Hur styrs
den svenska
högskolan?
Varför ser
styrsystemet
ut som det gör?

4

Förord

I denna skrift beskrivs hur den högre utbildningen och forskningen i Sverige
styrs. Här finns också en beskrivning av tidigare styrsystem och en redovisning
av skälen för de systemförändringar som genomfördes i första hand i samband
med 1993 års universitets- och högskolereform. Ann Fritzell, avdelningschef
vid Högskoleverket, är särskilt lämpad att göra en sådan redovisning, eftersom
hon under åren 1991–1994 var ämnessakkunnig i Utbildningsdepartementet.
Då var hon dels sammanhållande tjänsteman för reformens olika förarbeten,
dels huvudsekreterare i den s.k. Resursberedningen.
Det är min förhoppning att denna skrift skall kunna användas av alla dem som
önskar bilda sig en uppfattning om hur den svenska högskolan styrs och de
överväganden som legat bakom statsmakternas utformning av styrsystemet.
För att göra det möjligt för en internationell publik att ta del av beskrivningen
kommer den också att finnas i en förkortad engelsk version, som kommer att
publiceras senare i vår.
Stockholm i april 1998

Agneta Bladh
generaldirektör
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Författarens inledande sammanfattning

Varför behövs en sådan här skrift?
Ofta behövs påpekanden från utländska besökare för att inse att vi i Sverige har
något unikt, något vi borde vara stolta över, något vi borde visa upp. I detta fall
kom påpekandet från ledaren för den delegation med turkiska rektorer och
experter som i slutet av oktober 1997 besökte Sverige för att informera sig om
vårt styrsystem för högre utbildning och forskning. De önskade nämligen skapa
ett nytt och bättre styrsystem i Turkiet och hade fått Världsbankens ekonomiska
stöd för sitt arbete. Med hjälp av British Council hade ett projekt organiserats
och i det ingick ett antal studiebesök, till USA, Kanada, Israel, Storbritannien,
Nederländerna och slutligen Sverige. Det för Sverige smickrande omdömet att
det svenska styrsystemet var det intressantaste de kommit i kontakt med
övertygade mig om att denna skrift behövs.
Min förhoppning är att skriften också skall vara användbar inom Sverige, i första
hand för alla dem som för första gången skall verka inom systemet, vare sig det
är som ny styrelseledamot, nyanställd lärare, forskare och administratör eller
som studentfackligt engagerad student. Men den har kanske också ett intresse
utanför högskolesektorn, för dem som önskar bilda sig en uppfattning om hur
statsmakterna styr denna sektor, som är så viktig för samhället och som till så stor
del finansieras med offentliga medel.
Skriften, som också kommer att finnas i en förkortad engelsk version, försöker
beskriva vårt styrsystem på ett enkelt och begripligt sätt. Med styrsystem menar
jag de regler och principer som statsmakterna fastställt, och som utgör ramarna
för myndigheternas – lärosätenas och andra myndigheters – verksamhet. För att
göra det nuvarande styrsystemet begripligt krävs dels en beskrivning av utgångsläget vid dess tillkomst i början av 1990-talet, dels en analys av skälen för de
förändringar som då genomfördes. Samtidigt analyseras och beskrivs Högskoleverkets roll i styrsystemet.
Det sista skälet för att göra den här beskrivningen är att alla styrsystem förändras, ibland i små steg, ibland mer radikalt. Inför varje sådan förändring är det
