ”inte allt igenom bra”.

Vi måste på något sätt utvärdera och styra med olika policydokument564 för
kvalitet, jämställdhet och så liksom ta upp ekonomi, men det gör vi ju inte […]
Det förutsätts att man som styrelseledamot inte ska trumfa igenom saker och
ting som dekanerna inte vill […] Det är dom som hela tiden får styra agendan.

På frågan om begreppet dekanrådet explicit används i argumentationen i
styrelsen, menar en av studenterna att lärarrepresentanterna är lite för
”slipade för att argumentationsmässigt använda sig av ordet dekan hela
tiden”, men att rektor och ordföranden gör det. Det är också svårt att som
styrelseledamot komma utifrån en gång i månaden och förstå vad ett de-
kanråd är. Och gör man det ”så uppträder man försiktigt”.

Man kan heller inte som styrelseledamot kliva in i sammanträdesrummet,
resonera genom allting och formulera förslag till beslut. Den sakkunskapen
har ofta inte en styrelse, utan det är handläggarna som gör jobbet. Som sty-
relseledamot får man en utredning, diskuterar den på ett styrelsemöte och
så finns beslutsförslag till nästkommande gång. Men oftast går det fort så
man får lita på tjänstmännen. Det är heller inte lätt att sätta sig in i vad som
försiggår i enskilda ärenden, trots att universitetet försökt bidra till en ökad
professionalisering, genom att ta fram ett PM för styrelsens arbetsformer.

                                                
564 Det som Kenneth Hultqvist (2002b) beskriver som ”interactionism”, där staten
interagerar med subjektet bland annat i form av styrdokument.
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Men det vara bara en beskrivning, där styrelsen bara blir ett organ som bara
sätter stämpeln på något som är berett. Vi ska inte peta i någonting, vi ska inte
ändra i någonting. Vi ska bara suga upp det som kommer underifrån. Det blir
ju inte så mycket att sitta i den här styrelsen, om det inte ska betyda någonting.

Att studeranderepresentanterna uppfattas vara till ett visst besvär i styrel-
searbetet och i styrningen av universitetet kommer fram i några enstaka
utsagor. Någon uttrycker det som att det är svårt att finna de studenter
”som passar bäst för uppdraget” och att man ofta får ”traditionella stu-
dentpolitiker”. Men frågan är vad den här personen skriver in i ”passa
bäst” och jag kommer alldeles strax in på beskrivningar av andra styrelse-
ledamöter (studenter) som ”kloka”, när de ”förstår” att det inte är lönt att
”externt styra” eller lägga sig i. Samma sagesman har också svårt att lita till
studenternas omdöme.

Dom ska ju tillföra en specifik kompetens i styrelsearbetet. Man ska ju inte
sitta där av någon annan anledning. Men de sitter ofta där med bundna mandat
och går alltid till sina deputerade för att få reda på hur man ska rösta.

Det tankeväckande med dessa utsagor är att de tycks handla om vem som
görs legitim, eller tillskrivs ha kunskap nog att få utöva makt och styrning,
och vilken kunskap som avgör om man anses vara duglig eller inte.

Ett annat problem med studentrepresentanterna är att de inte anses ha
möjlighet att ändra sig efter diskussion i styrelsen. Ett uttryck för det som
jag med stöd av Hindess diskuterat som det representativa mandatets di-
lemma och oklarheten i rollen som styrelseledamot.565 Frågan är om man
som studeranderepresentant i styrelsen är autonom i förhållande till övriga
studenter och i ingår i en beslutsgemenskap, där man förväntas agera ut-
ifrån personliga kvalifikationer och förutsättningar, eller om man är en re-
presentant för sin studentorganisation. Jag uppfattar det som en problema-
tik som universitetsstyrelsen delar med många andra styrelser i dag.

Så länge svaret på den frågan är oklart torde studeranderepresentanter-
na inte kunna uppträda i styrelsen som ”pålitliga styrelseledamöter”, med
all den integritet som det anses kräva. Men att problemet inte är så indivi-
dualistiskt som den här sagesmannen gör gällande kan man möjligen förstå
genom följande utsaga:

Studeranderepresentanterna är ofta lite kontroversiella och kritiska och det
tycker jag är kul […] Dom är tre stycken. Damerna är oerhört klipska och
pålästa. Dom har läst vartenda kommatecken och har också kommentarer till
detta. Pojken är också begåvad tror jag. Talangfull. Men, dom är väldigt for-

                                                
565 Barry Hindess (1995).
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malistiska. Varför står skrivet så och så. Och så ser dom ut som om jorden
skulle gå under. Jag är förbluffad över deras tålamod och deras beläsenhet och
hur dom har läst in sig.

Någon annan beskriver studentrepresentanternas roll i styrelsen som
”svårgripbar”. ”De klagar på för lite inflytande och kräver att arbetspap-
per ska vara offentliga.” Problematiken har delvis berörts under avsnittet
”Med demokrati som verktyg”, där begreppet demokratisk organisation
definierats som ”öppenhet”. Styrelsen har samtidigt anklagats för att vara
”hemliga klubben”, därför att styrelsehandlingarna i processen fram till
beslut på ett annat sätt än tidigare endast varit tillgängliga för ledamöterna,
men inte i samma utsträckning ”för offentligheten”.

Det intressanta med utsagan är att den kommer ifrån en person som sam-
tidigt framhåller demokratiska värden och att universitetet måste vara en
demokratisk organisation.

Dom [studenterna] vill heller inte ha någon hård disciplin på sammanträdena,
utan det ska vara ett helt fritt debattforum. Dom uppfattar styrelsen som ett
diskussionsforum […] Inte odisciplinerade i den meningen att dom inte följer
mötesordningen, men dom kräver långa sammanträden. Inför varje dagordning
så har dom förberett sig med ett enormt ingående förberedelsearbete. Det ska
man beundra dom för. Men dom går väldigt djupt in i detalj […] Deras age-
rande i styrelsen är lite improduktivt. Men deras kritik mot dekanrådet delar
jag i mycket stor utsträckning. Det är dom som styr.

Knyter man samman utsagorna med hur studenterna uppfattas av de andra
ledamöterna i styrelsen uppstår åtminstone två helt motstridiga bilder. Å
ena sidan beskrivs de som ”kunniga, duktiga och pålästa” och å andra
sidan som:

alldeles för mångordiga […] väldigt militanta. Dom förlänger sammanträden
[…] dom är halvfrågepartier. Dom driver frågor utifrån sin vinkling på en be-
stämd fråga i allmänhet. Alltså, dom vill ha fram bättre undervisningskvalitet,
men dom tar aldrig ansvar för konsekvenserna. Det finns aldrig någon konse-
kvensanalys. Det bryr dom sig inte om […] köper inte oförblommerat att dom
har rätt att besluta i grejor.

Som jag uppfattar det uttrycker inte alla styrelseledamöter samma intresse
för frågor som rör makt och styrning, och en av ledamöterna lär ha sagt, att
han inte har några ambitioner att vara med och styra universitetet. Att han
begriper ”för lite” men ”vill komma” en gång i månaden. Dels för att han
överhuvudtaget tycker att det är ”roligt och trevligt”, men också för att
han utifrån något slags allmän erfarenhet hoppas bidra med något guld-
korn som ledningen kan ta till sig.
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Personen i fråga beskrivs som ”klok person” av en av de interna före-
trädarna och att det ligger något i det han säger. En ganska illvillig tolk-
ning från min sida skulle kunna vara, att personen i fråga uppfattas som
klok när han inte önskar åstadkomma styrning. Självklart finns utrymme för
andra, alternativa tolkningar.

Ledamoten i fråga beskriver styrelsemötena som ”roligare” numera och
att universitetsledningen tidigare uppträde som en ”ogenomtränglig mur”.
Om rektor till äventyrs har haft en egen åsikt som gick på tvärs mot verk-
samheten, ”då skulle den där universitetsmaffian ha kastat sig över henne
och styckat henne på längden och bredden”. Det krävs en väldig styrka
och pondus att hantera rektorsrollen, eftersom den är dubbel. Å ena sidan
är man folkvald, å andra sidan utsedd av sina närmaste.

Finessen är att kunna hantera dessa dubbla lojaliteter. Visserligen har
rektors roll i samband med reformerna bleknat, men å andra sidan har man
fått ett öppnare klimat i styrelsen. Som extern ordförande har man lättare
att hantera mängden av olika åsikter, eftersom man har ”helikopter-
perspektiv på ett annat sätt. Det blir en mer förutsättningslös diskussion.”
Att det möjligen är den panoptiska blicken som förs fram som ideal, framgår
delvis av följande utsaga:

Det blir också mer och mer viktigt att styrelserna eller samhället, dom demo-
kratiska inrättningarna, skaffar sig en överblick hur det går till och hur flödet
av resurser ser ut i systemet. Man behöver få veta hur mycket pengar som flö-
dar, på vilka villkor det sker och i vilken mängd ”det stjäls resurser” från det
vi är satta att styra.

”Man” tolkar jag som samhällets styrning i en vidare mening, i första hand
utövad genom samhällsrepresentanterna, gemenskapens företrädare. Men i
vissa fall lägger enskilda forskare eller forskargrupper mer eller mindre
”beslag på” pengar som samhällsföreträdarna ser som sin uppgift att styra
över, genom sina direktkontakter med de forskningsfinansierande organen.

Styrning genom besparingar

Vad som ska satsas, respektive inte satsas på

Under hösten 1998 inträffar det som i det empiriska materialet beskrivs som
så avgörande, inrättandet av Malmö högskola och besparingarna vid
Lunds universitet.566 Reaktionerna är starka och den kritik som följer riktar

                                                
566 Det som benämns som ”besparingarna” är resultatet av den konsekvensanalys
som görs med anledning av det statliga regleringsbrevet.
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sig såväl mot statsmakternas styrning som mot lärosätesledningens sätt att
hantera denna styrning.

Man [lärosätesledningen] kunde ha gjort det på ett annat sätt, man hade kunnat
ta procent över hela fältet. Statsmakterna sa egentligen inte att det var för
många [humanister och samhällsvetare]. Hade jag varit rektor skulle jag ha
sagt att jag bara effektuerar statsmakternas beslut. […] Jag kan inte förstå att
man inte gjorde som i Umeå och Stockholm. Dom här systemen tål inte dras-
tiska klipp.

[…] Vi skulle satsa på naturvetenskap och teknik och låta det drabba sam-
hällsvetenskap och humaniora […] Naturvetenskap och teknik behövs annars
får vi andra gå ut och tigga på vintern och elda ved och sånt.

[..] Om ‘det här’ var en bolagsstämma567 och man röstade efter antalet röster
och liknande, så skulle man ju med de tuffa villkor som man har ute i närings-
livet, så skulle man svälta ut dom verksamheter som inte bar sig. De skulle ju
läggas ner.

Det finns skickliga politiker från alla läger men rektor och universitetsdirek-
tören antas höra till de bättre. Det tankeväckande med utsagorna är hur
sagesmannen i begreppet skicklighet skriver in förmågan att framställa
statsmakternas önskan på det sätt man själv önskar och att mer eller mindre
uppvigla universitetsstyrelsen mot statsmakernas beslut. Ett slags manipu-
lativ förmåga. Men när vi under intervjuerna diskuterar på vilket sätt man
transporterar ner statsmakternas beställning genom universitetsorganisa-
tionen, beskriver samma person hur ledningen lojalt följer statsmakternas
intentioner att satsa på teknik och naturvetenskap och hur angeläget det i
själva verket är.

Det finns i det empiriska materialet en kritik som går ut på att man gene-
rellt inom akademin är alltför lite kritisk gentemot statsmakterna och att
man inte står emot ”samhällstrycket”. Framförallt inte i den form som förre
utbildningsministern Tham utövade. ”Så fort som man opponerade sig så
slog han tillbaka på ett ganska elakt sätt.”

Det anses inte lämpligt att använda sig av traditionella statliga styr-
ningsstrategier, som exempelvis att styrelsen fattar beslut om neddragning-
ar som sedan levereras som beställningar till respektive fakultetsområden.
Visserligen inser de flesta människor att man då och då tvingas att göra
besparingar, men för den typ av organisation som universitetet represente-
rar, krävs en diskussion för att ”alla ska förstå. Då rättar man sig därefter.”

                                                
567 Tankeväckande är möjligen, att det inte är någon extern ledamot i styrelsen som
står för denna utsaga, utan en av dekanerna i dekanrådskretsen. Med ”det här” avses
således dekanrådssammankomsten.
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Utsagorna bör inte tolkas som en reaktion på några senare styrningsratio-
naliteter, utan mera som en reaktion på de traditionella statliga planekono-
miska tänkande som funnits under en längre tid.

I föregående avsnitt skriver jag, att man inom styrelsen ser sin roll som
att diskutera ramar för kommande verksamhetsmål och tala om för fakulte-
terna vilka resurser man har till sitt förfogande. Sedan kan fakulteterna
komma tillbaka och visa hur de har tänkt använda pengarna. Kulturkolli-
sionen förefaller vara oundviklig, åtminstone på ett retoriskt plan. Visserli-
gen går det att göra på det viset, men det skapar ett dåligt arbetsklimat när
man är van att kommunicera på annat sätt. Jag förstår det som att man på
Lunds universitet mer allmänt borde ha ägnat problemen med besparingar-
na ett betydligt större utrymme, i form av gemensamma och mer öppna dis-
kussioner.

När frågan diskuteras med ordföranden har han förståelse för statsmak-
ternas bedömningar och att det behövs mer naturvetare och färre samhälls-
vetare. I ett samhälle med krympande resurser måste man prioritera. Då är
det styrelsens ansvar att se frågan från statsmakternas perspektiv, och finns
det i samhället exempelvis en brist på civilingenjörer, då måste man leverera
mer av den kompetensen. Jag uppfattar det som ett uttryck för en pragma-
tisk nyttorationalitet och som den form av allianstänkande som Osborne
diskuterar.568 Men ordföranden reserverar sig för att ”han och andra från
näringslivet inte är några sanningsvittnen, utan enbart köpare av en
tjänst”. När som helst kan situationen förändras och då görs helt andra
prioriteringar. Frågan är vilken rationalitet som dessa bedömare har som
utgångspunkt för sina ställningstaganden.

Samtidigt som det å ena sidan antyds att olika intressegruppers beställ-
ningar förväntas kunna bli omsatta i politisk handling tar en av ledamöter-
na ”banne sig inte några direktiv av utbildningsdepartementet”. Det får
mig att fundera över om det kan vara så, att de ledamöter som politiskt
sympatiserar med den sittande regeringen är mer positiva till en statligt in-
riktad styrning, medan andra, med motsatta politiska värderingar, är emot.
Något som kan tolkas som att inställningen till staten och tron på statlig
styrning följer politiska värderingar och aktuella regeringsinnehav.

En annan tolkning är att styrning i namn av staten är oberoende av poli-
tiska sympatier och/eller vilka som eventuellt innehar regeringsmakt för
tillfället. Det skulle å andra sidan föra med sig att universitet öppet skulle
kunna betraktas som en politiskt direktstyrd organisation, och då borde
antagligen styrelsens sammansättning se ut på ett något annorlunda sätt.

                                                
568 Thomas Osborne (1995).
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Men frågan är vem eller vilka krafter som öppet skulle tänkas vilja driva en
sådan linje.

Anledningen till att man vid Lunds universitet och vid besparingsdis-
kussionerna väljer att inte göra ”en procentuell neddragning över hela
fältet” beskrivs ha att göra med att man är rädd för en ”allmän frustration”
och ”en förtunning av verksamheten”. En av dekanerna föreställer sig
dessutom, att rektor vill demonstrera styrka i den interna styrningen och att
det därför faller sig ganska naturligt att minska inom de sektorer där man
har överproduktion. Utan att ta ställning i själv sakfrågan ställer jag mig
personligen frågande inför slutsatsen att styrka demonstreras genom ”att
ta av dom redan svaga”. En alternativ tolkning skulle kunna vara, att det
är lättare och mindre utmanande att låta besparingarna bli märkbara inom
de specifika sektorer man väljer.

Men den interna debatten får alldeles för stora proportioner, menar en
av de externa ledamöterna. Alldeles ”orimliga proportioner med tanke på
dom belopp som det faktiskt gäller, totalt sett […] internt var det som om
jorden skulle gå under”. Visserligen är besparingar alltid svåra att hantera,
men med hänsyn till den totala budgetomslutningen är besparingen i det
här fallet ”mycket, mycket liten”. Sitter man i en styrelse så har man både
ansvar och skyldighet att göra prioriteringar ”av vad som faktiskt måste få
finnas. Var har vi den högsta kvaliteten, var har vi den sämsta.” Som jag
förstår den här utsagan avses kärnverksamheten.

När så sparbetingen ska läggas ut på lärosätesnivån är det flera aspekter
som intervjupersonerna vänder sig emot. Framförallt mot att det tycks råda
förvirring om huruvida man i styrelsen diskuterar kriterier för hur sparbe-
tinget läggs ut, att få personer utanför styrelserummet förmedlar vilka kvali-
tetsindikatorerna är och att det förekommer få interna och genomlysande
diskussioner. Ordföranden försvarar sig med att det slutgiltiga beslutet tas
på basis av dekangruppens och ledningens diskussioner och det underlag
som ledningen tagit fram.

Men trots att man i styrelsen varit överens om att besparingarna inte ska
slå mot grundutbildningen så blir det ändå fallet, menar studenterna. I sty-
relsen förs även diskussioner om vad som är bra, respektive inte bra, fast
ingen vill säga det högt.

Sen glömde man bort att säga, att vi är skitduktiga på vissa saker inom huma-
niora och samhällsvetenskap. Det var katastrofalt av universitetsledningen att
inte vara så smarta. Budgetdiskussionen höggs av när den kommit cirka sextio
procent på vägen och sedan fattade vi det här beslutet, att göra en extra bespa-
ring på två fakulteter. I stället för att föra en lite vettigare diskussion, som hade
gjort att det inte hade behövt göra så ont som det faktiskt gjorde.
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Varför man ska skära ner på det sätt man gör förklaras inte ha med (ned-)-
värderingen av viss verksamhet att göra, utan att det finns för mycket stu-
denter inom vissa områden. Men frågan är vad som styr bilden om vad som
är ”många” eller ”få” och hur man kommer fram till antaganden om sam-
hällets kommande behov av arbetskraft. Den problematik som jag beskrivit
som att styra ”i namn av framtiden”.

Jag har vid flera tillfällen berört vem och vilka som ges legitimitet och
förmåga att skåda i glaskulan genom att hänvisa till internationella diskus-
sioner och till att frågor som rör styrning av universitet och högskolor dis-
kuteras i flera länder. Ofta i termer av nedskärningar i offentliga budgetar,
kunskapssamhällets framväxt och den ökade globaliseringen. En mer
”officiell aspekt” är att det för bibehållande av universitetens autonomi
förutsätts att man kan uppfylla krav på ökad effektivitet i medelsanvänd-
ningen.569

En av dekanerna menar att universitetsledningen ”vinklar” besparings-
förslaget, genom att motivera det med att man vill satsa på det som är bra,
medan man motiverar andra satsningar med att verksamheten är undermålig
och därför behöver förstärkas. Då skapas förvirring och den återkommande
fråga som flera av de intervjuade berör är om kvalitetsdiskussioner förs eller
inte förs i styrelsen. Frågan uppfattas som betydelsefull, då den i stor ut-
sträckning antas vara avgörande för den kompetens som finns eller inte
finns hos de ledamöter som gör dessa bedömningar, och för vad som skrivs
in i begrepp som ”kunskap” hos styrelseledamöterna.

Man [i styrelsen] gör precis tvärtom som står i alla papper [att besparingarna
inte har med kvalitet att göra]. På fakulteterna ska besparingarna ske så att
man prioriterar verksamheter som är bra eller har väldigt goda förutsättningar
att bli bra.

Jag uppfattar denna och andra utsagor som att kvalitet på fakultets-
/områdesnivå handlar om kärnverksamheten, möjligen mest forskningsfrå-
gor, medan det i styrelsens praktik förväntas handla om de parametrar som
konstruerats i den liberala styrningsrationalitet som även staten tillämpar i
dag. Men att man i den här styrelsen ändå gör anspråk på att behandla
kvalitet som en fråga båda om kärnverksamhet och om hur den ska värde-
ras utifrån ekonomiskt konstruerade parametrar.

                                                
569 Se (HSV rapportserie 2000:15 R) s. 28.
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Att legitimera politiska beslut i den kollegiala praktiken

Som jag förstår är en särskilt känslig fråga om styrelsen går in och har kon-
kreta synpunkter på verksamheten eller inte, och en av de externa ledamö-
terna bekräftar också att man i styrelsen sysslat med vissa övergripande
prioriteringar och till och med pekat ut ”vilka områden eller ämnen som ska
försvinna eller läggas ner”. Samtidigt hävdas från annat håll, att besparing-
arna inom fakultetsområdena inte är någonting som styrelsen ”är inne och
petar i”.

Här slås jag av, att man anser sig kunna avgöra olika områdens existens-
berättigande utan att det samtidigt betraktas som detaljstyrning. Det tan-
keväckande har egentligen inte att göra med om styrelsen på det här sättet
styr eller inte, utan mera hur det kommer sig att dessa eventuella processer
med sådan emfas förnekas. Jag spekulerar i om det möjligen har med bilder
av den akademiska friheten att göra. Att det finns en rädsla, respekt eller
någon annan stark känsla som verkar avhållande på lusten att kliva över
den gränsen. Jag påminner mig vad Foucault skriver,570 om hur förnekan-
det har en taktisk roll att spela i skapandet av en diskurs, något som be-
skrivs som en teknik i maktutövningen.

Andra är mer öppna för att det är fullständigt rimligt att statsmakterna
ger signaler i vissa riktningar, som exempelvis att det är verksamhetsområ-
dena teknik och naturvetenskap som vid en viss tidpunkt ska lyftas upp.
”Och då är det faktiskt politiska beslut som jag menar att en offentlig insti-
tution måste rätta sig efter.” Det är de ekonomiska realiteterna som leder till
att de andra fakultetsområdena får sina sparbeting och att trycket mot uni-
versitetsledningen ökar.

Den mest avgörande kritiken kring sparbetinget beskrivs i mitt empiriska
material vara den överraskningseffekt som skapas när ledningen presente-
rar ”ett mer eller mindre färdigt förslag i dekanrådet”. Visserligen antas
några områden komma försvagade till mötet, men här får negativa känslor
ytterligare en påspädning. ”Och resultatet kan inte bli någonting annat”.
Men frågan hur stor överraskningen egentligen var kan man fundera över
när man blir delaktig av följande utsaga:

I alla fall var jag väldigt förberedd vid det mötet [det första dekanrådsmötet].
Jag hade väldigt mycket material i bakfickan om det skulle behövas, därför att
när vi kom till mötet så visste vi inte vad förslaget skulle vara. […] Det kunde
vara precis vad som helst. Det var ju två stora möten där det här diskuterades
och när vi kom dit så hade vi alltså inte en aning. Jag tycker inte att det var en
bra ordning, men samtidigt så är det faktiskt inte lätt när universitetet får sin

                                                
570 Se Michel Foucault (1980) s. 21.
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budget en dag och nästa dag så ska det vara bestämt om hur det ska bli. Det är
ju verkligen kort tid som man har på sig att besluta om stora pengar.

