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Sammanfattning 

Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och 
attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är 
en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, 
skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. I resultatet framkommer en 
nyanserad uppfattning av verksamhetsstyrningen hos intervjupersonerna. Styrningen uppfattas 
som nödvändig och i viss mån legitim av intervjupersonerna, men det finns värderingsmässiga 
motsättningar avseende de forskningsinsatser som belönas inom verksamheten. Här 
framkommer det från flera intervjupersoner att den forskning som belönas är sådan som på 
grund av universitets formella struktur inte når ut till allmänheten, vilket är viktigt för de 
flesta intervjupersonerna. Intervjupersonerna riktar även kritik mot den nuvarande externa 
finansieringen av forskningen. I övrigt upplevdes arbetet som fritt av respondenterna, även 
om de gav uttryck för att det förekommer en högre grad av kontroll och hierarkiskt 
bestämmande idag än tidigare. Sammanfattningsvis kan det sägas att intervjupersonerna 
inledningsvis under intervjuerna hävdat en god samstämmighet med verksamhetsstyrningen 
och deras egna värderingar, men att värderingsmässiga skillnader uppdagats under intervjuns 
gång. Viktiga slutsatser vi dragit är att det tycks föreligga en skillnad mellan vad som för 
forskarkarriären framåt och vad som är av intresse för vissa av våra intervjupersoner. De 
arbetsresultat som värderas av ledningen inom universitetet är alltså inte fullständigt 
synonymt med de resultat våra intervjupersoner själva värderar. Utifrån vår teoretiska 
utgångspunkt i Foucaults maktteori betraktar vi konsekvenserna av den nuvarande 
verksamhetsstyrningen som att forskare styrs efter ett snävt forskningsparadigm. Inom detta 
paradigm blir forskningsresultat svårligen tillgängliga för allmänheten och forskare som 
värderar samhällstillvändhet inom arbetet kan tänkas uppleva en konflikt. Då mellan 
forskning som meriterar och forskning som upplevs betydelsefull.  
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Inledning 
Den offentliga sektorn är en skattefinansierad verksamhet som vanligen inbegriper, 
rättsväsende, omsorg, kollektivtrafik, försvarsmakt och utbildningssektor (NE 2019). 
Traditionellt sett är den svenska offentliga verksamheten strikt byråkratisk, med regelstyrning 
och processutformning i fokus. Faktumet att processutformningen – det rena framtagandet av 
arbetsprocesser, upptog ett sådant stort fokus i den offentliga sektorn kan ses som en delorsak 
till den växande kritiken mot offentlig verksamhet som långsam, ineffektiv och dyr. Som en 
reaktion på denna kritik av offentlig sektor växte ett antal managementideal fram som senare 
kom att slås samman och definieras som New Public Management, förkortat NPM (Berlin & 
Kastberg, 2015:29-30). 
  
I dagsläget finns det en bred kritik riktad mot NPM som managementkoncept. Kritik som 
vanligen förekommer i den allmänna debatten är exempelvis att organisationsformen strider 
mot professionella värderingar och den yrkesetik i de områden där den implementerats (SvD, 
2016). Yrkena anses ha avprofessionaliserats genom implementeringen av NPM och tilliten 
för professionellas självständiga yrkesutövande har minskat, hävdas det (Uppsala Universitet, 
2016). Utöver medial debatt finns det även en problematisering av NPM som kommer från 
forskarkåren, då universitetet ju också är en del av offentlig sektor som numer arbetar efter 
NPM. Beträffande universitetens situation menar forskare att NPM har lett till ett 
paradigmskifte inom universitetsvärlden, då avseende vad för forskningsresultat och 
utbildningsmål som anses vara eftersträvansvärda (Hemsley-Brown & Oplatka, 2006:317). 
Andra problematiserar även NPM som koncept, på grund av dess tydliga företags- och 
marknadsorientering. Kritikerna menar att offentlig och privat sektor arbetar efter olika 
logiker. Den privata sektorn arbetar efter en företagsorienterad marknadslogik med avkastning 
i fokus, medan den offentliga sektorns logik inbegriper olika typer av värden. Det handlar, 
utöver ekonomiska värden avseende budget och hantering av skattepengar, bland annat om 
demokratiska och icke-vinstdrivande värden. Det finns alltså ytterligare en värdesdimension 
inom den offentliga sektorn, utöver rent ekonomiska värden (Butterfield, Edwards & 
Woodall, 2004: 396-397).  
  
Med bakgrund i allmän debatt och tidigare publicerade forskningsartiklar beträffande 
organisationsformen New Public Management och dess påverkan på- och 
existensberättigande i den offentliga sektorn, har vi valt att studera attityder till- och 
uppfattningar av NPM. Detta skedde på en samhällsvetenskaplig och en naturvetenskaplig 
fakultet på ett svenskt universitet. Vi undersöker specifikt universitetslektorer och professorer. 
 
Vi ska i detta arbete belysa hur undervisande och forskande personal upplever universitetens 
styrformer och om det föreligger någon skillnad mellan deras yrkesmässiga värderingar och 
den styrning som bedrivs. Detta gör vi eftersom vi är intresserade av att se hur NPM-reformer 
kan tänkas påverka denna yrkesgrupp inom högre utbildning. Studien syftar till att bidra med 
ytterligare kunskap om universitetslektorers upplevelser av NPM:s påverkan på 
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verksamhetsstyrning och huruvida den upplevda styrningen sker i enlighet med deras 
värderingar.   
 

Frågeställningar 
(i) Hur upplever undervisande och forskande personal inom ett lärosäte för högre utbildning 
verksamhetsstyrningen i den dagliga verksamheten? 
  
(ii) Finns det någon skillnad mellan deras professionella värderingar och de värderingar som 
kommer till uttryck inom styrningen av verksamheten? Och om så är fallet; på vilket sätt? 
 

Avgränsningar 
Studiens empiriska material består av intervjuer med sex universitetslektorer och en professor 
anställda vid två fakulteter inom ett svenskt universitet. 
 

Bakgrund  
Det moderna forskningsuniversitetet 
Wilhelm von Humboldts (1767-1835) design av Humboldt-Universität zu Berlin, eller 
Humboldtsuniversitetet, kom att utgöra det första moderna forskningsuniversitetet 
(Hohendorf, 1993). Humboldt menar att det bör finnas en balans mellan universitetets 
beroende och självständighet från stat och samhälle. Universitetet bör, enligt Humboldt, vara 
självständigt från staten, men inte till en sådan grad att det blir beroende av allmänhetens 
behov och krav. Tanken med detta var enligt Humboldt att universitetet skall vara en så 
självständig aktör som möjligt och inte influeras av varken staten eller samhällets 
påtryckningar. Humboldt menade att universitetsväsendet på egen hand kunde avgöra vad för 
slags forskning och utbildning som förde samhället framåt och en del av hans argumentation 
för universitetens självständighet var Tysklands dåtida låga industriella och ekonomiska 
utvecklingsgrad, jämfört med resten av Europa (Haverhals, 2007:423).  

Betydelsen av universitetens självständighet har även uttryckts av Europarådet, som är en 
mellanstatlig samarbetsorganisation inom EU. Europarådet är verksamt inom demokratifrågor 
och mänskliga rättigheter. År 2006 uttryckte rådet betydelsen av universitetens möjlighet att 
bedriva den egna verksamheten, oberoende av ekonomisk, politisk eller religiös extern 
inblandning. Rådet hänvisade bland annat till hur inskränkning av forskning historiskt sett har 
lett till en allmän försämring av kunskapsproduktion – vilket orsakat ekonomiska och sociala 
problem (Academic Rights Watch).  

Hur forskningsfinansieras svenska universitet och högskolor? 
Varje år fördelas forskningspengar ur statens statsbudget till högskolor och universitet, 
varav mindre än hälften fördelas direkt till dessa lärosäten. Resterande fördelas till 
statliga forskningsfinansiärer och myndigheter, bestående av exempelvis 
Vetenskapsrådet, Naturvårdsverket eller SMHI. Vetenskapsrådet är den största externa 
forskningsfinansiären inom de flesta vetenskapsområden. På vetenskapsrådets hemsida 
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beskrivs hur fördelningen av forskningsmedel påverkas; dels av regeringens riktlinjer 
och dels av Vetenskapsrådets egna finansieringsstrategi. Den största delen av 
forskningsmedel går till fri forskning, det vill säga forskning som ger forskaren 
möjlighet att fritt formulera forskningsidé, metod och utförande. Därefter väljer rådet ut 
de forskningsidéer de anser vara de bästa efter granskning av sakkunnig, samt utifrån 
egen prioritering (Vetenskapsrådet, 2018). Trots att forskningen bör vara fri, enligt 
Humboldt och Europarådet finns det alltså en extern påverkan genom 
forskningsfinansiärer. Det bör även tilläggas att det även finns privata 
forskningsfinansiärer, exempelvis Cancerfonden samt Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse (Regeringskansliet, 2019).  

New Public Management – ett paraplybegrepp 
New Public Management, eller NPM, är ett samlingsbegrepp för styrningsidéer inspirerade av 
den privata sektorn, applicerade i den offentliga sektorn. Idéerna består av mål- och 
resultatstyrning samt konkurrensfrämjande i form av privata alternativ till de alternativ som 
erbjuds genom offentlig verksamhet. Detta sker bland annat genom privatisering av offentliga 
verksamheter. En tanke med NPM är att skapa konkurrens om de offentliga tjänsterna och 
minska den offentliga sektorns storlek och kostnader. Detta anses avgörande för utveckling, 
goda tjänster och produkter. Paradigmskiftet inleddes någonstans i slutet på 1970-talet eller i 
av början 1980-talet. Skiftet har inneburit att kostnadseffektivitet och resultat tagit allt större 
plats i offentlig verksamhets målsättning (Røvik, 2018: 27-28, Hood, 1995: 95 Berlin & 
Kastberg, 2015: 29). 

NPM har sina rötter i nyliberal ideologi. Røvik menar att föreställningen om att offentliga 
organisationer bör fungera som företag eller affärsrörelser beror på en nyliberal trend, vilket 
NPM alltså kan ses som ett resultat av. Den offentliga sektorn präglas generellt sett av 
politiskt-administrativa system, där demokrati och rättssäkerhet är centralt (Røvik, 2018: 28, 
135). Tanken med NPM är alltså att effektivisera den offentliga sektorn avseende kostnad och 
produktion – alltså mer resultat för mindre skattepengar. Detta har lett till att det uppstått en 
viss kritik från yrkesverksamma inom offentlig sektor gällande hur väl NPM passar in som 
organisationsform i verksamheten (Ibid: 27). 
  

En definition av New Public Management 
NPM som koncept fick sitt genomslag 1991 då professorn Christopher Hood publicerade 
artikeln “A Public Management For All Seasons?” i vilken paraplybegreppet NPM 
konkretiserades och definierades närmare. 
  
NPM härstammar som nämnt från ett antal tidigare populära manegementtrender. Dessa 
trender är följande: 
(i) Att skapa mer kostnadseffektiva offentliga myndigheter genom att stoppa expansionen av 
den statliga byråkratin och på sikt minska dess storlek. 
(ii) Ett paradigmskifte mot en ökad privatisering/marknadisering av offentliga myndigheter. 
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(iii) En bredare automatisering av den offentliga sektorn, med fokus på kostnadseffektivitet 
rörande digital kommunikation och digitalisering.  
(iv) En allt mer internationell agenda- och arbetsplan för offentliga förvaltningar med ökat 
fokus på mellanstatligt samarbete (Hood 1991: 1-4). 
  
Hood menade att det fanns tre grundläggande principer i NPM: 

1.      Tydligt ledarskap och en avgränsad hierarkisk struktur, vilket innebär att cheferna 
inom offentlig sektor ges en större makt över de anställda. 

2.     Tydligt formulerad målbild och individuell prestationsmätning. Detta innebär att 
målsättningar blir allt viktigare för verksamheter och att individuellt ansvar för de 
anställda blir mer centralt. 

3.     Resultatmätningar. Detta innebär att det skall ske en tydlig administrativ utvärdering 
i slutskedet av diverse arbetsprojekt där resultatet bedöms och utvärderas i samband 
med de olika individernas insatser.  

(Hood, 1991: 1-3) 
 

Vidare beskriver Hood att NPM är ett koncept som är tillämpligt i flera olika kontexter, det 
vill säga olika länder. Hood talar i sin artikel om så kallade Sigma-värden, vilket innebär en 
effektivisering av verksamheten och en i övrigt strikt förd ekonomisk förvaltningspolitik. I 
enkelhet kan detta ses som att NPM är ett verktyg för att, som vi tidigare påpekat, strama åt 
och effektivisera den offentliga verksamheten och att NPM har goda förutsättningar för att 
spridas globalt (Ibid: 10-12).  
 
Vi diskuterade inledningsvis marknadsperspektiv och hur det kan tänkas påverka offentliga 
verksamheter. Inom ett lärosäte för högre utbildning kan ett marknadsperspektiv tänkas ta sig 
uttryck genom exempelvis ett kundperspektiv på studenten, eller en mer ekonomisk betonad 
styrning. Ett kundperspektiv på studenten går hand-i-hand med ett varuperspektiv på 
utbildningen. Detta innebär alltså att studenter betraktas som kunder av verksamheten, som 
konsumerar den aktuella varan eller tjänsten – utbildning. Ett sådant marknadsperspektiv kan 
tänkas föranleda en större vilja att anpassa varan eller tjänsten för kunden och därmed ha en 
påverkan på utbildningsinnehållet utefter vad kunden efterfrågar.  
  
I och med NPM:s strikta sparkrav ställs en ekonomistyrning i fokus. Med ekonomistyrning 
åsyftas styrning efter en särskild mål- och resultatplanering, där arbetsresultaten jämförs mot 
särskilda nyckeltal. Inom universitet och högskolor kan sådana nyckeltal bestå av till exempel 
genomströmning av studenter samt antal publicerade vetenskapliga artiklar. Hur institutionen 
svarar mot nyckeltalen påverkar fördelningen av ekonomisk finansiering och forskningsmedel 
till institutionen. Dessa baseras på hur många studenter som examineras samt hur mycket 
forskning som utövas (Carlén & Puaca, 2017:118). Det finns alltså ekonomiska incitament för 
att uppfylla dessa nyckeltal då det bidrar till tillströmning av ekonomiska medel till 
institutionen.  
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Nya direktiv och dess påverkan  
Intressant att se till rörande styrning av universitet och högskolor är Bolognaprocessen, vilken 
i praktiken innebär att utbildningar numer mäts och formaliseras i större utsträckning. Syftet 
med Bolognaprocessen är att underlätta resultatjämförelser rörlighet mellan lärosäten för 
högre utbildning inom EU. Ytterligare syften med Bolognaprocessen är att främja 
anställningsbarhet och Europa som utbildningskontinent avseende konkurrens- och 
attraktionskraft (Universitets- och Högskolerådet, 2019). Anställningsbarhet innebär att skapa 
utbildningar som innehåller och skapar sådana kunskaper som är eftertraktade på 
arbetsmarknaden (Sparrhof & Fejes 2017: 26). 
 
Utöver Bolognaprocessen är även autonomireformen ett direktiv som förändrat 
universitetsstrukturen. Reformen har till syfte att ge lärosäten större frihet att administrera på 
lokal nivå, inom den egna organisationen. Den innebär bland annat en större frihet vid 
anställningar av lärare och mindre statlig inblandning vid detaljstyrning av verksamheten. 
Autonomireformen infördes med ambition att skapa förutsättningar för internationellt 
konkurrenskraftig forskning och utbildning genom decentralisering av universiteten och ökat 
självbestämmande. Denna autonomi tänktes ha en positiv effekt på forsknings- och 
utbildningskvaliteten (Utbildningsdeparementet, 2009). 
  
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utför utvärderingar av högskole- och 
universitetsutbildningar (se figur 1). Högskoleverket fick år 2010 uppdrag att utveckla ett 
system för utvärdering av kvalitet avseende utbildningar på grund- och avancerad nivå på 
högskolor och universitet i Sverige. Då Högskoleverket lades ner 2013 tog UKÄ över. 
Utvärderingen pågick i fyra år där störst fokus låg på studenters möjligheter att nå 
examensmål – det vill säga antal godkända elever per kurs (UKÄ 2017). Dessa 
utvärderingssystem är, likt Bolognaprocessen, orienterade kring målformulering och 
resultatmätning.  
 