angeläget att konsekvenserna av förändringen analyseras noga så att den passar
in i systemet och så att den inte rubbar balansen på ett oavsiktligt sätt. I konsekvensanalyserna måste även psykologiska och dynamiska effekter beaktas, liksom naturligtvis kostnaderna för förändringarna. Vid sådana analyser borde det
vara en fördel att ha tillgång till en samlad beskrivning av det gällande styrsystemet och framför allt en beskrivning av skälen för varför det ser ut som det gör.
Det är min förhoppning att denna skrift skall kunna bidra med sådan kunskap.
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Vad innehåller skriften?
Först beskriver jag kortfattat 1977 års reform och de olika reformer som föregått
denna, liksom de successiva förändringar som skedde under 1980-talet. Kapitlet avslutas med en summering av de inslag i 1977 års styrsystem som kring det
senaste decennieskiftet orsakade allt starkare kritik. Denna kritik fångades upp
och artikulerades i Högskoleutredningens huvudbetänkande Frihet Ansvar Kompetens (SOU 1992:1).
Skälen för en förändring av styrsystemet analyseras i det följandet kapitlet. Här
visar jag att det var den bekymmersamma ekonomiska situationen i Sverige
hösten 1990 som gjorde att såväl kraven som förväntningarna på högskolesektorn ökade. Uppgiften var således att utforma ett styrsystem som gjorde att
sektorn skulle kunna möta både kraven och förväntningarna. Jag beskriver hur
detta system under 1991 växte fram under socialdemokratisk ledning, under
åren 1992–1994 övertogs av den tillträdande borgerliga regeringen och därefter
justerades av den socialdemokratiska regering som tillträdde i oktober 1994.
Trots att det inte var uttalat så blev detta system, enligt min uppfattning, ett bra
exempel på hur de generella mål- och resultatstyrningsprinciperna inom
statsförvaltningen kan anpassas till ett speciellt politikområde. Kapitlet avslutas
med en analys av skillnaderna mellan 1977 och 1993 års styrsystem.
Därefter beskrivs dagens styrsystem. Kapitlet inleds med ett avsnitt där jag –
mot bakgrund av de krav och förväntningar som finns på högskolesektorn och
som beskrivits i föregående kapitel – försöker sammanfatta varför styrsystemet
ser ut som det gör. Därefter beskrivs de olika elementen i systemet, genom en
beskrivning av vilka frågor som statsmakterna för närvarande beslutar om. För
att tydliggöra att de flesta beslut om verksamheten fattas av lärosätena räknar jag
därefter upp de viktigaste frågorna som de ansvarar för. I följande avsnitt knyter
jag an till den inledande beskrivningen av utvecklingen av styrsystemet och dess
olika funktioner för att visa på den viktiga roll som Högskoleverket spelar i
systemet. Avslutningsvis redogörs för de uppgifter som andra myndigheter och
finansiärer har i styrsystemet.
Till skriften fogas tre bilagor. För att underlätta muntliga presentationer av
beskrivningen av styrsystemet, t.ex. vid studiebesök, bifogas underlag för overhead-bilder i bilaga 1. En mer ingående beskrivning av systemet för tilldelning
av resurser till grundutbildningen görs i bilaga 2. Slutligen ges i bilaga 3 några
lästips för den som vill fördjupa sina kunskaper om utvecklingen av och den
närmare utformningen av dagens styrsystem för högskolan.

