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Abstract 

”An informal university reform” – An explorative case study regarding the impact of 

university reforms on employees of the higher educational sector 

 

Author: Nadja Vedberg 

 

This is a case study that explores the ways in which implemented university reforms have 

affected employees in the higher educational sector. Previous research within the research 

field has mainly focused on policy related consequences of the reforms. This is why a study 

that brings attention to the ways the reforms have affected employees is sorely needed.  

The aim with the study is to examine whether there is a discrepancy between formal changes 

and the ways the employees experience them.  

The study is based on interviews with 8 lecturers from two universities and the material is 

analyzed mainly through sociological neo-institutional theories, such as Richard Scott’s 

theory of the three pillars within an informal institution and Helmke and Levintskys theory of 

the relationship between formal and informal institutions. 

The results show that there is a discrepancy between the formal changes and the ways 

employees perceive them. Furthermore the results also show that the employees are not fully 

satisfied with the outcomes of the changes. 

 

Nyckelord: högskolereform, formell institution, informell institution, den kognitiva pelaren, 

tolkningsramar 
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1. Inledning 

Högskolesektorn har länge varit föremål för reformer och andra politiskt initierade 

förändringar. Sedan 1980-talet har svenska lärosäten genomgått omfattande 

förändringsprocesser som har inneburit allt från en akademisk marknadsanpassning till New 

Public Management-inspirerade effektiviseringsåtgärder och försök till att skapa en större 

självständighet för akademin i förhållande till riksdag och regering. Detta är en tid då 

universiteten bör hitta en effektiv balans mellan akademisk kvalitet och arbetsmarknadens allt 

hårdare krav (Askling 2012, Ahlbäck Öberg 2010).  

 

Under hösten 2013 sände Sveriges Radios program Kaliber en tredelad programserie som 

behandlar de senaste årens utveckling inom den svenska högre utbildningen. I programmen 

beskriver radiojournalister oväntade konsekvenser som de menar att politiskt initierade 

förändringar inom högskolesektorn har medfört. De pekar bland annat på orättvisa 

bedömningar av högskoleutbildningar, ett resurstilldelningssystem som tvingar lärare att 

godkänna så många studenter som möjligt och införandet av en bristfällig utvärderingsmodell 

för utbildningskvalitet (Kaliber 2013).  

 

De varningsrop som radioprogrammet uttrycker är en del av en pågående debatt gällande den 

högre utbildningens utvecklingstendenser och konsekvenserna av dessa. Kritiker menar att 

förändringarna som har skett under de senaste åren riskerar att utarma den akademiska 

friheten, minska möjligheten till långsiktig planering och hota utbildningens och forskningens 

kvalitet (för en genomgång av denna kritik se b.la Ahlbäck Öberg 2010, Ahlbäck Öberg et. al 

2013, Gustavsson 2010, Lindh 2010) 

 

Den forskning som har genomförts gällande de senaste årens förändringsprocesser inom 

högskolesektorn har främst fokuserat på formella förändringsaspekter, det vill säga 

förändringar av exempelvis styrdokument, ekonomiska regleringar och beslutsbefogenheter 

(Se b.la. Boström 2011, Lindberg et.al 2012, Sundberg 2013). Denna typ av forskning 

tillhandahåller en god och tydlig överblick över hur förändringarna har påverkat högskolan 

som formell organisation, men den saknar ett perspektiv som belyser hur dessa förändringar 

har kommit att påverka den informella delen av högskolesektorn, det vill säga de eventuella 

förändringar som inte fångas ”på papperet”. Det är just detta perspektiv som denna studie 

syftar till att belysa genom att undersöka förändringar av det formella organisatoriska 

ramverket i relation till informella ”ramverk” såsom tolkningsramar, förhållningssätt och 
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synsätt. Mer precist kommer studien att diskutera tre genomförda nationella reformer
1
 utifrån 

de propositioner som förelåg dem, för att sedan relatera dessa reformer till material insamlat 

via intervjuer med verksamma aktörer
2
 på två lärosäten. Detta skapar en möjlighet till att 

utläsa hur verksamma aktörer upplever reformernas påverkan och krav. Studien är av 

kvalitativ karaktär och bygger på sociologisk nyinstitutionell teori med fokus på det som 

Richard W. Scott benämner som ”den kognitiva pelaren”, något som kommer att utvecklas i 

kommande avsnitt (1995:40). 

 

Det finns tydliga skäl till att fokusera på hur externa förändringar påverkar informella 

strukturer eftersom den informella sidan av en organisation i hög grad påverkar en formell 

förändrings genomslagskraft (Helmke och Levintsky 2004:728 ff). Denna typ av studie bör 

vara av inomvetenskapligt intresse eftersom den kan utöka förståelsen för relationen mellan 

formella och informella strukturer inom en organisation. Det bör vidare finnas ett 

utomvetenskapligt intresse, framförallt från beslutsfattares sida, för att få en inblick i hur 

genomförda beslut har kommit att påverka den sida av högskolesektorn som formella 

rapporter inte återspeglar. Slutligen bör studier som behandlar detta ämne även ha en bredare 

samhällelig relevans eftersom den högre utbildningen och dess utveckling i förlängningen är 

avgörande för ett välfungerande demokratiskt system.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Som nämnt ovan har forskning och debatt gällande högskolereformer uttryckt att de senaste 

årens förändringsprocesser har fått oväntade konsekvenser. Kritiker menar bland annat att 

förändringarna kan komma att utarma den akademiska friheten, minska möjligheten till 

långsiktig utveckling och försämra utbildningens och forskningens kvalitet. Den forskning 

som har genomförts inom området har dock lagt fokus på formella aspekter av förändringar 

inom högskolan som organisation. Denna studie vänder på myntet och undersöker istället den 

informella sidan av det akademiska lärosätet, med fokus på verksamma aktörers 

tolkningsramar och upplevelser av genomförda reformer.  

 

 

                                                           
1
 Ny Värld – Ny Högskola (Prop. 2004/05:162), Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid (Prop. 

2008/09:175), En akademi i tiden – Ökad frihet för universitet och högskolor (Prop. 2009/10:149) 
2
 Aktör är det samlingsnamn som används i denna uppsats för att beteckna individer verksamma inom 

högskoleorganisationen. 
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Studiens syfte blir därmed att undersöka och problematisera hur formella förändringar, med 

avstamp i de nationella reformerna, har kommit att påverka verksamma aktörers upplevelser, 

tolkningsramar och synsätt. Detta kommer att undersökas utifrån följande frågeställning:  

 

 Är det möjligt att utläsa en diskrepans mellan de formella organisatoriska 

förändringar som genomförda reformer har medfört och aktörers vardagliga 

förhållningssätt, upplevelser och tolkningsramar? 

 

Studien syftar inte till att tillhandahålla resultat som är möjliga att generalisera utan bör 

istället betraktas som en explorativ empirisk studie som avser att formulera hypoteser som kan 

fungera som en möjlig ingång till vidare forskning på området. Studiens bidrag är således att 

tillhandahålla en reflektion kring hur, om alls, en formell förändringsprocess inom 

högskolesektorn har kommit att påverka vardagliga upplevelser och handlanden hos aktörer 

som är verksamma inom sektorn.  

 

Den ursprungliga idén med uppsatsen var att fokusera på den så kallade autonomireformen 

och dess effekter, men denna typ av kausalitetsförhållande visade sig mycket svårt att belägga 

empiriskt, inte minst på grund av den komplexitet som karaktäriserar formella respektive 

informella institutioner. Vidare kom det insamlade empiriska materialet att spegla en bredare 

förändringsprocess som jag ansåg var viktig att lyfta fram. Mot denna bakgrund formulerades 

studiens något breda syfte.  

1.3 Disposition 

Nedan följer en övergripande redogörelse för det nuvarande forskningsläget inom 

ämnesområdet. Detta efterföljs av studiens teoretiska ramverk samt ett avsnitt som behandlar 

studiens metodologiska utgångspunkt och dess empiriska material. Dessa kapitel efterföljs av 

studiens resultat i vilket det formella och det informella perspektivet redogörs för, vilket 

sedan mynnar ut i studiens analys. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och förslag till 

vidare forskning.  

 

1.4 Forskningsläge 

Det finns en större mängd forskning att tillgå som berör formella förändringsprocesser inom 

den högre utbildningen och detta gäller i synnerhet forskning som behandlar internationella 

tendenser och utvecklingstrender inom universitet och högskolor. Några exempel är Heike 

och Powell (2010) som framhåller en utveckling som pekar mot att nationell 
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kompetensutveckling inom den högre utbildningen kommer att bli alltmer internationellt 

likartad. Diako et. al (2012) diskuterar och problematiserar hur universitet har kommit att bli 

strategiska aktörer och konkurrenter på en kunskapsmarknad och Brown (2011) framhåller att 

det finns stora begränsningar i hur universiteten styrs idag, något som han menar beror på en 

svag koppling mellan forskning och utbildningspolitik.  

 

Eftersom denna uppsats diskuterar reformer inom det svenska utbildningssystemet så ligger 

dock fokus i detta fall på den forskning som behandlar den svenska högre utbildningen och 

dess utvecklingsprocess. En artikel som tillhandahåller en övergripande beskrivning av den 

svenska högskolesektorns förändringsprocess med fokus på styrning är Universities, the state 

and the market – changing patterns of university governance in Sweden and beyond (2007) 

skriven av Lars Engwall.  

 

Engwall förklarar att den mest slående utvecklingen är att svenska högskolor och universitet i 

allt högre grad har kommit att efterlikna företag. Han menar att högskolesektorn har blivit 

alltmer styrd av näringsliv och statliga intressen snarare än att man låter akademiska värden 

avgöra sektorns utvecklingsprocess. Institutioner för utbildning och forskning utvecklas mot 

att tillämpa företagssektorns organisationsstruktur och styrningsprinciper och forskningen blir 

alltmer beroende av ekonomiska medel från näringslivet (Engwall 2007:14 ff).   

 

Liknande slutsatser är möjliga att utläsa i Berit Asklings text Expansion, självständighet och 

konkurrens – Vart är den högre utbildningen på väg? (2012) i vilken hon ger en mer 

detaljerad genomgång av högskolesektorns utveckling sedan 1960-talet. Hon menar att dagens 

högskolor och universitet har kommit att användas som politiska redskap som utnyttjas för att 

uppnå olika, snabbt skiftande, politiska mål (Aspling 2012:140). Centralt i hennes diskussion 

är införandet New Public Management-inspirerade modeller för styrning av högskolesektorn, 

en utveckling som bygger på antagandet om att statliga verksamheter fungerar mest effektivt 

med målstyrning och kvalitetsbedömningar.
3
 Hon skriver att denna typ av styrning anses ha 

ökat den formella akademiska autonomin, samtidigt som den reella autonomin (den 

akademiska friheten) sägs ha minskat (Aspling 2012:88).  