Flera av dekanerna beskriver processen som ”oerhört snabb”, möjligen av
för universitetet icke-kontrollerbara skäl och att det därför var ”utom-
ordentligt svårt” att söka åstadkomma omfördelningar fakultetsområdena
emellan. I Högskolans styrning571 förklaras, att flertalet lärosäten inte ut-
nyttjat möjligheterna till omfördelningar mellan vetenskapsområden, men
att det finns exempel på universitet som utnyttjat möjligheten till maximal
omfördelning och fört över den procentsats som varit möjlig. Lund hör up-
penbarligen inte till dessa universitet.

Snarare konfronteras jag under intervjuerna å ena sidan med starka
känslor av maktlöshet och uppgivenhet och å andra sidan med inställning-
en att det som sker följer något slags logisk eller naturlig utvecklingstanke.
Det omtalas bland annat som att man måste förstå att något eller några om-
råden ibland kan drabbas, men att andra då bör vara med och stötta. Till
och med ekonomiskt. ”Men det gör man inte i onödan. Man är restriktiv
med detta. Om det från början tydligt är utsagt hur besparingar ska drabba,
då betraktar vi nog det som de drabbades ensak.” Det tolkar jag som att
statsmakternas styrning ska slå igenom, vilket är intressant att sätta i rela-
tion till antaganden som att dekanrådet inte antas vara gripbart för statlig
styrning. Men frågan är hur det akademiskt kollegiala beslutsfattandet står
sig, när denna och liknande intressentkonflikter uppstår.

Som jag uppfattar det som utspelar sig i samband med besparingsdiskus-
sionerna uppträder dekanerna i rådet på det viset, att de som har att vinna
på den statliga styrningen lojalt följer intentionerna och betonar vikten av
att leva upp till dem, medan de som har mest att förlora protesterar. Det kan
tyckas vara inskrivet i den mänskliga naturen att agera på det viset, men
det finns en hel del utsagor som går ut på att dekanerna professionellt an-
ses ha en primär bevakningsuppgift för sina fakultetsområden.572 Det be-
tyder att dekanrådet är att betrakta som något som just kan liknas vid en
”representativ demokrati”, med allt vad det innebär av de komplikationer
som jag behandlat i kapitlet ”Dekanrådet som konstruktion”, men som
även framgår av följande citat.

Om ditt eget område skyddas från besparingar, då reagerar du med särintres-
set. Då blir det din uppgift att föra stämma för din fakultet. Och slipper man
besparingar så är det klart att man hukar under att man själv slipper en bespa-
ring och så stiger man inte upp till någon annans försvar. För det innebär ju att

                                                
571 Se (SOU 2000:82) s. 138.
572 Dvs. utifrån professionernas förväntningar.



275

man försämrar för sin egen fakultet. Särintresset tar över i en sådan pressad
situation. Då skyddar du din egen fakultet.

Råkar någon illa ut kan man visserligen hjälpa till någon gång, ”men inte
med systematiska subventioner”. Någon föreställer sig att det mera är en
fråga om aritmetik än om någonting annat. Det ironiska är snarare att led-
ningen tvingas ta ställning och vara ”överdomare”, ett traditionellt sätt att
agera i intressentkonflikter.

Ledningen hade kunnat säga att nu smetar vi ut det här på samtliga områden,
nu lägger vi procentuellt ut det på det eller det sättet, rent teoretiskt ja. […] det
hade varit fel att göra det och jag tycker nog att dom gjorde i huvudsak rätt.
Det vore ju konstigt om statsmakterna gav en intention och man då tänkte sig
att en myndighet som Lunds universitet skulle göra precis tvärtom. Vi skär
bort allt från mat-nat och lägger på humaniora. Jag tror faktiskt att det var så
man kände.

Kommentaren att ledningen tvingas vara överdomare diskuterar jag närma-
re under avsnittet ”Hierarki och funktionalism” i nästa kapitel, vilket bland
annat rör problemlösningsstrategier vid s.k. intressentkonflikter och hur
nivån ”ovanför” i vissa fall fattar det avgörande beslutet.

På humanistiska fakulteten, som blir berörd av besparingarna, ordnas in-
formationsmöten och budskapet är att nu måste vi klara av det här. Deka-
nen beskriver processen som att de flesta tar problemen på stort allvar och
att man även i fakultetsledningen får bra diskussioner och idéuppslag. Men
trots de svåra konsekvenserna tycks det finns förhoppningar om att huma-
nistiska värderingar ska få en annan tyngd framöver och att smärtgränsen
och vändpunkten på något sätt är nådd.

För några av de dekaner som befinner sig ”utanför” humaniora ligger
det i sakens natur att humaniora har mindre resurser än medicin och teknik
och att humanioras svaga ställning har att göra med ”humanisternas egna
förhållningssätt, forskningsinriktning, föreställningsvärld sedan en lång tid
tillbaka. Så man har lite granna marginaliserat sig själva […] Man har bitit
sig fast i en älskad föreställning att man är undanskuffad och så har man
blivit undanskuffad. Det är liksom självuppfyllande.”

Man kan naturligtvis fråga sig vilka rationaliteter som styr det tänkandet
och vad som bestämmer det sätt på vilket man värnar om vissa verksamhe-
ter, men inte om andra. När denna fråga diskuteras med ordföranden menar
han, att de som är mest intresserade av den nya ordningen är de som är
närmare omvärlden, ”typ tekniksidan och medicinsidan”.
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Dom accepterar det även om dom själva tycker att dom ska styra. Dom tycker
att man ska styra på samma sätt, med dom vill göra det själva.573 Dom som
vägrar mest är samhällsvetarna. Nä aldrig i livet. Det här vill vi sköta, det här
begriper ni inte. Vi ska vara en fristående kritiker av systemet och då ska vi
inte ha någon styrning. Det är vi som har sett till att samhället utvecklas. Jag
köper inte den argumentationen. Jag tycker inte den är speciellt relevant.

Utsagan kan, som jag ser det, sättas i relation till det jag behandlat under
”Styrelsen, staten och samhället”.

En av de externa styrelseledamöterna uttrycker sig också på ett sätt som
jag uppfattar som ett försök att trösta, att man under 1990-talet började
satsa på teknik och naturvetenskap, liksom på ett utökat antal högskole-
platser, och därför måste det som utspelar sig i Lund ses i ett nationellt per-
spektiv. Dvs. humanister och samhällsvetare har det inte sämre i Lund än
på andra ställen.

Styrning mot jämställdhetsmål

När biopolitik blir till jämställdhet

Under hösten 1998 och vid ett antal dekanrådsmöten blir jag vittne till hur
man på olika sätt försöker nå upp till statsmakternas föresatser om en viss
bestämd procent kvinnliga professorer. Problematiken har behandlats i ka-
pitel 1 som ”Styrning av grundutbildning och organisation”. Utifrån mitt
synsätt kan styrningen betraktas både som en jämställdhetspolitik och som
en biopolitisk maktutövning. Men argumenten som används är jämställd-
het och (implicit) att man vill åstadkomma en inre population som bättre
avspeglar hur det ser ut i samhället i övrigt.

Styrningsstrategin bygger delvis på en föreställning om att det biologis-
ka könet möjligen mer än någon annan känd, förutbestämd eller accepterad
variabel, är en avgörande faktor för att åstadkomma en mer jämställd orga-
nisation. En alternativ tanke, och en som jag med stöd av Irigaray berör i
det teoretiska kapitlet, är att i stället för att arbeta med kvantifierbara stra-
tegier för att uppnå jämställdhetsmål, är en annan möjlighet att ägna kraft åt
förhandlingar om hur kunskap konstrueras och kan förstås. Framförallt den
vetenskapliga kunskapen, på det sätt som Foucault också diskuterar.

Men uppenbarligen söker man i den aktuella praktiken politiskt styra
mot jämställdhetsmål, vilket väcker följande funderingar hos en av deka-
nerna:

                                                
573 Dvs. de antas bli omfattade av samma rationaliteter för styrning.
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Av alla duktiga kvinnor som jag har träffat har jag faktiskt inte funderat på att
dom är kvinnor. Det är likadant med män. Utan det man är intresserad av det är
vad dom har att berätta, deras ambitioner, hur intresserade och entusiastiska dom
är.

Utsagan kan, som det jag med stöd av Egeland diskuterat, ses som ett ut-
tryck för en föreställning om akademin som ”a culture of no culture”.574

Som jag förstår styrningen i dekanrådet är rektor den drivande och för-
söker få organisationen att bättre svara upp mot de förutbestämda jäm-
ställdhetsmålen. En del av dekanrådets möten ägnas därför åt den frågan.
Man gör nulägesbeskrivningar och funderar på alternativa strategier. Un-
der den deltagande observationen blir jag varse hur område för område går
igenom statistik för olika tjänstekategorier och ställer frågor om vilka möj-
ligheter man har att leva upp till de förutbestämda målen och/eller vilka
problem som kräver särskilda åtgärder. Processen beskrivs senare som
”jätteviktig”, dels för att rektor ska få dekanernas bild av hur situationen
ser ut inom de olika områdena och dels för att de själva ska få möjlighet att
bidra med kunskap och information. Bland annat från kontakter med sina
systerfakulteter i landet.

I intervjufasen får jag möjlighet att ytterligare ventilera de frågor som
uppstått i samband med det deltagande observerandet. Jag söker följa upp
hur de enskilda dekanerna, och så småningom även styrelsens ledamöter,
ser på den aktuella formen av statlig styrning. Den bild som mejslas fram
hos mig är att lärosätets hantering av besparingen möjligen kan liknas vid
transporterandet av en statlig beställning. En beställning som man på bästa
sätt försöker föra vidare, ut genom hela den lokala organisationen. En an-
nan bild är att styrningen för att nå upp till jämställdhetsmålen hanteras på
ett radikalt annorlunda sätt. Som ett slags frivilligt åtagande. När jag tar
upp mina tankar kring denna problematik under intervjuerna får jag veta
att det är ”feltänkt eftersom det handlar om helt skilda saker”.

Du får skilja mellan skarpa statsmaktsbeslut som innebär att man får x miljo-
ner eller y miljoner kronor, som är väldigt handfasta och väldigt konkreta och
det är liksom inte så mycket att snacka om.

När man uttalar sig som att när det gäller ”kvinnor och akademi” så krävs
att man går ”samarbetsvägen” om man ska komma någon vart internt, kan
man fråga sig vilken rationalitet som styr ett sådant antagande. ”Och det är
ju så ofantligt mycket lättare att låta bli.” I det första fallet, sparbetinget,
har statsmakterna en helt annan möjlighet: pengar. ”Gör så här annars får

                                                
574 Cathrin Egeland (2001).
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ni inga pengar […] En besparing eller en ökning eller en omfördelning av
budget är ju alltid mycket lättare att utföra än vad den ser ut att vara. Det
är ju bara att klämma till.”

I fallet med jämställdhetsmålen handlar det mer om en generell önskan
att förändra akademin och då kan man på ett helt annat sätt säga ”det här
är löjligt, det nonchalerar vi”. För det mesta hamnar vi i intervjuerna i för-
klaringar som att det inte är fysiskt möjligt att leva upp till målen, eftersom
det inte finns tillräcklig många kvinnor att tillgå, och att det finns ett mot-
stånd hos de etablerade akademiska kvinnorna själva. Jag diskuterar denna
problematik ytterligare i nästkommande avsnitt, men så här säger en av de-
kanerna:

Jag kan säga att åtminstone i två av fallen så gör dom [kvinnorna] mycket hår-
dare bedömningar. Dom är ju stenhårda på att inte utse kvinnor av något annat
skäl än meritering […] Och jag tror att det beror på att dom känner sig för-
olämpade. Dom har ju själva i mycket hård konkurrens, för så var ju deras
villkor när dom blev tillsatta som professorer en gång i tiden, fått kämpa ur
underläge och fått det. Dom känner ju verkligen att har dom fått det så beror
det på att dom verkligen var bättre. Inte bara bra utan bättre än männen och att
dom nu skulle sitta och sätta till folk. Det känner dom som en förolämpning.
Dom blir sårade. Dom känner det som rena utmaningen. Dom kan vara myck-
et hårdare än männen.

Men, att ändra könsfördelningen på en professur;

det kan ju ingen förnuftig människa göra på kommando annat än genom att
åsidosätta andra fundamentala principer som finns i systemet […] Till exem-
pel att till professor ska utnämnas den som har störst vetenskaplig skicklighet
osv. Och det är ju inte så förbaskat lätt att ändra på det. Det går ju emot hela
systemets natur.

Det kan förstås som att det konstrueras ett ”naturligt system” med lika
naturgivna egenskaper. För den som generellt sympatiserar med en central
politisk styrning eller en mål- och resultatstyrning mot jämställdhet är ”det
väldigt tydligt att målen finns och att det i sig är oerhört påverkande”. Det
lär bland annat märkas när man på fakultetsområdena i princip dagligen för
principiella diskussioner om hur man ligger till vid professorstillsättningar.

Om vi tillsätter en man – var hamnar vi då. […] Nej, det går ju för fan inte, vi
måste ut och jaga. Kan vi inte få tag på någon ytterligare. Hur ser läget ut. Vi
kan ju inte komma med siffror som visar att vi har sjunkit, osv.

En av dekanerna uttrycker det som: ”jag tror att man ska styra. Jag tror att
man är helt tvungen att styra igång detta, eftersom begåvningarna fördelar
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sig ‘fifty-fifty’ och att det på sikt också måste avspegla sig i akademin.
Styrning behövs i ett övergångsskede.”

När jag försöker föra tillbaka frågan om jämställdhetsmålen till hanter-
ingen i dekanrådet kommenteras, att var och en sköter sitt och att proces-
sen bland annat går ut på att ”briljera med siffror inför varandra”. Alla fö-
refaller emellertid inte vara lika positiva, och på frågan om huruvida den
statliga styrningen ska betraktas som ett uttryck för en klåfingrighet är sva-
ret:

Det har nog upplevts på det viset. Det kan bero på förutfattade meningar.
Akademin är i vissa avseenden ganska konservativ. Akademin tycks vilja styra
sig själv på något sätt.

När man är rektor och kvinna antas det vara extra känsligt om man når upp
till den förutbestämda procenten eller inte, vilket skulle bevisas med att
rektor använder sig av följande påtryckningar för att åstadkomma styrning
i dekanrådet: ”Det förstår ni väl att jag som kvinna vill leva upp till det här
och nu kommer jag att lova styrelsen att nu får vi faktiskt göra detta.”

En annan av de intervjuade menar att rektor ”drivit det här med jäm-
ställdhetsaspekter vid Lunds universitet. Det har hon verkligen gjort. Mer
än någon annan.” Själv förklarar hon det som lika självklart att leva upp till
”beställningen av de nitton procenten professorer” som det är att satsa på
naturvetenskap och humaniora, men att den uppfattningen inte riktigt de-
las av dekanrådet.

En starkare styrning mot jämställdhetsmålen behövs, och rektor bemö-
dar sig på olika sätt om att förmå dekanrådet ”att på lämpligt sätt” nå upp
till de förutbestämda målen. Men i tolkningen av vad som är det lämpliga
sättet lämnas ett stort tolkningsutrymme.

Jag förstår [rektor] mycket väl här. Det är klart att hon vill att det ska se bra ut
här, det är fullständigt självklart. Och att det är mer känsligt för henne än för
en manlig rektor tycker jag också är ganska självklart. Men jag tycker att
[rektor] sköter det här väldigt bra. Hon försöker liksom aldrig hävda att utse-
endet av professorer går så att det väljs på ett negativt vis. Det hedrar [rektor].

Trots allt har man försökt få in fler kvinnliga professorer, vilket är en väg att
komma till rätta med obalansen. ”Och jag tycker att [rektor] gör rätt som
tar upp den här punkten ofta som hon gör och diskuterar, även om det sä-
kert upplevs jobbigt.” Även de nya befordringsmöjligheterna upplevs som
någonting positivt och kommer förmodligen att leda till fler kvinnliga pro-
fessorer. Alltså en förhoppning som forsätter att vara en förhoppning om
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man jämför med vad som diskuteras i första kapitlet och ”Styrning av
grundutbildning och organisation”.

Jag tycker det är ganska bra, även om det är många som tycker det är förfär-
ligt. Jag tycker det är bra att man bedömer kompetens i stället vad man har fått
för tjänst. För det gäller ju att ändra inställningen från början. Och det kom-
mer att ta många år. Hos oss är det nu en klar kvinnlig majoritet forskare på
dom lägre nivåerna och mellannivån. Det är just dom här toppositionerna.
Men det beror nog på att kvinnorna är i underläge med barn och så.

Många kvinnliga akademiker uppfattas också ompröva det ”det där med
barnafödandet”. Hur det i praktiken låter sig göra blir jag aldrig riktigt klar
över, och vi kommer i stället in på kritik av ledningens sätt att hantera ge-
nusfrågor i dekanrådet och en hel rad goda skäl till varför man borde ställa
helt andra frågor.

Vad kan vi nu göra för någonting. Kom upp med åtminstone två vardera stäl-
len där vi kan göra någonting. Där vi kan få ordentligt genombrott och tala om
hur vi ska åstadkomma det. I stället för att ha hur-har-vi-nu-det-kravet och
man-måste-få-hela-gänget-med.

Som jag förstår  betraktas utsagorna av den här intervjupersonen som ett
uttryck för en kommunikativa rationalitet, vilket jag finner en hel del av i
mina intervjuer. Det ska förstås som att man tillsammans med andra ska
komma till en gemensam förståelse. En övertygandeprocess eller styrning
av jämställdhet i form av kvotering är helt främmande för det här sättet att
resonera. Här framträder alltså uttryck för en kommunikativ rationalitet.

Men paradoxalt nog är det inte möjligt för lärosätena att nå upp till jäm-
ställdhetsmålen, eftersom det inte anses finnas tillräckligt många kvinnor att
tillgå. Å andra sidan är det omöjligt att åstadkomma långsiktiga strategier
för en jämnare könsfördelning, eftersom de biologiska könen i dag är för-
delade på det sätt de är. Problematiken har jag tidigare diskuterat med stöd
av Jordansson.575

Möjligen har svårigheterna att leva upp till statsmakternas förväntningar
att göra med det som blir så uppenbart i en specifik utsaga, att man är osä-
ker på vad det betyder om man inte uppfyller kraven. Jag läser det som att
sanktioner saknas för att man bättre ska leva upp till den statliga styrning-
en. Alltså, ett slags statligt ekonomiskt maktspråk som man implicit också i
den här styrningspraktiken anser sig behöva.

                                                
575 Birgitta Jordansson (2000).
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Som jag förstår mina intervjupersoner tyder det på att den förda politi-
ken och styrningen med hjälp av mål och resultat inte fungerar när det
gäller området jämställdhet, men väl när det gäller att styra mot teknik och
naturvetenskap, därför att det anses behövas i en tänkt framtid. Det kan
förstås som att det inte är själva formen för att utöva styrning som är det
centrala i ett styrningsutövande, utan de antaganden/föreställningar/menta-
liteter som styr den kunskap med vilken man söker styra de akademiska
individerna ”i namn av framtid eller jämställdhet”.

En av dekanerna uttrycker det som att det finns andra frågor som up-
penbarligen uppfattas som lika lite förpliktigande av universitetet, exem-
pelvis arbetsmiljöfrågor. ”Alla sådana frågor har sina egna kanaler och
kommer sällan upp på vårt bord.” En tolkning i den andan skulle då kunna
vara, att möjligheten att rätta till den snedfördelning som man upplever i
fråga om biologiskt kön, skulle vara vid nyrekryteringar och utifrån ett
ekonomiskt maktspråk, som bygger på matematiska principer. Möjligen
också, att modellen för styrning i namn av mål och resultat genomförs på
det sätt att man som lärosäte inte kan ”slinka undan”.

De etablerade kvinnornas försvar

Erfarenhet skrivs uppenbarligen in som kriterium för maktutövning, och
därför kan det vara intressant att få kunskap om vilka kunskaper som dessa
erfarenheter representerar. Och att det därigenom blir möjligt att förvandla
erfarenhet till en sanning. I det empiriska sammanhanget, när genusfrågor
diskuteras, argumenteras ofta utifrån det som kan liknas vid en naturgiven,
klar och tydlig gräns mellan vad som är kompetens och vad som inte är
det, respektive mellan vem som är kompetent och vem som inte är det.
Som jag förstår det föreställer sig flera av de intervjuade personerna, att
denna tydlig gräns existerar och att styrning mot jämställdhetsmål rör sig
om att överträda denna avgörande gräns för kompetens. Det ska förstås
som att statsmakterna i vissa fall försöker skapa möjligheter för icke-
kompetenta kvinnor att få tillträde till tjänster i akademin. För skulle kvin-
norna vara kompetenta, då skulle de ju kunna gå den vanliga vägen.

Jag måste tillstå att jag så här i analysfasen sörjer över att jag i intervju-
andet inte mer uppehållit mig vid frågor som hur man definierar begreppet
”kompetens” just i det här sammanhanget, och jag kan tydligt se att jag
delvis medverkar till en tradering av ett förgivettagande som inte är till-
räckligt grundligt utrett. Jag tvingas behandla en del av utsagorna som om
jag och intervjupersonerna implicit är överens om vad det är att vara kom-
petent och vilka betydelser som skrivs in i det begreppet.



282

Jag har dock i avsnittet ”Kvalitet på styrelsens agenda” berört att det
finns skamfläckar i vår nutidshistoria som visar att akademins kvalitetskon-
troller, om vilka som kan anses vara kompetenta i olika avseenden, just
handlar om bedömningar och tron på att ett objektivt system existerar.576

Det är just denna tro som jag möjligen hade kunnat analysera på ett bättre
sätt.

Under intervjuandet uppträder ett fenomen som jag identifierar som ”ett
ridderligt försvarande av redan etablerade akademiska kvinnor”. Aktörer-
na säger sig värna om de kvinnor som redan nått sina akademiska positio-
ner på naturlig väg. Samtidigt beskrivs hur felaktigt det skulle vara att ska-
pa lättare vägar eller att få tjänster endast för att man har ett visst biologiskt
kön. Det strider mot samma naturlag.

För det är ingen som helst tvekan om att majoriteten av kvinnorna inom vår fa-
kultet tycker hemskt illa om det här och vill inte specifikt blir utsedda till pro-
fessorer bara för att dom är kvinnor […] dom vill i stället öppna sig för kon-
kurrens.

[…] Jag anser inte att man ska lösa den bristen genom att bara rakt upp och
ner säga, okey nu får du och du bli professor. Men däremot menar jag att det
är en vits med att utnyttja den här befordringsreformen som vi nu ändå har och
som vi ska hantera på ett så kompetent vis som möjligt. Den ska vi utnyttja för
att se vad vi kan göra.