De ovan beskrivna reformerna och utvärderingssystemet med fokus på mätning, resultat och 
decentralisering har likheter med NPM såsom vi har definierat det. NPM har som bekant 
rötter i nyliberalism, men även i nyrationalism. Nyliberalism förknippas ofta med politiskt 
laddade begrepp som fri marknad och privatisering och har en tydlig målsättning med att 
minska statligt inflytande i samhället (Nyberg, 2016:194). Vidare är nyrationalism en stark 
utvecklingstrend i samtiden där arbetsmarknadsmässiga föreställningar om hur anställda ska 
nå mål och resultat är i fokus. Klassisk hierarkisk styrning, en syn på människan som en 
rationell och nyttomaximerande varelse och en stark tilltro till styrning baserad på vetenskap 
är kännetecknande drag. Den typ av vetenskap som skall genomsyra styrningen är tydligt 
effektivitetsfokuserad. Styrningen skall alltså utgå efter det arbetssätt som är mest effektivt 
och nyttomaximerande för verksamheten. Nyrationalismen har således stora likheter med 
Frederick Taylors (1956-1915) Scientific Management, också kallat Taylorismen. Inom 
Scientific Management finns samma typ av rationella människosyn, forskningsfokus avseende 
effektivitet och nyttomaximering samt betonande av värdet med en hierarkiskt styrd 
verksamhet (Taylor 1911). Samma tankar och idéer kan alltså sägas återfinnas i den 
nyrationalism som idag genomsyrar samhället (Røvik, 2018:133-134). Ytterligare ett viktigt 
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kännetecken för NPM- och liknande nyrationalistiska trender är en högre grad av 
egenadministration för professionella. Detta på grund av NPM:s strävan efter att krympa den 
offentliga verksamheten. Ett sätt att göra detta på är att reducera personalstyrkan på 
administrativa avdelningar och istället påföra en del, eller hela det administrativa ansvaret på 
resterande personal (Hood 1991).  

Tidigare forskning: New Public Management inom universitet  
 

En studie av upplevda förutsättningar för NPM-universitets 
samhällsengagemang 
Richard Watermeyer skriver i sitt arbete om Public Engagement in Higher Education, 
förkortat PE-HE.  PE-HE innefattar universitetslektorers- och professorers ansvar gentemot 
allmänheten och kan liknas vid den svenska tredje uppgiften som den definieras i 1 kap. 2 § 
högskolelagen (1992:1434). Sammantaget kan alltså PE-HE och tredje uppgiften betraktas 
som likartade – båda rör forskare och deras ansvar att dela med sig av sin kunskap och 
forskning till allmänheten. Artikelns författare menar emellertid att detta är någonting som är 
på väg att förändras, då NPM-värden inte premierar denna typ av kunskapsdelning och 
öppenhet.   

Studien genomfördes genom att författaren tog kontakt med inblandade forskare via NCCPE 
– National Co-ordinating Centre for Public Engagement, vilket är Storbritanniens organ för 
bevakning och samordning av PE-HE. Kriterierna för att delta i undersökningen var att ha 
arbetat med PE-HE som forskare. Intervjupersonerna kom från olika discipliner och från olika 
lärosäten. De flesta intervjuerna (33st) genomfördes över telefon, resterande 7 intervjuer 
genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. Författaren menar att detta inte hade någon 
påverkan på den empiri som genererades och att de intervjuer som utförts personligen 
kvalitetsmässigt hade likvärd empiri som telefonintervjuerna. Intervjuerna utgick från tre 
sammanhängande frågeteman, dessa var: 

  

1). PE-HE:s påverkan på intervjupersonernas akademiska identitet. 

2). PE-HE:s påverkan på deras forskning. 

3). PE-HE:s påverkan på deras karriär. 

  

Den empiri som genererades pekade, enligt författaren, på en föreliggande problematik mellan 
universitetens formella struktur och arbete med PE-HE. Det framgick i studien att en majoritet 
av intervjupersonerna betraktar PE-HE som illa anpassat till universitetsstrukturen, vilket 
intervjupersonerna menar särskilt uttrycks i hur tidskrävande PE-HE-arbete är – i förhållande 
till den mängd tid som skall rymma PE-HE. Intervjupersonerna uppger även att PE-HE inte 
överhuvudtaget är meriterande och tycks uppfattas av ledningen, genom den knappa tid och 
minimala uppskattning som visas för PE-HE-arbete, som ett onödigt tillägg i arbetet. Det 
viktigaste i arbetet upplever intervjupersonerna vara forskningen, följt av undervisningen, 
med PE-HE underordnat båda dessa. En av studiens intervjuperson beskrev arbetet med 
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pejorativa begrepp såsom ”donkey-work” och menade att det krävde ”anti-social hours”, då 
med hänvisning till att PE-HE-arbetet skedde utöver kontorstimmar på hennes institution, oftast 
kvällar. En annan intervjuperson jämförde det med undervisning och menade att det skulle kunna 
vara genomförbart om vissa kunde få välja bort undervisning för att arbeta med PE-HE. 

 
Utöver detta tolkade författaren ur sin empiri att de belöningssystem som inom det brittiska 
universitetsväsendet är sprunget ur NPM inte överhuvudtaget belönar detta extraarbete som 
PE-HE utgör. Sammantaget finns det alltså inga formella belöningar för PE-HE i sig, det 
premieras inte genom den NPM-styrning som är aktuell på de brittiska universiteten, enligt 
författaren. Detta betyder emellertid inte att PE-HE upplevs som en fullständigt meningsfull 
syssla av forskarna. PE-HE upplevs snarare som mycket värdefullt för forskaren och dennes 
personliga utveckling, enligt författaren. PE-HE-arbete är även svårt att utvärdera och mäta ett 
egentligt resultat på, eftersom det inte genererar någon direkt avkastning i sig, som till 
exempel alumner i arbetslivet gör (de betalar ju skatt till samhället).  
 
PE-HE är alltså någonting som det är svårt att applicera ett marknadsperspektiv på och än 
svårare att sätta i en marknadskontext – vilket kan ses som ett av skälen att det i dagsläget inte 
premieras på universiteten. Avslutningsvis beskriver författaren situationen för de akademiker 
som allt till trots väljer att ägna sig åt PE-HE i en högre grad. Dessa rör sig i vad författaren 
kallar för den akademiska världens marginaler, utan egentlig igenkänning från omgivningen. 
De försök som dessa forskare gör för att bryta den nuvarande forskartrenden leder formellt 
sett inte till några segrar, även om de själva betraktar sina försök som personliga segrar.  
 
I detta arbete kommer vi att diskutera PE-HE synonymt med det tredje uppdraget, vilket 
regleras i högskolelagen (1992:1434).  
 

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om 
sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. – 
Högskolelagen § 2, 2st.  
 

En studie av universitetspersonals upplevelse av NPM på ett svenskt universitet  
 

Forskaren Elisabeth Berg genomförde en studie av hur olika NPM-trender som 
implementerats på universitetet har påverkat personal och organisation över tid. Studien 
fokuserade organisatoriska förändringar och undersökte personal och organisation ur ett köns-
, styrnings- och organisationsperspektiv. Intervjupersonerna var dekaner, prefekter och 
lektorer, varav 12 kvinnor och 12 män, samtliga verksamma över 10 år på ett svenskt 
universitet. Vi kommer nedan att presentera det resultat som är relevant för denna studie och 
könsperspektivet kommer således utelämnas. Författaren beskriver en förändring som 
kontinuerligt påverkat universitetsväsendet. Den första stora förändringen trädde i kraft i och 
med lagändringen år 1977, som innebar att en stor del av den eftergymnasiala utbildningen 
blev en del av ett och samma system – högskolesystemet, som kom att omfattas av den nya 
högskolelagen (1977:218). Lagen innebar att universitet och högskolor blev skyldiga att i en 
högre grad samarbeta och dela information med samhället, rörande bland annat 
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forskningsresultat och utbildning. År 1993 introducerades ett nytt ekonomiskt och 
resultatinriktat styrelsesätt vilket kom att påverka de anställdas arbetsförhållanden (SOU, 
2000:82, Berg, 2001:57,60).  

 
Resultatet visade att mellanchefer uttryckte en ökad arbetsbelastning avseende administrativa 
arbetsuppgifter. Samtliga respondenter uttryckte upplevelser av stress, då respondenterna hade 
under det senaste året varit sjukskrivna. Detta på grund av hög arbetsbelastning,  
då arbetstimmarna legat på 45-60 timmar på vecka. Arbetsbelastningen hänvisades till bland 
annat ökat administrativt arbete i form av utvärderingar och möten avseende 
policyframställningar. Studentantalen hade också ökat markant från år 1989 till 1998 – en 
ökning på 83% av studenter och endast 17% ökning av lektorer. En av respondenterna 
uttryckte att det sällan fanns tid för reflektion eller för att utarbeta förbättringsåtgärder för 
utbildning, då tiden gick åt till att följa de byråkratiska reglerna och rutinerna. 
Respondenterna hävdade att forskningsansökningar tog tid och forskningen hade därför, enligt 
respondenterna, blivit nedprioriterad då tiden inte räckt till. Denna nya styrform definierade 
författaren som NPM och menade att NPM och de höga studentantalen per lektor bidragit till 
en högre arbetsbelastning och en ökning av den administrativa bördan för respondenterna. En 
särskilt stressig arbetssituation, gällde för de intervjupersoner med ett administrativt ansvar 
som motsvarar en mellanchefsposition (Berg, 2001:64-68). 
 

En studie av akademisk identitet och dess kompatibilitet med styrningsvärden  
En studie gjord av Winter och O’Donohue (2012) syftade till att utforska professorers och 
universitetslektorers professionella (akademiska) och- eller marknadsmässiga (ekonomiska) 
värderingar i relation till den akademiska identiteten. I studien menar författarna på grundval 
av sitt empiriska material att det föreligger en konflikt mellan akademikers professionella 
värderingar och marknadsvärderingar. Implicit i studiens enkätundersökning är att 
akademiska- och marknadsmässiga värderingar skiljer sig i synen på student och utbildning. 
Ur ett marknadsperspektiv betraktas studenten som en kund och utbildningen som en vara. Ett 
akademiskt perspektiv innebar, enligt författarna, en mer nyanserad och komplex bild av 
utbildning och student, där bildning och vetenskaplig lärdom ansågs högt värderat.  
Akademiska värderingar definierades som att bildning har ett egenvärde och inte 
nödvändigtvis behöver vara en väg till ett arbete, utan kan utgöra ett självändamål. 
Bakgrunden till studien var den påstådda värderingsspänning som orsakats av de 
nyimplementerade ekonomiska marknadsvärdena som varit inkompatibla med de akademiska 
värdena (Winter & O’Donohue, 2012: 565-572).  
 
Genom enkätutskick kunde professorers och lektorers åsikter framställas, vilka visade på 
starkt motstånd emot marknadisering av universitet då det ansågs förminska utbildning till en 
begränsad och ekonomisk funktion. Forskarna fick 186 stycken enkätsvar och majoriteten av 
professorerna (98%) och lektorerna (91%) ansåg att det fanns ett egenvärde med högre 
utbildning, utöver det som formuleras i ett marknadsperspektiv. Över 90 % av de svarande 
såg universitet i första hand som en institution för lärande där fokus bör ligga på 
intellektualitet och vetenskaplig lärdom och att främjandet av en kultur innehållande dessa 
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akademiska värden var av stor vikt. En minoritet (19% av professorerna och 9% av 
lektorerna) ansåg att universiteten skulle erbjuda ett bättre produktval, i form av utbildning, 
till studenter som de betraktade som konsumenter (Ibid). 
 
Författarna beskrev här en problematik avseende majoriteten professorers och lektorers 
värderingar som krockade med de ekonomiska och NPM-inspirerade värdena, som 
verksamheten styrdes efter. Resultatet, menade författarna, tydde på att det förelåg en 
värderingsmässig konflikt mellan professorer och lektorer och de värderingarna som 
universitetet styrdes efter. Författarna menade att universitetet borde styras med utgångspunkt 
i de värderingar som majoriteten av de professionella inom organisationen har. Författarna 
menade även att en marknadsmässig styrning inte var lämplig inom högre utbildning och inte 
borde styra vilken typ av kunskap som värdesätts (Ibid). 
 
Nyimplementerad värderingsprocess på ett Australienskt universitet som 
resultat av NPM 
I Australien har stora delar av den tidigare universitetsstyrningen ersatts av NPM-inspirerade 
manegementkoncept. Förekommande inom den nuvarande styrningen är så kallade 
performance appraisals, det vill säga en värderingsprocess som identifierar, utvärderar samt 
är tänkt att utveckla de anställdas prestationer. Morris (2005) beskriver att en 
värderingsperson observerar och följer upp akademikernas arbeten, sätter mål och har som 
uppgift att utveckla den anställde (Dessler, Griffiths, Lloyd-Walker & Williams, 1999:452 se 
Morris, 2005:388).  
 
En studie avseende akademikers upplevelser av utvärderingssystemet, som en följd av NPM, 
utförd av Laurie Field (2015), innefattar 40st intervjuer utförda på lektorer och seniora 
lektorer på ett universitet i Australien. Respondenterna blev tillfrågade hur de upplevde 
värderingsprocessen. Studiens syfte var att ta reda på hur dessa upplevde den 
värderingsperson, “appraiser”, som utvärderade deras arbetsinsats. Efter intervjuerna kunde 
återkommande teman synliggöras. Dessa var intervjupersonernas upplevelse av 
värderingsprocessen som antingen handledande (nurturing), hård (hard-driving), självgående 
(self-driving), bortskämmande (coddling), oengagerad (disengaged) och fientlig (hostile). 
Studien visar att majoriteten av intervjupersonerna upplevde att effekten av 
värderingsprocessen som neutral eller negativ. Ett fåtal upplevde processen som handledande 
med god effekt. Ett flertal intervjuade nämner publikationsmätning som centralt under möten 
med värderingspersonen, samt en press på att antal publikationer ska öka. Det fåtal 
intervjupersoner upplevde mötet med sin värderingsperson som handledande och positiv. 
Dessa värderingspersoner arbetade efter handledande (nurturing) och bortskämmande 
(coddling) värderingar, vilka intervjupersonerna ansåg vara av god effekt. Författaren menar 
emellertid att den typ av värderingsprocesser som ett fåtal intervjupersoner var positivt 
inställda till inte överhuvudtaget är förenliga med NPM. Den värderingsprocesss som däremot 
är förenlig med NPM är hard-driving (Field, 2015: 184-185). Studien visar att en stor andel 
lektorer upplever sig hotade och underminerade av det NPM-inspirerade tillvägagångssättet 
prestationsvärdering. De upplevde också en svårighet i att behålla sina egna värderingar och 
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att lägga tid och energi på forskning, lärande och andra ansvarsområden på grund av 
kvantitetsmätningar, som författaren menade är ett resultat av NPM (Field, 2015, s.187).  
  

Universitetslektorers upplevelse av styrning och kvalitetskontroll 
Ytterligare en studie gjord av Teelken & Lomas (2009) syftade till att studera och jämföra hur 
universitetslektorer från både engelska och holländska universitet hanterade och upplevde den 
kvalitetskontroll och styrning som implementerats på universiteten. Sammanlagt intervjuades 
40st forskare och lektorer och resultatet visar att nästintill samtliga egentligen inte var emot 
att en kvalitetsstyrning införts, utan var snarare emot hur den införts. De ansåg att styrningen 
inte var tillämplig på institutionen, andra ansåg att den ökade arbetsbelastningen, att den 
missade att tillgodose den egentliga kvalitén samt att styrningen framstod som en fasad. 
Lektorerna menade att en förutsättning för att producera kvalitet är att förse dem med 
autonoma förhållanden, utan hinder eller inblandning av andra aktörer. Då arbetsbelastning 
avseende undervisning hade ökat för lektorer uttryckte en lektor i studien att mindre tid kan 
ägnas åt undervisningsarbete, vilket i sin tur motverkade kvalitetsförbättring för utbildning, 
enligt intervjupersonen. 
 