 

Detta kan kopplas till den så kallade autonomireformen som implementerades år 2011. Om 

denna reform skriver Elin Sundberg i kandidatuppsatsen Autonomireformen – vad hände med 

                                                           
3
 New Public Management (NPM) kan betecknas som ett kluster av idéer hämtade från privata företags sätt att 

styra sina organisationer. Dessa idéer, såsom exempelvis målstyrning, resultatstyrning och beställar/utförar-

modeller, har successivt applicerats på den offentliga sektorn (Lane 2000:3 ff). 
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det kollegiala styret? (2013). I denna uppsats undersöker Sundberg ett antal svenska lärosäten 

och hur de har utvecklats efter autonomireformen. Denna reform syftade initialt till att öka 

lärosätenas självständiget och på så sätt minska den politiska styrningen, men Sundberg 

påvisar att utvecklingen efter reformen snarare har fått motsatt effekt. Efter reformen 

avskaffades den kollegiala styrningen
4
 på många lärosäten och man började istället tillämpa 

linjestyrning
5
 – en styrningsprincip som öppnar för ökat politiskt inflytande inom 

högskolesektorn (Sundberg 2013:44 f). Denna utveckling, menar Sundberg, minskar 

möjligheten för forskare att välja forskningsämne och att forska om något som kanske ger 

resultat ur ett mer långsiktigt perspektiv. Detta innebär i förlängningen att man undergräver 

den verksamhet som ska fungera som den självständiga och kritiskt reflekterade kraften i 

samhället (Sundberg 2013:45).  

 

Det finns vidare fler exempel på uppsatser som fokuserar på specifika högskolereformer och 

dess inverkan på vissa lärosätens organisationsstruktur (Läs t.ex. Lind och Johannessen 2008 

och Walker 2007) Dessa uppsatser är förstås av intresse eftersom de tillsammans skapar en 

överblick över utvecklingstendenser. De kommer dock inte att diskuteras närmare i denna 

uppsats på grund av bristande utrymme för att diskutera specifika lärosätens 

förändringsprocesser.  

 

Gemensamt för större delen av forskningen inom detta område är ett fokus på den formella 

förändringsprocessen, det vill säga den förändring som syns vid en undersökning av 

dokument och officiella organisationsstrukturer. Det är, som nämnt tidigare, därför av vikt att 

lyfta fram den informella förändringsprocessen utifrån verksamma aktörers perspektiv. Den 

informella förändringsprocessen skulle idag kunna betraktas som en ”blind fläck” i ett annars 

relativt väl utforskat ämnesområde. Givet detta forskningsläge så hoppas jag med denna 

studie att kunna formulera hypoteser om relationen mellan formella förändringar och aktörers 

upplevelser som kan inspirera till vidare forskning på området.  

                                                           
4
 Kollegial styrning bygger på en idé om att beslut, framförallt gällande undervisnings- och forskningskvalitet, 

ska fattas gemensamt av kollegiet (här: lärare och forskare) och inte dikteras av politiker och byråkrater 

(Ahlbäck Öberg 2010:283). 
5
 Principen för linjestyrning är att riksdag och regering fattar beslut som kanaliseras genom regleringar, 

ekonomiska styrmedel eller andra riktlinjer och förmedlas från högskolans ledningsorganisationer till 

verksamheten på lokal nivå (Ahlbäck Öberg 2010:281 f). 
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2. Teori 

Nedan följer en redogörelse för studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis kommer skillnaden 

mellan en formell och en informell institution att redogöras för. Att skapa en förståelse för 

vad som karaktäriserar dessa två institutionsformer är av stor vikt för att möjliggöra en 

undersökning av relationen mellan dem. 

 

Den informella institutionen kommer att analyseras utifrån det Richard W. Scott betecknar 

som ”den kognitiva pelaren” vilket kan ses som en specifik teoretisk inriktning inom ramarna 

för nyinstitutionell organisationsteori. Valet av denna inriktning bygger på att den fångar upp 

det som är mest centralt för studien, det vill säga aktörers upplevelser, tolkningsramar och 

synsätt. Slutligen diskuteras olika typer av relationer som kan uppstå mellan formella och 

informella institutioner. Detta perspektiv är centralt i och med att studiens fokus ligger på just 

relationen mellan dessa två institutionsformer. 

2.1 Formell och informell institution 

Inom klassisk statsvetenskaplig forskning har institutioner länge betraktats som statligt 

organiserade och kontrollerade organ som bygger på formella regler och riktlinjer. Denna typ 

av institution betecknas ofta som en formell institution (Lauth 2007:23). 

 

Den formella (statliga) institutionen är tydligt fastställd genom lagar, regleringar och explicita 

riktlinjer och den erhåller legitimitet genom statliga myndigheter. Avvikelser från de formella 

riktlinjerna leder ofta till sanktioner. Helmke och Levintsky förklarar att ”…formal 

institutions are rules and procedures that are created, communicated, and enforced through 

channels widely accepted as official” (2004:727). Förändringar inom dessa institutioner sker 

genom att nya lagar eller riktlinjer skapas, kommuniceras och fastställs genom officiella 

kanaler och förändringar kan ske ofta och i relativt snabb takt (Lauth 2007:23 ff).  

 

Inom nyinstitutionell teori riktas fokus även mot informella institutioner som kan beskrivas 

som normativa mönster vilka, i likhet med den formella institutionen, skapar och styr 

beteenden. Detta sker ibland i samklang med, och ibland i motsättning till formella 

institutioner. Dessa mönster bildar informella strukturer som individer medvetet eller 

omedvetet förhåller sig till (Lauth 2007:23).   

Helmke och Levintsky beskriver kärnfullt informella institutioner som “…socially shared 

rules, usually unwritten, that are created, communicated and enforced outside of officially 
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sanctioned channels” (2004:727). Informella institutioner förser således individer med 

”beteenderegler” vilka tydliggör vad som anses vara ett acceptabelt handlingsmönster och vad 

som bör betraktas som omoraliskt eller opassande. Påföljderna av att avvika från dessa 

informella riktlinjer är ofta någon form av social uteslutning eller en uppkomst av informella 

konflikter (Lauth:2007:24). 

 

Förändringar inom informella institutioner är ofta mycket långdragna processer och detta 

gäller i synnerhet väletablerade institutioner som tenderar att vara traditionsdrivna. Många 

gånger har institutioner hunnit skapa ett tydligt ”stigberoende” (så kallad ”path dependence”).  

Detta försvårar förändringsprocessen eftersom man gärna följer redan inrättade konventioner 

och därmed också uttrycker ett, mer eller mindre medvetet, motstånd till förändring (Helmke 

och Levintsky 2004: 731 f, Pierson 2000:264). Det finns således en trögrörlighet i informella 

institutioner vilket kan leda till att det uppstår en diskrepans mellan en organisations 

informella strukturer och de snabba förändringsprocesser som karaktäriserar den formella 

institutionen.  

 
Tabell 2.1 Sammanfattning av formell respektive informell institution 

 Formell institution Informell institution 

Kontrollmekanism Officiella regler och riktlinjer Informella normer och värderingar 

Påföljd vid avvikelse Sanktioner Informella konflikter 

Förändring Ofta och i snabb takt Sällan och långdragen 

 

Nyinstitutionell teori har utvecklats till ett flertal separata grenar såsom historisk 

institutionalism, rational-choice institutionalism och sociologisk institutionalism. Samtliga 

discipliner delar emellertid denna grundläggande utgångspunkt för vad som konstituerar en 

formell respektive informell institution (Lauth 2007:23). 

2.2 Sociologisk nyinstitutionell teori 

Sociologisk nyinstitutionell teori har sin grund i den sociologiska skolan men har kommit att 

bli alltmer intressant för statsvetenskapliga studier. Sociologisk institutionalism utvecklades 

först som en subdisciplin till organisationsteorin och kan dateras till slutet av 1970-talet då 

vissa sociologer började ifrågasätta den skarpa gräns som hade uppstått mellan de delar av 

den sociala världen som ansågs bygga på ”rationalitet”, vilket ofta förknippades med moderna 

organisationsformer, och de delar som kännetecknades av olika ”kulturer”. Som ett alternativ 

till denna uppdelning hävdade vissa sociologer att regler och procedurer inom moderna 
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organisationer inte enbart har kommit att antas på grund av att de var mest effektiva och 

utvalda på rationella grunder. De menade att många strukturer inom en organisation snarare 

har uppkommit som en följd av kulturella praktiker inom en organisation (Hall och Taylor 

1996:13 f). Givet denna utgångspunkt har forskare inom detta område utvecklat ett intresse 

för att förklara exempelvis organisationers institutionella utvecklingar och hur det kommer sig 

att organisationer har utvecklat olika institutionella former, procedurer och symboler. 

Tonvikten läggs således på processer som skapar värden och kognitiva ramar snarare än på 

formella regler (Hall och Taylor 1996:14, Peters 1999:105).  

 

Richard W. Scott är en central forskare inom sociologisk institutionell teori. Enligt Scott kan 

institutioner definieras som “…cognitive, normative and regulative structures and activities 

that provide stability and meaning to social behavior” (1995:33). Han menar därmed att 

institutioner har tre grundläggande element som influerar organisationer; förutom lagar och 

regler (den regulativa pelaren) så består institutioner av normer, värden och förväntningar 

(den normativa pelaren) och strukturer som konstituerar aktörers verklighetsuppfattning och 

de tolkningsramar genom vilka kunskap och förståelse skapas (den kognitiva pelaren) (Scott 

1995:35 ff). 

 

I analyser av institutioner så betonas ofta något eller ett par av dessa perspektiv framför andra 

och i denna uppsats är det den kognitiva pelaren som åsyftas när uppsatsen behandlar 

informella institutioner. Av vikt vid en analys baserad på den kognitiva pelaren är att inte 

enbart betrakta en aktörs objektiva villkor, utan att även ta hänsyn till aktörens subjektiva 

tolkning av dem (Scott 1995:40). Denna utgångspunkt avgjorde valet av teoretiskt perspektiv 

eftersom det är av vikt för studiens syfte att framhålla aktörers subjektiva tolkningsramar.  

 

Vidare valdes den normativa pelaren bort på grund av att en analys baserad på detta 

perspektiv skulle kräva ett utökat empiriskt material producerat genom exempelvis långvariga 

deltagande observationer. Denna diskussion återkommer i avsnittet som behandlar förslag till 

vidare forskning.  