[…] De kvinnliga professorerna som jag känner har en hårdare attityd. Det är
ett otroligt skifte i värderingar som har gått mellan min generation. Man vill
inte höra talas om kvoteringar. Man blir arg: man känner inte igen att man är
manipulerad. Det är en helt ny attityd och dom är väldigt uppretade. Jag tänker
av egen kraft och skicklighet klippa dom här tjänsterna om tio år, men då är
det för sent va. Vi har en oerhört differentierad syn bland kvinnorna. Kvinnor-
na är ju stenhårda, främst mot sina systrar.

Jag tillämpar inte positiv särbehandling i någonting jag hanterar. Jag förmedlar
inte dom budskapen heller. Jag förmedlar budskapet att vi ska ut och leta efter
duktiga kvinnor inom olika områden och självklart då fylla upp det. Jag för-
medlar det väldigt starkt och det är primärpolicyn.

Statistiskt sett är män och kvinnor lika duktiga ”i någon slags fallande
skala” och man gör ett misstag om könssegregeringen fortsätter, menar en
av dekanerna. Därför måste man i en övergångsfas också styra med biolo-
giska förtecken, även om det inte finns någon specifik ”kvinnlig kompe-
tens”, det som brukar kallas för ”särartstänkande”. Vi har på sikt inte råd
att gå miste om väldigt duktiga människor, när man samtidigt får in ”en

                                                
576 Christine Wennerås och Agnes Wold (1997).
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massa dumma grabbar som inte borde vara här”. Jag förstår det som ett
uttryck för ett ”likhetstänkande”.

Flertalet av kollegorna vittnar också om det besvärande i församlingar
som domineras av det ena eller andra könet. ”Det är ingen tvekan om att
det är berikande för diskussionen och för beslut, med blandning.” Däremot
diskuterar man inte hur en sådan förändring skulle kunna åstadkommas.
”Det finns ett egenvärde i att man på alla nivåer har mer påtaglig köns-
blandning än vad jag har sett […] Men det problematiska med den statliga
styrningen är att statsmakterna lägger på oss att vi ska prestera så och så
mycket kvinnor.” Visserligen finns det många ”bra kvinnor”, och många
av dem skulle säkert klara de nya utmaningarna, ”men man ligger efter i
tiden”, eftersom rekryteringsbasen inte riktigt räcker till. Dessutom har
kvinnor helt andra problem än män, som kan kopplas till den sociala sfären.

För dom har lite andra förutsättningar än män, det ska vi acceptera. Det är fak-
tiskt kvinnor som föder barn. Det är ett ofrånkomlig faktum och det är ingen
som helst tvekan att det har ett inflytande på deras karriär. Och det ligger på
oss att försöka minimera så mycket vi kan. Dom tappar tempo. Det är bara att
räkna artiklar. Det syns direkt […] Vad som behövs är dagisplatser och pig-
avdrag och en jädra massa såna där praktiska problem.

Vad som karakteriserar den här typen av utsagor är att man är välvilligt
inställd till kvinnor, men att problemen med den ojämna biologiska köns-
balansen ses som en konsekvens av en naturlig ordning, eller att problemen
förläggs utanför akademin. På så sätt görs den ogripbar för styrning inom
den aktuella praktiken och det som skulle kunna utgöras av en intern re-
flektion över vad man kan göra åt den saken, görs till ett problem för
”några andra”. Det som jag behandlat som ”the Pipeline Fallacy” och att
jämställdhet nog kommer att uppstå så småningom. Men inte just nu.

Den problematiken, med vad som görs till ”utanför” eller ”innanför”
det vi kallar för samhället, har jag behandlat i det teoretiska kapitlet, i kapi-
tel 7 och i avsnittet ”Styrelsen, staten och samhället”. Där visar jag hur
man väljer att konstruera den akademiska praktiken som någonting
”utanför samhället” utifrån föreställningar som att ett sekulariserat sam-
hälle skiljer mellan företeelserna stat och samhälle.

En rad alternativa och historiska bilder av kvinnors upplevelser av prak-
tiken Lunds universitet ges i en förhållandevis nyutgiven antologi.577

Möjligen kan det som här beskrivs ge förståelse för vad som utspelar sig i
den studerade praktiken även i vår tid. I ett historiskt perspektiv upplever

                                                
577 Christina Carlsson Wetterberg och Göran Blomqvist (2000).
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kvinnliga studenter spänningar mellan särarts- och samartsperspektiv.578

De upplever en motsatsställning mellan intellektualitet och kvinnlighet,
vilket antas hänga samman med en uppfattning om att den kvinnliga
kroppsliga konstitutionen sätter gränser för en intellektuell förmåga.579

Under åren har det också diskuterats om man inte borde inrätta särskilda
universitet för kvinnor, eftersom de inte passar in i det hårda, konkurrens-
betonade livet vid universiteten.

Att det skulle vara biologiska faktorer som ligger bakom det som i da-
gens verklighet beskrivs som kvinnors ”förskjutna karriärer” eller benä-
genheten att indela kvinnor och män i olika ”åldersklasser” kommer delvis
fram under intervjuerna. Det går inte att styra könsfördelningen på det sätt
som förre utbildningsministern eftersträvade, eftersom ”det inte går att
blunda för att män och kvinnor och flickor och pojkar har olika förutsätt-
ningar”. Vad de riktigt består i lyckas jag inte bli klar över och kopplar till
den poststrukturalistiska diskussionen, att de förutsättningar som vi gene-
rellt tilldelar det ena eller andra könet har att göra med det som just ”skrivs
in”, och inte med någonting som skulle vara sant i något stags verklig be-
märkelse. Dvs. de försanttaganden som sagesmännen i det här fallet gör om
kvinnors och mäns förutsättningar.

Studeranderepresentanterna i styrelsen uppfattar att flera av den tidiga-
re utbildningsministerns reformer från jämställdhetssynpunkt är ”hemskt,
hemskt bra, men så länge som dom är underfinansierade så riskerar dom att
slå åt andra hållet”. Samma reformer betraktas av en annan ledamot som
”urkorkade” och när det i styrelsen funnits utrymme att diskutera jäm-
ställdhetsperspektiv eller snedrekrytering så framhålls ofta att saker och
ting måste ha ”sin naturliga ordning”. Då protesterar studeranderepresen-
tanterna, eftersom de ser ordningen som självproducerande och ”att män
väljer män”. ”Men dom har bestämt att det inte är så, för dom är ju så otro-
ligt objektiva.” Alltså ett uttryck för den homosocialitet som jag med stöd
av Jordansson diskuterat.580

I styrelsens diskussioner kring de nitton procent professorer som Lunds
universitet förväntas nå upp till, så ”suckar alla och tycker det är så tråkigt.
Varenda, varenda, varenda gång […] och jag har ingen aning om hur vi ska
lösa detta.” När jag hör mig för om kvotering möjligen kan tänkas vara ett

                                                
578 Se Else-Britt Löfdahl ( 2000) s. 64.
579 Se Cecilia Gagné (2000) s. 76 ff. Se även inledningskapitlet, där jag med stöd av
Ann-Sofie Ohlander (1994) och i avsnittet ”Historien om universitetet som idé och
/eller organisation”, beskriver hur möjligheterna öppnas för kvinnor att söka profes-
surer, men hur kvinnor i allmänhet jämförs med en medelmåttig manlig professors-
kandidat.
580 Birgitta Jordansson (2000).
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alternativ, avfärdas det med hänvisning till kvalitetsaspekter. Även ordfö-
randen är ”inte beredd att göra avkall på kvaliteten” för att man ska nå
upp till procentmålen, men däremot att stödja förslag ”om det handlar om
marginella skillnader”.

Som jag förstår skriver man i begreppet kvalitet in ”att man kortsiktigt
utnämner de bästa tänkbara professorerna man överhuvudtaget kan”, me-
dan det långsiktigt rör sig om ”att arbeta på att göra basen bredare”. Up-
penbarligen även då med nuvarande procedurer för urval och nuvarande
sammansättning av urvalgrupper. Studenterna vill också mer beskriva det
som ett rekryteringsproblem än som ett diskrimineringsproblem och att det
skulle vara ”att svära i kyrkan” att ta hänsyn till jämställdhetsaspekter just
vid rekryteringar.

När man använder sig av argument som att kompetens går före allt annat
så innebär det i princip att det inte finns kompetenta kvinnor. Problemet är
därför ”gigantiskt”. Även i det här sammanhanget förläggs problemet nå-
gon annanstans. Styrelsen lägger det på fakulteterna eller hos ledningen,
som ”verkligen borde ta fram den strategi man fått i uppdrag av styrelsen
att formulera”. Jag förstår det som motsatsen till att ”låta saker växa fram i
sin naturliga takt”.

Verkställigheten äger ju ledningen. Vi diskuterade alla strategifrågorna utifrån
någon slags processtyrning och ett område var det här med manligt och
kvinnligt på ledande poster. På alla punkter tog vi någon form av gemensam
ställning. Det utformades inte som någon form av beslut. Men vi var överens
om en gemensam arbetsordning.

Bland de möjligheter som styrelsen har är att begära diskussion, identifiera
och eliminera de barriärer som finns. Men det kan också ingå i ordföran-
dens uppgifter ”att prata i enrum med motståndare”. Men däremot, att –
som man i vissa sammanhang föreslår – ta fram policydokument eller styra
på annat sätt betraktas som ett lönlöst företag. Policydokument når sällan
ner i organisationen, och för det mesta har de ingen som helst påverkan på
det interna institutionsarbetet.

Ett stort problem anses också vara att man inte känner något starkt in-
ternt stöd och särskilt inte från något ”avantgarde” av kvinnliga företrä-
dare. ”Dom är inte precis några som går i spetsen för det där med jämställd-
het.” Möjligen kan man tolka det som ett uttryck för det Lindgren beskri-
ver som ”bidrottningsfenomenet”, en av de strategier som kvinnor tar
sig/män ger, när kvinnor verkar i mansdominerade miljöer. Ett exklusivi-
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tetsbeteende som konstruerar en viss kvinna till unikum,581 vilket motver-
kar en jämställdhet i vidare bemärkelse som fler än de ”unika” omfattas av.

Men även dekaner och dekanrådet kan vara ett problem. Inom vissa
sektorer kan det ta tjugotalet år för att få fram ”folk av andra könet”. Men
”statsmakterna vill gå snabbare fram än vad som är bra för sakens skull, då
är det lättare för staten att ge sig in i styrningen av vilka som ska bli deka-
ner”. Utsagan är intressant mot bakgrund av det jag vid åtskilliga tillfällen
har diskuterat, att fakulteterna och dekanrådet inte anses vara gripbara för
styrning, inte ens genom det statliga Regleringsbrevet.

Ordföranden vill tillsammans med rektor, när det blir dags för nyval, ge
sig på den typen av styrning och försöka få fakulteterna att välja en eller
två kvinnor till dekaner. Ett brott på en kollegial tradition kan tyckas. Men
här är de viktigaste kvalifikationskraven att man kan leda och samarbeta
och kravet på att vara professor har ingenting med det att göra, menar ord-
föranden. Frågan är hur initiativet kommer att uppskattas av företrädare för
den akademiska kollegiala kulturen, vilken av en styrelseledamot karakteri-
seras som ”motspänstig”.

Det skulle kännas bra om universitetet hade en annan spridning, dvs.
fördelning efter biologiskt kön, menar en av de intervjuade. Men jag upp-
manas hålla i minnet att det i alla andra samhällsstrukturer ser ut på liknan-
de sätt och att kvinnorna för det mesta är underordnade.

Jag tror att det första kvinnorna kommer på hum- och sam-området. Men ef-
tersom det fortfarande är starkt styrning från norr, så har jag svårt att se hur
dom ska hävda sig när det både finns en annan uppfostran och vilket utrymme
man tar sig, och dessutom inte har en tradition att slå näven i bordet.

Sammanfattande kommentarer

I den mosaik av skilda intressen som styrningspraktiken vid Lunds univer-
sitet utgör, möts en mängd olika styrningsrationaliteter som bland annat
märks i hur öppenhet och avvikande mening kan verbaliseras. Jag tycker
mig se hur statlig styrning via regelsystem och mål- och resultatstyrning
ofta utövas i namn av skattebetalarna eller demokratin och mer eller mindre
implicit därför inte bör ifrågasättas. Gör man det är risken stor för att man
utmålas som en ”luddig”, odemokratisk, kulturkonservativ och/eller inåt-
vänd bakåtsträvare.

Ordföranden och styrelseledamöter som hämtats från världen utanför
akademin framhåller, att den styrning som näringslivet tillämpar skulle uni-

                                                
581 Gerd Lindgren (1985).
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versitetet må väl av att ta till sig. Något som även den förre universitets-
kanslern gav uttryck för. Men frågan är om det i båda fallen möjligen
handlar om uttryck för några av de liberala rationaliteter för styrning som
nu opererar i både stat och näringsliv.

Studeranderepresentanterna förefaller vara de som reagerar mest nega-
tivt på den kollegiala kulturen och strävan efter att komma fram till kon-
sensus i styrelsens beslutsprocesser. Det framgår bland annat av utsagor
som att mötesformalia inte beaktas på det sätt man möjligen är van vid från
studentpolitiska sammanhang. Jag tolkar det delvis som ett uttryck för ett
funktionalistiskt ideal.

Studenterna är också kritiska till hur oenigheter hanteras i styrelsen och
här får de stöd av en allmänföreträdare som menar, att man till nöds kan
utse en påve på det vis man gör, men att ett konsensusförfarande inte är
nödvändigt i några andra sammanhang. Därigenom skriver såväl studeran-
derepresentanterna som den här ledamoten in, att det ”normala” är ett om-
röstningsförfarande och att det som eventuellt sker i den aktuella styr-
ningspraktiken är något som avviker från den normaliteten. Några av de
andra intervjuade menar emellertid, att konsensusprincipen inte alls är för-
härskande i styrelsens praktik.

Som jag tidigare berört är det möjligen mindre intressant om det förhåller
sig på det ena eller andra sättet, utan att man i konstruktionen av normen
för likhet skapar ett utrymme för någonting annorlunda än det genomsnitt-
liga och normala. Det innebär för den här studerade praktiken, att det inte
finns någonting som är mer normalt än någonting annat och att det som
görs normalt är vad styrelseledamöterna själva konstruerar. Vare sig det
gäller antaganden om att ett omröstningsförfarande skulle var mer normalt
än att söka komma fram till konsensus, eller när det exempelvis gäller att
hantera oenighet i styrelsens praktik.

Möjligen kan också personliga politiska preferenser tänkas ha att göra
med den styrningsrationalitet man själv skriver in sig i, liksom den profes-
sionernas styrning som framförallt Osborne analyserar och som i den här
praktiken benämns som kollegial styrning. En styrning som i andra prakti-
ker ofta beskrivs som expertvälde, men som på ett helt annat sätt än förut
granskas i en avancerad liberalism.582

Ett liknande resonemang skulle för övrigt kunna föras när det gäller po-
litiska styrningsrationaliteter eller det som beskrivs som näringslivets styr-
ningsrationaliteter, vilka båda i den empiriska verkligheten ställs i motsats-
ställning till den kollegiala rationaliteten. Att det sedan inte råder så stor

                                                
582 Thomas Osborne (1995).
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enighet inifrån praktiken dekanrådet har bland annat framgått av tidigare
kapitel. Dessutom kan det finnas utrymme för allianser mellan den kollegi-
ala styrningspraktiken och andra, som gör att den kollegiala styrningens
primat kanske inte så entydigt kan tolkas eller hävdas.

Jag skriver i inledningen till det här kapitlet, att jag under den empiriska
fasen och av en mängd olika samverkande skäl får möjlighet att närmare
studera exempel på disciplinering av interiören i organisationen och med
vilka politiska teknologier det görs. Visserligen berör disciplineringen frå-
gor av olika karaktär, men jag väljer i det här sammanhanget att betrakta
dem på ett likartat sätt i styrningshänseende, utifrån frågor som hur styr-
ning kan tänkas gå till i den aktuella praktiken.

Den första disciplineringsprocessen identifierar jag som styrning genom
besparingar och den andra som styrning mot jämställdhetsmål. Mitt intresse
riktas mot hur styrande dekanrådets ställningstaganden uppfattas som i
styrelsens praktik och mot motsatsen, hur dekanerna föreställer sig att sty-
relsens ställningstaganden hanteras inom dekanrådet och egna fakultets-
områden. Jag har ett liknande intresse för relationen mellan studentrepre-
sentanterna och deras olika praktiker; i styrelsen, där de bland annat möter
rektor och två dekaner i form av lärarrepresentanter och emellanåt också
en universitetsdirektör; samt i de egna studentleden.

Bland de första argument jag möter är en kritik mot ledningen, både för
att den är för lam och för följsam mot statsmakternas intentioner. Oberoen-
de av vilket, så gör man sig härmed till en del av vad som är ”normalt” och
vad som inte är det och en av de bilder som framträder kan beskrivas på
följande sätt.

Normalt är att lojalt utföra den statliga styrningen och satsa på teknik
och naturvetenskap, liksom att förstå att vi lever i ett samhälle med krym-
pande resurser och att vi därför måste prioritera på det sätt som statsmak-
terna föreskriver. Det är normalt att förstå, att man inom vissa sektorer har
en överproduktion, inte utifrån antalet studenter som söker sig till dessa
områden, utan för att några ges legitimitet att bedöma vad som är önsk-
värt eller normalt för ett samhälle. Dessa personer tillskrivs/ger sig själva
dessutom en förmåga att kunna skåda in i framtidens kommande behov av
arbetskraft.

Rose beskriver hur man i övertygandeprocesser och med politiska tek-
nologier gör praktikens företrädare förmögna att styra sig själva på det sätt
som statens företrädare önskar. Översatt till den här praktiken handlar pro-
cessen bland annat om de mekanismer som behandlats i kapitlet om de
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identitetsskapande processerna.583 Dvs. att argument som framförs till-
skrivs olika vikt bland annat beroende på vad som konstrueras vara viktigt,
respektive mindre viktigt, och vem som ges kompetens nog att göra dessa
bedömningar.

När det gäller styrning mot vissa jämställdhetsmål och att Lunds univer-
sitet ska ha uppnått en viss procentandel kvinnliga professorer, får jag möj-
lighet att följa den processen som en återkommande punkt på dekanrådets
agenda under hösten 1998 och senare följa upp problematiken i form av
enskilda intervjuer under våren därpå. Utgångspunkten är, som jag uppfat-
tar det, att man i den statliga styrningen förutsätter att den ojämna biolo-
giska könsfördelningen som bland annat Lunds universitet uppvisar, bör
ersättas av en annan fördelning, som bättre stämmer överens med den bio-
logiska fördelningen mellan män och kvinnor i den totala populationen.
Alltså en form av biopolitisk styrning som går ut på att styra i namn av den
moraliska termen ”rättvisa”.

Som jag uppfattar styrningssträvandena är det just målstyrning som i det
här sammanhanget blir det verktyg som förväntas leda fram till det önsk-
värda. Men till skillnad från hur beställningen från statsmakterna uppfattas
när det gäller besparingarna, vänder man sig i den aktuella praktiken mot
den statliga styrningen när det gäller jämställdhet, trots att målet finns for-
mulerat i det statliga Regleringsbrevet. Mål- och resultatstyrningen funge-
rar uppenbarligen inte när det gäller jämställdhet.

När problematiken diskuteras under intervjufasen blir jag upplyst om att
det rör olika saker och att jämförelsen haltar. I det ena fallet rör det sig om
ekonomi och i det andra fallet är det mera odefinierbart vad konsekvensen
blir om man inte lever upp till de statliga intentionerna. Åtminstone inte på
kort sikt och inte på det omedelbara sätt, som när det gäller besparingarna.
Det jag beskrivit som att modellen med mål- och resultatstyrning inte fun-
gerar inom det aktuella politikområdet. När det gäller kvinnor och akademi
bör man snarare gå samarbetsvägen om man ska komma någonvart internt,
särskilt med tanke på att förklaringarna till att det ser ut som det gör finns
att hämta utanför akademin.

Min erfarenhet från att själv vara verksam i akademin säger mig, att man
i den allmänna retoriken kring denna ofta talar om strukturer som diskrimi-
nerar och diskvalificerar kvinnor, just för att de är kvinnor. Men med en
poststrukturell ansats använder man sig inte av argument som att organisa-
tioner är patriarkat och att vissa intressen gynnas framför andra. Butler fö-
reställer sig att det alltid finns möjligheter att erbjuda motstånd och att varje

                                                
583 Nikolas Rose (1999b).
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diskurs eller praktik innehåller möjligheter till nya definitioner och omtolk-
ningar.584 I det teoretiska kapitlet är jag också inne på hur Foucault förne-
kar synen på liknande grundläggande auktoritetsstrukturer.585 Makt be-
står snarare av en mångfald av motståndspunkter som inte enbart går att
härleda till principer eller generella lagar.

Men när styrning i den avancerade liberalismen analyseras av Foucault,
Rose och andra söker man identifiera samhällets olika sfärer i form av
marknad, medborgare och civilt samhälle och av dess ekonomiska proces-
ser i relation till de intressen som drivs av olika individer och grupper. Till
skillnad från ett kommunitaristiskt eller radikaldemokratiskt perspektiv in-
tresserar man sig även för att begränsa politiska auktoriteter, vilket kan
vara intressant mot bakgrund av att ”målstyrningen mot en jämnare biolo-
gisk fördelning är oerhört påverkande för såväl de dagliga diskussionerna
inom fakulteterna och vid professorstillsättningar”. I de allra flesta fall
tycks politisk styrning mest ses som en klåfingrighet, åtminstone i den här
studerade praktiken.

                                                
584 Judith Butler (1999).
585 Michel Foucault (1983).
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KAPITEL 9: Ledarskap i den akademiska
praktiken

Inledning

I kapitlet om de identitetsskapande ritualerna har jag utifrån en poststruk-
turalistisk ansats behandlat hur individerna i det empiriska materialet ”klär
på” begrepp som ledare. Mitt intresse handlar om vilka diskurser som ver-
kar i den skapelseprocessen. Min utgångspunkt är att ledarskap huvud-
sakligen åstadkoms av den som får förtroendet att leda, men i samverkan
med den eller dem som kan tänka sig att ledas av denna person. Vilken be-
tydelse det förtroendet kan tänkas ha, diskuteras bland annat i ”Styrning i
namn av kvalitet”.

Som en konsekvens av att se konstruktionen ledarskap som någonting
relationellt, kan det uppfattas som en brist att de empiriska studierna inte
omfattar den andra polen av ledarskapet, de ”leddas” perspektiv.586 Att
studien skulle bli mera sann i något slags verklig bemärkelse om det hade
beaktats. Men en sådan förväntan kan också ses som ett uttryck för det
dualistiska i det moderna projektet, att studier av makt måste ses som ett
förtryck av en ”högre” nivå mot ”lägre”. Min ansats vill jag snarare ut-
trycka som ett intresse för hur aktörerna i den aktuella styrningspraktiken
ser på den makt och styrning som utövas av dekanråd och dekaner, just i
relation till styrelsen och universitetsledningen och till den mängd av rela-
tioner som där utvecklas.