Avseende forskningen har fokus riktats mot kvantitet snarare än ett fokus på kvaliteten av 
forskningspublikationer. Respondenterna uttrycker också att forskare som publicerar kritisk 
och ifrågasättande forskning har mindre chans att uppmuntras än de forskare som publicerar 
ett högre antal. En ökad press har också utvecklats avseende var de bör publicera sig, och att 
internationella, särskilt amerikanska, tidskrifter (American journals) är högst 
eftersträvansvärt. Det framgår dock också att några respondenter inte känner sig särskilt 
berörda av de nya styrformerna, andra att de väljer att ”spela med” och att inte ifrågasätta. 
Sammanfattningsvis upplevde dock majoriteten av respondenterna implementeringen att 
hämma kvalitéten istället för att förbättra den (Teelkena & Lomas. 2009: 267-272). 
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Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

Nyinstitutionell teori 
Den nyinstitutionella teorin grundas i artiklarna Institutionalized Organisations: Formal 
Structure as a Myth and Ceremony (1977) av John Meyer och Brian Rowan, samt The Iron 
Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields 
(1983) av Paul J. DiMaggio och Walter W. Powell. Meyer och Rowan hävdade i sin artikel att 
det finns en viktig skillnad mellan organisationers formella struktur, det vill säga upprättade 
regelverk och handlingsplaner – den rena byråkratin i organisationen – och vad som faktiskt 
görs. Författarna menade att dessa regelverk och formellt upprättade handlingsplaner fyllde en 
legitimerande funktion snarare än en praktisk. Alltså sade sig verksamheten förhålla sig till 
och- arbeta efter en särskild uppsättning regler för att utåt sett verka professionell och pålitlig, 
medan dessa regler i realiteten nödvändigtvis inte följdes. De två författarna menade att 
många av den formella strukturens delar fungerade nästan som en slags myter. Det vill säga 
att uppfattningen om lösningarnas effektivitet var så institutionaliserade, förgivettagna, att 
särskilda metoder inom företag användes trots att dessa inte var optimala och att bättre 
lösningar kunde funnits. De organisationer som inte antar dessa myter kan komma att 
uppfattas som avvisande eller bakåtsträvande och därmed ådra sig dålig publicitet – icke-
legitimitet. Detta är ytterligare en punkt på vilken organisationers rationalitet ifrågasätts. I och 
med att organisationer alltid söker legitimitet i sin omgivning och är benägna att ändra sig 
efter allmän opinion blir de mer isomorfa – lika till formen – oavsett bransch och fält. En kort 
förklaring av begreppet isomorfism, som betyder likformighet, är följande; den process 
genom vilken organisationer blir allt mer lika varandra, oavsett bransch eller sektor. Det finns 
olika typer av isomorfism; mimetisk, normativ och regulativ, det vill säga isomorfism genom 
efterliknande beteende, genom påtryckningar från professioner och slutligen på grund av 
reglering, till exempel lagstiftning (Eriksson-Zetterqvist 2009: 71-72, Meyer & Rowan 1977: 
343-350). 
  
Meyer och Rowan myntade begreppet ”isärkopplande” (decoupling) som innebär att 
organisationen kopplas isär till två system. Ett av de två system är organisationens formella 
struktur, antagna regler och managementmetoder, praxis för rekrytering, redovisning, et 
cetera. Det andra systemet är organisationens informella struktur, vilket innebär vad den 
egentliga praktiken inom organisationen inbegriper. Författarnas tanke med isärkopplandet 
var att den formella strukturen är någonting som på grund av bland annat de skäl om 
legitimitetssträvan vi angett ovan ser ut på ett särskilt sätt, medan den informella strukturen 
mer eller mindre skiljer sig från den formella strukturen. Här är det lämpligt att ifrågasätta vad 
som står på pappret och vad som sker i verksamheten (Eriksson-Zetterquist 2009: 66-69). 
 
Den nyinstitutionella teorin används alltså bland annat för att belysa organisationers bristande 
rationalitet (Ibid: 63-65). Det som i första hand avses är kritik mot organisatoriska beslut som 
enhetligt rationella processer, vilket öppnar för ifrågasättande av exempelvis implementering 
av management-koncept. Det koncept som antas och implementeras kan, ur ett 
nyinstitutionellt perspektiv betraktas som organisationens sätt att legitimera sig för externa 
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intressenter såsom investerare och kunder. I detta fallet är den nya styrformen alltså inte 
antagen på grund av att det skulle innebära ökad produktivitet eller effektivitet för 
verksamheten, utan på grund av att den fungerar lite som ett ”mode”. Organisationen bevisar, 
genom antagandet av det som är modernt, att den är pålitlig, professionell – alltså legitimerar 
den sig i omvärldens ögon. 
  

Skandinavisk institutionell teori  
Förutom att behandla det nyinstitutionella perspektivet kommer vi även att ta upp det 
skandinavisk-institutionella perspektivet. Den skandinaviska institutionella teorin vilar bitvis 
på samma grund som den nyinstitutionella; då med avstamp i verk av bland annat Meyer & 
Rowan, DiMaggio & Powell och March. Emellertid skiljer sig den skandinaviska 
institutionella teorin avseende metodologiska angreppssätt och har därmed genererat andra 
typer av resultat vilket har lett till ett annat sätt att betrakta och förstå organisationer. I och 
med att det skandinaviska institutionella perspektivet, som vi för enkelhetens skull kommer 
att benämna som det skandinaviska perspektivet, i första hand intresserar sig för praktisk 
verksamhet används det som komplement till kvantitativa forskningsmetoder vid studier av 
organisationsförändringar (Eriksson-Zetterquist 2009: 119-121). 
  
Ett tydligt avståndstagande från det nyinstitutionella perspektivets syn på institutionalisering 
som en välavgränsad process med tydliga processteg är en viktig distinktion, perspektiv 
emellan. Den tidigare synen på olika typer av isoformism – eller snarare sättet att betrakta och 
tolka isomorfism kom även att kritiseras, då detta gjorts på avstånd och skett 
utomorganisatoriskt. Här menar flera forskare inom den skandinaviska institutionella teorin 
att isomorfa organisationsförändringar bör studeras inom organisationen och att betrakta dessa 
förändringar utomorganisatoriskt kan föranleda missförstånd. De skandinavisk-institutionella 
forskarna har med bakgrund av detta arbetat fältnära med organisationer i förändring (Ibid: 
110-113). 
  
Den skandinaviska institutionella teorin erbjuder alltså en mer nyanserad bild av 
organisationsförändringar en det nyinstitutionella perspektivet. Områdesforskare har studerat 
beslutstagande i, vad de menar är, komplexa situationer och kommit fram till att alla former 
av organisatoriskt beslutstagande leder till en viss förändring av organisationen. Alltså sker 
det en påverkan, men denna kan emellertid inte helt avgränsas i olika skikt som inom den 
nyinstitutionella teorin kallas isärkopplande. Istället kan det tolkas som att en 
organisationsförändring kan ske i olika implementeringsgrad, alltså att organisationen arbetar 
efter den nya reformen olika mycket. Oftast sker en partiell implementering vilket innebär att 
delar av konceptet som implementerats följs medan andra delar ignoreras av olika skäl. 
Implementering eller organisationsförändring av den formella strukturen kan ur detta 
perspektiv alltså förstås som någonting som inte alls behöver se likadant ut per undersökt 
organisation, utan kan bestå av en uppsjö av diverse lokala varianter jämfört mot vad som 
implementerats (Ibid: 120-124). Den skandinaviska institutionella teorin ger oss med andra 
ord andra förutsättningar att förstå komplexiteten i organiatoriskt beslutstagande och 
implementeringsarbete. Vi kan med andra ord, utifrån detta perspektiv, anta att de 
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managementidéer vi kommer att undersöka inte nödvändigtvis kommer att se ut som de 
beskrivs i formella sammanhang. Detta behöver alltså inte betyda att managementidéen inte 
påverkat verksamheten, men att den lokala variant som återfinns i verksamheten inte är helt 
lik den reform som implementerats.  
  
En reform förutsätter att det finns ett problem, eller en föreställning om ett problem, som skall 
lösas. Reformen svarar mot problemet och framstår som den bästa, eller mest effektiva 
lösningen. Reformer beskrivs ofta i starkt positiva ordalag och kontrasteras ofta gentemot det 
problem som reformen i fråga är tänkt att lösa. Problemet framställs i dessa sammanhang som 
en fullkomlig oordning, medan reformidén blir botemedlet mot detta. Emellertid betraktas 
reformer inom det skandinaviska perspektivet i termer av översättning (Ibid 2009: 122-126). 
 
Detta ger goda skäl att ifrågasätta och kritiskt granska implementeringsarbeten och jämföra de 
arbetssätt som påträffas i praktiken emot vad som var tänkt att implementeras. 
Barbara Czarniawska och Bernward Joerges (1996) menar att översättning går att dela in i 
specifika steg. Inledningsvis måste idén – tanken om förändring – ta form och konkretiseras. 
Detta är ett kritiskt steg i förändringsprocessen och avgör huruvida idén överhuvudtaget i 
någon form tar plats i verksamheten. I detta skede är handling mer betydelsefullt än 
beslutstagande och planering, eftersom idén måste omsättas i verksamheten (Czarniawska & 
Joerges, 1996: 531-533). I detta stadium kan idén översättas till begripliga handlingsmönster 
och har större förutsättningar för att implementeras i organisationens praktiska verksamhet. 
Lyckas idén i någon mån implementeras i form av ett strukturerat handlingsmönster skall 
dessa regelbundet upprepas för att idén skall institutionaliseras, alltså bli ett givet 
handlingsmönster utifrån den situation idén är tilltänkt att tillämpas i. Implementeringsarbete 
kan alltså betraktas som komplext, med flera fallgropar avseende det som implementeras och 
hur det påverkar verksamhetens faktiska praktik. Det kan antas att detta blir ytterligare 
invecklat och svåröverskådligt i stora organisationer, exempelvis ett universitet som består av 
en central verksamhet, fakulteter och institutioner. Vi kan med denna bakgrund förhålla oss 
reflexivt till denna komplexitet då vi analyserar vårt empiriska material inför 
diskussionsavsnittet.  
 

Foucaults maktteori 
Vi kommer i detta arbete utgå från Michel Foucault (1926-1984), en fransk postmodern 
tänkare känd för bland annat sin teori om makt. Vi kommer utgå från Foucaults maktteori och 
analysera vår empiri utifrån den i diskussionsavsnittet. I och med att vi kommer betrakta 
makt, dess uttryck och konsekvenser i detta arbete passar det sig här att definiera vad vi menar 
med makt. Enligt Foucault innebär makt i all enkelhet förmågan att driva genom sin vilja. 
Detta kan ske med eller utan samtycke från andra. Foucault diskuterade även olika makttyper. 
Följande skall vi beskriva de makttyperna med relevans för arbetet. 
  
Den disciplinerande makten illustrerar Foucault kraftfullt i sitt verk Surveiller et Punir (1975) 
där han kontrasterar en rutinmässig och ganska trist rutinmässig vardag på en fängelseanstalt 
med den en offentlig tortyr- och avrättning. Märkvärt är, enligt Foucault, att det knappt är 70 
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år som förflutet mellan de två strafftillfällena. I det ena exemplet köar en fängelseintern till 
den gemensamma kantinen, medan det andra innehåller otäcka detaljer om utdragen tortyr och 
lemlästning. Foucault menar emellertid att den disciplinerande makten, som exemplifieras i 
fängelsebeskrivningen, inte bör ses som ett resultat av en humanare tid – utan snarare som att 
maktutövandet i en allt högre utsträckning sker i det fördolda. Det tidigare maktutövandet 
som Foucault använder för att illustrera detta exempel kallas för det despotiska 
maktutövandet. Här ligger fokus på offentliga kroppsstraff och despotens maktfullkomlighet. 
Denna typ av maktutövande har vi dock svårt tänka oss som förekommande på universitet och 
är därför inte någonting vi kommer diskutera närmare, syftet med att ta upp det despotiska 
maktutövandet är för en bättre beskrivning av den disciplinerande makten. Foucault menade 
alltså, med sitt kontrasterande av makttyperna, att maktutövandet har börjat se annorlunda ut, 
det märks mindre och kännetecknas av en hög grad diskretion. Oönskat beteende genererar 
inte längre spöstraff, utan istället frihetsberövande och placering på en ’uppfostringsanstalt’ 
(Foucault 2004). 
  
Att maktutövande sker allt mer med en hög diskretionsgrad menar Foucault är ett steg mot 
den panoptiska självstyrningen. Denna självstyrning innebär att individen upplever sig 
ständigt bevakad och rättar sig efter de regler som är upprättade av makthavarna. Begreppet 
panoptisk härstammar från Jeremy Benthams (1758-1832) panoptikon – vilket var ett slags 
cirkulärt fängelse helt utan invändiga cellväggar och ett vakttorn i mitten. Meningen med 
panoptikon var att fångarna närsomhelst kunde bevakas av vakten, men de visste inte 
huruvida de faktiskt var bevakade eller inte. Detta räckte emellertid för att fångarna skulle 
rätta sig efter de uppsatta regler som var aktuella (Axelsson, Qvarsebo 2017: 55-56). 
  
Den andra makttypen vi skall diskutera är biomakten, vilken är något svårdefinierad och i 
mångt och mycket relaterad till den disciplinerande makten. De viktigaste distinktionerna 
mellan den disciplinerande- och biomakttypen är hur de kommer till uttryck. Medan den 
disciplinerande makten i första hand, som namnet förtäljer, innebär olika typer av 
beteendekorrigering genom disciplinering är biomaktens kännetecken långtgående mätningar 
och utvärderingar av aktiviteter. Biomaktens studieområden är exempelvis relaterade till 
befolkningens hälsa, medellivslängd och olika typer av prestationsmässiga resultat, såsom 
skolbetyg. En sista skiljelinje vi kan dra mellan makttyperna är genom vilka organ de verkar. 
Biomakten utövas genom staten och dess byråkratiska funktioner, medan den disciplinerande 
maktutövningen sker genom institutioner. Kort sagt kan det sägas att den disciplinerande 
makten går att se som en mikroteknologi, medan biomakten kan ses som en makroteknologi 
avseende makt och kontroll. Vi kan betrakta denna makttypen i linje med Foucaults 
beskrivning av makten som ett alltmer diskret verktyg. Foucault berättade i en av sina 
föreläsningar om hur biomakten ”griper tag om livet självt” (Ibid: 60-63). 
  
Konsekvensen av biomakten och den disciplinerande makten blir, enligt Foucault, en 
självstyrande och ofri människa. Hon skapas genom ett konstant utvärderande och 
resultatmätande som jämförs mot en omöjlig norm och straffas vid allt för drastiska 
avvikelser. Människan upplever sig vara under konstant kontroll och rättar sitt beteende och 
sin person för att undvika straff och klara av kontrollerna så bra som möjligt (Foucault 2004). 
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Vi har valt oss av Foucaults maktperspektiv i vårt arbete eftersom vi rör oss i maktens och 
kontrollens marginaler. Med detta åsyftas den åtstramning NPM utgör för den professionella 
autonomin på universiteten – även om universitetslektorernas arbete i förhållande till andra 
yrken är förhållandevis fritt så innebär NPM så som vi presenterat det en ökad kontroll över 
de anställda. Vi kommer främst ägna oss åt det disciplinära- och biomakt-perspektivet i detta 
arbetet. 
  
  

Metod 
Vårt urval bestod av sex universitetslektorer verksamma på en samhällsvetenskaplig fakultet 
och en professor verksam vid en naturvetenskaplig fakultet på ett svenskt universitet. Av 
dessa intervjupersoner var fem stycken män och två stycken kvinnor. Sex av sju 
intervjupersoner har varit verksamma inom universitetet under en längre period. Vi sökte de 
med längre erfarenhet inom verksamheten på grund att vi ansåg att deras erfarenhet av 
verksamheten över tid kunde bidra med intressant empiri angående om det skett någon 
förändring i verksamhetsstyrning över tid. En av de intervjuade var relativt ny i sin roll. Detta 
berodde på att valprocessen av intervjupersoner inte var helt oproblematisk. En hel del som vi 
tillfrågade via e-post hade inte möjlighet att ställa upp på intervju.  
 
Vi fick genom universitets hemsida tillgång till en lista av samtliga anställda inom 
fakulteterna. Därefter gjorde vi valde vi mellan de som hade titeln universitetslektor eller 
professor och kontaktade dessa och informerade om syftet med vår intervju samt frågade om 
de ville delta. Detta gäller för alla personer i vårt urval utom intervjupersonen från den 
naturvetenskapliga fakulteten, som vi fick tag på via personliga kontakter. Vi tittade även på 
vilket år de disputerat eftersom vi sökte efter universitetslektorer och professorer med 
erfarenhet av verksamheten över tid och som kunde svara på frågor om eventuella 
förändringar, vilket som sagt gällde för alla utom en intervjuperson. Därefter bestämdes tid 
och plats för intervju, vilka utfördes på respektive respondents arbetsrum. En intervju utfördes 
i ett grupprum på den respondentens institution.  
  