 

Den kognitiva pelaren lägger tonvikt på kulturella och kognitiva aspekters inverkan på sociala 

aktörer. Centralt för den kognitiva pelaren är tolkningsramar som antas styra över människors 

sätt att förstå och uppfatta sin omgivning. Dessa tolkningsramar skapas genom social 

interaktion och uppkommer när ett visst sätt att tänka institutionaliseras (Scott 1995:40). I 

relation till detta synsätt uppfattas ”institutionalisering som en social process genom vilken 
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individer kommer att omfatta en gemensam definition av den sociala verkligheten” 

(Johansson 2002:30). Givet att våra roller vilar på en socialt konstruerad grund så har vi 

möjlighet att skapa en gemensam förståelse av verkligheten. Denna gemensamma förståelse 

skapar en likformighet i människors tankestrukturer vilket resulterar i att sociala beteenden 

och tankesätt stabiliseras och blir mer eller mindre för-givet-tagna (Scott 1995:43 f). 

Inom denna pelare betraktas institutioner som strukturer som kontrollerar och bestämmer 

aktörers beteenden i och med att de tillhandahåller vissa identiteter och begreppsbildningar. 

Detta innebär att aktörer inom en institution inbegrips av samma kunskapsmässiga grund 

(Scott 1995:44 f). 

2.3 Relationen mellan formella och informella institutioner  

Informella och formella institutioner interagerar på olika sätt och utvecklar olika typer av 

förhållanden till varandra. Helmke och Levintsky har utvecklat en typologi över dessa 

relationer för att påvisa hur informella institutioner kan utvecklas i förhållande till formella 

institutioner. 

 
Tabell 2.3 En typologi över informella institutioner  

(fritt översatt från Helmke och Levintsky 2004:728) 

 

Utfall Effektiv formell institution Ineffektiv formell institution 

Konvergent Kompletterande Ersättande 

Divergent Tillmötesgående  Konkurrerande 

 

Denna typologi baseras på två dimensioner. Den första bygger på i vilken grad den formella 

och den informella institutionen konvergerar eller divergerar, det vill säga huruvida de strålar 

samman eller separeras. Distinktionen mellan konvergens och divergens påvisas genom att 

utläsa huruvida en åtlydnad av informella riktlinjer i huvudsak ger ett liknande eller ett 

avvikande resultat i relation till det förväntade resultatet vid en strikt följsamhet av formella 

regler (Helmke och Levintsky 2004:728).  

 

Den andra dimensionen relateras till den formella institutionens effektivitet, det vill säga i 

vilken grad nedskrivna regler och procedurer genomförs och efterlevs i praktiken. Effektiva 

formella institutioner påverkar i hög grad aktörers val i och med att aktörerna ofta tror att 

offentliga myndigheter kommer att bestraffa bristande efterlevnad av riktlinjer. I de fall den 

formella institutionen snarare är ineffektiv så antar aktörer att sannolikheten för att bli 

bestraffad för bristande efterlevnad är låg (Helmke och Levintsky 2004:728).  
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Kompletterande informella institutioner 

Den övre raden i den vänstra spalten i tabell 2.3 motsvarar informella institutioner som är 

konvergenta med effektiva formella institutioner. Denna typ av institution betecknas som en 

kompletterande (complementary) informell institution (Helmke och Levintsky 2004:728, 

Lauth 2007:25 f). Dessa institutioner karaktäriseras av att de ofta ”fyller ut luckor” genom att 

antingen ta itu med oförutsedda händelser som inte behandlas i de formella reglerna eller 

genom att underlätta individers strävan efter att uppnå mål som skapats inom det formella 

institutionella ramverket. Kompletterande informella institutioner kan ofta fungera som en 

viktig grund för formella institutioner i och med att de skapar eller stärker incitamenten till att 

följa formella regler. De verkar således inte enbart parallellt med den formella institutionen 

utan utgör en central roll för att skapa och upprätthålla de formella ”spelreglerna” (Helmke 

och Levintsky 2004:728).   

 

Tillmötesgående informella institutioner 

Den nedre raden i den vänstra spalten i tabell 2.3 motsvarar informella institutioner som är 

divergenta med effektiva formella institutioner. Dessa institutioner beskrivs som 

tillmötesgående (accommodating) informella institutioner.  

Tillmötesgående informella institutioner skapar incitament till att handla på sätt som kan 

förändra de materiella effekterna av formella regler utan att direkt bryta mot dem. Helmke och 

Levintsky förklarar att tillmötesgående informella institutioner “…contradict the spirit, but 

not the letter, of the formal rules” (2004:729). Denna typ av institution är ofta skapad av 

aktörer som ogillar de resultat och förutsättningar som skapas av formella regler men som inte 

har kapacitet eller möjlighet ändra eller öppet bryta mot dessa regler.  

Tillmötesgående informella institutioner påverkar sällan en formell institutions effektivitet, 

men de kan öka den formella institutionens stabilitet i och med att de kan dämpa kraven på 

förändring (Helmke och Levintsky 2004:729).   

 

Konkurrerande informella institutioner 

Den högra spalten i tabell 2.3 motsvarar informella institutioner som samexisterar med 

ineffektiva formella institutioner. I dessa fall är formella regler och rutiner inte systematiskt 

verkställda vilket skapar incitament för aktörer att ignorera eller bryta mot dem. Cellen i det 

nedre högra hörnet motsvarar den informella institutionen som betecknas som konkurrerande 

(competing). Denna typ av institution skapar informella normer och regler som är oförenliga 
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med de formella reglerna, vilket innebär att en aktör per automatik bryter mot en regel bara 

genom att följa en annan (Helmke och Levintsky 2004:729).  

 

Ersättande informella institutioner 

Den övre raden i den högra spalten i tabell 2.3 motsvarar den ersättande (substitutive) 

informella institutionen. I likhet med den kompletterande informella institutionen så baseras 

den ersättande institutionen på aktörer som söker skapa resultat som är kompatibla med de 

formella riktlinjerna, men eftersom den formella institutionen är ineffektiv så ersätter den 

informella institutionen ofta den formella institutionen. Den informella institutionen uppnår 

således vad den formella institutionen har misslyckats med (Helmke och Levintsky 2004:729, 

Lauth 2007:25). 

2.4 Avslutande kommentar gällande studiens teoretiska ramverk 

Ovanstående diskussion beträffande definitionen av formella och informella institutioner och 

relationen mellan dem är ett försök till att teoretiskt definiera begreppen för att underlätta 

förståelsen av dem. Det är förstås idealtyper och existerar troligtvis mycket sällan i dess 

renaste form. Definitionerna kan vidare betraktas som ett utdrag ur en bredare diskussion 

gällande hur institutioner ska definieras. Detta är inte en självklarhet och det finns otaliga 

definitioner att tillgå.
6
 Anledningen till att just dessa definitioner valdes är att de på ett tydligt 

sätt beskriver skillnaden mellan formella och informella institutioner vilket, som nämnt ovan, 

är av vikt för att förstå och kunna relatera till studiens syfte.  

 

Nyinstitutionell teori har generellt kritiserats för att den saknar ett maktperspektiv. Makt 

diskuteras i termer av vilka mekanismer och medel som kan skapa olika maktdimensioner 

inom respektive institution. Dock behandlar man inte maktrelationen som kan uppstå mellan 

de olika institutionerna (Johansson 2002:51). Ett sådant perspektiv hade förstås varit 

intressant att utforska, men eftersom studien enbart ämnar undersöka om det finns en 

diskrepans mellan den formella och den informella institutionen, så bör ett maktperspektiv 

mellan dessa institutioner betraktas som en förlängning av denna uppsats, något som överlåts 

till framtida forskning.  

 

Det är vidare av vikt att uppmärksamma att det finns en inbyggd determinism i den kognitiva 

pelaren. En institution antas kontrollera aktörers beteenden vilket förminskar aktörens 

handlingsmöjligheter. Den kognitiva pelaren saknar således ett handlade subjekt, vilket 

                                                           
6
 Läs t.ex. Peters 1999, Meyer och Rowan 1991 
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innebär att intressekonflikter utesluts i en strikt kognitiv analys (Johansson 2002:49).  I denna 

analys kommer dock eventuella intressekonflikter att uppmärksammas, varför denna analys 

därmed inte kan betecknas som strikt kognitiv. 

 

Helmke och Levintskys idealtyper är i första hand utvecklade för att beskriva institutioner på 

makronivå för att förklara exempelvis demokratiseringsprocesser och korruption inom olika 

länders statssystem. Men det finns, enligt min uppfattning, stora möjligheter till att applicera 

deras typologi på meso- och mikronivå eftersom de på ett tydligt sätt även fångar upp möjliga 

relationer som kan uppkomma mellan formella och informella institutioner inom mindre 

organisationer. 

3. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs hur uppsatsen är upplagd gällande forskningsdesign, ontologisk 

utgångspunkt och tillvägagångssätt. Även uppsatsens metodologiska vägval problematiseras 

och de begränsningar som kan följa dessa val diskuteras.  Vidare tillhandahåller detta avsnitt 

en diskussion gällande studiens empiriska material och avslutningsvis görs en genomgång av 

hur studiens teoretiska ramverk kommer att användas i den kommande analysen.  

3.1 Design och ontologisk utgångspunkt 

Denna uppsats kan metodologiskt betecknas som en explorativ fallstudie av relationen mellan 

den formella och informella institutionen inom den svenska högskolesektorn. En fallstudie 

kan definieras som en kvalitativ metod i vilken det enskilda, begränsade fallet studeras 

detaljerat för att utforska samband mellan empiri och teori. Detta med syfte att nyansera, 

pröva eller utveckla nya hypoteser om vissa företeelser (Esaiasson et.al 2012:108 ff). Med 

begreppet explorativ avses främst en strävan mot att utifrån en sociologisk nyinstitutionell 

teori upptäcka mönster i det empiriska materialet med syfte att generera idéer som kan 

komma att användas i framtida forskning. I denna typ av studie har de deskriptiva dragen en 

central betydelse för att belysa hittills okända företeelser (Esaiasson et.al 2012:108,188).  

 

Forskare som använder sociologisk nyinstitutionell teori har i de allra flesta fall ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivism innebär att man utgår från att vi som 

individer tillsammans skapar verkligheten samtidigt som verkligheten skapar oss. Det innebär 

således att verkligheten betraktas som socialt konstruerad (Burr 2003:1 f). Uppsatsen delar 

denna utgångspunkt. Det empiriska materialet betraktas således inte som en ”objektiv 
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sanning” utan ses snarare som ett resultat av aktörernas sätt att konstruera och förstå sin 

verklighet.  

3.2 Intervju som metod 

Eftersom uppsatsen i första hand syftar till att undersöka det som inte är synligt i dokument så 

är det av vikt att hitta rätt metod för att fånga upp denna typ av information. I detta fall har 

intervjuer utsetts som den metod som bäst uppfyller detta syfte. Intervjuer gör det möjligt att 

gå på djupet med vissa ämnen och kan ge information som troligvis inte hade framkommit vid 

genomförandet av exempelvis enkätundersökningar. 