I det kapitel som nu följer frågar jag mig vad som kännetecknar en leda-
re, hur makt skrivs in som möjlighetsvillkor i de olika ledarskapsmanda-
ten. Här anknyter jag till det teoretiska kapitlet och till hur Clegg menar att
alla organisationer innehåller sina speciella former för kommunikation och
strategiska handlingar och att syftet är att styra i vissa bestämda riktning-
ar.587 Möjligen antyds en nyansskillnad till Foucaults beskrivning av makt,
som inte har någon särskild lokalisation och plats utan kommer överallt
ifrån. Jag anknyter också till Townley och att man inom ”Human Resource
Management” ofta utgår ifrån instrumentella och tekniskt administrativa
frågor när man föreställer sig objektiva tekniker för att uppnå vissa be-

                                                
586 En sådan dualistisk utgångspunkt hänger ihop med ett emancipatoriskt, kritiskt
eller hermeneutiskt perspektiv och syftar ofta till att klarlägga relationen och maktut-
övningen från chefen över den anställde, eller att den anställde ska befria sig från den
maktutövningen.
587 Se Stewart R. Clegg (2000) s. 43.
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stämda mål.588 Det Rose beskriver som att man legitimerar ett särskilt tän-
kande om människan och hur hennes inre görs till företagsamhet.589

I intervjuerna tycks det vara ofrånkomligt att komma in på vad som
kännetecknar ett ledarskap i näringsliv och industri, liksom att akademin
antas ha en del att lära av den styrningspraktiken. Möjligen är skälet att
det finns aktörer på problemformuleringsarenan som uttrycker sig på det
viset. Exempelvis den förre universitetskanslern.

Men som jag tidigare berört, borde jag bättre ha rett ut vad personerna
skriver in i flera av de centrala begrepp som de använder och som kommer
fram i mina studier. Den tolkning som jag i analys- och skrivfas tvingas till
innebär bland annat, att det ledarskap som intervjupersonerna hävdar bli
tillämpat i näringsliv och industri mer eller mindre görs synonymt med vad
man skriver in som managementledarskap i akademin. I avsnittet
”‘Organisation och management’ som disciplin- och/eller erfarenhetskun-
skap” reder jag ut hur detta s.k. managementledarskap och andra ledar-
skapsbegrepp kan definieras.

Både i den här studien och i min licentiatavhandling har jag behandlat
hur flera aktörer på ”problemformuleringsarenan” karakteriserar kollegialt
arbetssätt som onödigt tidskrävande. Men utifrån utsagorna i det här empi-
riska materialet har jag förstått att en utbredd uppfattning tycks vara att
det är någonting specifikt med det akademiska ledarskapet, men att det inte
alltid är så lätt att förklara. Täljedal uppmärksammar i artikeln ”Försvara
disputationens kultur!” villfarelsen att kollegialitet med automatik skulle
innebära konsensus, när det snarare bör ses som ett uttryck för en kritisk
kollegialitet.590

Jag har också i det teoretiska kapitlet diskuterat, att man i det s.k. kun-
skapssamhället konstruerat en mängd olika verktyg som förväntas använ-
das av ledarna i styrningens disciplineringsprocesser och att verktyget
framför andra heter kommunikation. Här knyter jag an till Roses beskriv-
ning av paradigmskiftet mellan taylorismen, ”Human Resource Manage-
ment” och senare styrningsrationaliteter och hur kommunikation kan be-
traktas som ett intresse både för sociala funktioner och för effektivitet.591

Översatt till den här styrningspraktiken frågar jag mig vilka uttryck som
går att finna för försöken att modifiera beteenden i vissa bestämda rikt-
ningar, särskilt när det gäller jämställdhetsfrågor. Jag intresserar mig vidare
för hur förhållandet med en kvinnlig rektor i en för övrigt mansdomine-

                                                
588 Se Barbara Townley (1994) s. 9.
589 Se Nikolas Rose (1999a) s. 59.
590 Inge-Bert Täljedal (2000).
591 Nikolas Rose (1999a).
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rad miljö kan tänkas inverka i processen för hur de olika ledarskapsrol-
lerna konstrueras, liksom för vilka mandat som skrivs in och vilka ratio-
naliteter som ingår i de skapelseprocesserna.

I avsnittet ”Disciplinering genom management” bygger jag vidare på de
frågor som initierats i föregående kapitel, om man som ledare kan vara
management- och kommunikationsinriktad på samma gång och hur man
reflekterar över konstruktionen ”överblick över helheten”. Jag intresserar
mig för hur rektor förhåller sig till den problematiken och ställer det i rela-
tion till hur det kommer sig att några av dekanerna konstruerar sig själva
som managementledare, men väljer att betrakta rektors ledarskap på ett
annat sätt. I sammanhanget kommer jag osökt in på Foucaults tankar om
inneslutning och uteslutning och en legitimitetsdiskussion som handlar om
vilka som görs kompetenta i en viss bestämd mening och vilka som hamnar
utanför. Med andra ord, vad som tillmäts betydelse i den processen.

Vid flera tillfällen och i ”Styrning i namn av helhet och parametrar” har
jag varit inne på att det i styrningen av den nu aktuella praktiken finns en
rad olika styrningsrationaliteter som ligger vid sidan av varandra och ver-
kar parallellt. Jag har också berört hur akademin i en vidare bemärkelse
reagerar på förhållandet med externa styrelseordförande, en fråga som även
tas upp i det här sammanhanget. Mina frågeställningar rör föreställningar
om möjligheterna för en extern ordförande att få intern legitimitet och
hur man ser på frågan om vem som är lärosätets primus inter pares.

Slutligen intresserar jag mig för hur olika styrningsrationaliteter inver-
kar i de olika ledarskapsmandatens inskrivna möjligheter och om ledar-
skapsmandatet skiljer sig. Om det är en skillnad i ledarskapet utifrån rek-
tors-, prefekt- eller dekanrollen och om det kan tänkas ha att göra med fa-
kultetstillhörighet, interaktion med aktörer i samhället, allianser av olika
slag. Eller om det möjligen kan vara som Foucault föreställer sig, att makt
även i ledarskapets utövande skapas i varje ögonblick och kommer överall-
tifrån.

Hur styrningspraktiken tas i anspråk

Disciplinering genom management

Dekanerna karakteriserar rektors styrningsuppdrag som att universitetsge-
mensamma frågor måste läggas fram på ett sådant sätt att människorna inte
upplever det som om de får frågorna ”nerkörda i halsen”. Det påstås ha
med den akademiska autonomin att göra. Men samtidigt hänvisar man tan-
keväckande nog till en politisk folkrörelse med förankringstraditioner:
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”man måste som socialdemokraterna ha rådslag och lyssna på rörelsen”.
Man uppfattar således att rektor har ett representativt mandat, vilket har
betydelse för hur man ser på den nya ordning där regeringen utser både
rektorer och ordförande i styrelserna.

En klok rektor tar inte upp förslag till styrelsen om hon inte vet att hon
har dekanrådet med sig. Däremot är det fullt tillåtet att använda sig av de-
kanrådet för att verifiera sina egna uppfattningar och att framföra rådets
uppfattningar som sitt eget förslag. Dekanernas uppfattningar kan med
fördel användas som ”maktargument”, vilket ska förstås nästan lika med
lag. Det innebär bland annat att man inte kör över dekanrådet, att rådet har
en strategisk uppgift att styra universitetet tillsammans med rektor, att de-
kanerna har disciplinkunskap och därför är de chefer som direkt bör styra.
Dem man måste lyssna på, som studentrepresentanterna säger. Möjligen
kan man tolka utsagan som att dekanrådet är en liberal konstruktion i de
nya rationaliteterna för styrning.

Huruvida ledarskapet i akademin kan liknas vid en generellt ledarskap i
företagsvärlden är en fråga som upptar en stor del av utrymmet under in-
tervjuerna. Möjligen kan man tolka det som ett uttryck för motstånd mot
de nyare former av styrning som även staten använder sig av i den avance-
rade liberalismen, vid sidan av den traditionella regelstyrningen. Några ut-
trycker det som att man ”i tiden” känner att man pådyvlas ett slags mana-
gement trots att det inte går att styra en kollegial organisation på samma
sätt som man styr ett företag. Åtminstone inte de personer som är uppvux-
na med helt andra villkor och sätt att resonera. Samtidigt kan man enligt
mitt synsätt just betrakta dekanrådets maktutövning som en management-
styrning, en problematik som jag återkommer till i det avslutande kapitlet.

Vad detta management kan tänkas bestå i kan man få en antydan om,
genom att ta del av en rapport från lärosätet. Visserligen efter det att de
empiriska studierna är avslutade, men som kan antas ha opererat i den ak-
tuella praktiken just under den tidsperiod som studien avser.592

                                                
592 Se Lars Haikola (2000). De sju teser för ledarskap som upprättas vid Lunds uni-
versitet innebär i korthet: Decentralisering och avreglering ställer högre krav på led-
ning och ledarskap och därför måste universitetet förstärka och tydliggöra lednings-
och ledarskapsfunktionerna. De ska utgå ifrån en professionalism som man erhåller
genom akademisk verksamhet. I kompetensen ingår personliga egenskaper som att
vara en ”klok människa”, och som tillägnas eller tränas genom ledningsutvecklings-
insatser. Av rättvise- och demokratiska skäl ska universitetet även verka för fler kvin-
nor i ledningsposition. I ett målstyrt system ställs krav på att formulera strategiska och
långsiktiga mål, i annat fall kan den administrativa ledningslinjen dominera. Ledare
ska hantera, uppmuntra komplexitet, motsättningar och kaos, och få det akademiska
subjektet att styra sig självt på ett förväntat sätt (min kommentar).
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De ”nya” rationaliteterna som man tycker sig se är att rektor alltmer
börjar ses som ett slags ”VD, en bland många VD:ar för Utbildningssveri-
ge”, där vi har en minister som är styrelseordförande och skickar ut direktiv
till de olika verkställande direktörerna. ”Tanken är väl, att det ska rinna
genom hela systemet och att det ska utgå signaler till oss”. Jag utläser här
en hierarkisk tanke och att styrning lika gärna kan handla om vilken statlig
eller näringslivsinriktad verksamhet som helst, något som ligger väl i linje
med det Hultqvist kommer fram till i sin studie om skolpolitiken.593 Men i
den rationalitet för styrning som i det här fallet skrivs in tilldelas det biolo-
giska könet en särskild betydelse.

Det är intressant att industrin också börjar intressera sig för detta, en kvinnlig
dialogiserande ledarstil. Jag tror även industrin och samhället utanför skulle ha
viss glädje av att tänka mer i akademisk konsensualitet. Jag är inte säker på att
man kan säga att alla kvinnor gör si och alla män så, men jag tycker i alla fall
att det förmodligen återspeglar en mer dialogiserande ledarstil. Och det tror
jag faktiskt är väldigt bra. Dagens förhärskande ledarstil är alldeles för mycket
ledare och alldeles för lite samtalspartner.

Citatet väcker onekligen en mängd funderingar, både när det gäller den
kommunikativa rationaliteten och det som konstrueras som ”sant kvinn-
ligt”. Jag tolkar det som ett uttryck för ett särartstänkande.

För att börja med det kommunikativa: Då det framgår av föregående
skrivningar att ”kollegialt arbetssätt är onödigt tidskrävande” och att de-
kanrådet i många stycken framstår som ett samtalsorgan, kan man natur-
ligtvis fråga sig var smärtgränsen går för kommunicerandet. Frågan är ock-
så hur ett utökat kommunicerande passar vår tids filosofier för styrning.
Som jag förstår mina intervjupersoner, finns det några som menar att smärt-
gränsen redan är nådd. Samtidigt kan man fråga sig, när det finns andra
som inte är nöjda på den punkten, om det har med konstruktionen av vad
olika personer skriver in i ett ledningsmandat att göra, eller om ”för myck-
et” eller ”för lite” har något att göra med den kvantitativa tid som läggs
ner på kommunicerandet.

När Rose beskriver paradigmskiftet mellan taylorismen och ”Human Re-
sourse Management”, talar han om att kommunikation i den senare styr-
ningsrationaliteten handlar om ett intresse både för sociala funktioner och
för effektivitet.594 Från en sådan utgångspunkt kan det som verbaliseras i
citatet uppfattas som att sagesmannen, möjligen i brist på dialog och kom-
munikation, inte är klar över målen och intentionerna för verksamheten

                                                
593 Kenneth Hultqvist (2002a).
594 Nikolas Rose (1999a) s. 71.
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och/eller att personen i fråga inte upplever delaktighet och kontroll. Jag
slås dock av det motsägelsefulla, när sagesmannen samtidigt talar om en
”kvinnligt dialogiserande ledarstil”, vilket jag tolkar som en riklig kommu-
nikation. Rose beskriver också hur styrning i ”Human Resource Manage-
ment”-filosofi bygger på en ekonomisk logik, medan individernas hand-
lande mera är beroende av en känslomässig logik, vilket ofta antas leda till
konflikter. Individens frustration i citatet kan möjligen ses som ett uttryck
för en sådan konflikt.

På Lunds universitet har man en kvinnlig rektor som i det empiriska ma-
terialet ofta framställs som sinnebilden av den kommunikativa, relationsin-
riktade ledaren. Jag har tidigare använt mig av Butlers tänkande i diskus-
sionen om ledarskap som en påklädd, konstruerad företeelse, som vi laddar
med det innehåll och de egenskaper vi själva vill finna.595 Dvs., vi skapar
en bild av den kvinnliga akademiska ledaren och inte av hur hon är i något
slags sann bemärkelse. I det här fallet kan det lika gärna innebära att rektor
inte är tillräckligt ”kvinnlig kommunikativ” i förhållande till den här per-
sonens uppfattning om hur kvinnliga ledare ska vara, som om någonting
annat. Jag skriver mer om det i ett avsnitt lite längre fram.

När det gäller det managementinriktade ledarskapet och kopplingen till
näringslivet, så påminns jag som intervjuare om att det finns fakulteter som
ligger mycket nära näringslivet och de som ligger mycket långt ifrån. Då är
det inte så märkvärdigt att kulturerna inom universitetet är olika, att kultu-
ren hos dem som har ett nära samarbete påverkas av den relationen. Det är
kanske ett uttryck för det som jag finner när dekanerna på norr varierande
starkt framhåller betydelsen av managementledarskap, och de söderöver
knappast diskuterar företeelsen överhuvudtaget.

Popkewitz menar att management både kan handla om ett intresse för
hur man beter sig i en viss praktik och om att påverka enskilda individers
attityder och värderingar. Konstaterandet kan möjligen uppfattas som
självklart, men en intressant fråga som uppstår är, om och i så fall på vilket
sätt som begreppet management, respektive de begrepp som härrör från en
klassisk akademisk tradition, används i argumentationen inom de olika
praktikerna. Och kanske framförallt i det gemensamma dekanrådet.

Det får mig att fundera över möjligheterna när man som dekan säger sig
omfatta en managementfilosofi, men samtidigt hyllar det klassiskt akade-
miska. Det jag beskrivit som svårigheten att gå i riktning mot både höger
och vänster på samma gång. Frågan är hur man samtidigt som man söker
”en närmande förståelse” kan vara inbegripen i en ”övertygande-

                                                
595 Judith Butler (1999).
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process”. Uppenbarligen är det en av intervjupersonerna som funderar på
liknande sätt.

Jag tycker att det är viktigt att vi får mera av det [management] i universitetet,
men samtidigt är jag lite rädd för det. Jag tycker det är viktigt men man får inte
lägga för stor vikt vid sådana saker, som jag kanske tycker att man kanske gör
i industrin många gånger. Samtidigt tycker jag att vi är för instängda inom
universiteten […] Men ibland kan jag förstå att man tycker att vi är väldigt
slutna, när det gäller forskningen exempelvis. Det kan ibland upplevas som
forskning för forskningens egen skull.

Kommentaren om instängdhet tycks vara tidstypisk och förekommer up-
penbarligen också i skolans värld.596

Styrningskontroll; helikopterperspektiv eller panoptisk blick

Dekanerna på norr framhåller att akademin bör behålla den klassiska mo-
dellen för styrning och ledning på lärosätesnivå och att rektor bör vara mer
ideologisk än dekanerna.597 Dekanrollen beskrivs som ”den exekutiva”,
den som ”omringas av budget” och som ”baseras på kunskap om verk-
samheten”, vilket ska förstås som den disciplinkunskap som finns represen-
terad inom respektive fakultetsområden. Visserligen är verksamheten
mångfasetterad, men som dekan har man en position där en överblick över
verksamheten är möjlig.

Oftast beskrivs positionen ge ett helikopterperspektiv, och jag får svårt
att avstå från frestelsen att göra associationer till Benthams möjligheter till
överblick i sitt Panoptikon eller Taylors ambitioner att åstadkomma styr-
ningskontroll. Att den här sagesmannen använder sig av begreppet
”helikopterperspektiv”, tyder på att man omfattas av en rationalitet där
”helhetssyn” framställs som någonting önskvärt.

Beroende på betraktelsesätt väljer man att definiera en viss sorts kun-
skap som nödvändig och skriver in det i dekan- eller managementledar-
skapsmandatet. Den djupa kunskap i en specifik disciplin som finns repre-
senterad inom fakultetsområdet finns inte en gång för alla inskriven, utan
konstrueras som ett möjlighetsvillkor för det specifika ledarskapets ut-
övande. Det ska uppfattas som att en dekan kan den verksamhet som rek-
tor inte kan. Å andra sidan kan man betrakta det som nu utspelar sig, som
att de nya rationaliteterna för styrning realiseras bakvägen, en problematik
som jag diskuterar mer utförligt i det avslutande kapitlet.

                                                
596 Kenneth Hultqvist (2002a).
597 Det ideologiska bör här förstås som att man värnar en kollegial akademisk kultur.
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En invändning mot de resonemangen, som utgår ifrån att även en rektor
kan vara en managementinriktad ledare, är att rektors kompetens också
bottnar i en disciplinkunskap som finns representerad inom den verksam-
het hon leder. Men eftersom man i det här sammanhanget använder sig av
begreppet verksamhet på det sätt som Foucault beskriver som inneslutande
och utestängande, görs/blir det inte möjligt. Legitimitetsskapande är före-
ställningen att vissa personer, men inte andra, kan vara innehavare av en
viss bestämd kunskap, verksamhetskunskap, och att man med begreppet
verksamhet menar det som utförs inom respektive fakultetsområde. Genom
att skapa en yttre gräns för om man kan omfattas av denna kunskap eller
inte, konstrueras ”omöjligheten” för lärosätesledningen att vara manage-
mentledare.

Vad jag förstår av den personliga intervjun med rektor så hyllar hon i
huvudsak de akademiska idealen, att i samråd med kollegor och att i kon-
sensus komma fram till lösningar, men att ”det ligger någonting i att aka-
demin måste närma sig företagsvärlden”. Parentetiskt kan nämnas, att rek-
tor vid det sista dekanrådsmöte där jag genomför min studie delar ut en
julklapp till dekanerna; Creating Entrepreneurial Universities. Organiza-
tional Pathways of Transformation.598

Utifrån min utgångspunkt kan agerandet tolkas som att hon härigenom
överlämnar en önskad styrningsrationalitet, och rektor har också under
intervjuerna beskrivits föra in trender och tendenser från omvärlden. Bland
annat genom ledarskapsutbildningar, och det kommenteras av en av de
intervjuade på följande sätt: ”Vi har ju haft ett antal såna här konsulter som
skulle lära oss ledarstil. Det var ju rena katastrofen. Jag har aldrig varit med
om dess like.”

Förut har jag berört vad som kan tänkas ligga till grund för konstrue-
randet av Lunds universitet som en helhet, likt ett stort företag. Av en av
dekanerna på norr så får jag också veta, att det vore ett grundläggande fel
att vilja jämföra sig med ett stort globalt företag, som ofta leds av människor
som i stor utsträckning ”behärskar” verksamheten.599 I ett företag är le-
darna ofta specialiserade och ”innehar” den rätta kunskapen. Och medan
man i en global koncernledning fattar strategiska beslut kan man aldrig
göra det på ett universitet. Verksamheten är för heterogen. På lärosätesnivå
kan man inte förväntas ha någon känsla för helheten, utan måste ”hela
tiden gå ner och fråga dotterföretagen vad som är rimligt att göra”. Åter-
igen handlar det om de förutsättningar som skrivs in eller inte i ett ledar-

                                                
598 Burton Clark (1998).
599 Det ska i det här fallet tolkas som att de har disciplinkunskap.
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skapsmandat och tankeväckande är hur språket bidrar till produktionen av
en viss styrningsrationalitet.

Mot den bakgrunden kan man fråga sig hur produktionen av diskurser
slår igenom och vilka identiteter som konstrueras genom sådana framställ-
ningar. Liksom hur man som dekan ser på de olika kulturerna företag re-
spektive akademi. Vad det är som blir utanför och blir innanför och var
man förlägger sin känslotillhörighet. I sammanhanget associerar jag till föl-
jande utsaga:

Jag menar att starka ledare, eller ledarskap inte hänger på personen. Dom har
alltså modet att delegera och dom vet att dom operativa delarna ska ha hand-
lingskraft och självständighet. Modet att förhandla och modet att gå ut, utan att
hela tiden fråga pappa om jag får göra det. Då får du en starkt fakultet.

Det konsensuella ledarskapet

En fungerande kritisk kollegialitet

Man kan naturligtvis fråga sig varför det är så viktigt för några av deka-
nerna att framställa sig själva som managementledare, medan de konstruerar
rektoratet till någonting annat. ”En rektor kan egentligen inte någonting
om verksamheten och blir därför endast en figur i toppen.” ”Rektor ska
täcka allt från islamisk historia till molekylära aspekter på diabetesforsk-
ningen. Det finns ju ingen chans till detta.” Frågan är om det har att göra
med det Osborne skriver om benägenheten att skapa territorier kring sina
discipliner, att avvärja inkräktare och att göra området till något som är ex-
klusivt för behöriga.600

Jag har i avsnittet om kvalitetsfrågor berört problematiken med och
banden mellan de professionella och staten och begrundat det i förhållande
till vad Gustavsson skriver, att förändringen 1998 med en extern ordföran-
de just kan ses som en ensidig tillämpning av en managementfilosofi och
ett uttryck för misstro mot det akademiska ledarskapet.601 Men Löfdahl
och Stenqvist framhåller att det från departementsledningens sida inte
fanns någon misstro mot det akademiska ledarskapet, utan att det var sy-
stemets förmåga att klara av att fatta svåra beslut och att göra svåra priori-
teringar man ifrågasatte.602 Löfdahl citerar ”någon” som lär ha påstått att
det alltid är svårt att göra ekonomiska prioriteringar i kollegiala system och
”att ofödda ämnen inte har några förespråkare”.