Yrkesrollen lektor innefattar arbetsuppgifter som såväl forskning och undervisning, vilket var 
ett medvetet val från vår sida vid val av respondenter. Detta eftersom vi fann det extra 
intressant att ta reda på om verksamhetsstyrningen hade någon påverkan på både forskning 
och undervisning. Den kontaktlista vi valde våra intervjupersoner ur fanns öppen för 
allmänheten på universitetets hemsida. Av den anledning kan vi i större utsträckning vara 
säkra på att urvalet inte manipulerats av en universitetsprefekt eller annan ansvarig person 
som vi annars hade behövt kontakta för att nå våra intervjupersoner. Det finns en risk att den 
ansvarige i sådana fall manipulerat urvalet genom att förse oss med intervjupersoner som hen 
tror skulle framhäva en positiv bild av verksamheten (Ahrne & Svensson, 2016: 40).  
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Utformande av intervjuguide 
Vi har använt oss av intervjufrågor för att samla in den data som varit nödvändig för att 
besvara vårt forskningsproblem. Vi utvecklade en intervjuguide anpassad efter vår 
frågeställning. Intervjuguiden delades sedan upp i olika teman som utgjordes av mönster i det 
empiriska materialet. Våra teman var utbildning och forskning med underrubriker, som 
presenteras närmare då vi beskriver bearbetning av material och analys. Frågeformuläret finns 
bifogat i uppsatsen. 
 
Vi valde att dela upp frågeformuläret i tre delar där den första innefattade frågor där vi ville ta 
reda på om intervjupersonerna överhuvudtaget upplevde påverkan av verksamhetsstyrningen. 
Därefter gick vi djupare in på respondentens uppfattning och möjliga åsikter om den 
eventuellt upplevda verksamhetsstyrningen. Slutligen riktade sig frågorna till respondenternas 
värderingar avseende yrket och universitetet. En del frågor var ganska likartade för att 
uttömma frågeämnet och vissa frågor kan ha framstått som banala och självklara för 
respondenten. Detta fanns det emellertid en tanke med, då vi ville bli varse respondentens 
uppfattningar och attityder. Även sådant som respondenten kan ha ansett självklart var 
intressant för oss att ta reda på (Ahrne & Svensson, 2016: 45). 
  
Tanken med intervjuguiden var att använda den som stöd under intervjuerna, där eventuella 
följdfrågor fick stort utrymme. Många av våra frågor blev besvarade genom tidigare ställda 
frågor och intervjuguiden användes således inte som ett helt och hållet standardiserat 
frågeformulär. Under intervjuerna anpassade vi frågorna utefter de svar vi fick och ställde 
dem därmed i en varierad ordning, något som också är fördelaktigt vid en sådan här typ av 
kvalitativ studie. Svaren gav oss en bred beskrivning och nya angreppssätt och intressanta 
ämnen dök upp under intervjutillfällena (Ahrne & Svensson, 2016: 38). Tanken med frågorna 
var att de skulle vara öppna för att respondenterna själva skulle beskriva sin uppfattning, utan 
att leda frågor till specifika svar. 
  
Vi bestämde inte i förhand hur många intervjuer vi skulle utföra, men en riktlinje var att 
åtminstone till en början boka in 6 stycken intervjuer. Därefter var målet att uppnå en vad 
Ahrne & Svensson (2016) beskriver som teoretisk mättnad som beskrivs närmre under 
rubriken Utförande av intervjuer. 
  

Tillförlitlighet och giltighet 
Vi har utgått ifrån ett och samma frågeformulär vid utförande av samtliga intervjuer, dock har 
olika typer av empiri genererats ur olika intervjuer. Detta är självklart inget märkligt i sig, 
respondenterna har, antagligen med bakgrund i att vår forskning är kvalitativ haft större frihet 
att svara på frågor vid intervjutillfället, precis som vi avsåg. Detta innebär dock att vi har en 
del olika fokus på olika frågor i empirin, då intervjupersonerna antagligen upplevde sig ha 
olika mycket att säga om olika frågor. En svaghet i detta kan vara att vi ödslar onödig tid på 
ämnen som inte är relevanta för studien, vår första intervju blev exempelvis väldigt lång på 
ungefär en timme och tio minuter, med en hel del för frågeställningen ovidkommande ämnen. 
Däremot är den här typ av öppen intervju önskvärt vid kvalitativ forskning då vi önskar så 
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detaljerade svar som möjligt, samt för att få de enskilda intervjupersonerna att berätta om det 
som anses relevant och viktigt för dem själva (Bryman, 2016: 561-562). Värt att nämna är att 
vi försökt uppnå en god validetsnivå genom att ofta hänvisa till citat av intervjupersonerna 
genomgående i resultatavsnittet. Detta för att synliggöra det empiriska materialet för läsaren i 
samband med hur vi tolkar och diskuterar utifrån det.  
 
I detta arbete har vi utgått från ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att vi betraktat 
universitetet som en verksamhet i ett helhetssammanhang. Helheten utgörs av det resterande 
samhället och kan tänkas påverka- och i sin tur påverkas av, universitetet som vi studerat. 
Poängen med ett holistiskt perspektiv är att de föremål som studeras inte bör ses som 
förpassade till ett socialt vakuum – alltså bör inte det som studeras ses som någonting som 
helt står utanför extern påverkan (Sohlberg & Sohlberg 2013: 104-106). Ett holistiskt 
perspektiv har varit värdefullt för oss på grund av dess bidrag till vår teoretiska bakgrund och 
diskussion. Att betrakta universitetet som en del i samhället och inte som ett isolerat objekt 
har föranlett tankebanor som lett oss in till bland annat nyinstitutionell teori. Vi tror att 
perspektivet har haft en positiv påverkan på detta arbete som helhet och bidragit till mer 
intressanta reflektioner i diskussionsavsnittet.  
  
Då vi försökt beskriva vår insamlade empiri har vi undersökt vårt insamlade intervjumaterial 
och analyserat det relaterat i första hand till vår teori, men den information vi hade om 
intervjupersonernas bakgrund blev även intressanta att diskutera senare i arbetet. Detta 
eftersom vi ansåg att det fanns en potentiell förklaringsförmåga rörande särskilda åsikter eller 
attityder som inte fångades av teorin. Vi ansåg även att intervjupersonernas bakgrund, främst 
avseende arbetsuppgifter, utgjorde en intressant delförklaring även om det intervjupersonen 
gav uttryck för kunde förklaras genom någon av våra teorier. Vi upplevde alltså att det är 
tillförlitligt att tydlig illustrera alla möjliga förklaringar för vad vi påträffat i empirin – oavsett 
om det är överensstämmande med vår teori eller ej. Vi har, som tidigare sagt, använt oss av 
olika teman genom studien. 
  
I praktiken innebär detta att vi lyft in intervjupersonerna i de delar som passat våra teman. Det 
vill säga då intervjupersonernas svarsmaterial svarade mot något av våra teman. Detta kan 
emellertid ha en exkluderande effekt och det är svårt att rakt av avgöra vilken typ av material 
som är ovidkommande endast för att materialet inte svarar mot våra teman. Detta har vi 
försökt värja oss mot i största mån genom att använda oss av ganska så generella och 
inkluderande teman, som rymmer mycket empiri. Detta har inneburit att vi fått användning av 
den allra största delen av intervjupersonernas svarsmaterial och det som inte inkluderats har 
utelämnats med stor eftertänksamhet. Vi ser detta emellertid även som fördelaktigt eftersom 
intervjupersonen har större möjlighet att förtydliga sina värderingar, upplevelser och attityder. 
Detta ser vi som positivt för studiens validitet. Vi har även arbetat strukturerat och reflexivt 
till våra frågeställningar och vår teori för att upprätthålla en god validitet.  
  
Ett känt problem med intervjuer är att de i grund och botten innebär en social interaktion och 
medför därmed risker för undersökningens tillförlitlighet på grund av komplexiteten i sociala 
interaktioner. Emellertid är vi i denna undersökning ute efter att undersöka upplevelser, 
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värderingar och åsikter vilket gör att intervjumetod blir lämpligt för oss. Styrkan hos intervjun 
ligger här i dess förmåga att generera relevant empiri för vår frågeställning, som ju behandlar 
intervjupersonernas upplevelse till viss del. I och med att vi undersöker upplevelser söker vi 
nyanserade och utförliga svar, vilka inte kan återges i exempelvis en enkätstudie, som i stället 
besitter andra styrkor (Ahrne & Svensson 2016: 52-54). 
  

Utförande av intervjuer 
Innan intervjuerna utfördes såg vi till att vara välinformerade om NPM, tidigare forskning och 
de teorier vi tänkt utgå från. Genom våra baskunskaper kunde vi dels öka vår förståelse av det 
intervjupersonerna berättade och kunnat ställa bra följdfrågor (Ahrne & Svensson 2016: 44) 
Vi presenterade och beskrev kortfattat vårt syfte med genomförandet av intervjuerna. Innan 
varje intervju påbörjades delade vi ut en samtyckesblankett (se bilaga 2) och gav därmed 
respondenterna möjlighet att ta del av information om intervjuns syfte, hur deras 
personuppgifter kommer att behandlas samt ett godkännande för att medverka. Under 
intervjuerna såg vi till att agera på ett lyhört sätt. Vi instämde med nickningar och försökte 
uppmuntra respondenterna till att berätta mer. Vid tillfällen då vi inte helt förstod 
respondenterna ombads dessa återberätta den del vi inte förstod. I vissa fall upplevde vi även 
följdförklaringen otydlig och återberättade då hur vi tolkade respondentens svar och frågade 
denne om vår tolkning stämde med det som avsågs förmedlas (Ibid: 45). 
  
Intervjuerna utfördes enskilt på respektive intervjupersons arbetsrum eller grupprum 
tillhörande institutionen. Var intervjuer utförs kan påverka intervjuns utfall. Att utföra den på 
en arbetsplats kan till exempel medföra att respondenten upplever sig övervakad. Detta kan i 
sin tur påverka respondenten till att uttrycka sig som en ”god medarbetare”. En sådan fallgrop 
kan undvikas om intervjun istället utförs i respondentens hem. Däremot kan en hemmiljö 
upplevas mer känslig för respondenten och även komma att påverka respondentens uttryck 
om exempelvis familjemedlemmar cirkulerar i bakgrunden. Plats för intervjun kan alltså 
påverka respondenten till att uttrycka den identitet hen identifierar sig med i det specifika 
sammanhanget. Då arbetsplatsen hade en naturlig anknytning till vårt forskningssyfte. Då 
respondenterna själva ofta föreslog deras arbetsrum, eller annat rum på universitetet, kändes 
dessa platser mest naturliga att utföra intervjuerna på. Då samtliga intervjuer utfördes i 
stängda rum kunde eventuell påverkan av förbigående kollegor eller dylikt undvikas (Ahnre 
& Svensson, 2016: 42-43). 
  
Tiden för intervjuerna varierade, men samtliga var mellan 45 minuter och 1 timme och 10 
minuter. Vi förklarade för respondenterna att detta var det beräknade tidsspannet för 
intervjun. Det fanns både för- och nackdelar med att ange beräknad tid för intervjuerna. 
Fördelaktigt var då det kunde minska press och stress för respondenten, framförallt då 
intervjun utfördes under arbetstid. Däremot fanns det en risk att intervjupersonen avslutade 
intervjun då den avsatta tiden passerat. Möjligheten till att ställa frågor viktiga för empirin 
riskerade därför att utebli. Att vi angav ett tidsspann istället för en exakt tid tror vi därför kan 
ha underlättat under empiriinsamlingen (Ahrne & Svensson, 2016: 43). Under intervjuerna 
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fördes eventuella anteckningar för att ställa följdfrågor eller eventuellt förtydliga kroppsspråk 
för att underlätta transkriberingen. 
  
Intervjuerna spelades in med hjälp av elektronisk utrustning för att sedan transkriberas, 
analyseras och redovisas i resultatet. De inspelade intervjuerna transkriberades löpande efter 
varje intervjutillfälle och varvades med analys av det insamlade materialet. Detta underlättade 
för vårt slutgiltiga beslut kring hur många intervjupersoner som skulle medverka i studien för 
att uppleva en så kallad teoretisk mättnad - en upplevelse av återkommande svarsmönster i ett 
flertal intervjuer. Möjligheten att just varva analys och intervjuer har varit fördelaktigt då vi 
kunnat vid nästa intervju rikta in oss på de delar vi funnit extra intressanta och således kunnat 
ställa följdfrågor kring området (Ahrne & Svensson, 2016: 42) 
  

Etiskt förhållningssätt 
Samtliga respondenter har tillhandahållits ett informations- och samtyckesdokument i vilket 
en underskrift av respondenten innebar samtycke för att delta i studien. Dokumentet, dess 
syfte och våra allmänna etiska förhållningssätt kommer att beskrivas utförligt nedan.   
Vi har beaktat de fyra huvudkrav och de rekommendationer för forskningsetiska principer 
som myntats av Vetenskapsrådet (2002). Huvudkraven vi tagit i beaktning är följande: 
 

1.) Informationskravet 
Dessa regler har i praktiken inneburit för oss att vi försett respondenterna med tillräcklig och 
korrekt information om undersökningen. Informationen har innehållit alla aspekter av 
undersökningen och ingenting har utelämnats för att påverka respondenternas vilja att delta i 
undersökningen. Det dokument som utdelats har innehållit information kring vår 
institutionsanknytning och kontaktuppgifter till både oss och ansvarig handledare.  
 

2.) Samtyckeskravet 
Samtliga intervjupersoner har samtyckt till undersökningen genom att signera det 
samtyckesdokument de blev tillhandahållna, som delades ut i samband med att 
intervjupersonerna fick information om underökningen. Intervjupersonerna har även 
informerats om möjligheter att under eller efter intervjun ändra sitt samtycke, det vill säga att 
respondenterna har möjlighet att slippa delta i studien även efter genomförd intervju utan 
negativa påföljder.  
 

3.) Konfidentialitetskravet 
Intervjupersonernas anonymitet har garanterats och eftersträvats så till den grad att arbetet är 
författat på ett sådant vis att intervjupersonerna svårligen kan identifieras. Uppgifterna har 
även hanterats på ett sådant vis att de inte varit under risk för att utomstående skulle haft 
möjlighet att få tillgång till dem.  
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4.) Nyttjandekravet 
Den empiri vi samlat in har endast använts för detta examensarbete och till inga andra 
ändamål.  
 
Avslutningsvis har vi även följt Vetenskapsrådets rekommendation om att intervjupersoner 
skall ha möjlighet att ta del av det slutgiltiga materialet eller en sammanfattning av det. 
Samtliga intervjupersoner har erbjudits att få arbetet i sitt färdigställda skick tilldelat sig. 
   
Analys och bearbetning av material 
Vi varvade intervjuer och transkribering med analys av vår empiri. Omfattningen av det 
transkriberade materialet var förhållandevis stort och därmed blev ett viktigt moment i arbetet 
att sortera det empiriska materialet för analys. Redan vid transkriberingen sorterade vi empirin 
efter tabell 1, för att kunna konkretisera och komprimera vår empiri. Därefter identifierade vi 
teman, det vill säga ämnen som intervjupersonerna lade en hel del tid på under intervjuernas 
gång och bidrog med utförliga svar kring (se figur B). Initialt var de första teman vi fann 
kvalitet, kvantitet, risker och frihet. Dessa teman fanns genomgående i samtliga 
transkriptioner och vi kunde genom vår kodningsmetod urskilja dessa teman (se Bilaga 1). 
 