 

Intervju som metod erbjuder forskaren en förhållandevis stor flexibilitet. Denna flexibilitet 

tillåter forskaren att omformulera sig eller ställa oplanerade följdfrågor vilket öppnar upp för 

att gräva djupare i ämnen som inte var helt självklara från början men som kan vara av stort 

intresse för studien (Dalen 2007:11 f). 

 

Det finns olika typer av flexibilitetsnivåer vid genomförandet av intervjuer. Denna uppsats 

bygger på semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag som forskare förhåller mig till en 

intervjuguide med i förväg bestämda teman och frågor. Dock betraktas denna guide enbart 

som en riktlinje för intervjun och det finns utrymme att frångå intervjuguiden om forskaren 

anser att det skulle gynna informationsinhämtningen (Dalen 2007:30 ff).  

 

Det hade möjligvis varit fördelaktigt att komplettera intervjuer med deltagande observationer 

för att utvidga förståelsen av relationen mellan den formella och den informella institutionen 

ytterligare. Detta var dock inte praktiskt möjligt för denna studie på grund av tidsbrist, men 

det kommer förhoppningsvis att vara möjligt att genomföra detta i en framtida undersökning.  

3.2.1 Tillvägagångssätt och genomförande 

Den intervjuguide som låg som grund för de genomförda intervjuerna baserades på 

uppsatsens syfte, frågeställningar och teoriavsnitt.
7
 Intervjuns inledande frågor var dock av 

allmän karaktär och användes för att få en uppfattning om informantens bakgrund. Övriga 

frågor relaterades till olika teman såsom arbetsuppgifter, organisation och 

förändringsprocesser.  

 

                                                           
7
 Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 
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Ambitionen var att genomföra samtliga åtta intervjuer på plats genom ett personligt möte med 

informanten, dock uppstod tre tillfällen då intervjuerna fick lov att hållas över telefon. 

Bakgrunden till detta var dels att det inte fanns möjlighet för mig att resa till ett av lärosätena 

den tid då informanten hade möjlighet att genomföra intervjun och dels att ett par informanter 

var under stor tidspress och föredrog att genomföra en telefonintervju.  Den information som 

framkom vid telefonintervjuerna är emellertid, till stor del, av samma djup och bredd som 

informationen som framkom vid de personliga mötena. De blev dock något kortare än de 

övriga intervjuerna, mellan 30-40 minuter. Detta kan bero på att ett samtal över telefon 

utesluter kroppsspråk och tillåter inte på samma sätt att tystnad uppstår. Konversationen får 

inte heller samma flöde som vid ett personligt möte. Övriga intervjuer pågick mellan 40 

minuter och en och en halv timme. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats.  

3.2.2 Urval och avgränsning 

Nedan följer en genomgång av de urval som har genomförts samt en diskussion om studiens 

avgränsning i relation till urvalsprocessen. Processen för urval skedde i tre steg: val av 

högskola/universitet, val av institutioner och val av informanter. 

 

Val av högskola/universitet 

Av tid och utrymmesskäl begränsades studien till att utgå från två lärosäten. Urvalsprocessen 

kan betecknas som strategisk och baserades i första hand på Sundbergs studie som påvisade 

utvecklingen av lärosätens interna organisation efter autonomireformen. I andra hand 

baserades valet på lärosätenas storlek. För att få så stor spridning som möjligt valdes 

Högskolan Dalarna som kan betecknas som en mindre högskola som, enligt Sundberg, har 

övergått till en ökad linjestyrning och Stockholms universitet som Sundberg menar har 

behållit den kollegiala styrprincipen (2013:25 ff, 35 ff).  

 

Lärosätenas interna organisation kommer inte att få något större utrymme i denna studie 

eftersom detta redan har diskuterats flitigt i tidigare forskning. Anledningen till att detta kom 

att ligga som grund för uppsatsens urval var att tidigare forskning och debatt har framhållit att 

en övergång från kollegial styrning till linjestyrning har påverkat berörda lärosäten i negativ 

bemärkelse. Det finns således skäl att tro att aktörers upplevelser av reformerna är mer 

negativa på Högskolan Dalarna än på Stockholms universitet.  

 

Bakgrunden till att lärosätets storlek betraktades som relevant i sammanhanget är att man kan 

tänka sig att reformer får större genomslagskraft i mindre organisationer än på större mer 
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komplexa lärosäten. Givet dessa utgångspunkter finner jag det intressant att utläsa om det 

finns några skillnader i aktörers upplevelser mellan de utvalda skolorna.  

 

Val av institution 

Det hade varit fördelaktigt att välja informanter från flera institutioner, men för att få en 

heltäckande bild så hade det varit nödvändigt att utföra ett större antal intervjuer inom 

respektive institution, något som inte var möjligt inom de givna tidsramarna.  

Mot denna bakgrund valdes informanter från institutioner som arbetar med humaniora- och 

samhällsrelaterade ämnen. De institutioner som finns representerade är barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, institutionen för pedagogik och didaktik (Stockholms 

universitet) och akademin för utbildning och humaniora (Högskolan Dalarna). Tanken bakom 

dessa val var att skapa en möjlighet till att presentera ett relativt sammanhållet material. Jag 

har en uppfattning om att arbetsätten skiljer sig åt ganska markant mellan exempelvis 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga institutioner, vilket innebär att det skulle kunna 

bli som att ”jämföra äpplen med päron” i detta sammanhang. Det kan därmed givetvis vara så 

att utfallet skulle bli annorlunda vid en undersökning av andra typer av institutioner och min 

förhoppning är att denna fundering kommer att bekräftas eller dementeras av framtida 

forskning.  

 

Val av informanter 

För att uppfylla studiens syfte så var det av vikt att finna informanter som har god insikt i 

arbetet på högskolor och universitet och som har en längre erfarenhet av denna typ av arbete. 

Det var även av vikt att informanterna hade erfarenhet av både undervisning och forskning. 

Givet denna utgångspunkt valde jag att intervjua verksamma lektorer.  

 

Lektor är en tjänst som bygger på att den anställde ska arbeta med undervisning, forskning 

och den så kallade tredje uppgiften som innebär att man på olika sätt ska sprida sin kunskap i 

samhället (Talerud 2000:11 f). Informanternas arbetsuppgifter var fördelade på lite olika sätt, 

men samtliga hade dessa uppgifter gemensamt. Åtta lektorer intervjuades, varav fyra från 

respektive lärosäte. Valet av vilka lektorer som skulle ingå var av slumpmässig karaktär. 

Förfrågan skickades till ett stort antal lektorer och den slutgiltiga uppsättningen av 

informanter baserades på de som hade möjlighet att delta i studien 

 

Reformerna som genomförts och dess konsekvenser genomsyrar förstås alla nivåer inom 

högskolesektorn och det hade varit mycket givande att undersöka verksamma på olika nivåer 
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inom sektorn. Jag valde emellertid att intervjua lektorer mot bakgrunden av att de har en 

insikt om både undervisning och forskning vilket gör att den information som de kan 

tillhandahålla bidrar med en tämligen heltäckande bild.  

3.2.3 Etiska spörsmål 

För att göra informanterna medvetna om studiens övergripande syfte samt de etiska principer 

som studien bygger på tilldelades ett informationsbrev innan genomförandet av intervjun.
 8

 

Informanterna gjordes både i informationsbrevet och vid intervjutillfället medvetna om att de 

garanteras anonymitet i denna studie, varför de namn som förekommer i analysen är 

fingerade.  

3.3 Övrigt empiriskt material och källkritik  

Förutom det empiriska material som insamlas via intervjuer så bygger uppsatsens på tre 

propositioner: Ny Värld – Ny Högskola (Prop. 2004/05:162), Gränslös kunskap – högskolan i 

globaliseringens tid (Prop. 2008/09:175) och En akademi i tiden – Ökad frihet för universitet 

och högskolor (Prop. 2009/10:149). Propositioner är förslag som lämnas från regering till 

riksdag och ovanstående propositioner godkändes och kom att ligga till grund för genomförda 

reformer. Bakgrunden till att just dessa propositioner valdes är att de kan sägas sammanfatta 

de större förändringarna som har skett inom högskolesektorn sedan början av 2000-talet.  

 

Det finns fyra klassiska riktlinjer för att kontrollera en källas legitimitet: äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens (Esaiasson et.al 2012:279). När det gäller material av detta slag 

uppstår sällan några tvivel om att källan är äkta eftersom materialet utgörs av offentliga 

handlingar hämtade från riksdagens hemsida (äkthetskriteriet). Det finns vidare inga 

svårigheter med att fastställa att källan producerades vid den tidpunkt som uppges 

(samtidighetskriteriet) och eftersom materialet utgörs av primärkällor så elimineras 

misstänksamheten om att källan kan ha feltolkats (oberoendekriteriet). Det finns slutligen 

ingen anledning att tro att materialet skulle vara avsiktligt snedvridet eller tillrättalagt 

(tendenskriteriet). Förvisso är materialet utformat av politiker som många gånger har 

anledning att förvränga information till sin fördel, men eftersom detta material godkändes av 

riksdagen och förelåg implementerade reformer så bör även tendenskriteriet kunna betraktas 

som uppfyllt.  

                                                           
8
 Detta in enlighet med informationskravet i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Se Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 7. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

bifogades i informationsbrevet och återfinns i bilaga 2.  
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Detta material kommer att presenteras som den formella institutionen i denna analys. Det 

hade förstås varit möjligt att presentera ett betydligt bredare material för att beskriva den 

formella institutionen, exempelvis genom att studera styrdokument från respektive lärosäte. 

Jag valde dock att enbart fokusera på politiska reformer eftersom tidigare forskning har 

påvisat att reformer likt dessa kan få oväntade och ibland oönskade konsekvenser. Det var 

också av stor nödvändighet att begränsa materialet av utrymmesskäl.  

3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om överensstämmelsen mellan det man säger sig undersöka och det som 

studien faktiskt undersöker. Validitet brukar definieras som ”att man mäter det man påstår att 

man mäter” (Esaiasson et.al 2012:57). I detta fall blir frågan om de intervjuer jag har 

genomfört på ett fruktbart sätt kan ”mäta” aktörernas upplevelser och tolkningsramar. Här är 

det i första hand av vikt att problematisera forskarrollen, det vill säga min roll som student i 

relation till informanterna (Dalen 2007:115 f). Det fanns en risk att den maktpräglade lektor-

student relationen kunde komma att påverka informanternas vilja att diskutera vissa känsliga 

ämnen. Det finns förstås ingen möjlighet för mig att veta om vissa ämnen utelämnades som en 

konsekvens av detta, men den information som framgick upplevdes av mig som heltäckande.  

 

Vidare är det av vikt att problematisera studiens urval. Vanligtvis bör urvalet utgöras av en 

population som möjliggör en generalisering till en bredare population. Detta krav betecknas 

som extern validitet (Esaiasson et.al 2012:58). Eftersom denna uppsats inte syftar till att 

tillhandahålla slutsatser som är möjliga att generalisera, utan ämnar snarare bidra med möjliga 

ingångar till vidare forskning, så bör kravet på en extern validitet förmildras.  