                                                
600 Se Thomas Osborne (1995) s. 260.
601 Se Sverker Gustavsson (1998) s. 18.
602 Göran Löfdahl och Gunnel Stenqvist (1998).
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Det förefaller emellertid ha rått politisk enighet just kring ifrågasättandet
av det s.k. akademiska ledarskapet, såväl i samband med 1993 års reform
som under senare delen av 90-talet. Jag har också berört hur Täljedal finner
att ledarskapet visserligen är viktigt i en akademisk miljö, men att ett starkt
ledarskap aldrig kan ersätta ”vetenskapens än mer fundamentala beroende
av en fungerande kritisk kollegialitet”.603 Och att det är ett stort misstag
att tro, och sprida villfarelsen om att kollegialitet innebär konsensus. Veten-
skaplig kollegialitet innebär framförallt en kritisk diskussion och respekt för
den annorlunda tänkande och man kan mycket väl fatta majoritetsbeslut i
ett representativt organ. ”Man röstar inte om sanningen […] utan hur man
vill fördela resurser för att efter bästa förstånd närma sig den på mest effek-
tiva sätt.”

Som jag förstår skriver dekanerna på norr i ett managementledarskap in
det vi vanligtvis menar med att bestämma, fatta beslut eller utöva makt, me-
dan motsatsen, det ideologiska eller akademiskt kollegiala, uppfattas som
att lyssna och försöka komma fram till gemensamma ståndpunkter. Det jag
förut berört som distinktionen mellan en övertygande- och en förståelse-
process. I dekanledarskapet skrivs de potenta möjligheterna in, medan rek-
toratet görs konsensuellt.

Jag tror inte det kan finnas någon person som kan ha en övergripande mana-
gementfunktion över Lunds universitet och styra uppifrån och ner. Det funge-
rar inte så, det säger sig självt. Själva organisationen är inte sådan. Hade jag
suttit i [rektorsstolen], skulle jag göra det och i samma ögonblick skulle jag
omedelbart försöka bryta upp den […] får du en teknisk högskola och en me-
dicinsk högskola för sig.

Det sägs i en intervju att dekanerna på norr utsetts till dekaner just därför
att de ”har ledningsförmåga”. När jag tar upp vad man eventuellt kan
mena med det och om det eventuellt kan tänkas handla om en patriarkal
syn på ledarskap, så blir svaret: ”jo det är det ju, men det är också dom [de-
kanerna] som är dom stora fakulteterna”. Dessvärre brister jag även här i
uppmärksamhet i intervjusituationen och ber inte att få termen mer utförligt
definierad. I analysfasen går jag därför till Clegg.

The term ‘patriarchal’ refers to power relations in which women’s interests
are subordinated to interests of men […] Patriarchal power rests on the social
meaning given to biological sexual difference. In patriarchal discourse the na-
ture and the social role of women are defined in relation to a norm […] To say
that patriarchal relations are is to suggest that they exist in the institutions and

                                                
603 Se Inge-Bert Täljedal (2000) s. 15.
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social practices of our society and cannot be explaned by intensions, good or
bad, of individual women and men.604

Det är en mycket splittrad bild av akademins olika ledarskapsmandat som
framträder i det empiriska materialet, vilket kan ses som uttrycket för en
avancerad liberalism, en kritik av styrning överhuvudtaget och en ambition
att inte styra för mycket.

 Å ena sidan har rektor inte den rätta disciplinkunskapen och kan därför
inte vara managementledare, å andra sidan bör rektor just omfattas av ett
managementledarskap eftersom rollen är att samla hela universitet. Det pa-
radoxala är att utsagorna produceras i ett och samma dekanråd; och ett
som beskrivits som väsentligen vara överens i de avgörande frågorna. Nå-
gon av de intervjuade uttrycker det som att man under den Unckelska pe-
rioden accepterade ”företagsledartypen”, men sedan modifierade man sig
och ”lägger sig inte bara platt och säger att här måste vi givetvis arbeta i
den riktningen”. Även rektor anses från början ha varit mer management-
inriktad än vad hon är i dag.

När jag under dekanintervjuerna frågar hur man får ett ledarskap att
fungera i ett kollegialt system blir svaret: ”ett naturligt ledarskap utgår
ifrån att dom begåvade som har social kompetens och vinner respekt är
dom som kommer att styra”. Det antas vara den bästa formen av ledarskap,
särskilt om strävan är att antalet konflikter ska minimeras. Hittar man på
någon annan form av styrning skulle ”alla akademiker reagera av ren
ryggmärgsreflex”, bland annat beroende på att den legitimitet man som
ledare åtnjuter har att göra med den respekt man som akademiker erövrar.
Den professionella kunskapen grundas i ”en verksamhet som bara vi för-
står”. Det traditionellt akademiska ledarskapet är den bästa typen av ledar-
skap, om man strävar efter att antalet konflikter ska minimeras. ”Samhället
borde ta lärdom av akademin i stället för tvärtom”, menar den här sages-
mannen.

När valberedningen frågade om jag ville bli dekan slingrade jag mig som en
mask. Men det är svårt, för det har ju också med det kollegiala styrsystemet att
göra. Man ska ha tunga skäl att inte ställa upp helt enkelt, när ens organisation
och ens kollegor tillfrågar […] Och det är klart att när ens kollegor kommer
och frågar vill du bli min chef så blir man ju naturligtvis smickrad. Man blir
nästan rörd, samtidigt som man känner hur ofullkomligheten kommer och
kryper i ryggen.

                                                
604 Se Stewart Clegg (1998) s. 50, där han hänvisar till Weedon, C. Feminist Practice
and Poststructural Theory (1987).
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Dekanerna söderöver förefaller föredra dialog och att i konsensus komma
fram till beslut. ”Då är tre fjärdedelar av verkställigheten redan klar, men får
man inte konsensus och ändå vill driva frågan vidare, då får man ett häst-
jobb som man riskerar att inte klara av.” Det kollegiala ledarskapet be-
skrivs som en mellanform mellan ett auktoritärt och demokratiskt ledarskap,
där demokratisk ledning är ledning av en styrelse med valda representanter
för olika kategorier. Kollegialt ledarskap är då någonting mittemellan. På en
fakultet betyder det att professorerna kommer överens om ”hur det ska
vara” och på universitetsnivå är det dekanrådet som ges det mandatet.

Men det är förvirrande att tala om demokratiskt ledarskap, menar Alves-
son och Due Billing, eftersom idén om ledarskap strider mot demokrati.605

För mig påminner deras resonemang om det Hindess beskriver som svårig-
heterna med det representativa mandatet.606 Ledarskap ska enligt Alves-
son och Due Billing snarare förstås som en asymmetrisk relation, där leda-
ren har ett långtgående inflytande, medan demokrati står för jämlikhet och
inflytande. En sådan utgångspunkt uttrycker, som jag ser det, en strävan
att skapa universalism över tid och över skilda kulturer och bidrar till att
skapa en kausal relation mellan kön och ledarstil och till något som be-
tecknas som demokratiskt. Å ena sidan kan jag förstå ett sådant resone-
mang och har tidigare beskrivit det som den särskilda svårigheten att söka
efter gemensam förståelse. Men å andra sidan är det sätt på vilket demokra-
ti i definitionen görs till universell kategori problematiskt.

I det empiriska materialet hävdas att det akademiska ledarskapet står i
ett slags motsatsförhållande till ett auktoritärt ledarskap eller styrelseled-
ning, vilket är intressant mot bakgrund av vad jag i min licentiatavhandling
konstaterar beträffande 1993 års högskolereform:

Den akademiska maktutövningen med dialog och konsensus i en välutvecklad
såväl kollegial som hierarkisk form och med kända, men emellanåt osynliga
regler som garanterar systemets stabilitet, fortlevnad och skydd mot utifrån
kommande krav – förväntas, när det gäller grundutbildning, att bytas ut mot en
modell för styrning och ledning av ”top-down”-karaktär” som gäller sam-
hället i övrigt och där mål-, ekonomi- och resultatstyrning är de överordnade
principerna.607

Det passar det klassiska sättet att tänka som akademiker, att man söker
övertyga med sakliga skäl och inte med makt. ”Det vore helt förödande
med distinkta beslutsmatriser som pekar ut beslutsansvar och liknande. Då

                                                
605 Mats Alvesson och Yvonne Due Billing (1999).
606 Barry Hindess (1995).
607 Se Anna Bjuremark (1997) s. 123.
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är det bättre att man sätter sig ner och resonerar.” Jag förstår det som ett
annorlunda sätt att se än de funktionalistiska beskrivningar av relationen
mellan ansvar och befogenheter som jag diskuterat vid ett flertal tillfällen.

En förnuftig ledare lyssnar på sakliga skäl, och så drar man tillbaka sina
egna förslag när man märker att de inte faller i god jord. Just sådana anta-
ganden visar sig väcka irritation framförallt hos studentrepresentanterna i
styrelsen, som föredrar att reservera sig eller rösta emot ett förslag och inte
”att lägga sig” när man har förlorat en diskussion.

En ledare i akademin behöver inte så mycket makt, framförallt inte for-
mell makt, menar en av dekanrådsledamöterna. Däremot har akademiker
”manövrerat i alla tider”, vilket inte ska tolkas som ”att man är konstnärer
eller någonting liknande”, utan att man är kreativa människor som hela
tiden vill ha andningshål för det man vill syssla med. ”Det är ju därför man
kommit hit.” Makt får man genom förtroende och genom att samverka med
de människor man leder.

Man blir inte med automatik en bra ledare bara för att man disputerat
och det ligger ingen automatik i att vara ledare i de akademiska uppdragen
grundutbildning och forskning. ”Det viktigaste är att driva forskningen
framåt. Vet man inte hur det fungerar kan man inte leda verksamheten.
Man måste veta hur forskningsverksamheten är uppbyggd och hur man tar
kontakter och skaffar pengar.” Det är betydligt mer viktigt än den person-
liga ledarskapsförmåga som man inom managementrörelsen så ofta efterly-
ser.

Hierarki och funktionalism

Det finns i det empiriska materialet en hel del uttryck för att dekanerna ser
sitt ledarskap som ett företrädarskap eller representativt mandat. ”Det vore
mig fjärran att gå ner och mästra mina kollegor i deras professorsroller.”
Samtidigt som man inte anser sig vara bärare av någon byråkratisk tradition
i Webersk anda, så använder man sig av riktningsbegrepp som ”att gå
ner”, vilket åtminstone för mig för tankarna till något som kan liknas vid
hierarkiska nivåer. Det finns fler utsagor som leder tänkandet i den rikt-
ningen:

Tittar man helt formellt så är det ju en maktpåliggande sits. Alla besluten lig-
ger ju egentligen på dekanus och styrelsen. Så det är naturligtvis så att styrel-
sens ordförande som är dekanus i fakultetsstyrelsen har ett oerhört starkt in-
flytande […] Samtidigt så är det, de här budgetdiskussionerna blir ju ganska
meningslösa, därför att det är fullständigt självklart att vi som råd inte kan bli
överens i en sådan här fråga. Utan det måste överheten fatta beslut om. Och
det är ju dilemmat i hela det här kollegiala systemet, att detta är ju en absolut
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kollegial församling. Och en kollegial församling har alltid gräsligt svårt att
fatta beslut. Det är ju därför jag tror att vi alla dekaner innerst inne bekänner
oss till det hierarkiska styrsystemet även om vi kallar det här kollegialt system.

Citatet är tänkvärt ur flera aspekter. Man beskriver budgetdiskussionen
som en intressentkonflikt och man fördömer den kollegiala modellen. Då
finns alternativet att övergå till en övertygandeprocess och utöva ett s.k.
strategiskt ledarskap.608 Men här frågar sig företrädare för den redovisade
hållningen om det överhuvudtaget finns någon anledning att bemöda sig
processuellt. Om det inte ligger närmare till hands att använda sig av den
vanligaste problemlösningsstrategin vid intressentkonflikter i organisatio-
ner, ett avgörande genom tredje man i en hierarkisk bemärkelse, och att
chefen/ledaren ”ovanför” de oeniga fattar det avgörande beslutet.609

Det sättet att resonera kan betraktas som ett brott mot en lång kulturell
tradition av dem som värnar om konsensus. Men att det möjligen rör sig om
skilda kulturer inom kroppen Lunds universitet framgår bland annat av
följande citat från en av de studerande.

Dom klassiska gamla ämnena kan på något vis luta sig tillbaka på renommé
eller någonting annat som är fint. Men jag tror att det från båda sidor finns av-
undsamhet. Jag tror också att det finns annorlunda ledningsstrukturer: mer
traditionella på södra universitetsområdet och mer nytänkande på norr. Dom
människor vi på södra universitetsområdet har utsett till dekaner är lysande
forskare, men som inte slår näven i bordet, argumenterar och har nya idéer,
kontakter med näringsliv och drar in pengar. De är på något sätt den veten-
skapliga eliten. På norr är man naturligtvis duktiga forskare, men man premie-
rar kanske någon som har visat stora administrativa talanger.610 Olika per-
sonliga egenskaper premieras på dom olika delarna av universitetet. Rektor på
tekniska högskolan skulle aldrig kunna bli dekan på södra, dekanen på huma-
nistisk och teologisk fakultet aldrig på norr. Det är något med kulturen som
dom är uppfostrade i.

Utsagan kan tolkas som att dekanerna på norr är mer managementinriktade
än de söderöver och att dekanrådet är en blandning av olika mentaliteter. I
linje med vad som ger makt och mandat i den inre dialogen betyder det, att
de rationaliteter som det ges uttryck för i den förstnämnda gruppen domi-
nerar i dekanrådet.

                                                
608 Jürgen Habermas (1996).
609 I Anna Bjuremark (1995) diskuteras s.k. konflikthanteringsstrategier och vanliga
hanteringsmodeller när konflikt inte kan kontrolleras, och en lösning inte är möjlig,
som en maktkamp, avgörande genom domare eller att låta slumpen avgöra.
610 Det som är så karakteristiskt i de nya rationaliteterna för styrning, att administrativ
och ekonomisk kompetens på olika sätt uppmärksammas och belönas (Osborne,
1995).
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Att det hierarkiska ledarskapet på fakultetsnivå skulle kunna utövas av
kanslichefen ses som en omöjlighet. Skillnaden mellan en dekan och en
kanslichef beskrivs som att en dekan kan sin verksamhet därför att han har
vuxit upp i den. Alltså återigen begreppet ”kunna” och ett inneslutnings-
och en utestängningstänkande utifrån vad som betraktas som den sanna
eller erforderliga kunskapen. ”Därför vet man vad som går an och inte går
an.” Samtidigt har jag förut berört att en tjänsteman som sitter ”på livstid”
anses få ett orättmätigt starkt inflytande och att universitetet blir mer byrå-
kratistyrt än önskvärt, just på grund av den kontinuerliga kunskap som
denne tillägnar sig.

Exempel på det inflytande som en dekan, men inte en tjänsteman, kan
utöva artikuleras bland annat på följande sätt. Föreslås det en utvärdering
så accepterar man det om det kommer från dekanus, eftersom man betror en
dekanus med att, åtminstone tillsammans med kollegor, kunna bedöma vad
man kan satsas på eller inte. ”Det kan ju inte en kanslichef göra. Aldrig.
Han kan ju försöka, men…” En motsatt bild får jag i intervjun med univer-
sitetsdirektören, som beskriver en stark samhörighet med dekanerna och att
rektors intresseinriktning är en helt annan än vad dekanerna och han själv
har. Det gemensamma är intresset för resurser.

Med kommunikation som verktyg

Ledarskap som attribut för förväntningar

En direktör vilken som helst kan inte komma utifrån och leda ett universitet
och därför kan en ordförande aldrig ses som ett lärosätes främste represen-
tant. Rektor är lärosätets ansikte utåt och samtidigt måste det finnas en
ansvarig person inne på universitetet som fungerar som ”verkställande
chef, ja som en VD och som driver verksamheten”. Någon av de intervjua-
de framhåller vikten av, att dekanerna inte urholkar rektors ledarskap ge-
nom att vända sig direkt till styrelsen eller ordföranden, utan i stället gå via
rektor. Går man förbi rektor handlar det om ett pragmatiskt maktutövande
och att man utnyttjar de vägar som antas ge bäst utdelning för ens egna
syften. Motsatsen beskrivs som det ideologiskt akademiska.

Uppenbarligen förekommer en mängd kontakter vid sidan av dekanrå-
det och i de allra flesta fall betraktas det som naturligt, eftersom akademin
inte är en hierarkisk organisation. Det jag diskuterat som ”lobbing” och att
det inte finns något som heter ”att gå tjänstevägen”. En rektor är i dag
någonting annat än på 1960- och 1970-talen. Då var man närmast
”prydnadssaker som man satte upp” medan det i dag är mycket tuffare,
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bland annat beroende på att ”dekanrådet är så starkt att deras uppfattning
segrar hela tiden”. Men det paradoxala med rektors försök att skapa ett
gott samarbetsklimat i dekangruppen är, att det samtidigt ger möjligheter
att sluta sig samman och till och med intervenera gentemot rektor.

Rektor har haft stor betydelse för vårt samarbetsklimat, den interaktion som
har skett mellan fakulteterna. Hon har skapat mycket mer av samhörighets-
känsla. Hon har ansvar i stor utsträckning för att det har uppkommit den här
mycket nära relationen mellan dom olika dekanerna. Alltså mellan områdena,
vilket är ironiskt. Det kan vara ett hot mot makten, att vi har den ställningen.
En rektor som satt med åtta stycken oberoende okända dekaner har ju mycket
större möjligheter att manipulera.

Man skulle kunna välja att reflektera kring lärosätesledningen utifrån per-
sonliga egenskaper, eftersom ett empiriskt material också består av sådana
utsagor, men med mitt perspektiv väljer jag snarare att fundera kring hur
rektors- och dekanrollerna konstrueras. Dvs. hur möjligheterna skrivs in i
de specifika ledarrollerna och hur man både som rektor och dekan måste ha
ett odelat förtroende bland dem man ska leda.

I förhållande till majoriteten av dekaner och områdesordförande bör man
uppfattas som en klok, förnuftig och viktig ledare, som kan driva dekaner-
nas intressen på ett bra sätt utåt. Inåt handlar det om att ha förståelse för
var problemen ligger och hur man kan hjälpa till. ”Men inte hamna i ett
läge där man försöker styra.” ”Vare sig nu eller för en lång tid framöver är
det möjligt att styra ett universitet i kraft av ett slags peka med handen. Det
är dömt att misslyckas.” Däremot kan man ta upp diskussioner med de oli-
ka fakulteterna om vad som fungerar bra eller dåligt, vad som är problem
och vad man kan göra åt dem.

Man kan [som rektor] också rikta vädjanden till dom [dekanerna] att här har vi
jätteproblem, här måste vi gå in. Ni får vara beredda att satsa. Jag tycker ni ska
göra det. Och jag menar att man [som rektor] skulle ha sådan auktoritet och
så, att man skulle får hjälp av detta.

Rektors kommunikativa förmåga uppskattas av studentrepresentanterna,
men ”hennes iver att vara dekanerna till lags” gör att hon numera lyssnar
mindre på studeranderepresentanterna än tidigare. Det antas ha skett en
förändring i ”maktbalansen” efter senaste rektorsvalet, eftersom rektor nu
förstår att ”hon måste göra dekanerna mera till viljes”. ”Maktbasen” är
numera dekanerna och dekanrådet är så starkt att dess uppfattning segrar
hela tiden. Men rektor borde förstå att när maktbalansen förändras kommer
”hon ju bara att missa krafter någon annanstans ifrån”. Från studerande-
representanterna. Som jag förstår ett sådant synsätt bygger det på före-
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ställningen att makt är en entitet och att den därför kan uppskattas i jäm-
viktstermer.

Under avsnittet ” Ledaridentiteter som påklädda företeelser”  disku-
teras hur genus skrivs in i ledarbefattningars karakteristika. När man är
kvinna får man med automatik räkna med att bli en förebild för andra kvin-
nor, framförallt för studenter.

Jag tror inte att det finns någon som helst medvetenhet [om genusproblematik]
vid Lunds universitet. Man måste ju börja på ledningsstrukturen, för det är ju
den som egentligen är mest hierarkisk och mest manlig. Rektor har ju blivit en
form av jämställdhetsalibi, den första kvinnliga rektorn. Oj vad vi är bra. Men
nu minskar ju andelen kvinnliga professorer.

Jag har också diskuterat tendenser som att ledarskapet möjligen omdefinie-
ras från en mer operativ till en mer representativ roll och att det skrivs in
kroppsliga egenskaper i rektorsrollen, när man har en kvinnlig rektor.

När jag med stöd av Butler söker förstå vad det specifikt kvinnliga kan
tänkas vara, förstår jag vissa utsagor som att det finns en kompetens som
skiljer sig ifrån vad som är ”normalt”.611 När rektor anses agera
”kvinnligt” uppfattas det som uttryck för en ”sann kvinnlighet”. Det som
riskerar att bli kvinnligt i rektors ledarskapsutövande har att göra med att
man tar upp frågor som ”inte alltid uppfattas som så särskilt intressanta av
den manliga församlingen”. Det kan tolkas som att det finns föreställningar
om att det existerar specifika kvinnliga egenskaper som gör att en kvinnlig
rektor inte tar upp intressanta frågor, medan manliga dekaner med ett slags
automatik gör det.

Om utsagan är sann i något slags verklig bemärkelse är mindre intressant
i jämförelse med de försanttaganden den här sagesmannen har om män och
kvinnor, vad han skriver in i begreppet ”intressant” och med vilken kun-
skap som denna sanning skapas. Men att alla intervjuade inte utgår ifrån
sådana rationaliteter framgår bland annat av följande utsaga.

Det har ganska stor betydelse att [rektor] är ensam kvinna. Universitetet är
enormt grabbigt. Titta på dekanerna, män så långt ögat når. Styrelsen är också
väldigt grabbig. Jag tror att hade [rektor] varit man så hade hon haft en starka-
re position. Och det är tråkigt att det är så. Jag tycker att hon starkt har lyckats
hålla undan från att anta manliga normer i sitt sätt att vara och det tycker jag är
oerhört positivt, särskilt i ett läge när det fortfarande är så oerhört manligt.

På gott och ont ger jag mig inte in i begreppsdefinitioner och vad som
skulle kunna tänkas vara det som motsvarar den sanna kvinnligheten eller

                                                
611 Judith Butler (1999).
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manligheten här ovan. Däremot konstaterar jag, att könsfördelningen ut-
ifrån biologiskt kön under alla förhållanden förefaller vara sned i den styr-
ningspraktik jag studerar, åtminstone i något slags generell bemärkelse. Om
man i en analys tillämpar Hirdmans teorier skulle man kunna se det som ett
uttryck för en dikotomisering och för specifika normer som tilldelar män
och kvinnor olika roller på arbetsmarknaden.612 Men jag nöjer mig med att
konstatera att utsagan ”grabbigt” möjligen mera handlar om vad den här
personen skriver in i begreppet, än att det skulle existera något slags grab-
bighet i en s.k. sann bemärkelse.