Därefter ändrades våra initiala teman till temana utbildning, forskning och egenadministration 
och yrkesmässiga värderingar. Vi valde dessa teman eftersom de skapade en bättre struktur i 
det empiriska materialet och bidrog med en större förklaringsförmåga och översiktlighet för 
både oss och förhoppningsvis för läsaren. Samtliga intervjupersoner talade också om antingen 
utbildning, forskning, administration eller värderingar. Administration och värderingar valde 
vi att slå ihop till en rubrik då vår empiri under dessa teman inte var lika stor som den för de 
andra temana. För att förtydliga ytterligare skapade vi härefter underteman. Under forskning 
kunde vi identifiera undertemana meriterande forskningsresultat, kvantitativ mätning av 
forskning och externa forskningsfinansiärer. Under temat undervisning identifierade vi 
temana ekonomistyrning av utbildning samt marknadsperspektiv: student och utbildning. 
Under rubriken administration & värderingar identifierade vi tre teman - egenadministration, 
överensstämmande värderingar och intervjupersonernas värderingar. Samtidigt arbetade vi 
med att reducera irrelevant material som genererats under intervjuerna. Reduceringen skedde 
reflexivt till vår frågeställning och vårt teoretiska ramverk, för att minimera risken att utesluta 
viktigt och, eller intressant empiriskt material. Avslutningsvis formulerades egna slutsatser 
utifrån empiri, teori och frågeställning i diskussionsavsnittet (Ahrne & Svensson, 2016: 220-
231).  
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Forskning Undervisning Administration & 
Värderingar 

Meriterande 
forskningsresultat 

Ekonomistyrning av utbildning Egenadministration 

Kvantitativ mätning av 
forskning 

Marknadsperspektiv: student 
& utb. 

Överensstämmande 
värderingar 

Externa forskningsfinansiärer -          Intervjupersonernas 
värderingar 

Figur B: Teman  
 

Förförståelse och värderingar 
Vår förförståelse har varit ganska så anknuten till litteraturen, vilket vi antar är normalt då vi 
läst in oss en hel del på ämnet inför undersökningen. Vi har inte heller kommit i kontakt med 
några exempel utöver de vi fått beskrivet för oss i vetenskapliga artiklar och litteratur. 
  

Metoddiskussion  
Under vår intervjustudie stötte vi tyvärr på problem under en av intervjuerna. Vi märkte detta 
först i efterhand då intervjun genomförts och skulle transkriberas. Problemet bestod i att en av 
intervjuinspelningarnas ljudkvalitet var så pass dålig att det var omöjligt att med säkerhet 
transkribera majoriteten av intervjun. Intervjupersonen vars material berördes var Vera. Vi har 
dock ändå valt att ha denna intervju i resultatet och analysen, även om vi har förståelse för att 
tillförlitligheten för just denna intervju är begränsad. Vi har av denna anledning försökt vara 
tydliga i diskussionen kring vad som endast är spekulativt eller tänkbara förklaringar. Rörande 
den intervju vars ljudkvalitet var såpass dålig att den inte var möjlig att transkribera, så har vi 
försökt att utgå mindre från denna empirin.  
 
Vi är även öppna för att våra intervjufrågor kan ha varit något generella och svårbesvarade. 
Vår tanke med att ställa breda och allmänna intervjufrågor var att få respondenten att 
reflektera över ämnet som behandlades. Vår förhoppning var att det skulle skapa 
förutsättningar för nyanserade och utförliga svar. Den största delen av intervjupersonerna 
kunde utan större problem svara på våra frågor utan missförstånd, det blev istället en del 
pauser för eftertänksamhet, vilket vi tolkade som positivt. Intervjupersonen Ragnar hade dock 
stora svårigheter med att besvara vissa av våra frågor, så till den grad att vi helt enkelt fick 
nöja oss och gå vidare med intervjun utan att ha erhållit ett egentligt svar för vissa frågor. 
Detta kan betraktas som en svaghet med våra något öppna frågor – att alla inte hade möjlighet 
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eller tillräcklig insikt i verksamheten att besvara dem. En tanke vi hade var dock att, utöver 
vårt till största del slumpmässiga urval, Bertil utesluten, försöka välja respondenter som hade 
en lång bakgrund inom verksamheten. Den enda intervjupersonen som var nytillsatt var Zara 
men även hon hade intressant information om hur hon uppfattade att verksamheten varit 
innan. Zara kunde berätta om sin egen upplevelse och hänvisa till mer erfarna medarbetares 
historier om hur verksamhetsstyrningen förändrats över tid. Detta är naturligtvis ingen 
förstahandsupplevelse men vi anser att det är intressant för undersökningen. 
  

Resultat 
Vi kommer presentera empirin utifrån tre huvudteman; forskning, undervisning och 
administration & värderingar. För att tydliggöra resultatet ytterligare kommer underteman 
användas som underrubriker i resultatet. Inför resultatsbeskrivningen ska vi även återge en 
kort beskrivning av de olika intervjupersonerna. Namnen är pseudonymer och 
intervjupersonerna heter egentligen något annat. Det kön som tillskrivs genom 
namnfördelningen är slumpmässigt och motsvarar nödvändigtvis inte intervjupersonens 
egentliga kön.  

Anna är anställd som lektor, disputerade under tidigt 2000-tal på en samhällsvetenskaplig 
fakultet. 
Bertil är anställd som professor på den naturvetenskapliga fakulteteten. Han bedriver både 
undervisning och forskning, men har för nuvarande ett större fokus på forskning i sin tjänst. 
Han blev professor under tidigt 2000-tal. 
Gustaf är anställd som lektor och är verksam inom den samhällsvetenskapliga institutionen 
och tog sin doktorsexamen under tidigt 2000-talet. 
Kent disputerade i början av 2000-talet och är anställd som lektor på den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Kent har även arbetat med ledarskap och samordning inom 
universitetets gemensamma förvaltning och har en bakgrund inom IT-branschen. 
Ragnar blev docent under 2000-talet. Han både forskar och undervisar på den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Vera disputerade tidigt 2000-tal i sociologi och är anställd som lektor på den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Zara är nyligen disputerad och nyanställd lektor på den samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 

Forskning 
  
Meriterande forskningsresultat 
Samtliga intervjupersoner talade om vad de uppfattade var ett meriterande forskningsresultat. 
Meriterande avser vad för resultat som har en positiv inverkan på deras karriär och som utöver 
det också bidrar till institutionens gemensamma budget. Denna typ av arbetsresultat, menar 
intervjupersonerna, är i första hand vetenskapliga artiklar, publicerade i internationella 
tidskrifter. Tidskriftens renommé är även viktigt. Fem av sju intervjupersoner menar att vad 
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som idag anses meriterande är annorlunda än hur det var i början av 2000-talet. Bertil menar 
att förändringen började redan under 70- och 80-talet. 
Kent talade inte om meriterande arbetsresultat på ett sådant sätt att vi kan anta att han 
upplever att en förändring skett. Sex av sju intervjupersoner menade att det arbetsresultat som 
tidigare ansågs meriterande rörde sig om monografier och- eller böcker. Alltså ganska 
omfattande verk som publicerades i fåtal och numer är alltså vetenskapliga artiklar i större 
kvantitet meriterande. 
  
Anna berättade om hur ett första urval i rekryteringsprocesser för akademiska tjänster på 
universitet har exkluderat sökanden som publicerat ett färre antal artiklar än andra. På så sätt 
menar Anna att det skett en kvantifiering i det som anses meriterande. Att publicera sig ger 
alltså mer karriärmässigt. En annan intervjuperson, Gustaf, uttrycker att publicering i antal 
genererar pengar till institutionen i form av grundanslag vilket Gustaf menar styr lektorerna i 
arbetet. Nedan följer Annas citat angående sin upplevelse av den gallring som sker i 
rekryteringsprocesser på universitetet. Anna menar alltså att det är av karriärmässig vikt att ha 
ett stort antal publikationer.  
 

[…] i två av de jobben jag har sökt så har den första gallringen skett 
kvantitativt, alltså ”den har 18 publikationer, den har bara 9” liksom, så att ja, 
det har stor betydelse – Anna  

  
Kvantitativa mätningar av forskning 
Problemet med ett ökat fokus på antal publicerade artiklar, menar fem av sju intervjupersoner 
är att dessa publikationer inte läses av många. Det blir främst publikationer för de redan 
insatta i ämnet och allmänheten tar alltså inte del av forskningen i hög utsträckning. För 
respondenterna tycks det vara viktigt att deras arbeten når ut till fler än ett insatt fåtal. Kent 
hänvisar till att det som är akademiskt meriterande inte är vad han intresserar sig för, eller 
upplever meningsfullt. Intervjuperson Gustaf berättar om hur han upplever kvantifieringen av 
artiklar som  genererande av artiklar med till stor del upprepningar och omformuleringar av 
tidigare forskningsresultat och i viss mån meningslöst för samhället.  
  

Nej jag är ju inte speciellt förtjust i den [kvantifiering av publikationer]. Det var 
någon som sa att: ”det har aldrig skrivits så mycket om så lite som läses av så 
få.” och det stämmer ju väldigt väl. Vi bara spottar ut massa artiklar som aldrig 
någon läser eftersom det gynnar karriären och institutionen. Vi får en bock i 
kanten och därmed mer pengar. Men om det är bra eller inte, eller om det är 
nyttigt eller inte det är ju aldrig någon som frågar efter det. Jag är inte speciellt 
förtjust i det, jag skulle föredra att vi skrev en bra artikel om året, som hade 
impact än 30 stycken som ingen bryr sig om. – Gustaf 

  
Kent uttrycker att då publikationerna mäts i antal kan detta leda till stress, främst för 
nydisputerade forskare utan fast anställning. Han minns själv tiden som nydisputerad och hur 
det var att resa runt till mindre lärosäten för att undervisa. Emellertid har Kent själv aldrig 
upplevt denna typ av stress efter sin disputation, eftersom han valde en annan karriärväg inom 



 24 

universitetet som inte innebar publikationstryck. Kent menar emellertid att han mycket väl 
kan förstå de som upplever en stress till följd av den kvantitativa mätningen av publikationer. 
Rörande stress menar Kent också att den stora graden av frihet och arbetets natur kan bli 
belastande för universitetspersonal på grund av risken för gränslöst arbete. Detta eftersom 
friheten i arbetet mer eller mindre suddar ut gränser för vad som är arbete och för vad som är 
fritid. 
 
Vid fortsatta frågor om universitetets mätsystem avseende forskning menar Kent att det kan 
finnas vissa ytterligare risker med ett sådant mätsystem. Kent hänvisar här till ett fenomen han 
kallar “publish or perish”, vilket då syftar till kvantifieringen av publikationer. Emellertid 
menar intervjupersonen att han själv inte upplevt denna typ av stress, förslagsvis, enligt han 
själv, på grund av ett annorlunda vägval efter disputationen. Nydisputerad gick Kent inte 
direkt ut till forskningen, utan då som programansvarig på universitetet och hade därmed ett 
större administrativt ansvar än de flesta. Anna uttrycker att det finns en risk med denna typ av 
publikationsmätningar. Framförallt för forskare som själva har en hög arbetsmässig drivkraft, 
något Anna uttrycker att hon själv har. Anna menar att detta kan sätta en onödig press på 
forskaren, utöver den egna drivkraften. Hon menar dock också att det är viktigt att publicera 
och vara med för att “spela på den internationella forskningsarenan” där tidskrifterna oftast tar 
stor plats. Däremot finns det en risk i att forskningen blir ensidig om endast publikationer i 
tidskrifter premieras, då det utesluter annan forskning som fyller andra funktioner, menar 
Anna. 

  
Som student eller forskare har vi ju bra access via universiteten, men, en HR-
specialist på kommunen, hur hittar den senaste forskningen om lönesättning 
liksom, då tycker jag att det är viktigt att man kan ha andra former, läroböcker 
är ju ett sätt som jag tycker är viktigt men det är ju verkligen nedprioriterat. –  
Anna 
  

  
Gustaf uttryckte att risken med, vad han refererar som “publiceringshysterin”, är att 
forskningen inte når ut till samhället på ett begripligt och lättåtkomligt sätt. Forskningsresultat 
publiceras oftast i vetenskapliga tidskrifter, oftast på engelska. Han menar att det stänger ute 
samhället och skattebetalarna som delvis finansierar universitetspersonalens löner. Gustaf ger 
uttryck för att han tror att denna typ av publikationer minskar tillgängligheten, men ser även 
att det finns en nödvändighet för forskare att publicera sig på det här sättet. Det beror, enligt 
Gustaf, på att dessa publikationer bidrar till karriärmässig framgång för forskaren. Det finns 
med andra ord en konflikt mellan samhällsnyttan och tillgängligheten i forskningen och 
karriärmöjligheter för den enskilde forskaren. Att den typ av ensidiga forskning som bedrivs 
däremot skulle ha en negativ påverkan på kvaliteten är Gustaf tveksam till.  
  

Man avstår från att göra det för det [publicera sig på svenska] ger inga 
karriärmöjligheter. Och det är ju ett exempel som jag tror, ur ett 
samhällsperspektiv, kanske inte är så nyttigt. Men om det påverkar  

kvaliteten i själva forskningen det vet jag inte… det tror jag inte att det gör,  
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jag tror inte att det påverkar forskningen såtillvida att vi producerar sämre  
forskning på grund av detta, däremot presenteras den på ett väldigt  
fragmentiserat och svåråtkomligt sätt för att det ger mer betalt [...] – Gustaf 

  
  
Ytterligare problematik kring det ökade publiceringstrycket är risk för forskningsfusk, något 
Bertil menar har uttryckts i media under senaste tid. Likväl finns en risk att då resultat delas 
upp i flera artiklar minskar möjlighet för överskådlighet. Ragnar menar, i motsatts till Gustaf, 
att detta publikationstryck kan påverka kvaliteten på materialet. Vid en diskussion om 
ekonomiska belöningar och ekonomiska incitament rörande publicering av artiklar tar Ragnar 
upp Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som exempel. Handelshögskolans institution 
för nationalekonomi med statistik hade ett system där varje publicerad artikel genererade en 
fast löneökning för artikelförfattaren. Detta hade Ragnar att säga: 
  

Ja… Man publicerar fler artiklar. Det är ju särskilt viktigt om man får en 
lönehöjning på femhundra spänn. Och då kanske man satsar på tre halvbra 
[artiklar] som måste [publiceras] jämfört med en bra artikel. – Ragnar 

  
 
Bertil menar att ytterligare en konsekvens av ett stort fokus på publikationer är 
kommersialiseringen av vetenskapliga tidskrifter. Bertil uppger att denna industri är mycket 
lönsam för tidskrifternas ägare, då forskarna själva producerar, granskar och arbetar 
redaktionellt med materialet. Det enda förlagen således utför är den tekniska publiceringen – 
en enkel och billig arbetsuppgift. Förlagen begär därefter höga avgifter av läsare och 
prenumeranter för att göra materialet tillgängligt, menar Bertil. Vidare berättar Bertil hur det 
blir problematiskt för forskare som vill avancera i karriären då statliga anslag inte längre 
utdelas för forskare som publicerar sig i dessa tidskrifter. Detta trots att det är publicering i 
just dessa tidskrifter som ger bäst meriter karriärmässigt. Bertil menar också att det skapar en 
ojämn konkurrens internationellt sett, då reglerna för denna typ av publicering skiljer sig 
mellan länder. 
 

Och då har det gått så långt nu att man vill att statliga anslag inte ska få användas 
överhuvudtaget om de [forskningsresultat] publiceras i den typen av tidskrifter. Men 
den typ av tidskrifter, är de som ger bäst meriter då om man går tillbaka till det när vi 
konkurrerar, de ligger på sådana som kostar. Så därför blir det ett problem för den 
som är i karriären och behöver publicera sig för att bättra på sitt CV. Är man då 
svensk och konkurrerar med andra länder som inte har infört den typen av 
restriktioner ja... då är det kört. – Bertil 

  

Externa forskningsfinansiärer 
Gustaf anser att beroendeställningen till externa forskningsfinansiärer påverkar forskningen 
negativt. Likt Bertil uttrycker han att det sker en anpassning vid val av forskning för att öka 
chans att få forskningsanslag, samtidigt som innovativ och banbrytande forskning inte främjas 
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i detta system. Ultimat är resultatet av externa forskningsfinansiärer begränsande för 
forskningen, menar Gustaf.  
  

Vi är ju otroligt receptiva för alla deras önskemål för vi vet att om vi inte är det så får 
vi inga pengar och hade jag fått önska, i det bästa av alla världar, så hade jag önskat 
att en mycket större del av de här forskningsanslagen lades ner på institutionsnivå och 
att vi själva då fick ett mycket större utrymme att formulera forskningsidéer som 
kanske skulle vara både modigare, mer innovativa och mer intressanta än de stora 
forskningsfinansiärernas ganska, ja begränsande forskningsanslag. ’Nu ska ni, en ny 
utlysning som handlar om hållbarhet i nånstans där och där’ ja då måste alla 
fokusera på hållbarhet [...] – Gustaf 

  
Även Zara instämmer med Bertil och Gustaf i detta. Hon menar, på liknande sätt som Gustaf, 
att forskningen begränsas av de normativa dragen i forskningsfinansiärernas anslag. Zara 
menar även att mycket tid i dagsläget slösas på att söka forskningsanslag. Denna tiden, anser 
hon, hade istället kunnat användas till att fördjupa sig inom forskningsmässiga 
intresseområden. Detta anser Zara är en förutsättning för bildande av nya idéer och mer 
kreativ forskning.  
  