 

Reliabilitet handlar om möjligheten till att upprepa studien och erhålla samma resultat 

(Esaiasson et.al 2012:63). Detta innebär i praktiken att en framtida forskare ska kunna 

intervjua en och samma informant utifrån samma intervjuguide och på så sätt erhålla samma 

typ av information.  

 

Det uppstår en del problem vid kravet på reliabilitet vid genomförande av intervjuer. Eftersom 

denna uppsats bygger på semistrukturerade intervjuer så har jag som forskare i vissa fall 

frångått intervjuguiden för att låta intervjun ta en annan väg som har betraktats som gynnsam 

för informationsinsamlingen. Detta försvårar en upprepning av intervjun och innebär en lägre 
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reliabilitet. Dock ansåg jag att det var viktigare i detta fall att få möjlighet att gräva djupare i 

ett ämne än att söka uppnå en hög reliabilitet.  

3.5 Analysram 

Detta avsnitt behandlar hur studiens teoretiska ramverk kommer att tillämpas i analyskapitlet. 

Det är av stor vikt att bringa klarhet i detta för att skapa en tydlig koppling mellan teori och 

empiri. För att skapa en sådan koppling måste en operationalisering av teorin genomföras, 

vilket innebär att den översätts till konkreta operationella indikatorer (Esaiasson et.al 

2012:55). Operationaliseringen bygger på min fria tolkning av de teorier som redogjorts för 

ovan och har således ingen direkt koppling till teoriernas ursprungliga grundare.   

 

Operationalisering av begreppet ”tolkningsram” 

Denna studie använder den kognitiva pelaren som teoretiskt verktyg för att förstå och beskriva 

den informella institutionen. Centralt för denna teori är aktörers tolkningsramar, det är därför 

högst centralt att skapa en tydlig bild av hur begreppet tolkningsramar kan förstås utifrån 

denna teori och hur begreppet kommer att användas i studien.  

 

En informell institution måste delas av flera individer för att existera och dess överlevnad 

bygger på att flera individer delar samma uppfattning om vissa fenomen.  Dessa uppfattningar 

skapar, genom social interaktion, för-givet-tagna strukturer som kommer att utgöra de ramar 

som aktörernas tankar och diskussioner utgår från. En sådan struktur skulle kunna vara 

uppfattningen om att det inte är okej att arbeta under helgerna. Dessa uppfattningar uttrycks 

inte nödvändigtvis explicit men ligger som grund för aktörernas synsätt och åsikter.  På detta 

sätt skapas gemensamma tolkningsramar för de aktörer som verkar inom institutionen vilket 

innebär att ett fenomen ofta skapar snarlika reaktioner bland verksamma aktörer.  

 

Tolkningsramar kan således definieras som för-givet-tagna, socialt konstruerade strukturer 

som ligger till grund för en aktörs uppfattning om en specifik företeelse.  

 

Det är förekomsten av gemensamma tolkningsramar som formar den informella institutionen. 

Genom att studera det empiriska materialet ingående för att finna likheter i uppfattningar om 

vissa företeelser eller fenomen kommer det att vara möjligt att anta att dessa uppfattningar är 

en del av aktörernas gemensamma tolkningsram. Givet att en informell institution måste delas 

av flera individer för att sägas exsistera är en individs enskilda åsikt inte tillräckligt för att 

betraktas som en del av en institution.  
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Operationalisering av relationen mellan formell och informell institution 

Studiens syfte är att studera relationen mellan den formella och den eventuellt förekommande 

informella institutionen för att kunna utläsa om det finns en eventuell diskrepans mellan dem. 

Det är därför av vikt att redogöra för hur de olika relationerna beskrivna under teorikapitlet 

operationaliseras samt hur dessa operationaliseringar kommer att användas i analysen. 

Operationaliseringen relateras till vilka element i aktörernas tolkningsramar som kan kopplas 

till de olika relationerna. Detta sammanfattas i figur 3.1.  

 
Figur 3.1 Operationalisering av relationen mellan formell och informell institution 

Relation Kompletterande Tillmötesgående Konkurrerande Ersättande 
Upplevelse av den 
formella 
institutionens 
effektivitet  
 

Formell institution 
upplevs som 
välfungerande 

Formell institution 
upplevs ej som 
välfungerande 

Formell institution 
upplevs ej som 
välfungerande 

Formell institution 
upplevs ej som 
välfungerande 

Upplevelse av 
relationen mellan 
informell och 
formell institution 

Relationen upplevs 
som bra  

Relationen upplevs 
som mindre bra  

Relationen upplevs 
som dålig 

Relationen upplevs 
som neutral 

 
Respons 

 
Nöjd, optimistisk 
 

 
Desillusionerad, 
otillfredsställd 
 

 
Missnöjd, 
pessimistisk 

 
Likgiltig 
 

Aktion Stöttar den 
formella 
institutionen. Ser 
till att den efterlevs 
och fungerar.  
 

Handlar i enlighet 
med den formella 
institutionen men 
önskar i grunden en 
förändring. Skapar 
informella sätt att 
arbeta, utan att 
bryta mot formella 
regler.  

Gör aktivt 
motstånd mot den 
formella 
institutionen. 
Skapar incitament 
till att handla 
bortom formella 
riktlinjer. 

Förbiser den 
formella 
institutionen och 
handla 
huvudsakligen 
utifrån informella 
riktlinjer. 

 

Analytiskt förfaringssätt 

Som ett första steg kommer de tre reformerna att presenteras med fokus på reformernas 

huvudsakliga syften. Utifrån detta material utses lämpliga teman som kommer att ligga till 

grund för analysen av studiens empiriska material. Ett exempel på ett tema relaterat till 

autonomireformen skulle kunna vara ”minskad politisk styrning”. Därefter kommer de 

uttalanden som kan relateras till respektive tema att struktureras och presenteras under 

avsnittet som behandlar informanternas uttalanden. Detta avsnitt är således ett resultat av ett 

noggrant sökande efter likheter och skillnader i informanternas uttalanden.  

 

Vidare kommer en sammanvägning av analysen att presenteras för att kunna utläsa huruvida 

en informell institution kan sägas existera. Om detta är fallet kommer ett försök till att 
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bestämma vilken eller vilka av de ovanstående relationer som bäst beskriver förhållandet 

mellan den formella och den informella institutionen att genomföras. Sedan presenteras en 

slutsats som syftar till att besvara studiens frågeställning och tillhandahålla en allmän 

reflektion kring studiens resultat och slutligen presenteras förslag till framtida forskning på 

området.  

4. Analys 

Nedan följer studiens empiriska analys. Först presenteras den formella institutionen utifrån de 

tre reformerna, sedan följer en presentation av det material som insamlats vid 

intervjutillfällena. Genom att relatera informanternas uttalanden till den formella institutionen 

blir det sedan möjligt att avgöra huruvida det existerar en informell institution vid sidan av 

den formella. Om detta är fallet kommer analysen att avslutas med att diskutera hur relationen 

mellan den formella och den informella institutionen kan beskrivas.  

4.1 Förändringar av det formella institutionella regelverket 

I propositionen Ny värld – Ny högskola (prop. 2004/05:162) presenterade den dåvarande 

Socialdemokratiska regeringen ett förslag som innebar att den svenska högskolesektorn skulle 

komma att utveckas i enlighet med den så kallade Bolognaprocessen. Denna process syftar 

bland annat till att främja Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent genom att arbeta 

för ökad internationell rörlighet och anställningsbarhet. 

För att Sverige skulle bli en del av denna process behövde den svenska högskolesektorn ”öka 

utbildningens internationalisering och attraktivitet, skapa tydlighet och jämförbarhet 

internationellt och nationellt, bidra till höjd kvalitet, breddad rekrytering och skapa en större 

tydlighet i tillträdesreglerna” (prop. 2004/05:162 s. 1).  Detta kom bland annat att innebära att 

en ny utbildnings- och examensstruktur infördes som var anpassad till övriga länder som 

deltar i Bolognaprocessen. Detta system infördes med syfte att underlätta jämförbarheten 

mellan såväl nationella som internationella lärosäten (prop. 2004/05:162 s.2). 

 

Propositionens syfte kan sammanfattas på följande sätt:  

 Sverige ska forma en globalt attraktiv och konkurrenskraftig utbildning. Detta kräver 

ett målfokuserat arbete mot en profilering och en kvalitetshöjning av den högre 

utbildningen (prop. 2004/05:162 s.32, 85).  

 Högskolesektorn ska erbjuda fler och bredare utbildningsperspektiv för att öka 

internationaliseringen och stärka utbildningskvaliteten (prop. 2004/05:162 s. 26).  



 21 
 

 En ny målinriktad utbildnings- och examensstruktur ska införas (prop. 2004/05:162 

s.2).  

 På en osäker och starkt konkurrensutsatt arbetsmarknad ska utbildningen bli ett av de 

viktigaste medlen för att människor ska känna sig trygga. Högskoleutbildades 

anställningsbarhet ska stärkas (prop. 2004/05:162 s.27). 

 För att europeiska utbildningar ska hålla samma höga kvalitet ska alla deltagarländer 

ha nationella kvalitetssäkringssystem som innehåller vissa gemensamma principer. 

Kvalitetsutvärderingen ska bestå av både en intern och extern utvärdering och 

studenter ska delta i kvalitetsutvärderingen (prop. 2004/05:162 s. 38) 

 Den svenska utbildningen ska bli mer tillgänglig för utländska studenter och 

rörligheten för svenska studenter ska öka (prop. 2004/05:162 s. 59 f) 

 

Ledord i denna proposition kan sägas vara internationalisering, stärkt konkurrenskraft, ökad 

kvalitet och en anpassning till den internationella arbetsmarknadens behov med syfte att öka 

högskoleutbildades anställningsbarhet.  

 

Fem år senare lämnade den borgerliga regeringen över propositionen Gränslös kunskap – 

högskolan i globaliseringens tid (prop. 2008/09:175). Denna proposition kan till stor del ses 

som en förlängning av föregående reform, men med ett särskilt tryck på att stärka de svenska 

lärosätenas internationella konkurrenskraft. Det bakomliggande syftet med propositionen är 

att svenska lärosäten måste anpassas för att ”bättre svara upp mot de utmaningar som 

globalisering innebär för svensk högre utbildning” (prop. 2008/09:175 s. 2).  

 

Propositionen kan sammanfattas på följande sätt:  

 För att svenska högre utbildningen ska kunna konkurrera på den globala 

utbildningsmarknaden måste de svenska lärosätena anpassas för att klara en strängare 

konkurrens om studenterna (prop. 2008/09:175 s. 2). Detta ska ske genom att: 

o Öka marknadsföringen av svenska lärosäten. 

o Främja ökad student- och lärarrörlighet.  