Tidigare har jag berört hur man med ”HRM”-konceptet och med kom-
munikation och ledarskap förväntas uppnå effektivitet och produktivitet,
och att rektor kan anses vara sinnebilden för den kommunikativa, rela-
tionsinriktade ledaren. ”En kvinnlig rektor är antagligen mer spontanistisk,
har mera emotionell syn på vissa saker.” Eftersom den här sagesmannen
använder sig av en jämförande beskrivning kan det förstås som om det
finns något annat ”normalt” som jämförelsen utgår ifrån. Exempelvis en
mindre spontanistisk manlig rektor med mindre emotionell syn på saker och
ting. Hur grunderna för sådana normaliteter skapas har jag med stöd av
Foucault behandlat i det teoretiska kapitlet.613

När rektor kommunicerar så ”har hon ett väldigt annorlunda sätt att ut-
trycka sig än vad vi andra har. Hon formulerar sig mer mångordigt.” ”Hon
har ett sätt att ordlägga sig som är mera kvinnligt än manligt, både självkri-
tiskt och lite vädjande.” Jag noterar att dessa utsagor innehåller en kritik
som oftast brukar drabba män/pojkar i undersökningar om talordning och
hur taltid används. De synpunkter som uttalas om rektors sätt att kommu-
nicera behöver därför inte med automatik betyda att hon i något slags sann
mening kommunicerar mycket. Det kan, som jag förstår, lika mycket handla
om att några av de manliga dekanerna är ovana vid att kvinnor tar så pass
mycket taltid när rektor uppträder kommunikativt. Följande citat ger också
en antydan om att det finns en tradition i hur man föreställer sig att kom-
munikationen i dekanrådet antas vara, utifrån förväntade sociala konstruk-
tioner.

För det första måste man ibland avbryta rektor för att få någonting sagt. Den
saken är klar. Jag menar, det finns en tendens att man sitter här ensidigt lyss-
nande. Jag tycker man ska ta sitt ansvar och då måste man säga till, faktiskt.
Det är en nedärvd tradition att lyssna till förvaltningschefen och så går man
hem och säger fan och så gör som man har tänkt ändå.

                                                
612 Yvonne Hirdman (1988).
613 Michel Foucault (1992).
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Styrning och ledning som övertygandeprocesser

I mitt reflekterande kring ledarskap utifrån det aktuella empiriska materialet,
hur man som ledare kan tänkas få människor med sig och gå i en bestämd
riktning, utkristalliseras några olika synsätt. Det första handlar om att sam-
tala tills man når en gemensam uppfattning, vilket i det här sammanhanget
ofta karakteriseras som det konsensuella ledarskapet. En annan möjlighet
är att övertyga någon annan och använda sig av det Habermas definierar
som det strategiska ledarskapet614 eller det Alvesson och Due Billing ka-
rakteriserar som ”ett långtgående inflytande”615 och som beskrivs vara
någonting annat än demokrati. Med det förutsätter att vi vet och är över-
ens om vad demokrati är.

Andra möjligheter är att använda sig av olika röstningsförfaranden, som
ofta anses representerar demokratiskt ledarskap. Ytterligare en möjlighet är
den Täljedal utvecklar som ”den kritiska kollegialiteten”, att låta olika
synpunkter komma fram och sedan på olika sätt nå ett beslut. Dels kan det
handla om konsensus och dels om ett röstningsförfarande, vilket kan rela-
teras till flera utsagor i det här materialet. Då rör det sig ofta om att ta ett
majoritetsbeslut på det sätt som en allmänföreträdare beskriver som vanligt
i hans värld. En studeranderepresentant refererar till hur man i studentmil-
jöer avgör frågor med handuppräckning, medan det av avsnittet ”Den
akademiska dialogen” framgår att man ser det som en nödfallsåtgärd att
behöva rösta i den här praktiken.

Slutligen har man som ledare möjligheten att fatta beslut föra andras
räkning. Det som oftast behängs med karakteristika som ”tydlighet” och
som ofta jämställs med det man kallar för managementledarskap. En av de
kritiska till denna rationalitet för styrning karakteriserar detta ledarskap på
följande sätt:

För att illustrera den fundamentala skillnaden mellan politik och affärsliv med
avseende på ansvar, långsiktighet och konsekvensbedömningar kan man an-
vända den åtminstone för tillfället mest kuranta och ‘ovedersägliga konsult-
sanningen’, nämligen att just själva förmågan att fatta ‘snabba och kraftfulla
beslut’ skulle utgöra den helt avgörande ‘konkurrensfördelen’ och ‘kvalitets-
bestämningen’.616

Det akademiskt kollegiala ledarskapet brukar beskrivs som ett triangeldra-
ma mellan anslagsgivarna, universiteten, fakulteten och institutionerna och

                                                
614 Jürgen Habermas (1996)
615 Mats Alvesson och Yvonne Due Billing (1999).
616 Se Thorsten Nybom (2000) s. 41.
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forskaren.617 För att kunna generera de extra pengarna i vårt system krävs
en betydande entusiasm och arbetsförmåga hos den enskilde forskaren.
Det rör sig om en inre lust och den bör man som ledare akta sig för att profi-
tera på. Det viktigaste i ett ledarskap är därför att entusiasmera människor-
na. ”Det är ju det som är knepet, att få professorerna och forskarna att ar-
beta med vettiga saker, på ett sådant sätt att helheten gagnas inom en insti-
tution eller fakultet.” Visserligen är prefekterna deras chefer på institu-
tionsnivå, men en prefekt ”kan aldrig bli vetenskaplig ledare på dom här
stora groteska institutionerna”. Det man på 1980-talet försökte skapa som
storinstitutioner, utifrån ekonomiska och ekonomiska rationaliteter och
utifrån föreställningar om stordriftsfördelar och effektivitet.

Här framträder vad jag i det teoretiska kapitlet beskriver som särskilda
försanttaganden vad gäller subjektet, beroende på vilka olika sorters ledar-
skap man föreställer sig och hur man ser på företeelsen organisation. I det
här fallet beskrivs akademiker som drivna av en inre lust, men att de måste
entusiasmeras. Samtidigt ska de arbeta med ”vettiga saker” och här hade
det naturligtvis varit önskvärt att ha mera kunskap om vad personen i det
här fallet skriver in i begreppet ”vettigt”.

Under intervjuerna kommer vi även att beröra fenomenet ”vädjanden”
under dekanrådsmötena. Det finns en situation som jag uppmärksammar
från mitt deltagande observerande och där rektor upprepade gånger till en
av dekanerna uttalar: ”jag vädjar till dig X, jag vädjar till dig”. Den aktuella
situationen handlar en vädjan om att man i dekanrådsmötet skulle kunna
komma fram till konsensus om denna person lät sig ”övertalas” till att änd-
ra ståndpunkt. När jag senare under intervjufasen diskuterar situationen
med den berörde dekanen så är kommentaren:

Ja men då var jag väldigt bestämd. Där tycker jag att [rektor] gör fel och då
säger jag vad jag vill och sen är ju hon kvar att bestämma vad hon ska göra.
Men hon kan inte få mig att gå med på något som jag tycker är fel. Jag tycker
inte att det är ansvarsfullt att delta i dekanrådet och mot sin övertygelse säga
okey.

Jag berör denna ledarskapsproblematik under i stort sett alla dekaninter-
vjuer, eftersom den för mig utgör ett grundläggande drag i synsätt på ledar-
skap.

Från en av dekanerna på norr får jag veta att det inte är ”lönt att väd-
ja”. Lägger man fram sitt förslag då ska man som ledare ”bara säga, det här

                                                
617 Om utsagan ska tolkas bokstavligen handlar den om fyra parter, alltså inget tri-
angeldrama. Men det är möjligt att den intervjuade i hastigheten bedömer det vara
mest uttrycksfullt att använda just termen ”triangeldrama”.
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är mina sakliga skäl för detta”. Antingen får man finna sig i att folk prote-
sterar eller passivt säger ”tycker du, vi tycker inte så”, men som rektor fat-
tar man beslut och ”så är det någonting man får finna sig i”. Det intressan-
ta med denna utsaga är att den produceras av samma person som säger att
en rektor bör vara mera ideologisk än dekanerna, och mer konsensuellt
inriktad, medan dekanrollen beskrivs som den exekutiva. Då uppstår åt-
minstone för mig en paradox. Å ena sidan ska rektor utöva ”ett potent ma-
nagementledarskap”, å andra sidan ska hon inte göra det.

En av dekanerna på söder menar att man måste vädja, eftersom man inte
kan styra ett universitet utifrån filosofin ”peka med handen”. Det som ar-
tikuleras i citatet kan visserligen ses som ett utslag för rektors personliga
förhållningssätt eller som ett uttryck för den kultur som rektor kommer
ifrån. Men det kan också ses som uttryck för en särskild rationalitet i synen
på subjektet, kunskapen och hur makt och styrning bör utövas i akademin.

Några andra ledarskapsroller

Att vara prefekt eller studierektor

Jag väljer slutligen att beröra andra ledarskapsroller som rektor och deka-
ner kommunicerar med, men ytterst parentetiskt eftersom det inte är av
centralt intresse för min studie. En prefekt anses utöva makt och styrning
genom att skriva på forskningsansökningar eller inte. Som prefekt har man
svårt att utöva inflytande annat än på enskilda händelser, medan man som
dekan försöker fånga upp verksamheten i framtiden. Alltså mer proaktivt.
Dekanerna betraktar prefektens roll som ”oerhört mycket svårare” än sin
egen roll och att den därför behöver diskuteras på allvar.

Det blir också uppenbart för mig att man på Lunds universitet ser en
tydlig hierarki och att prefekten är underställd dekanus. I kvalitetspro-
grammen som man nu håller på att ta fram, är syftet att införa direktinterak-
tion mellan universitetsledning och prefekter. Parallellt träffar några av de-
kanerna institutionernas prefekter med viss regelbundenhet och det är en
verksamhet som man vill utöka. I diskussionen om vad som är kunskap och
kompetens, och vad som skrivs i ett prefektskap, får jag ett tankeväckande
svar.

När en professor sätter sig som prefekt, låt oss vara cyniska och konstatera att
en professor har ju inte särskilt mycket som han måste göra, så han kan
mycket väl sitta där och vara prefekt. Det han annars skulle ha gjort blir ju inte
gjort. Det är annorlunda med en lektor som har så många undervisningstim-
mar som blir lidande.
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Under intervjuerna berörs den ordning där rektor mer eller mindre enväl-
digt utser prefekter för storinstitutioner. I och med att institutionerna inte
har några styrelser618 och att de enväldigt drivs som en ”hierarkiskt linje-
organisation, top-down” och att trenden med managementstyrning ökar,
så blir administratörerna mer viktiga. Samtidigt förvandlas de professionella
till ekonomer och personaladministratörer på ett sätt som är vanligt i den
avancerade liberalismen och därigenom kan en liberal styrningsrationalitet
förverkligas också i den akademiska praktiken.

”Kollegor” består numera också av människor i den administrativa kar-
riären. Visserligen anses de tillhöra en annan kultur än den akademiska och
dessvärre så möts man inte riktigt, eftersom det finns en stark bodelning
mellan de olika kulturerna. Men administratörerna finns med mer stabilt
under en längre tid och får därigenom också ett ökat ansvar. Vilka implika-
tioner det kan tänkas få kan jämföras med det ”orättmätiga inflytande”
som universitets- och kanslidirektörerna har.

Under intervjuerna berörs också mycket kortfattat studierektorsrollerna
i grund- och forskarutbildning. På en del håll finns studierektorer med pe-
dagogiska uppgifter och med ansvar för information och fortbildning. En
av de intervjuade menar, att det här med forskning och grundutbildning är
två sidor av samma sak, att utbildning och lärande kan ses som en del i en
forskningsprocess och att forskning på motsvarande sätt kan ses som ett
uttryck för lärande.

 På något sätt ska kunskapen födas och den ska också föras vidare till
någon. Det första man gör som forskare är att föra ut sina forskningsresul-
tat via studenter på det sätt som den Humboldtska traditionen förutsätter.
”Det kanske är det viktigaste sättet att föra ut sina resultat.” Och då kan
det ibland uppstå problem med lärare som ”tröttnat för gott”. Därför skulle
det vara mycket lättare att bli av med folk, tänker man när man sätts i en
ledarställning.

Det spelar ingen roll vad vi gör och man vet att ska man bli av med vederbö-
rande och säga upp, är det ett 4–5 års jobb att bli av med någon. Det är tungt
och trögt och det tär på humöret att hålla på och kämpa så lång tid. I den me-
ningen skulle jag vilja ha en ändring till stånd. Men samtidigt, apropå kvalitets-
resonemang så måste det finnas delar som inte blev så bra och på något sätt
måste man bära det också.

                                                
618 Hur pass generell utsagan är utreddes inte tillräckligt under intervjuerna.
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Sammanfattande kommentarer

Jag inleder det här kapitlet med en diskussion om hur disciplinering åstad-
koms med utgångspunkt i en poststrukturell ansats och urskiljer några tyd-
liga diskurser i det empiriska materialet. Det som vanligtvis kallas för
”managementledarskap”, det ”akademiskt kollegiala”, det som karakteri-
seras som ”det demokratiska” och ses som ett representativt mandat, och
slutligen det som jag definierar som ett personligt ”kompetensmandat”.

Det akademiskt kollegiala beskrivs som att man som dekan måste lägga
fram frågor och förslag på ett sätt som likställs med folkrörelsetraditioner.
”Man måste lyssna på rörelsen” och man får inte ”köra ner någonting i
halsen på folk”. Det antas ha med den akademiska autonomin att göra. Å
ena sidan finns de som företräder det som kallas för demokratiska (implicit
politiska) intressen, och som jag väljer att se som kulturbärare av en repre-
sentativ tradition av rörelsekaraktär, och å andra sidan lärarrepresentanter-
na/dekanerna. Möjligen inte när det gäller att se på ledamotsuppdraget som
just representativt, men väl i synen på hur oenighet i intressentkonflikter
bör hanteras. Genom ett omröstningsförfarande eller att söka sig fram till
konsensus.

Men genom Täljedal blir jag uppmärksammad på den villfarelse som
även tycks existera i den här empiriska verkligheten, att kollegialitet med
automatik innebär konsensus.619 Det starka och tydliga ledarskap som ef-
terfrågas i nyare diskurser för styrning kan aldrig ersätta en fungerande
vetenskapligt kritisk kollegialitet när det gäller ledarskapets utövande.
Täljedal definierar en vetenskaplig kollegialitet som en kritisk diskussion
och en respekt för det annorlunda tänkandet och att man mycket väl kan
fatta majoritetsbeslut (efter ett omröstningsförfarande – min tolkning) i ett
representativt organ.

Att det ser annorlunda ut i den praktik jag studerat ger utsagorna en
anvisning om. Under hela den empiriska fasen, både som deltagande ob-
servatör och i intervjuerna, har denna fråga aldrig någonsin aktualiserats
eller uppenbarats för mig. Å ena sidan kan det förstås som att ett liknade
synsätt inte finns representerat, å andra sidan att jag som forskare inte varit
medveten eller tillräckligt uppmärksam på problematiken.

Utifrån det jag tidigare definierat som ett managementledarskap jämstäl-
ler några av de intervjuade det akademiska ledarskapet med det som ut-
övas i företagsvärlden. Möjligen kan det förklaras i ”Organiserandet som
producent av sanningens logik” och där Burell skriver om hur använd-
ningen av den lingvistiska kategorin ”organisation” reducerar skillnad till

                                                
619 Inge-Bert Täljedal (2000).



314

likhet och förutsätter att begreppet organisation just är en enhetligt veten-
skapligt accepterad kategori.620

Jag föreställer mig att det kan det vara på liknande sätt med begreppet
”ledarskap”, att ledarskap inom vissa diskurser eller rationaliteter för styr-
ning anses vara kommensurabelt för alla praktiker. Ett ledarskap i ett indu-
striföretag kan mycket väl översättas till akademin. Möjligen kan det ses
som en förklaring till utsagor som att ”kollegialt arbetssätt är onödigt tids-
krävande”. Men genom att koppla samman tänkandet med vad som är
normalt och onormalt, uppstår andra betydelser.

I föregående kapitel diskuterar jag kritiken mot det dualistiska tänkan-
det, uppdelningen i vad som är normalt eller onormalt, och att man i kon-
struktionen av normen för likhet skapar ett utrymme för någonting som
avviker från det normala. Jag har också utifrån den aktuella praktiken be-
handlat hur ett omröstningsförfarande inte nödvändigtvis måste betraktas
som mer normalt än processen när man diskuterar sig fram till konsensus.
När det gäller synen på ledarskap kan på liknande sätt sägas att det inte
finns något ledarskap som är mer normalt än något annat, och att de utsa-
gor som kommer till uttryck snarare är ett uttryck för ett diskursivt tänkan-
de, och som man som sagesman skriver in sig i. Man gör antaganden såväl
om det subjekt som ska styras, som om sig själv som subjekt.

Utifrån de ”nya” styrningsrationaliteternas intresse för såväl sociala
funktioner som effektivitet intresserar jag mig också för kommunikation
som verktyg. Om man i den aktuella styrningspraktiken använder sig av
dessa verktyg för att modifiera tänkandet och beteenden i vissa bestämda
riktningar och i så fall hur det går till. Ett exempel är jämställdhetsfrågorna,
och jag använder mig av företeelsen kvinnlig rektor för att fundera över
vad som skrivs in i rektorsbefattningens möjligheter till maktutövning. När
rollen i intervjuerna konstrueras som ”representativ” och så lite manage-
mentinriktad kan man fundera över om det har med genusproblematik att
göra. Å andra sidan karakteriseras tidigare rektorer som ”prydnadssaker”,
vilket heller inte ger antydningar om en auktoritativ ledarskapsutövning. I
den nu aktuella praktiken beskrivs ett ledarskapsmandat som att vara po-
tent.

Men genom att skriva in olika sorters kunskaper i de skilda ledarskaps-
mandaten skapas dessas möjlighetsvillkor. Utifrån ett poststrukturalistisk
perspektiv föreställer jag mig att det inte en gång för alla finns inskrivet
vad som ingår i de olika rollerna. Vissa görs kompetenta, eftersom de till-
skrivs den kunskap som anses nödvändig för utövandet, medan andra på

                                                
620 Gibson Burrell (2000).
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samma sätt görs inkompetenta. Därigenom blir också företeelsen ledarskap,
på samma sätt som kategorin kvinna, en påklädd företeelse.
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KAPITEL 10: Sammanfattning och
avslutande diskussion
Jag har nu kommit till den punkt när det är dags att återvända till problema-
tiken i denna avhandling, nämligen vad det innebär att styra och att låta sig
styras i namn av akademisk kollegialitet i dekanrådet vid Lunds universitet
i slutet av 1990-talet.

Det kapitel som nu följer inleds med ett avsnitt som syftar att begriplig-
göra nuets förhållande till historien om akademin, och hur de tankefigurer
som aktörerna i den studerade praktiken använder sig av utgör ett slag av
historiska avlagringar. De empiriska studierna redovisas sedan i form av
berättelser om dekanrådets delaktighet i den styrning som utövas vid
Lunds universitet, hur styrelseledamöterna förhåller sig och ser på sin egen
delaktighet i denna process, samt hur ledarskapet konstrueras av de med-
verkande aktörerna. Därefter följer en granskning av forskningsperspekti-
vet och av vad det finns för fördelar respektive nackdelar med att använda
sig av de analytiska verktygen governmentalityproblematik, genusper-
spektiv och genealogi.

Kapitlet avslutas med en reflektion över dekanrådet i förhållande till det
som jag ser som de nya rationaliteterna för styrning och över hur man styr i
dekanrådet. Dessa liberala styrningsrationaliteter kan beskrivas som att
dekanrådet agerar så självstyrande som det förväntas och utifrån förutbe-
stämda och tidigare uppsatta mål och söker slå fast vilken kunskap som
samhället behöver i en tänkt framtid. En kunskap som definierats av dem
som anses ha den rätta kunskapen för att göra förutsägelser om denna
framtid, vilket i den här praktiken beskrivs som teknisk, naturvetenskaplig
eller medicinsk kunskapsutveckling. Den interna styrningen förväntas bli
utövad med hjälp att ett starkt ledarskap, vilket betyder att ett tidigare pro-
fessionellt förtroende för de akademiska lärarna och forskarna ersätts med
kalkylerande teknologier som bland annat kvalitetsuppföljningar.

Akademins nutidshistoria som arkeologiska avlagringar

När man talar om akademin i ett slags ursprunglig bemärkelse leder de hi-
storiska trådarna ofta till Platons akademi (och vad som där utspelar sig).
Det är också med ett slags stolthet som aktörerna vid Lunds universitet,
liksom författare till olika texter som jag som använt, åberopar detta histo-
riska ursprung i sina berättelser om vad ett universitet är och vad dekanrå-
det ingår i för tradition. Men för att det idealet ska kunna upprätthållas blir
det tvunget att justera och avföra vissa mindre smickrande inslag i dessa
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berättelser. Det gäller bland annat Platons syn på kvinnan eller de utsagor
som vid förra sekelskiftet jämställer kvinnliga professorskandidater med
mediokra män.621 Sådana utgångspunkter låter sig inte utan en viss svå-
righet kombineras med de mer ädla idealen, trots att de historiska trådarna
löper där, parallellt.

Andra ideal som tampas om tolkningsföreträdet när det gäller vad ett
universitet är eller ska vara, och som får betydelse i utövande av makt och
styrning i dagens praktiker, är allmänbildningsidealet, forskningsidealet och
det om professionalisering. Enligt allmänbildningsidealet eller ”liberal edu-
cation”, med trådar från Oxford och Cambridge, ska forskning och utbild-
ning svara upp mot samhälleliga behov. Genom humanistiska studier ska
den enskilda människans karaktär utvecklas för att hon ska kunna bli en
del av makteliten. Ett ideal som också återfinns i det tyska, Humboldska
universitetet, där man framhåller personlighetsdaning genom ”Bildung”,
parallellt med ett sökande efter ny kunskap, som vi oftast förknippas med
forskning, ”Wissenschaft”.

Från USA låter vi oss influeras av ideal som att utbildning ska vara nyt-
tig, anpassas efter allmänhetens behov och bidra till utvecklingen av ett
demokratiskt samhälle. Färdigheter betonas på föreställningarnas bekost-
nad, en utveckling som delvis går igen i Frankrike, där man delar upp fär-
dighetsinriktad och annan kunskap i fackhögskolor respektive universitet.
En delning som bildar mönster även för oss; Handelshögskolan och Kung-
liga tekniska högskolan kan ses som sådana exempel.622

En annan historisk berättelse består av politiska interventioner och re-
former inom området högre utbildning och forskning. I diskussionerna om
universitetens curriculum under efterkrigstiden är en central fråga om
forskning ska underställas det politiska kommandot och om forskningen
huvudsakligen ska användas som lösningen på samhälleliga problem, eller
om politik i stället ska ge de grundläggande förutsättningarna för den
forskning som i så fall utförs på forskarnas egna villkor.