[…] det stora problemet är att man lägger så otroligt mycket tid på att bara söka 
pengar. Istället för att faktiskt bidra med ny kunskap så sitter man bara och söker 
möjligheter för att få forska. Och när man väl får det sen då så är det tight och då gör 
man precis just det man har sökt för, så det här att bara liksom sitta och eller förkovra 
sig för intresse, för att sen kanske kunna skapa idéer, det finns inte riktigt och det tror 
jag är det största problemet. – Zara 

  
Bertil, Zara och Gustaf betraktade den nuvarande ekonomistyrningen av universitetet som 
problematisk. Detta eftersom de ansåg att styrningen tär på själva tankeprocessen som 
föranleder vetenskapliga frågeställningar. Ragnar diskuterade olika akademiska 
’poängsystem’ värderingsneutralt – han beskrev alltså dessa poängsystem sakligt, men angav 
inte att något av systemen var bättre än det andra. Ragnar menade att det danska systemet som 
i praktiken innebär mer forskning i tjänsten, redan finansierad av universitet, var fördelaktigt. 
Bertil talade inte direkt om det danska akademiska poängsystemet, men menade att det skulle 
vara positivt för forskarna att inte ständigt behöva söka sig till externa forskningsfinansiärer. 
Bertil menar att förskjutningen till mer extern finansiering av forskning kom i slutet av 90-
talet. Tidigare tillhandahölls forskare mer medel av universiteten och behövde inte söka sig 
till externa forskningsfinansiärer, likt det danska system Ragnar beskrev. På detta sätt menar 
Bertil, att det finns en förändring inom universitetsväsendet som numer är mer styrt av externa 
finansiärer. 
  
Det begränsade sätt att få forskningsmedel uttrycker alltså Bertil, Gustaf, Zara och Ragnar 
som problematiskt då det på grund av detta ges mindre möjlighet att vara innovativ och bryta 
ny mark. Bertil menar också att det är ett stort demokratiskt problem då han menar att 
lärosäten för högre utbildning bör vara politiskt neutrala institutioner. Detta, menar Bertil, är 
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viktigt för att universitet- och högskolor inte ska påverkas av vad han kallar för politiska 
trender. 
  

      […] det kanske låter paradoxalt, politikerna är ju valda av oss och det är klart att 
de ska [påverka] i någon mening, men å andra sidan, för ett demokratiskt samhälle 
så finns det en poäng att ha institutioner som står fria från de valda, alltså riksdag 
och regering som är valt att styra. Och det är också grundidén i Wilhelm von 
Humboldts idéer om universitetet, [...] det är just därför, att professorerna ska ha 
möjlighet att göra vad de vill helt enkelt oavsett politiska trender och kunna stå 
fria från det helt enkelt. Det försvinner med den här styrningen. – Bertil 

  
 

Undervisning 
Sex av sju anger att ett tydligt mål i deras arbete är genomströmning av studenter. 
Genomströmning syftar till hur många studenter som examineras. I dagsläget tilldelas 
ekonomiska medel institutionerna, bland annat baserat på vilken grad av genomströmning de  
har. Respondenten Gustaf menar att denna typ av styrning tvingar lektorerna att bli effektiva i 
sitt arbete. Gustaf är själv programansvarig, vilket innebär ansvar över programmet och 
lektorerna som undervisar däri. Detta menar Gustaf innebär en viss frihet, men om Gustaf inte 
skulle ha denna roll, utan istället enbart undervisat, spekulerade Gustaf att han skulle kunna 
uppleva en större grad av kontroll och styrning. Samtliga intervjupersoner upplever 
möjligheter till delaktighet och en mycket hög grad frihet i det egna arbetet. 
Intervjupersonerna anser att denna grad av frihet är positiv och ser det som ett privilegium i 
arbetet. 
  
Ekonomistyrning av utbildning  
Ur ett utbildningsperspektiv menar Zara att de befintliga ekonomiska incitamenten relaterade 
till genomströmning kan tänkas leda till att ett större antal studenter antas till kurser. Detta för 
att öka chansen att genomströmningen når upp till nyckeltalet då det finns risk för avhopp 
eller studieuppehåll, menar Zara. Emellertid kan leda till en större arbetsbörda vilket ju ter sig 
naturligt, då fler studenter innebär mer arbete, menar hon. Zara pratar också, likt Gustaf, i 
korthet om att det skulle kunna innebära en risk att kursansvariga sänker de formella kraven 
för att godkänna fler studenter. Detta ansåg dock Zara vara en liten risk eftersom 
universitetslektorer eftersom hon menar har en yrkesstolthet som inte skulle tillåta detta. 
 

Det [genomströmningskraven] gör att man antar fler studenter till den kursen, för att 
öka procenten [av de som blir godkända] och att det blir större chans att 
genomströmningen blir som den ska vara. Så problemet där blir ju att man får mer att 
göra än vad kursen egentligen är planerad för. [...] Det finns ju naturligtvis risker som 
att man omedvetet sänker kraven, exempelvis, för att mäkta med. Men det är ju inte 
någonting man gör, [universitetslektorer har] en yrkesstolthet. Men det är klart att det 
finns risker med det. - Zara  
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Rörande undervisningen och mätsystemen för studieresultat berättade Kent att mätning är 
någonting komplicerat, särskilt på universitet. Avseende utbildningen anser Kent att de som 
förhåller sig kritiska mot NPM har rätt i den mån att det bör finnas en förhållandevis stor 
frihet i bedömningarna av studenter. Dessa bedömningar är, enligt Kent, ofrånkomligen 
subjektiva. Intervjupersonen anser att lärarna på universitetet ska ha en sådan kompetens att 
de själva kan hantera denna frihet avseende bedömningar av studenter på ett bra sätt. 
  
Zara uttrycker sig i liknande termer och menar att strukturen kring utbildningen kan vara 
något för snäv och kontrollerande. Hon uppger att hon emellertid har stor förståelse för mångt 
och mycket av den styrning och reglering som för nuvarande är aktuell i utbildningen, men 
tycker samtidigt att det kan bli för strikt. I citatet nedan pratar Zara om kontrollen och de 
strikta reglerna som omger utbildning ur den synvinkel hon själv tycker är problematisk. Det 
bör påpekas att Zara har en stor förståelse för den rådande byråkratin rörande kursplanering 
och kursinnehåll. Däremot menar hon att förändring av exempelvis kurslitteratur eller 
liknande förändringar ofta kräver en god framförhållning. Hon anger sedan att det finns 
många kontrollfunktioner som hon upplever som mer eller mindre verkningslösa. 

  
Man måste ha en ganska lång framförhållning i det här [om man ska ändra 
kurslitteratur] och det tycker jag, det kan väl också vara ganska begränsande. Att man 
inte riktigt kan liksom, att det ska harvas i så många steg och kontrolleras, i stället för 
att bara lita på dom som håller i kursen, att dom kommer att göra det bästa. Så att det 
ska finnas många kontrollfunktioner, som egentligen kanske inte riktigt gör så 
mycket…. [administrationen] godkänner oftast det som lämnas in. – Zara 

  
 
Marknadsperspektiv på student och utbildning 
Inga av respondenterna på den samhällsvetenskapliga fakulteten betraktade varken studenter 
som kunder eller upplevde att de aktivt arbetade med att vara ett attraktivt val för studenter. 
Bertil, från den naturvetenskapliga fakulteten menade dock att på dennes institution förekom 
olika typer av event för att locka till sig studenter. Syftet med detta, menar han, är 
institutionens beroende av studenter för att klara av ekonomin. 
 
Respondenterna Kent, Vera och Zara menade dock att det till viss del kunde vara fördelaktigt 
med ett kundperspektiv på studenten, eftersom det till viss del skulle innebära att studenten 
fick mer att säga till om rörande sin utbildning. Kent menar emellertid att det finns risker med 
att ha studenten i alltför stor beaktning. Utöver det positiva med ett ökat studentfokus menar 
Kent att studenten inte bör få alltför stort inflytande över utbildningens utformning, eftersom 
studenten inte alltid har möjlighet att avgöra vad som är och inte är god utbildningskvalitet.  
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Jag tillhör ju den kategorin som tycker att som tankefigur så kan det vara bra att ha 
ett kundperspektiv, för att jag tror att det ibland har varit så inom universitetsvärlden 
att studenten mer eller mindre betraktat som ett nödvändigt ont. Om vi har tanken om 
studenten som en kund och det ingår ju tanken att kunden alltid ska ha rätt i någon 
bemärkelse, då kan vi bli mer studentfokuserade. Samtidigt finns det dock en risk med 
att tänka på studenten som en kund då studenten inte alltid kan avgöra utbildningens 
kvalitet. – Kent 

 
Ingen av respondenterna ansåg att utbildningarna skulle ändras efter vad studenterna själva 
tyckte var viktigt. Likväl var det ingen av respondenterna som ansåg att utbildningen kunde 
betraktas som en vara. Enligt intervjuperson Zara kunde det förekomma att studenter kunde 
uttrycka sig som att de själva betraktade sig som kunder, men att detta inte tillhörde 
vanligheten. Vidare menade Zara att detta skulle kunna bero på vilken slags utbildning 
studenter läser, eller på vilken institution som undersöks. 

Administration & Värderingar 
  
Egenadministration 
Kent uttryckte att han inte upplevde någon märkbar ökning i administrativa arbetsuppgifter. 
Istället angav Kent att det finns nya digitala system för sådant som underlättar det 
administrativa arbetet. Med digitala system menas olika digitala plattformar som universitetet 
nyttjar för administration, exempelvis för kursregistrering och betygsättning – men även för 
antal publicerade artiklar per institution. Publikationer är som bekant ett nyckeltal inom 
institutionerna. Kent menar att dessa plattformar är bra verktyg för att mäta och administrera 
inom verksamheten. Kent betraktar de digitala plattformarna som goda lösningar, snarare än 
en administrativ börda. Han menar att detta är en del i kritiken mot New Public Management 
inom universitetsvärlden han inte känner igen sig i. Emellertid menar Kent att han kan vara 
fel person att fråga på grund av sin bakgrund inom universitetets gemensamma förvaltning 
och tidigare erfarenhet av IT-system. 
 

[…] jag kanske ser det från en, ett mer övergripande perspektiv eftersom jag jobbat 
med det på central nivå så ser jag ju direkt hela processen så att säga, ända från den 
enskilda lärarens inrapportering till hur kan processen gå genom hela systemet utan 
att det egentligen behöver ske så mycket administrativt arbete på vägen, så att säga. – 
Kent 

  
Anna och Gustaf anger att de upplever en ökad arbetsbelastning till följd av 
egenadministrationen, som tidigare var förlagd hos en administratör. Gustaf uttrycker 
missnöje med ett av universitetets digitala administrationssystem och menar att det orsakar en 
hel del irritation i hans arbete.  

  



 30 

Ni ska vara glada att ni inte har [det student- och lärarplattform universitetet 
använder]. […] Det är ju en typisk sådan sak som orsakar mycket irritation i mitt 
arbete, och som styr i mitt arbete eftersom vi måste använda den – Gustaf 

  
Även Anna negativt inställd till det nuvarande administrativa arbetet. Anna upplever att det 
administrativa arbetet tar tid och kräver uppoffringar av andra arbetsuppgifter, exempelvis 
kursutvecklingsarbete och annan kompetensutveckling i tjänsten. 
  

[…] trenden verkar vara att man lägger allt mer administrativt på lärare, eller 
lärargruppen, som blir rätt bisarrt liksom, där vi har de mest högavlönade i systemet, 
som ska sitta, om man jämför med vad administrationen kostar så kostar lärare och 
professorer mer. Vi har ganska pressade scheman [...] och vill [man] göra mycket 
saker, så hade det för mig varit mycket mer värdefullt att få lägga de timmarna på att 
få utveckla kurser, läsa kurslitteratur eller skriva en text eller någonting än att sitta 
och mecka med instrumenten. – Anna 

 
Både Bertil och Anna nämner under intervjuernas gång att en utökad mätning av hur universiteten 
samverkar med samhället avseende forskning aktualiserats. Bertil beskriver att det är politiskt 
styrt och med syfte att skapa mer forskning som får en direkt samhällsnytta, exempelvis genom 
forskningsprojekt tillsammans med företag eller myndigheter. Detta är något Bertil beskriver att 
han försöker undvika, då han anser att forskningen bör vara fri från sådana styrningsincitament. 
Anna menar att begrepp som samverkan och nyttiggörande blir paradoxala då ett högt antal 
vetenskapliga artiklar å ena sidan premieras, men då samhällsnyttan i praktiken hämmas då 
forskningsresultat inte tillgängliggörs för allmänheten. Hon menar att nya mått att räkna på 
gällande nyttiggörande för samhället har börjat implementeras. Hon berättar om ett exempel från 
ett engelskt universitet där forskare ska stå till svars för hur forskningen faktiskt påverkat 
samhället. Detta genom att exempelvis redovisa för vilken utsträckning företag implementerat 
strategier baserade på det specifika forskningsresultatet. Anna motsätter sig detta.  
Ragnar diskuterar, för det mesta neutralt, kring de formella system som finns inom universitetet. 
Emellertid anger han att det är trist att den tredje uppgiften inte är någonting som mäts, i samband 
med att han även diskuterar problematiken med att forskningen inte når ut till samhället i särskilt 
stor utsträckning.  

 
Nä, det är inte många som läser artiklar. Engelska vetenskapliga artiklar 
kostar dessutom mycket pengar. Men vi har också en [tidskrift], men den ger inte så 
mycket poäng då, arbetsmarknad och arbetsliv, den är på svenska. Den har 
prenumeranter på fackförbund och också, olika arbetsgivarorganisationer. Det är lite 
synd [att tidskriften inte genererar mycket poäng]. Det står ju att tredje uppgiften är 
viktig, men det finns inga mätta tal på det. – Ragnar  

 
Intervjupersonernas värderingar 
Samtliga respondenter, utom Bertil, uttrycker att universitetet är en verksamhet för att utbilda, 
forska och vara en samhällsaktör i sådana frågor. Bertil, från den naturvetenskapliga 
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fakulteten, menade att universitetet är en plats för utbildning och forskning, men uttryckte inte 
att samhällstillvändhet är av vikt. Samtliga respondenter vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten, uttryckte en stor meningsfullhet med att arbeta med markbrytande forskning. Fem 
av sex respondenter vid den samhällsvetenskapliga fakulteten uttryckte även vikten att 
forskningen kan nå ut till samhället. Den respondent som inte ansåg att detta var av vikt, 
personligen, var Vera. Utifrån utbildning var samtliga respondenter överens om att det 
främsta målet med utbildning var att ha en acceptabel kursgenomströmning och framförallt 
förse sina studenter med vetenskapliga perspektiv.  
 
Vidare berättar Gustaf om hur han upplever att verksamhetsstyrningen är i enlighet med det 
han tycker är viktigt och värderar i arbetet. Detta då han uttrycker att “ledningen sitter ju 
också i klistret och de måste också förhålla sig till de byråkratiska strukturer som byggs upp 
runt om oss”. Gustaf kan sammanfattningsvis sägas ha en positiv bild av den nära ledningen, 
även om han tycker att styrningen är problematisk avseende mätning av publikationer i antal, 
att publiceringar är mer meriterande än andra forskningsresultat och styrningen genom den 
externa finansieringen. Även Bertil tycker att ledningen inom institutionen gör sitt bästa för 
att utveckla och anpassa arbetet trots de beslut och styrningar som kommer utifrån. Bertil 
definierar universitetet som en plats för tankar och kunskap att växa, vilket också innebär att 
ett fritt arbete är nödvändigt. Trots att han upplever stor frihet i forskningsarbetet är resurserna 
begränsade. Han beskriver en förändring över tid avseende det tidigare kollegialbaserade 
universitetet som idag förändras genom NPM-inspirerade strategier. Tidigare valde 
kollegorna inom fakulteten ut prefekter och dekaner genom röstning, vilka idag blir utvalda 
ovanifrån. Bertil exemplifierar detta genom citatet nedan och ger uttryck för att han upplever 
en högre grad av extern kontroll över institutionen. Bertil beskriver en situation då 
institutionen hade ett starkt valresultat för en prefekturskandidat, som ändå inte blev tillsatt. 
Detta på grund av att tillsättningen styrdes hierarkiskt sett ovanifrån. 
  