 Högskoleutbildade ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden (prop. 2008/09:175 s. 2) 

 Uppföljning av lärosätens internationella verksamhet ska utvecklas och förbättras 

(prop. 2008/09:175 s. 23).  

 Ansökningsavgifter och studieavgifter ska införas för studerande från länder utanför 

det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz (prop. 2008/09:175 

s.2).  

 

Ledord i denna proposition är således stärkt konkurrenskraft på den globala 

utbildningsmarknaden, ökad marknadsföring av svenska lärosäten och ökad student- och 

lärarrörlighet.  

 

År 2007 tillsatte regeringen en utredning (SOU 2008:104) med uppdrag att föreslå nya 

verksamhetsformer för högskolor och universitet. Det grundläggande syftet med utredningen 
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var att finna ett sätt att ge svenska lärosäten en högre grad av självbestämmande för att bättre 

kunna konkurrera på en snabbt föränderlig och alltmer globaliserad utbildningsmarknad. 

Autonomiutredningens betänkande kom att mynna ut i propositionen En akademi i tiden – 

ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) i vilken regeringen presenterar 

två grundläggande motiv för att man bör öka lärosätenas institutionella frihet. Ökad frihet 

anses vara avgörande för att lärosätena ska kunna behålla sin position som en självständig och 

kritiskt reflekterande kraft i samhället. Vidare framhåller man i propositionen att det är av stor 

vikt att garantera frihet i forskning och utbildning för att ”Sverige ska kunna bedriva 

utbildning och forskning av internationellt konkurrenskraftig kvalitet” (prop. 2009/10:149 s. 

1) 

 

Propositionen kan sammanfattas på följande sätt:  

 Lärosätens självbestämmande ska öka för att Sverige ska kunna bedriva en forskning 

av internationellt konkurrenskraftig kvalitet (prop. 2009/10:149 s. 1). 

 Långtgående avregleringar gällande läraranställningar, utbildning och organisation ska 

bidra till att ökad autonomi för högskolor och universitet uppnås.  Avregleringen 

gäller ej val av rektor och styrelse (prop. 2009/10:149 s. 1, 22 ff, 80).  

 Kvaliteten i verksamheten ska främjas genom att lärosäten får större frihet och ansvar 

för att anpassa verksamheten till deras egna förutsättningar och behov (prop. 

2009/10:149 s. 2). 

 Beslut som kräver en kvalificerad bedömning ska fattas av personer med vetenskaplig 

eller konstnärlig kompetens (prop. 2009/10:149 s. 33 f).  

 Studenterna ska få större inflytande vid beslut som berör utbildning och deras 

allmänna situation (prop. 2009/10:149: s. 1).  

 

Ledord i denna reform är således självbestämmande, avreglering och ökad kvalitet i forskning 

och utbildning.  

 

Genomgången av propositionerna skapar en bild av de grundläggande idéer som ligger bakom 

de reformer som genomförts sedan år 2004. Den drivande kraften bakom de flesta 

förändringar kan sägas vara en allt hårdare konkurrens om studenter mellan såväl nationella 

som internationella lärosäten. För att svenska lärosäten ska kunna konkurrera på denna 

utbildningsmarknad är det av vikt att skapa förutsättningar för att producera forskning och 

akademiker av världsklass. Detta ska ske genom att: 

1. Skapa en målinriktad utbildnings- och examensstruktur. 

2. Kontrollera och säkra kvaliteten på utbildningen genom ett resultatfokuserat 

utvärderingssystem som tillåter en internationell jämförelse mellan lärosäten. 

3. Profilera och marknadsföra svensk utbildning. 

4. Ge svenska lärosäten en långtgående institutionell frihet för att stödja högskolornas 

och universitetens roll som en kritiskt reflekterande kraft i samhället.  
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En punkt i listan kan inte likställas med en reform eftersom reformerna är betydligt mer 

komplexa. Punkterna bör snarare betraktas som förenklingar av generella förändringar som 

har lyfts fram i propositionerna ovan. Detta innebär att mer detaljerade aspekter av 

propositionerna faller bort i analysen. Jag beslutade dock att det var nödvändigt att göra 

förenklingar för att skapa en tydlig och strukturerad analys.  

 

De fyra teman som kommer att ligga till grund för kommande kapitel blir således (1) 

målinriktad utbildnings- och examensstruktur, (2) resultatfokuserat utvärderingssystem, (3) 

profilering och marknadsföring och (4) institutionell frihet.  

 

I kommande avsnitt används fotnoter för att beteckna vilka informanter som har uttryckt vissa 

åsikter. Detta för att undvika störande upprepningar av namn i texten. Vidare kommer 

förkortningar av lärosätenas namn att användas – Högskolan Dalarna skrivs som HD och 

Stockholms universitet skrivs som SU.  

4.2 Åtta lektorers röster om högskolesektorns nuvarande konstruktion 

1. Målinriktad utbildnings- och examensstruktur 
 

Margareta (HD): […] det har ju varit mycket mer styrt nu tycker jag än tidigare. Förut 

kunde man få ett uppdrag, gör en kurs, ja så formulerade man kursen och så skickade man 

iväg den på beredning eller på granskning och sådär och så fick man kommentarer 

tillbaka, men nu kommer det ju mycket mer påbud uppifrån – det här ska kursen 

innehålla, de här delarna och de här blocken och turordningen och nästan alltihopa, så att 

det är ju en starkare styrning […]  

 

Detta citat sammanfattar relativt tydligt de uppfattningar som har framkommit gällande hur 

den högre utbildningens utformning är styrd idag. Det finns en generell tanke inom båda 

lärosäten om att det har blivit en starkare styrning av utbildningens utformning.
9
 Denna 

styrning sägs komma ”uppifrån”, vilket i de flesta fall har syftat till att styrningen sker genom 

politiska påbud. Vissa informanter menar att denna ökade styrning riskerar att hämma deras 

kreativitet. Detta uttrycks ofta i relation till hur det var ”förr”, det vill säga innan genomförda 

reformer, något som antyder att det finns ett visst ”stigberoende”. 
10

 

 

 

 

                                                           
9
 Margareta (HD), Liselotte (HD), Charlotte (HD), Per (HD), Johanna (SU), Linda (SU), Eva (SU), Åsa (SU) 

10
 Margareta (HD), Johanna (SU), Åsa (SU) 
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Johanna (SU): Jag kunde komma på… ja nu vill jag ha en kurs i mansforskning eller vad 

det nu kan vara, en kurs i feministiskt perspektiv och man kunde till och med hitta på 

roliga namn för att attrahera studenter […] och då var man i ett ständigt flow av 

kreativitet […] 

 

Vidare framkommer det i materialet att möjligheten till att hålla fristående kurser har 

begränsats.
11

  

 

Eva (SU): […] en sån sak som visar sig det är ju då att man tenderar att plocka bort 

fristående kurser där mycket av det här kritiska tänkandet, mycket av bildningsidén ligger 

i universiteten och istället ska man ha renodlade professionsutbildningar. 

 

Citatet nedan uttrycker att denna utveckling riskerar att hota det kritiska tänkandet, ett 

uttalande som går i samklang med tidigare forskning på området. 

 

Ett centralt budskap som många aktörer väljer att lyfta fram är att den nya utbildnings- och 

examensstrukturen kräver mycket tid i och med att den har inneburit en högre administrativ 

belastning. Många uppger därför att tiden sällan eller aldrig räcker till och att man därför 

tvingas till att arbeta på sin fritid för att hinna med sitt forskningsarbete.
12

  

 
Liselotte (HD): Det råder ständig tidsbrist och ständig övertid så att det som stryker på 

foten när det blir mycket det är forskningen och det är mycket påtagligt skulle jag säga, 

att man inte hinner göra den forskningstid som man egentligen har på papperet.  

 

Att vara villig att offra sin fritid för att hinna med sin forskning är något som flera informanter 

uttrycker.
13

 Åsa från Stockholms universitet förklarar att ”man ser sig själv som priviligierad” 

som får arbeta med det man brinner för, vilket hon tror kan vara en anledning till att många 

inte vågar föra fram sitt missnöje med att behöva arbeta övertid. 

 

Detta vittnar om ett utbrett missnöje bland informanterna, men ingen av dem uppger att de har 

fört fram sitt missnöje till någon högre chef. Vissa anser att det inte finns någon möjlighet till 

att förändra situationen, varför det inte heller ser någon anledning till att försöka.
14

 

 
Liselotte (HD): […] det har varit påtagligt då att personalmassans synpunkter har varit 

ointressanta. Det tycker jag att man har märkt eftersom styrningslinjen har varit väldigt 

tydlig och hård och det är väl det jag har märkt. Men motståndet har väl varit… det har 

inte plockats upp på nåt sätt och det har väl kanske ofta fastnat i en missnöjesretorik och 

inte övergått till handling.  

                                                           
11

 Margareta (HD), Johanna (SU), Eva (SU) 
12

 Charlotte (HD), Åsa (SU), Liselotte (HD), Eva (SU), Per (HD), Margareta (HD) 
13

 Charlotte (HD), Åsa (SU), Liselotte (HD), Eva (SU) 
14

 Margareta (HD), Johanna (SU), Liselotte (HD) 
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Följaktligen upplever flera aktörer att den nya mer målstyrda utbildnings- och 

examensstrukturen har kommit att innebära ökad styrning ”uppifrån” vilket har lett till ett 

minskat utrymme för kreativitet och en ökad administrativ belastning. 

 

2. Resultatfokuserat utvärderingssystem 

Vid diskussioner gällande utvärderingssystemet så framhåller vissa aktörer vikten av att förstå 

den högre utbildningens komplexitet. De menar att det nuvarande utvärderingssystemet 

saknar ett perspektiv som betraktar utbildningen som en process och att en utbildning inte 

nödvändigtvis behöver vara bristfällig för att vissa styrdokument är felaktigt utformande eller 

för att vissa examensarbeten inte lever upp till en godkänd nivå.
15

 

 
Linda (SU): […] när jag tittar på dom utvärderingar som ska göras så är det ju fokus på 

dom examensarbeten och dom uppsatser studenterna skriver och det kan jag väl tycka att 

det är lite bristfälligt därför att jag tycker att det är väldigt viktigt […] att vi också ser till 

processen […]  

 

Vidare uttrycker aktörerna, om än implicit, att det nuvarande systemet är något godtyckligt. 

De menar att det uppstår stora svängningar i bedömningen av utbildningar - en utbildning som 

tidigare fick bristande kvalitet får plötsligt mycket hög kvalitet och vise versa.
16

 Per från 

Högskolan Dalarna framhåller att det enbart handlar om att lära sig hur styrdokumenten ska 

vara utformande för att få ett bra resultat - när man väl har lärt sig ”det nya språket” så är det 

lätt att göra justeringar.   