Den s.k. sektorsfinansierade forskningsverksamhet som ofta byggt på
ett nyttorationalitetstänkande har tillåtits att växa, oberoende av reger-
ingsinnehav. Kulmen nås i samband med att de s.k. löntagarfondspengarna
förs över till särskilda stiftelser i början av 1990-talet. En del av styrningen
återtas visserligen av politiska krafter, men det betyder å andra sidan, att en
stor del av styrningen fortsätter att utövas av andra organ, utanför lä-

                                                
621 Ann-Sofie Ohlander (1994).
622 Berättelserna om universitetens historia berättas bland annat av Ann-Sofie Ohlan-
der (1994), Sheldon Rothblatt (1994; 1997), Aant Elzinga (1994), Sverker Sörlin
(1996), Sven-Eric Liedman (1997).
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rosäten och fakulteter och som delvis är sammansatta av akademins före-
trädare, men också av politiska och andra företrädare.

När det gäller grundutbildning sker en liknande utveckling, och den
diskussion som präglar efterkrigstiden handlar i hög grad om huruvida
högre utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, ha den enskilda stu-
dentens personlighetsutveckling för ögonen eller om studierna ska anpas-
sas till arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Idealen kan härledas till det
jag tidigare berört som allmänbildningsideal, forskningsinriktat ideal eller
professionsideal.

Från mitten av 1980-talet förändrar staten sitt traditionella sätt att styra
till det som kommer att kallas för mål- och resultatstyrning. Styrning ska nu
utövas i namn av ”avnämare”, vilka ofta identifieras som ”det övergripan-
de samhällsintresset”, ”framtiden” och ”samhällets behov av arbetskraft”.
Inifrån akademin oroas man för att forskningens frihet och självständighet
hotas, om/när man förväntas agera som betjänt, konsult eller utbildare åt
dessa avnämare.

Vid den här tiden tas initiativ till de s.k. Wenner-Grenska symposierna,
en aktivitet som jag uppmärksammar som en del av en problemformule-
ringsarena för hur styrning ska utövas inom området högre utbildning och
forskning i landet. Värd att notera är symposiernas sammansättning utifrån
intresseinriktning, det påtagligt snäva Stockholmsperspektivet och den
uppseendeväckande manliga dominansen.

År 1984 talar det inbjudna statsrådet om att högskolan behövs som
drivkraft för samhällets tekniska, ekonomiska, industriella, sociala och kul-
turella utveckling. Men när de den förda utbildningspolitiken beskrivs som
decentralisering, bredare rekrytering och ökad universitetsdemokrati, pro-
testerar några de akademiska företrädarna. De s.k. allmänrepresentanterna i
universitetens styrelser anses inte ha tillräcklig kompetens för att medverka
i styrningen av den akademiska verksamheten.

 Nästa symposium ägnas åt sektorsforskningsproblemet, och styrning i
namn av framtiden uttrycks som att satsa på kvalitet, flexibilitet och förmå-
ga till förnyelse. Den avreglering av planerings- och beslutsorganisationen
som nu påbörjats ställer krav på ett nytt och starkt ledarskap, särskilt med
hänsyn till att de akademiska forskarna och lärarna parallellt i den s.k.
LÄTU-reformen förvandlats till ”personalresurser”.

På symposiet uppenbaras en spricka, mellan dem som menar att det är en
utbredd missuppfattning att akademins beslutssystemet är snårigt, oöver-
skådligt och innebär en otydlig ansvarfördelning, och dem som talar om
effektivitet och kvalitet och förordar ett starkt ledarskap. Däremot tycks de
flesta vara överens om, att kompetensen hos allmänföreträdarna har blivit
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något förbättrad, sedan det blivit så att de utses av regeringen, i stället för
av kommuner och landsting.

Till 1987 års symposium inbjuds Martin Trow från ”Center for Studies in
Higher Education, Berkeley”. Det han talar om ligger väl i linje med de nya
rationaliteterna för styrning. Trow uppmärksammar behovet av ett starkt
ledarskap för att effektivt kunna möta den framtid som präglas av snabba
förändringar. Den förre rektorn för Lunds universitet bekymrar sig vid
samma symposium för svårigheten att få tag i bra ledare och för det mot-
stånd mot förändringar som han tycker sig se i den akademiska världen.
Den stora mängden interna organ antas bidra till att universiteten förblir
svårföränderliga kolosser.

Mot den här skisserade bakgrunden går rektor hem till Lunds universi-
tet och skapar dekanrådet och det är mot den här historiska berättelsen
som jag har försökt förstå vad det innebär att styra i namn av kollegialitet
vid Lunds universitet i slutet av 1990-talet.

Nuet som en konstruktion av empirisk kunskap

Dekanrådet i utövningen av makt och styrning

En anledning till att jag i det här projektet vänder mig till Lunds universitet
är föreställningen att det vid det gamla universitetet med så många fakulte-
ter måste finnas uttryck för det som beskrivs som ”att styra i namn av aka-
demisk kollegialitet” och att det skiljer sig från andra sätt att styra. Denna
föreställning om skillnad är också en av anledningarna till att jag väljer att
betrakta det jag kallar för dekanrådets praktik och styrelsens praktik i rela-
tion till varandra, trots att de i en annan mening kan ses som delar av sam-
ma arena.

Det ska förstås som att styrelsen är det formella organ som är satt att sty-
ra Lunds universitet, medan dekanrådet informellt medverkar i denna styr-
ning. Jag föreställer mig att den konstruktionen har sina särskilda implika-
tioner, vilka jag därför tar upp i de empiriska studierna. Det självklara är
möjligen inte så självklart som det kan förefalla vid en ytlig betraktelse.

I dekanrådets praktik är själva talet om autonomi centralt, medan be-
greppet definieras högst varierande. En utgångspunkt är att staten uppträ-
der i känd skepnad, som regelstyrare, vilket antas skapa utrymme för en
särskild sorts autonomi för universiteten. Det konstruktionen uppskattas
av de aktörer som säger sig värna om rättssäkerheten, ofta studerandere-
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presentanter och de dekaner som inte interagerar så flitigt med externa ak-
törer.623

En annan uppfattning går ut på, att det är legitimt förvissa fakultetsom-
råden att samverka med/vara beroende av landsting och näringsliv, men att
det för samhällsvetenskap är självklart att vara autonom i förhållande till
dessa och till staten. Möjligen kan det ses som ett exempel på hur allianssy-
stem opererar i de nya rationaliteterna för styrning.624 Den frihet som fria
medier åtnjuter är ytterligare ett ideal som några sneglar på.

Den politiska styrning som allmänföreträdare antas utöva, genom att
vara representerade i olika styrande organ, är något som forstätter att
väcka indignation även i den studerade praktiken. Något särskilt ”politiskt
förnuft” anses inte kunna ersätta den kunskap man får genom att vara en-
gagerad främst i forskningsverksamhet, och helst inom områden som tek-
nik, naturvetenskap och medicin. Dvs. den kunskap som behövs för att
styra akademisk verksamhet och som framstår som den rätta kunskapen,
utifrån de inneslutnings- och utestängningsmekanismer som Michel Fou-
cault så tydligt uppmärksammar oss på.625

Den manliga dominansen i dekanrådet förefaller vara mer eller mindre
naturlig för dekanerna, vilket kan ses som ett uttryck för akademins själv-
bild som en ”culture of no culture”.626 Dekanrådet förväntas vara ett re-
presentativt organ, men vid avvägningssituationer i dekanrådet prioriterar
dekanerna det egna fakultetsområdet framför helhetsintresset. Som dekan
representerar man manliga och kvinnliga lärare och forskare, men dokto-
rander är inte anställda och tekniker eller administratörer tillhör en annan
kultur.

Dekanerna beskriver den verksamhet som de är med om att styra som
unik, vilket bland annat kommer sig av den granskningsprocess som forsk-
ningen omgärdas med. Det är den som skapar akademins exklusivitet, det
unika och det som ger prestige och skiljer akademin från andra organisa-
tioner och företag. Detta s.k. meritokratiska system ses i en mer allmän me-
ning som det grundfundament som akademin vilar på, och som därför inte
kan förändras. Å andra sidan anses samma system konsekvensmässigt bidra
till en positiv särbehandling av män.627

                                                
623 I min licentiatavhandling uppmärksammar jag en koppling till de akademiska
aktörer som i den allmänna retoriken ger uttryck för ”traditionella ideal” och önskar
sig att akademin förblir vid vad den har varit, just utifrån argument som
”rättssäkerhetskrav”.
624 Vikki Bell (1995) och Thomas Osborne (1995).
625 Michel Foucault (1980).
626 Cathrin Egeland (2001).
627 Se Birgitta Jordansson (2000) s. 10.
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Huruvida dekanrådet fattar formella beslut som ges legitimitet i en vidare
mening är oklart, men strävan efter konsensus i de interna diskussionerna
är otvetydig. Omröstningar används inte gärna och det betraktas närmast
som en nödfallsåtgärd, eftersom traditionen bjuder att man just ska försöka
komma överens.628 Hur beslutsprocesser går till och hur kompromisser och
vädjanden kan skapa kraft för framtiden, är något som dekanerna gärna
återkommer till.

En viktig ingrediens i vilken roll och vilket mandat man som dekan
ges/tar sig i den styrning som dekanrådet medverkar i, har med företeelsen
storlek att göra. Med storlek avses i det här sammanhanget budgetomslut-
ning och inte antalet studenter, personalens storlek eller några andra vari-
abler. Det betyder, att de tekniska-, naturvetenskapliga och medicinska
områdena tilldelas/tar på sig ett motsvarande mandat i dekanrådet, vilket
kan förstås som att de rationaliteter för styrning som opererar i nuet, inte
känner av de gränser som man i mer allmän mening möjligen föreställer sig.

Styrelseledamöternas syn på makt och styrning

Ett sätt att förhålla sig till de liberala styrningsrationaliteterna är att se dem
som ”ett byråkratiskt, externt, icke-akademiskt inflytande med mål- och
resultatstyrning, och som hotar att underminera universitetets traditionella
kollegiala beslutssystem och autonomi”.629 Det skulle kunna innebära, att
det som fungerade dessförinnan, en centralistisk plan- och regelstyrning,
skulle vara exempel på en särskilt lämplig, neutral och objektiv styrning,
eller en icke-styrning, av verksamheten. Något som inte är en självklarhet
för alla. Apropå diskussionerna i föregående avsnitt.

Med mitt sätt att se har det också skett en förskjutning av innebörden i
begreppet autonomi. Att universitetens relation till stat och samhälle bety-
der ”avskildhet: och fristående kollegial gemenskap”,630 skulle antagligen
få dekaner i den här studiens praktik ställa sig bakom i dag. Tvärtom, en
stark interaktion med ”det omgivande samhället” är både vad som efter-
strävas och värderas, samtidigt som en viss form av autonomi förutsätts.

Som jag förstår det går införandet av det nya styrsystemet vare sig att
skylla på den förre utbildningsministern Carl Tham eller hans företrädare
Per Unckel, utan kan i stället ses som ett uttryck för en mer utbredd liberal
styrningsrationalitet som börjar operera och manifesteras i politiska refor-
mer från mitten av 1980-talet. I denna s.k. avancerade liberalism631 be-
                                                
628 Inge-Bert Täljedal (1987) är en av dem som påtalar att det här sättet att se på kon-
sensus kan ersättas av en kritisk kollegialitet.
629 Se Torsten Nybom (2000) s. 29.
630 Se Göran Blomqvist (1992) s. 47.
631 Nikolas Rose (1995).
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skrivs det som sker, bland annat, som en övergång från en proceduralism till
en policystyrning.632

Centralt i de rationaliteterna, från styrelseledamöternas perspektiv, är
talet om nytta, effektivitet och ett starkt ledarskap. Det kommer tydligt fram
i intervjuerna. Begreppen känns igen alltifrån kunskapsstriderna på 1700-
talet, om huruvida universiteten skulle vara till för kunskapsspridning eller
för att erövra nya kunskaper,633 fram till det som diskuteras på de Wenner-
Grenska symposierna i mitten av 1980-talet. Men det som tillkommer är
talet om kvalitet, om det är lämpligt med externa ledamöter i universitetens
styrande organ och så småningom också frågan om legitimiteten och lämp-
ligheten med en externt rekryterad ordförande i styrelsen.

Att ordföranden för universitetets styrelse har rekryterats utifrån har in-
ledningsvis setts som ett problem, och av en aktörerna betecknas det dess-
utom som ett demokratiskt problem att han hämtats ”från den mest ode-
mokratiska institutionen av alla, från ett företag”. Rektor själv har, när den
nya ordningen väl blivit ett faktum, på alla sätt sökt involvera den nya ord-
föranden i universitetets verksamhet och även introducerat honom för de-
kangruppen.

Från början hade ordföranden ambitioner att åstadkomma någonting
nytt och skapa en ledningsgrupp ”modell näringslivet”, eftersom hans bild
av akademin var en byråkratisk, regelstyrd organisation, med oklar ansvar-
fördelning. Alltså lik den (nid-)bild som både tillstås och förnekas vid de
Wenner-Grenska symposierna och i senare intervjuer. Men enligt studen-
terna ändrar ordföranden uppfattning så småningom och börjar använda
sig av dekangruppen just som en modern ledningsgrupp. Kanske inte
gruppen som helhet, utan de dekaner som han visar sig kommunicera med.

De enskilda styrelseledamöternas ambitioner att vara med i styrningen
av universitetet varierar. En del tycker det är trevligt i största allmänhet att
delta i styrelsesammanträden, medan andra, framförallt en av de politiska
företrädarna, uttrycker starka ambitioner att åstadkomma en politisk styr-
ning. Den här personen beskriver sig själv som företrädare för samhället,
medborgarna, skattebetalarna och till och med för demokratin, och samti-
digt som han anser sig företräda ett nyttorationalitetstänkande, ser han sig
som representant för humanistiska ideal. Jag förstår det som att ett särskilt
politiskt förnuft värderas som stående över alla andra rationaliteter, och att
man i den aktuella styrelsepraktiken kan förlita sig på detta förnuft. I alla
avseenden.

                                                
632 Se Sverker Sörlin (2000) s. 154.
633 Gunnar Richardson (1985) och Wilhelm Sjöstrand (1961).
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När det gäller kompetensen hos allmänföreträdarna, en fråga som disku-
terats både vid de Wenner-Grenska symposierna och av dekanerna, ser
styrelseledamöterna själva på problematiken på följande sätt. En av leda-
möterna hoppas att han utifrån något slags allmän erfarenhet kan bidra
med något guldkorn som ledningen kan ta till sig, medan en annan bekym-
rar sig för att ”man har för lite [kunskap] med sig” och att det är svårt att
tränga in i en budget av den här storleksordningen, och att man därför ten-
derar att förvandlas till ”röstboskap”. Det antas även gälla andra styrelse-
ledamöter. Den universitetsstyrelse som inte längre förväntas vara en repre-
sentativ företeelser får ändå anses ha kvar en hel del av det tänkandet. På
samma sätt som dekanrådet gör talar styrelseledamöterna om styrning i
namn av framtiden, och om behovet av att satsa på utvecklingen av fram-
förallt teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk kunskap. Här går det inte
att märka någon skillnad.

Av intervjuerna med styrelsens ledamöter framgår också, att de nya sät-
ten att styra till största delen har anammats. Kvalitet har blivit till den
språkliga, kulturella praktik som opererar i produktionen av den kunskap
som ligger till grund för hur verksamheten ska styras och ledas. Flertalet av
styrelseledamöterna ställer sig bakom antaganden som att det tidigare för-
troendet för lärare och forskare behöver ersättas av ett kvalitetssäkringssy-
stem. Ett annat och möjligen mer provocerade sätt att uttrycka denna poli-
tisk-ekonomiska rationalitet är, att det i styrelsens mål ingår en strävan att
disciplinera interiören vid Lunds universitet och göra alla individer till kal-
kylerbara objekt.634 Det objekt/subjekt som med LÄTU-reformen konstrue-
rades som en personalresurs.

I grunden handlar förskjutningen från förtroende till kontroll om de an-
taganden/mentaliteter/föreställningar som aktörerna i styrelsens praktik har
om akademiska subjekt, om den kunskap som de förväntas producera och
hur de bäst ska styras. Ett exempel är hur man förutsätter att ”konkurrens”
verkar ”produktions”-drivande.

Ledarskap en fråga om förtroende eller kontroll

Trots talet om motsatsen har det under lång tid uttalats kritik mot akade-
mins sätt att styra och leda, såväl från politiker, särskilda utredare och några
av akademins egna företrädare. Uppenbarligen pågår den diskussionen
även i den här studiens praktik, och mot den bakgrunden har jag uppmärk-
sammat hur olika lingvistiska begrepp reducerat skillnader till likheter, och
hur aktörerna använder sig av vissa begrepp som enhetliga vetenskapliga
kategorier. Exempel på sådana begrepp är ”organisation” och
                                                
634 Barbara Townley (1994).
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”ledarskap” och med en sådan utgångspunkt kan man möjligen förstå, hur
ledarskap i ett industriföretag kan jämföras med ett ledarskap i akademin.

En av de intervjuade beskriver det som att man under den Unckelska
perioden efterfrågade ”företagsledartypen”, medan jag tidigare har kon-
staterat, att det kanske är de rationaliteter för styrning som mer allmänt ope-
rerade under den perioden, som gör att den här sagesmannen knyter an till
den förre utbildningsministern. Det kan också vara sådana antaganden som
förklarar, att så förhållandevis många av styrelseledamöterna menar att
akademin har mycket att lära från andra organisationer och företag. Sällan
förutsätts eller förespråkas det motsatta.

En annan aspekt som jag har berört är hur det tidigare förtroendesyste-
met är på väg att ersättas av en kalkylerande praktik och en önskan om att
styra det mätbara genom ledarskap och kommunikation.635 Att uppmärk-
samma det kvantifierbara kan ses som en ”hård” styrning, medan en
”mjuk” styrning, men i samma rationalitet, handlar om att tala om utveck-
ling, motivation, entusiasm och ”empowerment”, och om att människan är
organisationens viktigaste resurs. Det senare fallet bygger på humanistiska
föreställningar om att individer är fyllda med resurser.

I den nu aktuella praktiken beskrivs det akademiska ledarskapet som en
varsam verksamhet. Man beordrar inte akademiska subjekt, vare sig genom
att peka med hela handen eller på annat sätt, och förslag lägger man fram så
att de inte upplevs som påprackade. En kreativ och resursstark individ
närmar man sig inte med kommandon. Särskilt inte om man är rektor.636 Det
akademiska ledarskapet beskrivs som ett triangeldrama mellan anslagsgi-
varna, universiteten, fakulteterna och institutionerna,637 men för att ledar-
skapet ska kunna fungera krävs kunskap om verksamheten. Det som jag
tidigare definierat som disciplinkunskap, och helst på de tekniska, naturve-
tenskapliga eller medicinska områdena. Dvs. aktörerna gör skillnad mellan
yttre och inre kunskap, allmänkunskap, kunskap som ligger till grund för
politiskt förnuft, erfarenhetskunskap och professionell kunskap.

I samband med förändringarna när det gäller att styra, uppmärksammas
även det man kallar för managementkunskap, vilket dekanerna definierar
ytterst varierande. Å ena sidan anses det vara en personlig förmåga och å
andra sidan en erfarenhetskunskap. Möjligen har det att göra med den för-
ändrade roll som experter och auktoriteter ges i de nya rationaliteterna för

                                                
635 Se Barbara Townley (2000) s. 192.
636 Det speciella med det akademiska ledarskapet är också den kritiska kollegialiteten,
vilket Inge-Bert Täljedal (1987) beskriver som en respekt för det annorlunda tänkan-
det.
637 Noteras bör, som jag tidigare berört, att det rör sig om fyra parter.



325

styrning. De exkluderas och i stället upptas/förvandlas professionens folk,
lärare/forskare, till ”professionella” ekonomer och administratörer.638 Dvs.
alla, oavsett om man är matematiker eller teolog, kan i princip bli manage-
mentledare i den här rationaliteten.

Ett vanligt sätt att beskriva skillnaden mellan det akademiska ledarska-
pet och managementledarskapet är, att det akademiska står för ett sökande
efter gemensam förståelse, medan managementledare förväntas använda sig
av övertygandeprocesser.639 I managementledarskapet talar man också om
behovet av överblick av helheten, flöden, process och resultat, på ett sätt
som närmast påminner om tillverkningsindustrier. Skillnaden i praktiken
Lunds universitet, mellan ett akademiskt ledarskap och ett managementle-
darskap, uttrycks som att rektor förväntas vara mer ideologisk än dekaner-
na, som är mer exekutiva eftersom de ”omringas av en budget”.

Det speciella förhållandet med en kvinnlig rektor uppmärksammas som
att kommunikationen blir riklig, eftersom rektor tar/ges mer taltid än vad
man generellt möjligen föreställer sig. Det skulle kunna betyda, att rektor
inte uppträder på ett förväntat ”kvinnligt” sätt i den här sagesmannens
ögon, vilket säger lika mycket om denna persons föreställningar om hur en
”normal” rektor förväntas vara, som om hur rektor är i något slags sann
bemärkelse. Samtidigt noterar jag hur man i rektorskapet skriver in det som
kan liknas vid kroppslig förmåga, att det skulle finnas en särskilt ”kvinnligt
dialogiserande ledarstil” och att kvinnor, implicit i allmänhet, har en förmå-
ga att ta upp ämnen som män inte uppfattar vara så intressanta. Överhu-
vudtaget är frågan om genus och jämställdhet känslig i flera av intervjuer-
na.

Sammanfattningsvis och med en poststrukturell ansats skulle ledarskap
kunna beskrivas som, att det blir vad aktörerna i olika praktiker gör det till.
I den praktik som här har uppmärksammats, förefaller det som om det är
lämpligt att använda sig av ett strategiskt ledarskap när det gäller ekono-
miska frågor, medan det när det gäller jämställdhet, är mer önskvärt med det
konsensuella.

En granskning av forskningsperspektivet och de
analytiska verktygen

Jag har nu kommit fram till den punkt där det är dags att begrunda betydel-
sen av mitt teoretiska perspektiv och hur jag använt de analytiska verkty-
gen. Det betyder att reflektera inåt, i form av en kritisk självprövning i linje
                                                
638 Thomas Osborne (1995).
639 Här kopplar jag tänkandet till Jürgens Habermas beskrivningar (1996).
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med den självförståelseprocess som är en del i det perspektiv som är ut-
gångspunkt för den här studien.

Med utgångspunkt i styrningsmentaliteten politisk epistemologi, eller
det som oftast benämns Michel Foucaults governmentalityproblematik, har
mitt syfte varit att söka synliggöra de styrningsmentaliteter som opererar i
dekanrådets styrningspraktik vid Lunds universitet i slutet av 1990-talet.
Styrningsmentaliteter kan på ett annat sätt beskrivas som hur politiska,
ekonomiska, vetenskapliga och andra regimer opererar i konstruktionen
och produktionen av den kunskap/sanning som verkar i styrningen av en-
skilda individer/subjekt.640

Visserligen, eller kanske tursamt nog, ligger den aktuella praktiken geo-
grafiskt en bit ifrån de praktiker som jag både arbetar inom och bedriver
forskarstudier vid, men frågan måste ändå ställas hur min delaktighet i en
delvis gemensam akademisk styrningspraktik påverkar mitt perspektiv och
valet av metoder. Det Alveson och Sköldberg beskriver som forskningens
politisk-ideologiska karaktär,641 diskursmedvetenhet, eller som Kvale arti-
kulerar som att anta den gemensamma förpliktelsen att gå utöver vad som
endast är åsikter om den sanna kunskapen.642

 Genom att jag arbetar i den akademiska världen har mitt intresse gradvis
förstärkts för att utforska det komplexa spelet i utövandet av makt och
styrning, och jag har tidigare redovisat försanttaganden och en personlig
nyfikenhet inför det akademiskt kollegiala. Jag har också berört att jag åt-
minstone inledningsvis i forskningsprocessen, och möjligen genom att vara
en del av den akademiska praktiken och den kunskap som där produceras,
haft föreställningar om ett särskilt akademiskt styrningsutövande som skil-
jer sig från andra utövandeformer.