[...] som exempel kan jag säga att vi hade ett val för några år sedan på vår institution 
där vi hade rena Nordkoreasiffrorna, 98 % tror jag röstade på en person men som 
inte godkändes då… - Bertil 
 

  
Arbetet upplevs vara mycket fritt av intervjupersonerna. Respondenterna är försedda med 
förtroendearbetstid. De har alltså möjligheten att disponera sin arbetstid hur de vill, med vissa 
undantag för undervisning och möten. Detta beskrivs av samtliga respondenter som positivt. 
Vissa är dock något kritiska och menar att det kan leda till stress, men det är en i stort sett 
positiv beskrivning av friheten från respondenterna. På den samhällsvetenskapliga fakulteten 
där sex av sju intervjupersoner arbetar, har de en procentuell andel i sin tjänst som är till för 
kompetensutveckling. Denna tid kan respondenterna fritt disponera över så länge det faktiskt 
är kompetensutveckling rörande arbetet som tiden ägnas åt. Denna tid kan disponeras på olika 
sätt och följs sedan upp av prefekterna i utvecklingssamtal, menar Kent. 
  

 [...] vi har tio procent i vår tjänst som vi får använda till forskning och den används 
mest till att skriva forskningsansökningar. Och sen har vi tio procent till 
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kompetensutveckling och den tiden använder man exempelvis i att gå kurser i 
högskolepedagogik och dom sakerna följs ju då upp via utvecklingssamtal med 
cheferna.  – Kent 

Diskussion 
I detta avsnitt skall vi diskutera vårt insamlade empiriska material och analysera det utifrån 
våra frågeställningar vårt teoretiska ramverk och vår tidigare forskning. Diskussionen 
kommer att delas upp under tre stycken olika rubriker för att skapa en översikt i materialet.  
 
Verksamhetsstyrningen i praktiken  
Universitetet är en politiskt styrd verksamhet, eftersom det är en del av den offentliga 
förvaltningen som svarar under staten. Detta är viktigt att betänka då det kan förefalla som att 
management-trender och organisatoriska moden endast är någonting som förekommer i den 
privata sektorn. Naturligtvis strävar de offentliga myndigheterna och inte minst staten efter att 
framstå som kompetent. Kanske till och med mer än privata aktörer, eftersom misslyckanden 
med styrning och hantering av offentlig sektor kan tänkas inverka negativt på deras 
valresultat. Det är alltså meningsfullt att utgå från ett nyinstitutionellt perspektiv i detta fall, 
då för att kritisera implementeringen av olika styrformer och den påstådda rationalitet som 
sägs ha föregått dessa. Här kan vi alltså tala om, i termer om isomorfism, både en regulativ 
och normativ sådan. Den regulativa isomorfismen blir i första hand aktuell eftersom 
universiteten som svarar mot staten inte har någon möjlighet att vägra införa de reformer som 
aktualiseras genom lagar och förordningar. Ser vi dock staten som en slags övergripande 
ledning för samtliga universitetsorgan i Sverige går det även att betrakta införandet av nya 
styrformer som en samling av normativa managementvärden som godtagits av politikerna i 
deras legitimitetssträvan. 
 
Rörande isärskoppling, det vill säga organisationens formella och informella struktur, är det 
naturligtvis svårt att friställa den praktiska verksamheten från sådana direktiv som mäts och 
utvärderas på ett sådant sätt som det görs inom universitetet. Det är även svårt för 
verksamheter att värja sig mot reformer där styrpraktiker kopplas till ekonomiska 
fördelningssystem, på de sätt som exempelvis genomströmningen har en påverkan på 
institutionsbudgeten. Gustaf angav att institutionscheferna befinner sig i en lika beklämmande 
sits som lektorerna och professorerna. Vi skulle kunna spekulera i att det även på 
institutionschefsnivå, vilket kanske kan betraktas som en mellanchefsnivå där prefekterna 
leder, finns ett missnöje med den styrning som sker i dagsläget. Om även mellanchefer delar 
de anställdas missnöjen skulle isärskoppling kunna tänkas bli aktuellt på så sätt att en 
informell struktur skapas, som inte helt överensstämmer med den formella, även om det inte 
är någonting vi märkt av i vår empiri. 
 
För att nyansera vårt nyinstitutionella perspektiv har vi som tidigare nämnt även valt att 
beakta den skandinaviska traditionen. Under intervjuernas gång har det av intervjupersonerna 
på den samhällsvetenskapliga fakulteten framkommit empiri av sådan natur att vi ser att deras 
uppfattning av den egna institutionen skiljer sig från intervjupersonen på den 
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naturvetenskapliga fakulteten. Detta är i sig naturligtvis ingenting anmärkningsvärt i sig, men 
det vi reagerade på var just i vilka avseenden institutionerna skilde sig åt. Det rörde sig bland 
annat om olika perspektiv på studenter som kunder, där bland annat Bertil menade att 
institutionen vid vilken han var verksam hade ett större marknadsperspektiv på studenter än 
de andra intervjupersonerna då han uttryckte att det fanns ett aktivt arbete att attrahera nya 
studenter. Anna angav att marknadsperspektivet på studenter och utbildning varierade mellan 
institutioner och menade att den egna samhällsvetenskapliga fakulteten förhöll sig ganska så 
kritisk mot den typen av perspektiv. Anna menade också att söktrycket kan tänkas ha en 
påverkan på hur studenten betraktas, är söktrycket lågt kan detta föranleda en mer aggressiv 
marknadsföring av de egna programmen och kanske till och med en anpassning av 
kursinnehållet för att svara mer mot studenternas intressen.  
 
Det kan också vara så att institutioner helt enkelt är olika, på grund av bland annat söktryck, 
den vetenskap som formar universitetslektorernas världsbild och värderingar och en uppsjö 
olika saker. Detta kan också betraktas som att institutioner är i olika grad receptiva för 
management-koncept såsom NPM. Vi saknar dessvärre empiri för att kunna göra några 
anspråk för att den typen av managementstyrning i högre grad skulle vara kompatibel med 
värderingarna på en institution för exempelvis företagsekonomi. Det är dock en intressant 
spekulation. Ragnar hänvisade till en institution för nationalekonomi som hade ett 
ackordsliknande belöningssystem, det vill säga en tydlig löneökning per publicerad artikel. 
Detta kan ses som den absolut tydligaste ekonomistyrningen som framkommit i vår 
undersökning och vi kan anta att detta beror på att institutionernas kultur skapar lokala 
varianter av vad som implementeras, i linje med vad som beskrivs i det skandinaviska 
perspektivets översättningsteori. Alltså kan olika institutioner tänkas vara olika mottagliga för 
management-koncept såsom NPM. 
 

Upplevelser av verksamhetsstyrningen och dess förändring  
Universitetslektorerna och professorerna kan sägas ha ganska så spridda inställningar till hur 
de upplever verksamhetsstyrningen. Kent är intressant eftersom han ju i princip står ensam i 
sina åsikter om hur verksamhetsstyrningen upplevs gällande dels det administrativa arbetet 
och att han inte upplever någon särskild skillnad med styrningen i allmänhet över tid. Kent 
sticker även ut i sin uppfattning om att den administrativa bördan inte har förändrats på något 
vis över tid, medan många andra intervjupersoner menar att den blivit allt mer intensiv. En 
möjlig förklaring kan vara att Kent tidigare arbetat administrativt och med annorlunda 
arbetsuppgifter än de andra vi intervjuat, i kombination med att Kent har god insyn i- och 
erfarenhet av den typ av digitala system som just nu används för egenadministration. En 
annan delförklaring skulle kunna vara att Kent arbetar på en institution där översättningen av 
NPM har skett på ett sådant sätt att arbetssättet inte förändrats nämnvärt. Det är emellertid 
svårt att tro, på grund av de skäl en verksamhet har svårt att värja sig från styrformer med en 
nära anknytning till ekonomisk resursfördelning som vi beskrivit ovan. 
 
I praktiken kan detta ses som att managementidéer som grundas i exempelvis ekonomiska 
tilldelningssystem relaterade till en bestämd procentuell studentgenomströmning per kurs har 
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bättre förutsättningar att implementeras än en managementidé som endast är på diskursiv 
nivå, som till exempel likabehandlingsdokument. Studentgenomströmning per kurs är 
någonting som kan utredas och mätas på ett mycket enklare sätt och därmed är det även 
möjligt att i större grad kontrollera att det implementerats. Det lämnas med andra ord inte så 
stort utrymme för tolkning hos de chefer, ansvariga eller medarbetare som implementerar 
managementidén vid beskrivning av hur en kvotuppfyllelse skall se ut. 
  
En merpart av intervjupersonerna upplever både egenadministrationen och 
verksamhetsstyrningen i helhet som annorlunda än hur den var i början av tvåtusentalet. 
Mycket rör egenadministrationen, vilket skulle kunna hänföras till NPM, vilket vi kan hänvisa 
till Hoods (1990) tankar om en kostnadseffektiv offentlig sektor, som vi presenterat under 
tidigare forskning. Den övriga ekonomistyrningen av verksamheterna i form av strikta 
institutionsbudgetar kan även tänkas vara ett resultat av NPM, medan den utökade mätningen 
kan tänkas vara ett resultat av NPM-värden genom Bolognaprocessen som vi tidigare 
diskuterat. Ytterligare en intressant reform vi tagit upp är autonomireformen, som i praktiken 
inneburit en större möjlighet för universiteten att administrera på lokal nivå. Denna 
decentralisering kan även ses som en möjlighet för universiteten att styra över sina anställda i 
en högre grad än innan. Exempelvis som i det fall Bertil angav där en prefekturskandidat hade 
ett oerhört starkt väljarstöd inom institutionen (runt nittionio procent) och ändå inte blev 
tillsatt. Sammantaget kan man säga att NPM-värden, Bolognaprocesen och autonomireformen 
bildar en verksamhet präglad av ekonomiska värden, utvärderingar och mätning samt en 
högre grad av kontrollmöjligheter för ledningen. Samtliga av dessa delar vi beskriver 
genomsyras av den nyrationalism som förekommer inom NPM. Vi betraktar alltså 
autonomireformen och Bolognaprocessen som reformer genomsyrade av NPM-värden.  
 

Verksamhetsstyrningens konsekvenser 
Vi jämförde tidigare PE-HE vid det svenska universitetets tredje uppgift, på grund av deras 
likheter. Både PE-HE och den tredje uppgiften innebär att forskare skall dela med sig av sin 
kunskap till allmänheten. Vi kommer att behandla PE-HE och den tredje uppgiften, som 
synonymt med varandra i detta avsnitt. Att sprida bildning, utöver genom formella 
utbildningar, är ett mål med den tredje uppgiften. Som det beskrivs i Watermeyers’ resultat är 
PE-HE inte någonting som är ställt i fokus på de samtida brittiska universiteten. Emellertid 
tycks även detta vara fallet med den tredje uppgiften på det universitet vi undersökt. Vi har 
ovan beskrivit hur flertalet intervjupersoner angett att deras forskning på grund av 
universitetets formella struktur avseende publikationer, inte når ut i samhället. Detta kan 
emellertid endast betraktas som ett exempel på hur forskning inte är särskilt samhällstillvänd 
utan att nödvändigtvis beröra tredje uppgiften. Ragnar angav exempelvis i resultatet att 
forskningen i dagsläget inte når ut till samhället i någon större mån.  
   
Ragnar upplever alltså att det anges att den tredje uppgiften är av stor betydelse, men att 
arbetet med den tredje uppgiften inte följs upp. Detta kan tänkas bero på de orsaker som 
angetts i Watermeyers’ resultat – att det är svårt att mäta huruvida denna typ av 
kunskapsdelning sker. Det är även svårt att definiera riktigt vad som är framgångsrikt och hur 
detta skulle se ut, annat i termer av en ökad allmänbildning och en upplevd meningsfullhet för 
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forskaren. Det kan även tänkas vara så att de NPM-värden som idag genomsyrar universiteten 
inte lämnar plats för denna typ av svårmätta värden som tredje uppgiften utgör, även om det 
anges i exempelvis lagtext som vi redovisat i avsnittet för tidigare forskning och upplevs som 
meningsfullt av intervjupersonerna.  
 
Två av respondenterna, Anna och Bertil talar om samverkan som är ett nytt mät- och 
styrningsinstrument som börjat implementeras inom universiteten och beskrivs på samma sätt 
som den tredje uppgiften. Anna beskriver hur forskningsverksamhet i England följs upp 
avseende vilken samhällstillvändhet och vilken samhällsnytta den kan tänkas ha. 
Intervjupersonen påpekar även det paradoxala i och med denna typen av ambitioner, som 
exempelvis formuleras i högskolelagen och resultatet av den verksamhetsstyrning som 
bedrivs. Här menar Anna att den forskning som idag sker, som vi tidigare beskrivit, inte blir 
tillgänglig för allmänheten på grund av den akademiska strukturen. Vi betraktar detta som en 
problematik med grund i universitets formella struktur och styrformer som leder till att 
forskningsresultat blir svårtillgängliga för allmänheten. Den aktuella lagstiftningen reglerar 
som sagt detta, i den mån att det ställs lagkrav på att universitet- och högskolor skall vara 
någorlunda samhällstillvända. Resultatet av detta är att forskarna blir klämda, mellan att 
publicera i antal, i internationella tidskrifter och samtidigt se till att forskningen i någon mån 
når ut i samhället. 
 
Den situation som vi uppfattar att intervjupersonerna ger uttryck för tycks inte vara av en 
sådan natur att det finns goda förutsättningar för att uppfylla den tredje uppgiften.  
Att den tredje uppgiften kan komma att påverkas negativt i och med denna styrning är alltså 
någonting att ta i beaktning, sett till vår ovanstående argumentation. I likhet med resultaten i 
studierna av Teelken & Lomas (2009) och Fields (2015) kan vi se en samstämmighet bland 
respondenterna angående att systemen avseende publikationer är någonting som uppmuntras, 
hierarkiskt sett, ovanifrån. Majoriteten uttrycker också risker med kvantifieringen av 
artikelpublikationer då det dels kan resultera i forskningsfusk och ökad stress, men också en 
mindre möjlighet för samhället att ta del av forskningen. Detta resultat kunde även uttydas i 
Bergs (2001) forskning. 
 
Intervjupersonernas problematisering av samhällstillvändheten rörande forskningen skedde 
endast på den samhällsvetenskapliga fakulteten. Då forskningsanslag till större del beviljas av 
externa finansiärer och tar lång tid att ansöka om ser vissa intervjupersoner en risk med att tid 
för andra arbetsuppgifter, som kvalitetsförbättrande arbete och markbrytande forskning, 
minskar. Den genomströmningsmätning av studenter som enligt vissa respondenter kräver tid 
som inte finns kan innebära att kvalitetsförbättrande arbete nedprioriteras. Detta resultat ser vi 
ha likheter med Teelken & Lomas (2009), Fields (2015) och Berg (2001). Intervjupersonernas 
upplevelse av att verksamhetsstyrningen resulterar i minskad tid för olika typer av 
förbättringsarbeten kan tolkas som en konsekvens av styrningen. Här är det även intressant att 
se till att den styrning intervjupersonerna beskrivit har många likheter med NPM som vi 
beskrivit det. Exempelvis så kan ökningen av det administrativa arbetet och den ökade 
ekonomistyrningen, som beskrivs av flera intervjupersoner, härledas till NPM. Den tidigare 
forskning vi diskuterat resultatlikheter utifrån i detta stycke bedrevs på universitet med NPM 
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som styrform. De konsekvenser som beskrivs i detta stycke kan tänkas härledas till NPM-
styrning.  
 
Några respondenter uttryckte att de inte berördes av publiceringspressen, i synnerhet 
intervjuperson Kent. I Teelken & Lomas (2009) forskning framgick också att en del 
respondenter inte berördes av styrningen samt att vissa valde att inte ifrågasätta. Vera, 
uttryckte överlag en neutral inställning till publikationsmätningen och fann den inte 
problematisk överhuvudtaget.  
 