 

Åsa från Stockholms universitet framhåller att utvärderingssystemet skapar stress och oro och 

även här blir det tydligt att man tvingas avsätta sin fritid för att känna att man gör ett bra jobb.   

 
Åsa (SU): För min dagliga verksamhet innebär det att det uppstår en oro, en oro för att 

inte klara granskningen och oro är inte bra. När man inte vet om 

universitetskanslerämbetets granskning innebär en kvalitetshöjning, eller om det bara 

innebär att man kommer att få jobba alla söndagar och dessutom oron för att inte hålla 

måttet.   

 

Per uttrycker dock en förståelse för utformningen av utvärderingssystemet genom att betona 

den svenska högskolesektorns snabba expansion och nödvändigheten av att på ett effektivt 

sätt kunna kontrollera dess verksamhet.  

 

                                                           
15

 Linda (SU), Per (HD), Åsa (SU), Charlotte (HD) 
16

 Linda (SU), Per (HD), Åsa (SU), Charlotte (HD) 
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Per (HD): […] jag tror att på 1960-talet eller nånting sånt här så var det ungefär 4000 

personer som gick universitetsutbildning, idag är vi uppe i kanske 350 000 kanske 

400 000, kanske varierar lite… det är ju en enorm expansion och det är klart att hantera 

en verksamhet med några tusen studenter totalt i hela landet då till hundratusentals kräver 

ju då system på ett helt annat sätt […]  

 

Det är emellertid enbart hälften av det tillfrågade som väljer att lyfta fram 

urvärderingssystemet vid frågan om vilka förändringar som de upplever har skett, något som 

skulle kunna vara ett tecken på att man har ett neutralt förhållningssätt till denna formella 

förändring. Eventuellt betraktas införandet av utvärderingssystemet som en del av en mer 

generell förändringprocess varför man inte väljer att lyfta fram detta specifikt.  

 

3. Profilering och marknadsföring 

 
Charlotte (SU): Alltså man måste då marknadsanpassa sig och liksom konkurrens… man 

måste locka till sig kunder, alltså studenter på olika sätt och kanske också att man måste 

öka kvaliteten och öka forskningen för att få vara kvar för statsmakterna så att man inte 

blir utknuffad av universiteten, det är vad jag tror att man måste fortsätta med annars så 

kommer vi att försvinna om inte vi verkligen kan spetsa till det, och det tycker jag att vi 

är bra på.  

 

I detta citat framgår två centrala teman som uppkom vid flera intervjutillfällen.  Det handlar 

dels om att man upplever att verksamheten måste marknadsanpassas för att överleva och dels 

om rädslan för att mindre högskolor kan komma att försvinna eller slås ihop med större 

lärosäten.
17

  

 

Informanter från Högskolan Dalarna framhåller vikten av att profilera sig, det vill säga att 

skapa en unik profil, för att klara konkurrensen med större universitet. Det handlar således 

inte i första hand om att klara konkurrensen med internationella lärosäten, utan snarare om att 

överleva i konkurrensen med övriga svenska högkolor och universitet.
18

 Liselotte från 

Högskolan Dalarna framhåller att utvecklingen mot ökad konkurrens kan komma att 

missgynna kvalitén på forskningen:  

 
Liselotte (HD): Risken är också att det kan bli ökad konkurrens mellan forskare och det 

är… det är olyckligt för att i konkurrens så blir det inte alls samma typer av kollegiala 

samarbeten eller generositet mellan lärosäten, att man har utbyten och så… utan det blir 

en tuffare miljö och det gynnar inte forskningen tänker jag.  

 

                                                           
17

 Charlotte (SU), Liselotte (HD), Per (HD), Eva (SU) 
18

 Liselotte (HD), Per (HD), Charlotte (HD) 
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Oron för att konkurrensen kan komma att utarma mindre högskolor är i första hand synlig i 

material insamlat vid Högskolan Dalarna. Att inte denna oro uttrycks av informanter från 

Stockholms universitet har troligtvis den naturliga förklaringen att ett sådant anrikt lärosäte 

inte hotas av denna utvecklingstendens.  

 

Utifrån detta perspektiv blir det speciellt tydligt att konkurrensen om studenter, eller 

”kunder”, är hård. Något som sätter stor press på verksamma aktörer inom såväl högskolor 

som universitet. Speciellt intressant är hur många aktörer mer eller mindre medvetet använder 

en vokabulär som går i samklang med de marknadstermer som används i propositionerna. 

Detta tyder på att anpassningen till ett ”marknadstänk” har infiltrerats i många aktörers sätt att 

resonera.  

 

I materialet saknas dock en diskussion om hur en ökad marknadsföring av lärosäten har 

kommit att påverka aktörerna. Det kan möjligvis vara så att detta inte är något som påverkar 

verksamma på denna nivå utan kanske i högre grad inverkar på de som innehar administrativa 

tjänster. Detta påvisar att det är av vikt att genomföra en studie som undersöker en bredare 

population genom intervjuer med aktörer verksamma på flera nivåer inom högskolesektorn.  

 

4. Institutionell frihet 

 
Margareta (HD): […] å ena sidan autonomin då, att vi ska va självstyrande, å andra 

sidan väldigt starka pålagor om vad som ska gälla, och det genomsyrar ju hela 

utbildningsystemet, från universiteten, högskolorna ner igenom skolorna ända in till 

individen i klassrummet, alltså du ska prestera. Det är året ska du ha nått det målet och 

det året det målet och det året det målet, så att det här går ju inte, det bli ju råttan på repet 

effekten skulle jag vilja kalla det här […]  

 

Det här citatet vittnar om att aktörerna lever med dubbla budskap. Man är medveten om att 

lärosätet nu ska ha fått en större institutionell frihet, samtidigt som de upplever att styrningen 

”uppifrån” har blivit allt hårdare.
19

 Margareta framhäver paradoxen som har uppstått när man 

har infört ett system som bygger på ökad målstyrning samtidigt som man pläderar för en 

långtgående frihet för svenska lärosäten. Per från Högskolan Dalarna relaterar denna paradox 

till införandet av New Public Management idéer och förklarar att dessa managementprinciper 

i grunden innebär en ökad styrning.  
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Per (HD): […] om man vill gå på någon beteckning över autonomireformen så betyder 

väl det att högskolor och universitet får ett ökat eget ansvar, men samtidigt då så ligger 

det ju i New Public Management idén att man så att säga bestämmer vad man ska uppnå 

för nånting och så kontrollerar man att det där uppnås och det betyder ju att i den 

meningen så har ju då centralstyrningen ökat istället va. 

 

Några aktörer uttrycker dock att de inte riktigt har koll på autonomireformens innebörd och 

effekter.
20

 Detta är anmärkningsvärt eftersom en reform som är tänkt att innebära ökad frihet 

för lärosätena och således en minskad politiskt styrning bör på ett eller annat sätt ha haft en 

inverkan på verksamma på högskolor och universitet. Kanske är det så att det är svårt att se en 

tydlig koppling mellan förändringar och den reform som ligger bakom. Det kan också vara så 

att reformen inte har fått någon större genomslagskraft på den här nivån i organisationen. 

Möjligen hade intervjuer med beslutsfattare på lärosätet i högre grad påvisat effekterna av 

denna förändring.  

 

En intressant aspekt är emellertid att informanter från båda undersökta lärosäten, och i 

synnerhet de från Stockholms universitet, uttrycker att de upplever en ökad politisk styrning 

av utbildning och forskning. I enlighet med tidigare forskning och debatt så bör informanter 

från Högskolan Dalarna uppleva detta i högre grad eftersom högskolan numera tillämpar 

linjestyrning. Det kan dock vara så att det finns stora variationer mellan institutioner på 

respektive lärosäte och att de institutioner som undersökts upplevs som mer eller mindre 

styrda än andra institutioner på samma lärosäte. Det är därför svårt att dra några tydliga 

slutsatser grundat på detta material, men det är ändå möjligt att hävda att huruvida forskare 

upplever att deras forskning är fri eller ej inte enbart kan betraktas som en konsekvens av 

vilken styrprincip som lärosätet tillämpar. Detta påvisar ämnets starka komplexitet.  

4.3 Samlad bedömning 

Den kognitiva pelaren inom en institution bygger på förekomsten av gemensamma 

tolkningsramar (Scott 1995:40). I ovanstående redogörelse framkommer ett antal uttalanden 

som tyder på att det finns gemensamma uppfattningar om vissa företeelser. Detta antyder att 

dessa uppfattningar har institutionaliserats, vilket gör det möjligt att påstå av en informell 

institution exsisterar inom de två undersökta lärosätena. I figur 4.1 nedan sammanfattas de 

mest tydliga gemensamma tolkningsramar som materialet påvisar. Tolkningsramarna ställs 

upp i relation till de teman som finns representerade i analysen.  
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Figur 4.1 Samlad bedömning 

Formell institution Informell institution (kognitiva aspekter) 

En målinriktad utbildnings-och examensstruktur 

underlättar jämförbarheten mellan lärosäten och 

understödjer arbetet med att upprätthålla en 

utbildningskvalitet i världsklass.  

En målinriktad utbildnings- och 

examensstruktur har skapat en ökad politisk 

styrning som har lett till ett mindre utrymme 

för kreativitet och en ökad administrativ 

belastning. För att nå goda forskningsresultat 

måste forskningen ofta ske på fritiden.  

 

En tydligare profilering av svenska lärosäten är 

nödvändig för att klara den internationella 

konkurrensen. 

Det har uppstått en känsla av ökad 

konkurrens mellan svenska högskolor och 

universitet. Mindre lärosäten måste profilera 

sig för att inte bli utkonkurrerade av större 

lärosäten. Ökad konkurrens mellan lärosäten 

kan missgynna den nationella 

forskningsmiljön.  

 

En ökad institutionell frihet för svenska lärosäten 

är nödvändig för att stödja högskolornas och 

universitetens roll som en kritiskt reflekterande 

kraft i samhället. 

Organisationen präglas av dubbla budskap. Å 

ena sidan en institutionell autonomi och å 

andra sidan ett system som ökar kontroll och 

målstyrning.  

 

 

Diskussionen om utvärderingssystemet faller utanför ovanstående sammanfattning eftersom 

det enbart var några få informanter som valde att diskutera detta. Det fanns vidare ingen 

tydlig samstämmighet i uppfattningen om utvärderingssystemet, varför de åsikter som 

framfördes inte kan betecknas som gemensamma. Även en diskussion om marknadsföring av 

högskolor och universitet utelämnas eftersom ingen av informanterna lyfte fram detta vid 

intervjutillfällena.  

 

Genom att betrakta figur 4.1 framgår det att de organisatoriska förändringar som reformerna 

har inneburit har fått oväntade konsekvenser. Det finns därmed belägg för att påstå att det 

finns en diskrepans mellan reformernas initiala syften och vad reformerna har kommit att 

innebära för verksamma aktörer. Det är emellertid inte helt enkelt att avgöra vilken typ av 

relation som präglar förhållandet mellan den formella och den informella institutionen. Det 

finns dock mycket som talar för att relationen kan beskrivas som tillmötesgående. 