Det förhållandet skulle med ett foucauldianskt perspektiv kunna beskri-
vas som, att jag har kommit att förkroppsliga den kunskap och de föreställ-
ningar som produceras i de akademiska praktikerna, medan jag läser Judith
Butler som att såväl praktiker som teorier är omslutna av samma prediskur-
siva strukturer.643 Jag kan alltså aldrig stå helt fri, i betydelsen totalt obero-
ende och opåverkad. Men när jag beskriver mitt sökande efter kunskap
som en nyfikenhet eller särskild vilja, då ligger det nära till hand att tänka
sig något ursprungligt, vilket med mitt perspektiv inte är någonting efter-
strävansvärt.644

                                                
640 Nikolas Rose (1995; 1999a; 199b), Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson
(1995).
641 Mats Alveson och Kaj Sköldberg (1994).
642 Steinar Kvale (1997).
643 Judith Butler (1999).
644 Michel Foucault (1972).
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I mitt fall kan de kunskapssökande aktiviteterna beskrivas som, att jag
genom att förflytta mig ifrån min egen vardagliga praktik och framförallt
genom den läsprocess som det inneburit att följa Michel Foucaults, Nikolas
Roses, Kenneth Hultqvists och Judith Butlers tankegångar, har skapat för-
utsättningar för att se på ett nytt och annorlunda sätt. Den processen kan
beskrivas som en rörelse ifrån ett kritisk hermeneutiskt tänkande, till att
göra mig delaktig i en vetenskapliga och filosofisk problematik, där utma-
ningen bland annat ligger i att texter frikopplas från upphovsmän och de
tidsperioder som de ofta anses vara ”inskriva i”.

Det är en av anledningarna till att jag tar utgångspunkt i Jacques Derri-
da för att förstå hur man med ”inskrivningar” och ”laddningar” av be-
grepp och företeelser skapar betydelser.645 Men den beskrivning som jag
samtidigt gör av mig själv, kan utifrån de nya sätten att styra ses som ett
”lyckat projekt”. Dvs. jag konstruerar mig att bli precis så självstyrande
som man förväntar sig i en liberal styrningsrationalitet. En annan tolkning
skulle kunna vara, att föreställningarna om jaget och självstyrningen en-
dast är ett uttryck för vad som förväntas i en ”normal” forskarutbildnings-
process och i utvecklingen mot en självständig forskaridentitet.646

Att utöva makt och styrning kan förstås som hur man med språkliga ge-
staltningar producerar rationaliteter/antaganden/föreställningar om hur
verkligheten ska styras. I anslutning härtill väljer jag att beröra några av
begränsningarna med att använda sig av Foucaults maktproblematik. Mitt
problem har sin utgångspunkt i den kända och av mig ofta citerade satsen,
att makt inte har någon särskild lokalisation och plats som den utövas ifrån,
utan kommer överalltifrån.647

Som jag ser det utesluter formuleringen möjligheten att se på makt som
en särskild entitet eller något som har en särskild lokalisation och plats som
den utövas ifrån. Men det som jag kontinuerligt fortsätter att fundera över,
är om makt, och i så fall hur, skulle kunna skrivas in som ett slags möjlig-
hetsvillkor i olika former av styrnings- eller ledningsmandat. Dvs. att någon
”form” av makt överlämnas från en person till en annan, från en individ till
en politisk, professionell, teknisk-administrativ, laglig eller annan makt, utan
att ”den” för den skull betraktas som essentiell och utan endast uppfattas
genom de tekniker som används i utövningen.

Men samtidigt som jag inser att det reflekterandet för tankarna till att
maktrelationerna ges en särskild lokalisation och plats, har jag svårigheter
att med Foucaults maktproblematik begripa hur kvinnor med sådan auto-

                                                
645 Jacpues Derrida (1991).
646 Sven Hessle (1987)
647 Michel Foucault (2000a).
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matik, konsekvens eller mekanik tycks uteslutas/utesluta sig själva från
gemenskaper som dekanrådet. Det ska inte tolkas som att jag därigenom
ansluter mig till Hirdmans tal om dikotomier, strukturerande eller naturgivna
normer, som diskriminerar och diskvalificerar kvinnor,648 utan att jag fort-
sätter att försöka förstå och vara öppen för olika kritiska förhållningssätt
och traditioner.

Jag ser heller inget annat möjligt alternativ, även om jag i den processen
låter mig inspireras av Judith Butlers poststrukturalistiska feministiska tän-
kande,649 för att söka förstå de antaganden/mentaliteter/föreställningar som
kan tänkas ligga till grund för våra konstruktioner. Ordet inspirera är vik-
tigt i det här sammanhanget, eftersom tillämpningen av Judith Butlers tän-
kande, på samma sätt som av Foucaults, innebär vissa problem för mig. När
Butler talar om möjligheten att erbjuda motstånd, placerar hon sig i närhe-
ten av den Foucaults maktproblematik som lämnar mig i sticket på det sätt
som jag nyss berört.

Men när det gäller förståelse av nuet genom det historiska, har jag med
Foucaults ”grundade historiska analys”650 försökt förstå, hur olika tanke-
figurer som i dag opererar i iscensättningen av den makt och styrning som
utövas i namn av akademisk kollegialitet, kan återfinnas i andra historiska
avlagringar och i förfluten tid. Tidigare har jag beskrivit det som att se på
historien som en materialbod, och att materialet i boden ständigt används
och återanvänds i nya formationer. Även Michail Bachtin uppmärksammar
vådan av att vara instängd i en epok och hur det kan förhindra förståelsens
av ett litterärt verks kommande liv, och att det samtidigt består av sådant
som upptagits från det förgångna, eller från tidigare epoker.651

En professionell historiker kan möjligen ha invändningar mot sättet att
låta aktörer i en särskild praktik bruka historien utifrån sina antaganden
och föreställningar. Det kan också tänkas, att jag utifrån sådana utgångs-
punkter uppmärksammar de dominerande diskurserna under olika historis-
ka epoker, i stället för att göra en mer grundlig analys av hur de historiska
fragment, som aktörerna använder sig av, förhåller sig till andra fragment
eller andra parallella historiska berättelser.

Jag tror mig också ha förstått att själva sättet att följa dekanerna i deras
historiska kopplingar från nuet till historien kan uppfattas som vagt och
subjektivt, och att det visserligen inte går att berätta hela sanningen om vår

                                                
648 Yvonne Hirdman (1988).
649 Judith Butler (1997; 1998).
650 Begreppen utvecklas bland annat i Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson
(1995), Malin Rohlin (2001) och Håkan Larsson (2001).
651 Michail Bachtin (1997).
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historia, men väl att somligt kan uteslutas av skäl som brist på trovärdighet
och av andra skäl som man då redovisar. Sådana ambitioner omfattas inte
det här projektet av.

Det betyder att jag med mitt sätt att skriva utifrån de historiska
kopplingar som aktörerna i den aktuella praktiken gör, å ena sidan kan kri-
tiseras för att bidra till en vag, relativistisk, slumpmässig och väl subjektiv
bild av historien. Å andra sidan för motsatsen. Att jag genom mina urval,
och genom att följa aktörernas egen förståelse av nuet genom historien,
skapar det som kan uppfattas som en alltför styrande berättelse.

Med en sådan senare utgångspunkt bör de historiska fragment som jag
använder mig av analyseras utifrån olika ideologiska, politiska eller andra
perspektiv, vilket inte har varit en ambition i det här projektet. I inledning-
en till avhandlingen har jag också berört det välbekanta fenomenet, att ett
historieberättande med kända auktoriteter i fältet kan bidra till förespeg-
lingar om sanningen med stort S, trots en ambition om motsatsen.

Skälet till att jag väljer genealogin som analytiskt verktyg är de möjlig-
heter den skapar att förstå nutidshistorien i relation till både historien och
framtiden. En postrukturalistisk ansats ser också en fördel i det fragmenta-
riska, det som förvirrar, det subjektiva, spontana och det relativa, vilket inte
ska tolkas som att alla historier är lika sanna eller att historien flyter. I stället
handlar det om att med en mängd olika skäl argumentera för att historien
berättas på det sätt som den berättas, och att utgångspunkten går att finna
i nutiden.

Det perspektiv som den här studien omfattas av kan ses som en utma-
ning mot andra teoretiska teorier och perspektiv. Särskilt när det förutsätter
att styrning av individer, grupper och organisationer betraktas utifrån de
antaganden och föreställningar, som styr vad som görs till sanning och
kunskap i alla former av styrningsutövanden, även det som styrs i form av
regler och författningar. Enligt mitt sätt att se, är akademi en mosaik och
den verkliga motsatsen till ”a culture of no culture”. Men det finns en risk
att akademin är på väg att förvandlas till en smältdegel, där olikheter tonas
ner och omformuleras till ett ”main-stream”. För mig handlar en av utma-
ningarna om att lyfta fram och söka upprätthålla det som skiljer.

Avhandlingen inte tillkommit som en konkret beställning av någon sär-
skild sorts kunskap eller ideologi, på det sätt som så ofta i det här projektet
uttrycks som att tillgodose samhällets behov av kunskap i en tänkt framtid.
Dvs. en kunskap i riktning mot omedelbar nytta och utifrån vilken man kan
utforma konventionella, normativa och praktiska råd. Utgångspunkten har
heller inte varit, vare sig att skildra ett historiskt kontinuitetsperspektiv eller



330

ett perspektiv som uppmärksammar förändring, utan snarare hur dessa båda
storheter löper samman.

Arbetet ska ses som ett exempel på ett genomgående tema i den här av-
handlingen, om rätten eller privilegiet att i namn av forskningens frihet vara
skeptisk.

Slutord – Hur förväntningarna realiseras bakvägen

De föreställningar som jag hade i inledningen till den här studien och skälet
till varför jag valde att förlägga studien till Lunds universitet, var förhopp-
ningar om att finna uttryck för och söka förstå vad som karakteriserar den
specifika akademiska styrningsrationalitet, som vi så ofta hänvisar till i aka-
demin. Den som omringas av honnörsord som frihet, autonomi, kollegial
gemenskap och konsensus, en särskild historisk tradition och unika grund-
valar.

Men dekanrådet har, som jag förstår det, aldrig varit dekanernas eget på-
fund och därför har jag svårt att se det som en del i någons slags historisk
tradition. I den tid när man konstruerades som grupp kände dekanerna per-
sonligen inte varandra, fastän man tillhörde samma universitet. Företeelsen
dekanrådet konstruerades ”uppifrån” i mitten av 1980-talet av rektor som,
tillsammans med kollegor på en nationell problemformuleringsarena, uttalat
att akademins beslutsfattande var snårigt och att det fanns motstånd på
hemmaplan.

Mina föreställningar om att det eventuellt skulle innebära någonting
specifikt akademiskt i att styra i namn av akademisk kollegialitet, eller att
man vid dekanrådet och Lunds universitet, har utvecklat något särskilt sätt
att styra, har ersatts av synpunkten att den styrning som i dag utövas i
namn av akademisk kollegialitet innebär, att de nya liberala rationaliteterna
för styrning har realiserats bakvägen. Man styr sig själv och det egna uni-
versitetet, på ett förväntat sätt och i enlighet med förutbestämda och poli-
tiskt uppsatta mål.

Mål som handlar om de behov av kunskap som samhället anses ha i en
tänkt framtid, ofta teknisk, naturvetenskaplig eller medicinsk kunskap. En
framtid som definieras av dem som anses ha den rätta kunskapen för att
kunna göra dessa förutsägelser. De som till skillnad från de samhällsfrån-
vända interagerar med aktörer utanför akademin. Aktörer som talar om av-
nämares behov och samhällets kommande behov av arbetskraft.

För att internt kunna leva upp till de nya målen krävs ett starkt ledar-
skap, vilket för dekanrådets praktik innebär, att tidigare professionella de-
kaner delvis upptas till professionella ekonomer och administratörer, för att
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den nya och eftersträvansvärda managementstyrningen ska kunna äga
rum. Den processen kallas i den här praktiken att decentralisera/centralisera
till områdesnivå.

Den nya liberala styrningen går ut på att produktionen av kunskap sker
så effektivt som möjligt. Verksamheten ska kontrolleras och utvärderas med
hjälp av särskilda beräknande teknologier, vilka ersätter ett tidigare profes-
sionellt förtroende. På det sättet förväntas kvaliteten bättre kunna garante-
ras.

Frågan är, om det är så dekanerna har tänkt sig styrningen av sig själva
och Lunds universitet.
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Summary

The purpose of this dissertation is to put into perspective the governance
of academic practise, the dean’s council at Lund University, as it manifests
itself at the end of the 1990s. In order to understand this governance, I
have let myself be inspired by Michel Foucault’s genealogical method. It
may be described as an attempt to understand how the exercise of today’s
governance is related to times past, and how different ways of looking at
history are realized and operate in current arenas of governance.

This particular case deals with an interest in what it means to govern ”in
the name of academic collegiality”. The case is structured in relation to the
historical preconceptions about the university that run in higher education
in the late 1990s, to political reforms of higher education in the same period
as well as in relation to specific national arenas where problems and chal-
lenges of higher education in the middle of the 1980s were debated. I am
referring to one of these in my study, namely the so-called Wenner-
Grenska symposia.

In order to study how governance is exercised currently, in the late
1990s, by the dean’s council at Lund University, I started with an impres-
sionist ethnographic study of a number of meetings of the dean’s council
from June 1998 to December 1998, in all ten meetings (Study 1). These in-
terviews were followed up by a further number of in-depth interviews in
spring 1999 following all ten meetings of the dean’s council (Study 2).
Afterwards I carried out eleven depth interviews with the full members of
the university board (Study 3).

When it comes to the theoretical basis, I have let myself to be inspired,
first of all, by Michel Foucault especially his notion of governmentality.652

that briefly can be characterized as an analysis of the mentalities or ratio-
nalities that govern the knowledge which is used in the governance of
individuals. I have started out from a way of looking upon the State as an
”epistemological pattern”, which may be traced through the governing
technology which is used in the exercise of power itself.653

I also rely on Judith Butler’s post-structural feminist thinking on gen-
der.654 In my analysis I spend some time deconstructing established cate-
gories and take interest in what connotations there are to such notions as
”a leader”. A post-structural approach implies that one questions me-

                                                
652 Michel Foucault (1991).
653 Kenneth Hultqvist (2002b).
654 Judith Butler (1997; 1998).
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taphysics and ideas regarding causality, identity, subject and truth, and
concentrates on what is fragmentary, confusing, subjective and relative.

Power is exercised in the use of language and linguistic interpretations
of the subject, the academy and other notions. The rationalities inscribed in
the use of language produces versions of realities that guide the governan-
ce of individuals, collectives, the academy and other entities. In the process
some knowledge is conceived to be adequate, true or valid in dealing with
the academic subjects, while other knowledge is considered to be irrele-
vant.

When I try to understand current changes of government I abstain from
using labels like neo-liberalism or other similar ones, as they tend to refer to
a historical period and/or particular political ideology. I choose instead to
start out from that what Nikolas Rose defines as ”advanced liberalism”, it
should be understood as a governance rationality where one tries to re-
strict the political authority, and where one questions the governing role of
the state. Instead one asks questions about that what justify governance
on the whole.655 Another characteristic is how separate individuals are
expected to become active in governance, in a way that is often predesti-
ned, and that is directed to previously defined objectives.

With the help of this genealogical analysis I come to the conclusion that
in the practise that I am studying, one refers most often to Plato and his
academy, when one is looking for historical origins, but that, at the same
time, one remains silent about the parallel history of how women were seen
and dealt with by the same academy. Those ideals that tussle for priority in
our interpretation of what the academy should be, are an idealized version
of general education or ”liberal education”, a certain notion of research
and professionalization. In shaping our common history, we allow oursel-
ves to be influenced by all these ideals.

The history of politics and reforms in the post-war period deals with the
question of whether we should carry on research for the sake of politics, or
if politics instead should provide conditions for the research that is done
on the researcher’s own terms. There is a parallel discussion about basic
education that affects the question whether it is going to rest on a scienti-
fic basis or focus on the personal development of individual students, or
whether studies are going to be adjusted to the needs of manpower in the
labor market.

At the Wenner-Grenska symposia in the 1980s, the university was con-
sidered to be a driving force for the technological, economic, industrial,

                                                
655 Nikolas Rose (1995).
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social and cultural development of society. It was suggested that lay repre-
sentatives on the university boards are not competent enough to deal with
future demands characterized by fast changes, e.g. the expectations of a
strong leadership.

The result of my empirical studies shows that ”to govern in the name of
academic collegiality” as practiced by the dean’s council can be understo-
od in different ways. Partly, as special room for autonomy, where the state
appears in the form of traditional governor of regulations, and partly, in
playing a similar role as the conception of free media, the third state power.
That, which is feared to be able to limit the autonomy is the political gover-
nance of lay representatives on the university board. The supposition is
that the lay representatives will strengthen the political rule over the uni-
versity. This kind of development is considered to be inappropriate becau-
se one needs special knowledge to govern an academic organization, the
sort of knowledge that one acquires through being engaged, primarily, in
research work and preferably within such fields as engineering, science
and medicine.656

Regarding the question of what the dean’s council is, a formal or infor-
mal decision-making body, it seems that assumptions about consensus are
important. But the ideas about consensus build at the same time on the
strong and taken-for-granted assumption that one cannot vote on different
proposals. Another, and perhaps more critical, version of collegial gover-
nance would argue that a critical discussion and respect for other opinions
does not necessarily exclude a majority decision by voting.657

In these new rationales for governance attention is drawn to what is
called managerial expertise, which deans define in very differing ways. On
the one hand, it is considered to be an inborn ability, and on the other it is
regarded as knowledge learnt by experience. It possibly has something to
do with the changed role of experts and authorities that are prescribed in
the new rationales for governance. Some people are excluded and instead
people from the profession are taken up and turned into ”professional”
economists and administrators.658

The male domination of the dean’s council is next to total which, on the
one side, is not considered to be anything remarkable, but from another
aspect it is thought to affect the governance of resources and direction of

                                                
656 Michel Foucault (1980).
657 Inge-Bert Täljedal (1987).
658 Thomas Osborne (1995).
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activity (and that male researchers are favored at the expense of female
ones). 659

From the interviews with the members of the board it seems as if the
new reasons for governance has been accepted. The notion of quality has
become the linguistic and cultural practice that governs the production of
knowledge of how the work in the council should be controlled and led. I
interpret this in the way that the majority of the board accepts the conclu-
sion that the previous confidence in teachers and researchers needs to be
replaced by a control system. I argue that this displacement in the produc-
tion of knowledge is the expression of new and more advanced liberal
forms of governance.

That the chair of the university board is nowadays recruited from outsi-
de, was seen as a problem initially, and one of the actors describes it, besi-
des, as a democratic problem, that he has been taken ”from the most unde-
mocratic institution of all, a business”. Vice-chancellors have in every way
tried to involve the new chair in university work, when the new regula-
tions had become a reality. From the beginning the new chairs had ambi-
tions to chair a governing group, as in industry, but now it is thought they
had not understood that the dean’s council is the real governing group of
a university.

The ambitions of the individual members of the board to take part in the
governance of the university vary, but the dominant idea seems to be that
everyone willingly wants to take part and guide the university towards the
production of useful knowledge that may help society in the probable fu-
ture. This means, primarily, technological, scientific and medical knowledge.

For a long time now, criticism has been directed towards the way the
university governs and leads by politicians, special investigators and some
of the institution’s own representatives. Quite often opinions such as that
the university has much to learn from other organizations and companies
are often heard. It is seldom that the opposite is assumed or advocated.

The academic system of trust is obviously on its way to being replaced
by an assessment system and a wish to control the measurable through
leadership and communication.660 To observe that what is quantifiable can
be seen then as a form strategic governance, while more ”human gover-
nance”, but with the same reasoning, deals with speaking about develop-
ment, motivation, enthusiasm and empowerment. The latter case is based on
humanist concepts that individuals are resourceful.

                                                
659 Christine Wennerås and Agnes Wold (1997).
660 See Barbara Townley (2000) p. 192.
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It is current practise to describe academic leadership as cautious. One
does not order academic subjects about. Instead, it is a question of seeking
mutual understanding, while the opposite, the process of convincing, is
assigned to the new rationale of governance,661 so-called management
leadership. Another determining difference is that academic leadership
does not register a wish after surveying the so-called totality, although it
seems to be of vital importance for how one understands management lea-
dership. Here the flow, process and result are spoken about in a way that
most closely reminds one of manufacturing industry.

The special thing about academic leadership is also critical collegiality,
which means respect for other opinions.662 The difference between aca-
demic and management leadership is described in the way that the vice-
chancellor is expected to be more ideological than the dean, who may be
more of an executive and businessman. Obviously, many of the intervie-
wees have difficulties in defining management leadership, from which I
interpret that these actual professionals have been turned into professional
administrators and economists by these new rationales for governance.663

That special relationship with a female vice-chancellor at Lund Universi-
ty is observed in the way that one in the directorship registers something
which may be compared to physical abilities, i.e. that there exists a special
”female dialogue-predicting leadership style” and that women implicitly
have the power to take up topics that men do not find to be so interesting.

With a post-structural application leadership means that it is largely
whatever one makes it to be. When it comes to the questions about eco-
nomics, then it is considered in the practice studied to be both desirable
and legitimate for one to use the so-called strategic leadership, but when it
comes to the question of equality, it is in the same degree desirable to use
that consensual leadership and strive for agreement, even if one has to re-
member that it can be time-consuming.

To govern in the name of academic collegiality the dean’s council at
Lund University mean to govern themselves and their own university, but
in accordance with carefully thought-out and politically distinguishable
goals, goals that deal with the need for knowledge that society is conside-
red to need in the imaginable future, often technological, scientific and me-
dical knowledge. The future is defined by those who are considered to
have the right knowledge to be able to form these concepts, In order to be
able internally to live up to those new goals, a strong leadership is required,

                                                
661 Here I connect my thinking to Jürgens Haberma’s descriptions (1996).
662 Inge-Bert Täljedal (2000).
663 Thomas Osborne (1995).
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which in the case of the dean’s council, in practice means that the former
professional deans partially change into economists and administrators to
enable management governance to take place.

To sum up: I cannot understand the governance, that is today exercised
in the name of academic collegiality at Lund University, in any other way
than that these new liberal rationales for governance have been allowed in
the back door and that the dean’s council steers itself/allows itself to be
steered in a desirable and predictable way.
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