Denna typ av verksamhet är mycket intressant att betrakta ur ett maktperspektiv. Vi kommer 
alltså att försöka identifiera de olika makttyperna som förekommer inom de olika 
institutionerna utifrån vår empiri och beskriva dess tänkbara konsekvenser. Den 
intervjuperson som tydligast beskriver sin situation utifrån att uppleva kontroll i verksamheten 
är Zara, men vi anar även samma mönster i intervjuerna med Anna, Gustaf, Bertil och till viss 
del Ragnar. Zara talar emellertid uttryckligen om att vara ofri i ett annars formellt sett fritt 
arbete. Zara anger tiden som en viktig faktor för vad som orsakar ofriheten, då att hon 
upplever att det saknas tid för exempelvis allmän förkovran men också tid som kunnat läggas 
på studenter och utveckling av utbildningsmaterial. Zara menar att allmän förkovran kan vara 
värdefullt för framtida forskningsidéer och ha positiv påverkan på arbetsresultaten. Tiden blir 
här en intressant faktor att diskutera, då Zaras upplevelse av tid som bristvara kan antas vara 
en konsekvens av den rådande verksamhetsstyrningen. Anna nämner även tid som värdefull 
och då mer administrativt arbete hamnat i hennes knä, och under lektorers ansvar i helhet, kan 
mindre tid ägnas på exempelvis utvecklingsarbete för att stärka kvalitén. I dagsläget finns det 
enligt intervjupersonerna ett stort fokus på att forskarna skall söka anslag, vilket 
intervjupersonerna genomgående förhållit sig mer eller mindre kritiska emot, även fast de 
betraktar det som en nödvändig del av verksamheten. Här blir det intressant att diskutera de 
disciplinära åtgärder som utövas mot den som inte lyckas leva upp till förväntningarna på 
anslag. 
  
Det är förhållandevis tydligt att vi diskuterar utifrån biomakttypen som mätinstrument och 
den disciplinerande makten som åtgärd för de som inte lever upp till de önskvärda resultaten 
vid mätningar. Disciplinära åtgärder kan naturligtvis variera, många intervjupersoner menar 
att en konsekvens av uteblivna, eller undermåliga forskningsprestationer kan resultera i att de 
får undervisa mer, ibland på kurser som de finner ointressanta. Detta menar 
intervjupersonerna är ett icke-önskvärt läge, även om det är svårt att betrakta som en regelrätt 
disciplinär åtgärd. Vidare blir konsekvenserna för de som inte uppnår tillräckliga resultat vid 
mätningar uteblivna möjligheter till löneökning och minskade möjligheter till avancemang i 
karriären. Detta är att betrakta som informella disciplinära åtgärder. Det kan också innebära 
enligt respondenterna på den samhällsvetenskapliga fakulteten, att de antal procent som finns 
i tjänsten för kompetensutveckling dras in och ersätts med andra arbetsuppgifter.  
 
Sammantaget kan det sägas att även om inga av intervjupersonerna har någonting uttryckligen 
emot undervisning, så betraktas inte undervisning när den upptar en större del av arbetet som 
en önskvärd situation att vara i. Det är alltså intressant att intervjupersonerna, som samtliga 
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gett uttryck för att deras yrken tillåter en enorm frihet, i viss grad kan ses som kontrollerade. 
Konsekvenserna av denna typ av kontroll kan vi anta blir en likriktad arbetsgärning, i 
förhållande till vad som efterfrågas och meriteras av de med maktpositioner. Ett tänkbart 
resultat är att forskningen och forskningsprocessen blir mer strömlinjeformad och 
effektivitetsbetonad, vilket kan leda till mindre utforskande eller kreativa ansatser eller 
forskningsfrågor och mer forskning som sker i linje med det nuvarande paradigmet, likt det 
intervjuperson Gustaf och Zara uttrycker som risk med styrningen. Det kan innebära att 
universitetslektorerna agerar enligt Foucaults tanke om panoptisk självstyrning, det vill säga 
att de rättar sig efter vad de upplever krävs av dem, för att uppfylla mätningarna med goda 
resultat och undvika disciplinerande åtgärder i form av en omöjlighet att meritera sig samt öka 
sin lön. Detta ser vi dock som en risk med forskningen, eftersom det bör finnas utrymme och 
frihet att skilja sig från det rådande paradigmet i forskarsamhället, som enskild forskare eller 
forskargrupp. Följer alla forskare samma hjulspår minskar detta möjligheterna för att bryta ny 
mark drastiskt, det blir alltså en inskränkning av forskningen som vi antar är att betrakta som 
en bieffekt av den styrning som i dagsläget sker på det universitet som varit föremål för vår 
undersökning. 
  
Intervjupersonerna upplever en viss dissonans mellan vad de själva värderar med sin gärning 
som forskare och vad för arbetsresultat som har en positiv inverkan på deras karriär. Detta 
innebär även att den styrning som sker till viss del inte går i samklang med 
intervjupersonernas yrkesmässiga/professionella värderingar, om vi då betraktar styrningen ur 
det maktperspektiv vi beskrev ovan blir detta ännu tydligare. Alla intervjupersoner, förutom 
Bertil från den naturvetenskapliga fakulteten, anger som bekant att deras forskning inte når ut 
i samhället på grund av det system som i dagsläget genomsyrar forskningen. Detta kan 
emellertid inte betraktas endast som ett resultat av styrningen av universiteten. Det är dock ett 
system som upprätthålls av universiteten på grund av dess vilja att ses som internationellt 
legitima och konkurrenskraftiga, genom att följa de rådande trender som kan tänkas 
förekomma inom forskarsamhället. Detta innebär att det som premieras i praktiken medför, 
med tanke på vår empiri, att en stor del av den forskning som produceras på universitet och 
högskolor inte når ut i samhället.  
 
Långt ifrån all forskning är applicerbar direkt ut i människors vardag, men inom exempelvis 
samhällsvetenskapliga institutioner som i de flesta lärosäten innefattar arbetslivsforskning och 
andra typer av forskning med förhållandevis nära anknytning till samhället, bör ha möjlighet 
att publicera sina resultat mer tillgängligt för samhället. Detta kan också vara en förklaring till 
varför endast respondenter från den samhällsvetenskapliga fakulteten upplevde 
kvantifieringen av publikationer problematiskt utifrån detta perspektiv. Bertil från den 
naturvetenskapliga fakulteten, uttryckte istället forskningsfusk som en aktuell risk som 
konsekvens av publikationspressen, ett resultat som urskiljer sig från den tidigare forskning vi 
presenterat. Intervjupersoner upplever istället en skillnad i de arbetsresultat som meriteras och 
vad de själva tycker är meningsfullt i det egna arbetet. Kent uppger att hen själv har fast 
anställning och inte bryr sig om vad som genererar akademisk status, då med fokus på 
publikationer. Kent menar även att hen inte är intresserad av någon professur – alltså är Kent 
inte intresserad av att stiga i grad inom universitetsvärlden. Det Kent intresserar sig för är att 
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producera sådant som hen själv upplever meningsfullt, intressant och viktigt. Vi tolkar att 
detta kan vara någonting som sker i motsats till vad som är meriterande och skapar goda 
karriärmöjligheter för Kent.  
 
Tar vi även doktorander som söker fast anställning i beaktning, eller forskare som helt enkelt 
har ambitionen att klättra inom den akademiska världen, så kan vi anta att dessa kommer att 
arbeta efter vad universiteten styr dem mot. Det kan spekuleras kring att majoriteten av 
forskare riskerar påverkas av de inom universitetet förekommande disciplinerande- och 
biomakttyperna med panoptisk självstyrning som resultat. Utöver likriktade presentationer av 
forskningsresultat som följer ett tydligt paradigm finns det ytterligare en konsekvens av denna 
typ av självstyrning – en bristande tillgänglighet på producerad kunskap från universiteten för 
samhällsmedborgarna. Allt sammantaget blir alltså konsekvensen av denna styrning inte bara 
en mer likriktad forskning, med mindre utrymme för nya möjligheter till vetenskapliga 
genombrott – utan även kunskap som i första hand är till för de redan insatta. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Exempel på kodning 

Meningsenhet Komprimerad meningsenhet Kod/Tema 

PAUS. Det beror på vilken nivå alltså, jag tror, jag vet 
inte om vi är specifikt effektiva alltså det beror väl på, 
jag kan peka ut massa personer här som inte är det 
minsta effektiva och jag kan peka ut andra som är det 
men det finns ingen tydlig, jag tror inte att vi har 
något tydligt mål kring att bli mer effektiva eller så, 
däremot så finns det ju givetvis incitament som vi hela 
tiden styrs av. Exempelvis ekonomin, där, ehm, 
effektivitet premieras på olika sätt och det kan väl, det 
är väl inte alls om, jag är ju inte speciellt nöjd med 
dem incitamenten men dem finns där. Eh vi ska 
publicera, ju flera artiklar vi publicerar desto mer 
pengar får vi i grundanslag. Ju fler studenter vi får 
igenom i kurserna desto mer pengar får vi. Och alla 
dem ekonomiska incitamenten i klassisk sådan, New 
Public Management-anda gör ju att vi tvingas bli 
effektiva. 
  
  

Tydliga mål för att bli mer 
effektiva upplevs inte men 
ekonomiska incitament upplever 
hen att de styrs av. Ju mer 
publikationer desto med 
grundanslag (pengar) 
Ju fler studenter som klarar 
kurserna desto mer pengar får 
universitetet. ”Alla dem 
ekonomiska incitament i klassisks 
sådan; new Public Management-
anda” gör att vi tvingas bli 
effektiva. 

 Kod: 
Ekonomiska 
incitament styr 
arbetet 
Tema: 
Kvantifiering 

Tabell 1 

 

Bilaga 2: Våra teman 
 

Forskning Undervisning Administration & 
Värderingar 

Meriterande 
forskningsresultat 

Ekonomistyrning av utbildning Egenadministration 

Kvantitativ mätning av 
forskning 

Marknadsperspektiv: student 
& utb. 

Överensstämmande 
värderingar 

Externa forskningsfinansiärer -          Intervjupersonernas 
värderingar 
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Bilaga 3: Frågeformulär 
 

Frågetema: Verksamhetsstyrningen    

1. Vill du berätta lite om vad du gör och vad ditt arbete innebär?  

2.  Hur arbetar du inom er institution/enhet för att uppfylla mål? (kursmål, forskarmål, utbildningsmål 

etc) Huruvida är verksamheten mål/ramstyrd? 

3.  Arbetar du för att vara ett attraktivt val för studenter? Om så; på vilket sätt? I vilken utsträckning är 

verksamheten marknadiserad?  

4.  Arbetar du för att skapa en attraktiv akademisk profil för era studenter? Om så; på vilket sätt? 

Huruvida är verksamheten marknadiserad?  

5.  Uppfattar du verksamheten som effektivitetsorienterad? Om så; på vilket sätt? Hur stor roll har 

effektiviseringarbete i verksamheten?  

6.  Hur fri känner du dig i ditt arbete? Har du möjlighet att själv bestämma över ditt arbete eller finns 

det ramar och riktlinjer du måste förhålla dig till? Hur styrd är respondenten i det dagliga arbetet?  

7.  Hur stor delaktighet upplever du i planeringen av målsättningar i ditt arbete ? Upplever du denna 

nivå av delaktighet som positiv eller negativ? Huruvida är verksamheten inkluderande för 

“personalen”? 

8.  Hur formuleras ditt arbetsansvar av din närmsta chef? Vad vill vi ta reda på här egentligen? I vilka 

termer uttrycker din chef ditt ansvar? 

9.  Upplever du att verksamhetsstyrning påverkar ditt egna arbete ? Hur stor grad av kontroll/styrning 

utövas inom verksamheten?  

Frågetema: Attityder till verksamhetsstyrningen   

10.  Om så: hur upplever du att den allmänna inställningen inom institutionen/enheten är angående 

verksamhetsstyrningen? Vad är din inställning? I vilken grad är verksamheten styrd och hur 

uppfattas detta av intervjupersonen? 

11.  Mäts era prestationer på något vis? Om så; på vilket sätt och hur ställer du dig till det? Huruvida är 

verksamheten påverkad av NPM gällande mätning och resultat och vad är synen på detta? 

12. Vad för arbetsresultat är meriterande? Skiljer sig uppfattningen av detta mellan universitetslektorer 

och personer inom administrationen/utvärderande instanser? Finns det någon skillnad i vad för 

slags arbetsresultat som är meriterande mellan universitetslektorer och administratörer/utvärderare?  
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13.  Upplever du att verksamhetsstyrningen sker i enlighet med vad du tycker är viktigt [för forskning 

och utbildning]? Huruvida är verksamhetsstyrningen och lektrorer/professorer överens?  

14.  Upplever du att institutionens målsättningar på något vis går i strid med dina värderingar avseende 

det som du värderar i ditt arbete / eller; strid med det du värderar i ditt arbete? ( 

professionella/ekonomiska värderingar, akademisk kvalitet) Krockar verksamhetsstyrningens mål med 

vad som anses vara akademisk kvalitet eller andra professionella värderingar? 

15.  Hur ställer du dig till synen på studenter som kunder? Huruvida upplever respondenten 

marknadiseringen av universitet? 

16. Hur ställer du dig till synen på utbildning som en vara som är för studenten/”kunden” att köpa? 

Huruvida upplever respondenten marknadiseringen av universitet? 

Frågetema: Värderingar.   

17.  Vad innebär kvalitet rörande utbildning och forskning för dig? Vad är det som avgör om utbildning 

och forskning är av hög kvalitet? Hur värderar respondenten kvalitetsmässig/kvalité i utbildning? 

18. Vad anser du är universitetets viktigaste syfte? Hur värderar respondenten utbildnings främsta syfte? 

19. Vilka obligationer har lektorer i förhållande till sina studenter? Vad är det viktigaste för lektorer att 

erbjuda studenter? Hur värderar respondenten lärarens ansvar gentemot studenter? 

20. Hur ser du på din roll i organisationen? Ställd i anslutning kring frågor om bl.a. universitetets 

funktion och ansvar gentemot studenter. Tänkt att skapa reflektion ang. yrkesrollen och dess betydelse.   

21: Finns det risker med det nuvarande sättet att styra och mäta? Upplever intervjupersonen att de 

nuvarande mätsystemen har inverkan på utbildnings- eller forskningskvalitet?  

22. Upplever du att konkurrens mellan olika lärosäten ökat? Om så; hur ser du på det? Undersökning 

av attityden till universitetens ökade marknadisering/aktörsroll på marknaden avseende 

marknadsföring.  
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 
 

Information angående deltagande i examensarbete  
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är studenter som studerar på OPUS-
programmet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i 
utbildningen gör vi ett examensarbete på kandidatnivå.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Vi ska i detta arbete studera hur universitetslektorer upplever universitetens styrformer och om 
det föreligger någon skillnad mellan lektorernas yrkesmässiga värderingar och det ledarskap 
som bedrivs. Detta gör vi eftersom vi är intresserade av att se hur NPM-reformer kan tänkas 
påverka universitetslektorer.  
 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Vi använder oss av intervjumetoder med cirkus en timmes total intervjutid, processen är 
fullständigt anonym och materialet kommer efter studiens fullbordan makuleras.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 
examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Vi kan även 
skicka ett exemplar av uppsatsen till dig om så önskas. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 
kommer inte heller att påverka ditt arbete. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta 
handledaren eller studenter (se kontaktuppgifter nedan). För att delta behöver du lämna ditt 
samtycke. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 
resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 
material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det datamaterial som samlats in, kommer att förstöras när examensarbetet är 
examinerat och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 
 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 
(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 
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rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22, som bland annat innebär 
att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 
eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 
ansvarig handledare (kontaktuppgifter nedan) i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första 
hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också välkommen att 
kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med synpunkter. Du har 
därtill rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  
Christer Theandersson – Handledare  
William Andreasson  
Ida Oxelman  
Nås på: 0768484001 alt. S161803@student.hb.se  
Handledare nås på christer.theandersson@hb.se  
 
Samtycke om deltagande 

Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten till 
deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt ovan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledares namnteckning 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet och att uppgifter om mig samlas in och behandlas 
på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
 

mailto:dataskydd@hb.se
mailto:S161803@student.hb.se
mailto:christer.theandersson@hb.se
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Bilaga 5: Universitetets formella struktur  

Figur 1: X Universitetsstruktur   
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