 

Den tillmötesgående relationen bygger på att den formella institutionen är effektiv men att 

aktörerna upplever att dess nuvarande form inte fungerar som man skulle önska (Helmke och 

Levintsky 2004:729). Detta leder till att relationen mellan den formella och den informella 

institutionen upplevs som ansträngd. Att den formella institutionen är effektiv framgår av att 

ingen av informanterna uppger att de har brutit, eller kan tänka sig att bryta de formella 
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riktlinjerna. Däremot antyder missnöjet som uttrycks av informanterna att man gärna skulle se 

en förändring av den nuvarande formella institutionen, åtminstone gällande de aspekter som 

lyfts fram i studiens analys. På grund av den formella institutionens effektivitet upplever dock 

flera informanter att det inte finns någon möjlighet till att förändra den nuvarande situationen. 

Man anpassar sig istället till de rådande formella riktlinjerna och försöker få arbetet att 

fungera ändå genom att utveckla informella sätt att arbeta såsom att använda sin fritid till att 

bedriva sitt forskningsprojekt.   

5. Slutsats 

Denna uppsats har syftat till att tillhandahålla en diskussion gällande hur formella 

förändringar har kommit att påverka verksamma aktörer inom högskolesektorn. Tidigare 

forskning inom detta område har lagt fokus på formella konsekvenser av genomförda 

reformer, varför det ansågs vara av vikt att använda ett perspektiv som istället belyser hur 

genomförda reformer har kommit att påverka den informella sidan av det akademiska 

lärosätet.   

 

Centralt i uppsatsen är förhållandet mellan den formella institutionen och en eventuellt 

närvarande informell institution. Det var därför i första hand av vikt att klargöra om det 

överhuvudtaget kunde sägas existera en informell institution inom de två granskade 

lärosätena. För att göra detta användes teorin om den kognitiva pelaren som enligt Scott är ett 

viktigt element i en informell institution. Den kognitiva pelaren framhäver individers 

subjektiva uppfattningar om vissa företeelser och närvaron av socialt delade tolkningsramar 

(1995:40). Genom att undersöka förekomsten av gemensamma tolkningsramar i det empiriska 

materialet var det tillslut möjligt att konstatera den informella institutionens exsistens.  

 

De gemensamma tolkningsramar som återfanns i materialet påvisade att de formella 

förändringar som genomförts inom högskolesektorn har fått oväntade konsekvenser. En 

formell förändring som initialt syftade till att införa ett system som underlättar jämförbarheten 

mellan nationella och internationella lärosäten har exempelvis kommit att innebära en 

påfrestande administrativ belastning för aktörerna vilket i förlängningen har fått en negativ 

inverkan på forskningen. Det blir därmed möjligt att påstå att det finns en diskrepans mellan 

de formella organisatoriska förändringar som genomförda reformer har inneburit och aktörers 

upplevelser och tolkningsramar.  
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Vidare fann jag det nödvändigt att inte bara konstatera att det finns en diskrepans, utan även 

diskutera hur den relationen som påvisats mellan den formella och den informella relationen 

bäst kan beskrivas. För att tillhandahålla en tydlig beskrivning användes Helmke och 

Levintskys idealtyper av relationer mellan formella och informella institutioner. Utifrån 

studiens empiriska material framgick det att den så kallade tillmötesgående relationen bäst 

kunde sammanfatta förhållandet mellan den formella och den informella institutionen. Denna 

idealtyp bygger på att aktörerna inom den informella institutionen regelrätt följer de formella 

riktlinjerna men känner en otillfredsställelse gällande den formella institutionens struktur och 

önskar därför i grunden en förändring (Helmke och Levintsky 2004:729).  

 

Den samlade bedömningen blir således att (1) det existerar en informell (kognitiv) institution 

vid sidan av den formella institutionen, (2) det finns en diskrepans mellan dessa två 

institutioner och (3) relationen mellan dem kan utifrån Helmke och Levintskys idealtyper bäst 

beskrivas som tillmötesgående.  

 

Det emellertid av vikt att ha i åtanke att studien inte har syftat till att belägga något kausalt 

samband mellan en specifik reform och dess informella utfall. Tanken har snarare varit att 

diskutera en mer generell förändringsprocess och hur vissa centrala aspekter av denna process 

upplevs av de tillfrågade informanterna. Uppsatsen har inte heller skrivits med syfte att 

tillhandahålla ett resultat som är möjligt att generalisera. De ovanstående resultaten bör 

snarare betraktas som en öppning till vidare forskning.  

 

Att uppsatsen inte har generaliserande ambitioner innebär dock inte att resultatet av 

intervjuerna inte bör tas på allvar. Att verksamma på två organisatoriskt mycket olika 

lärosäten uttrycker en oro för den senaste tidens förändringar inom högskolesektorn bör 

betraktas som alarmerande. Som nämnt i inledningskapitlet är en fungerande högre utbildning 

avgörande för en välmående demokrati.  

 

Uppsatsen behandlar ett oerhört komplext ämne som på intet sätt kan betraktas som uttömt. 

Nedan följer förslag på vad man skulle kunna ta sig an som framtida forskare.  
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5.1 Förslag till framtida forskning  

Det är i första hand angeläget att studera huruvida de gemensamma tolkningsramar som denna 

uppsats har påvisat kan återfinnas vid flera lärosäten och på flera nivåer inom 

högskolesektorn. Givet att den informella institutionens karaktär är avgörande för en reforms 

genomslagskraft skulle denna typ av studie skulle kunna besvara frågor som:  

 

 Vid vilket typ av lärosäte får politiskt initierade förändringar störst genomslagskraft? 

 Vilka aktörer inom ett lärosäte är mest utsatta för politiskt initierade förändringar? 

 

En logiskt antagande skulle vara att reformer får större genomslagskraft vid mindre lärosäten, 

men efter att ha satt mig in i informella institutioners komplexitet har jag kommit till insikt 

om att detta inte nödvändigtvis behöver vara fallet.  

 

Vidare hade det varit intressant att läsa en studie som vilar på en bredare empirisk grund. 

Möjligen hade en etnografisk metod varit lämplig. En sådan studie skulle inte enbart bygga på 

intervjuer utan även på långvariga deltagande observationer som tillåter en närkontakt med 

studieobjektet. Här skulle man ha möjlighet att undersöka den normativa pelaren inom den 

informella institutionen som belyser normer, värden och förväntningar (Scott 1995:35 ff). 

 

Det hade även varit intressant att komplettera den nyinstitutionella teorin med en teori som 

belyser maktdimensionen mellan den formella och den informella institutionen. Möjligen 

hade en Foucault-inspirerad maktanalys varit intressant och eventuellt hade Steven Lukes 

teoretiska diskussion om de tre maktdimensionerna varit användbara i en sådan analys (läs. 

t.ex. Foucault 1994 eller Lukes 2005). Med ett sådant perspektiv skulle man exempelvis 

kunna diskutera förekomsten av underliggande maktstrukturer som kan påverka aktörers 

uppfattningar och handlingar och vem som innehar den informella beslutsmakten.  

 

Med detta ser jag fram emot att läsa framtida forskningsbidrag.  
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Bilaga I 

Intervjuguide 

Respondenten 

1. Berätta lite om dig själv och din akademiska bakgrund 

2. Vilken är din nuvarande tjänst/position? 

3. Hur länge har du arbetat inom högskolesektorn? 

4. Hur länge har du arbetat på universitetet/högskolan?  

5. Hur kommer det sig att du arbetar just på detta lärosäte? 

 

Arbetsuppgifter 

6. Vilka uppgifter har du i din nuvarande anställning? 

7. Vad upplever du som mest lustfyllt i din nuvarande anställning? 

8. Vad upplever du som mindre lustfyllt? 

9. Hur är dina arbetsuppgifter fördelade? Hur mycket tid lägger du på exempelvis 

undervisning i förhållande till forskning och administrativt arbete? 

10. Upplever du att du måste prioritera bort vissa uppgifter ibland på grund av tidsbrist eller 

av andra orsaker? I så fall vilka? 

11. Om du plötsligt fick mer tid över, hur skulle du utnyttja den tiden? 

 

Arbetsplatsen/Organisationen 

12. Vad utmärker din arbetsplats? 

13. Hur skulle du beskriva den interna organisationen?  

14. På vilket sätt upplever du att ditt arbete är reglerat? 

15. Upplever du att det finns ett utrymme för egenreglering av ditt arbete? 

16. Är du engagerad i förändringsarbeten på din arbetsplats? 

17. På vilket sätt upplever du att du har möjlighet att påverka vid förändringsarbeten? 

 

Förändringar inom högskolesektorn 

18. Upplever du att det har skett några förändringar inom högskolesektorn sedan du började 

arbeta? 

19. På vilket/vilka sätt upplever du att högskolesektorn har förändrats? 

20. Hur tar sig dessa förändringar uttryck på din arbetsplats? 

21. Hur har dessa förändringar påverkat dig i ditt dagliga arbete? 

22. Har du märkt att rutiner har förändrats, eller försvunnit och blivit ersatta av nya rutiner? 

 

Problemområden 

23. Har det uppstått något motstånd på din arbetsplats vid implementeringsprocessen av dessa 

förändringar?  

24. Har arbetet efter förändringar inom högskolan/universitet fungerat smidigt eller har det 

uppstått förvirring? 

25. Har det uppstått några konflikter på din arbetsplats som en konsekvens av 

förändringsprocesser?  

26. Hur har dessa konflikter tagit sig uttryck? 

 

Framtiden 

27. Om du fick spekulera, hur tror du att högskolan kommer att utvecklas i framtiden? 

 a) Hur skulle du vilja att högskolesektorn utvecklades? 
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Övrigt 

28. Har du något du skulle vilja tillägga? 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga II 

Forskningsetiska principer framtagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet: 

 Forskaren ska informera dig som uppgiftslämnare om din uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för ditt deltagande. 

 

 Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan. 

 

 Du som uppgiftslämnare har rätt att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

du ska delta. Du kan avbryta din medverkan utan att detta medför negativa 

konsekvenser för dig. 

 

 I ditt beslut att delta eller avbryta din medverkan får inte otillbörlig påtryckning eller 

påverkan ske. Det får inte heller förekomma något beroendeförhållande mellan 

forskaren och dig som uppgiftslämnare. 

 

 All personal inom forskningsprojektet som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 

 

 Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 

ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet 

gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

 

 Uppgifter om enskilda, insamlade forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

 Personuppgifter insamlade för forskningsändamål för inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar dig som uppgiftslämnare, utom efter särskilt medgivande 

av dig som berörd.  

 