Vem ansvarar för skriften?
I likhet med alla andra publikationer i Högskoleverkets skriftserie svarar
författaren för innehållet. Alla felaktigheter och oklarheter är jag således
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ansvarig för. Att de inte är fler är i stor utsträckning mina kollegers förtjänst,
kolleger – såväl inom som utanför verket – som generöst bidragit med många
kloka råd och synpunkter på utformningen av denna skrift.

Ann Fritzell

8

Så styrdes den svenska högskolan före
1993

1977 års reform och förändringarna dessförinnan
Visst fanns det reformer före 1977

I ett historiskt perspektiv har svenska universitet och högskolor – till skillnad
från vad som gällt i många andra länder – alltid varit påtagligt styrda av
statsmakterna. Professorerna har alltid varit statliga ämbetsmän och ända fram
till 1960-talet var det riksdagen som beslutade om antalet vaktmästare och
sekreterare vid varje enskild institution. Även en rad andra beslut av regering
och riksdag har i olika skeden varit styrande för verksamheten vid universiteten
och högskolorna.
1977 års högskolereform har emellertid ofta beskrivits som den mest genomgripande reformen för högskolesektorn under detta århundrade. Men inte ens den
reformen innebar en plötslig omvälvning av förutsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet utan var snarare kulmen på en utveckling
som pågått under åtminstone ett par decennier. Här nämns bara de viktigaste
milstolparna i den utveckling som ägde rum fr.o.m. 1950-talet t.o.m. mitten av
1970-talet. Den som önskar en fylligare beskrivning rekommenderas att läsa
kapitel 3 i Högskoleutredningens huvudbetänkande Frihet Ansvar Kompetens
(SOU 1992:1).
Efter förslag av 1955 års universitetsutredning – under ordförandeskap av Ragnar
Edenman, som 1957 blev ecklesiastikminister och då efterträddes av rektor
Torgny Segerstedt – infördes 1964 den s.k. universitetsautomatiken, som i
princip innebar att undervisningsresurserna för de filosofiska fakulteternas
ämnen automatiskt anpassades efter studenttillströmningen. Vidare infördes
renodlade undervisningstjänster, s.k. universitetslektorat för att möta den kraftiga ökningen av studerande. Därmed lades grunden för uppdelningen mellan
grundutbildning och forskning som många fortfarande uppfattar som ett
problem. I slutet av 1960-talet tillkom universitetsadjunkterna (utan krav på
egen forskarutbildning), vilket ytterligare vidgade klyftan mellan grundutbildning och forskning.
1963 års utbildningskommitté (U 63) föreslog bl.a. utbyggnaden av universitetsfilialerna i Örebro, Linköping, Växjö och Karlstad samt effektivisering av
studierna inom de filosofiska fakulteterna för att öka genomströmningen.
Riksdagens beslut om fasta studiegångar omsattes av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i ett detaljerat förslag som presenterades 1968. Förslaget, benämnt
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UKAS, blev gnistan som utlöste den svenska delen av den europeiska studentrevolten. Statsmakternas beslut om de fasta studiegångarna, som infördes 1969,
tillät enskilda studenter att avvika från de mer eller mindre låsta ämneskombinationerna. Den nya studieordningen kom att kallas PUKAS efter dåvarande
utbildningsministern Olof Palme.
Genom den försöksverksamhet med nya samarbetsformer mellan studerande,
lärare och övrig personal – den s.k. FNYS-verksamheten – som UKÄ initierade
på uppdrag av regeringen infördes ett omfattande medinflytande för studenter och
anställda på alla nivåer i högskoleorganisationen redan läsåret 1968/69.
Forskarutbildningsreformen 1969 syftade till en effektivisering av forskarutbildningen. Doktorsexamen skulle erhållas efter fyra års heltidsstudier, varav två
skulle ägnas åt avhandlingsarbetet. Vidare ändrades tjänsteorganisationen. Förslagen från 1963 års forskarutredning hade bearbetats vidare av en expertgrupp
inom UKÄ. Utredningens förslag att reservera tjänsterna som professor, docent
och forskarassistent i huvudsak för forskning samt undervisning och handledning i forskarutbildningen och universitetslektorer och universitetsadjunkter
för grundutbildning genomfördes. Däremot infördes inte det föreslagna karriärsystemet.
Dessa milstolpar avsåg huvudsakligen frågor om den statliga styrningen av
högskolan. Avslutningsvis bör dock den Universitetspedagogiska utredningen
(UPU) nämnas; även om huvuddelen av dess innehåll ligger vid sidan av denna
skrifts ämne. Den tillsattes 1964 av det nyorganiserade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och avlämnade 1970 sitt slutbetänkande Den akademiska undervisningen. Bl.a. tillkom enheter för pedagogisk utveckling dels vid UKÄ, dels vid
universiteten som ett resultat av utredningens arbete.
1977 års reform avsåg främst styrningen av grundutbildningen

Den högskolereform som vanligen kallas för 77 års reform var inriktad på hur
statsmakterna skulle styra högskolesystemet och avsåg huvudsakligen styrningen
av grundutbildningen.
77 års reform föregicks av ett långt och gediget utredningsarbete av 1968 års
utbildningsutredning (U 68), med bl.a. statssekreterarna Lennart Sandgren och
Hans Lövbeer samt med docent Gunnar Bergendahl som huvudsekreterare.
Utredningen följdes av U 68-beredningen. Förslagen godkändes av riksdagen år
1975 efter en kompromiss mellan socialdemokrater och centerpartiet, som
innebar att sex regionstyrelser med majoritet för allmänna intressen infördes,
samtidigt som högskolestyrelserna fick en majoritet av högskoleföreträdare.
Innan reformen infördes 1977 hade sex regionala organisationskommittéer
arbetat under ledning av den centrala organisationskommittén H 75, med
Erland Ringborg som huvudsekreterare.
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Att hela processen tog nästan tio år berodde för det första på att så fungerade den
svenska förvaltningstraditionen. Nedan beskrivs den kedja av olika aktiviteter
som traditionellt kännetecknar svenskt reformarbete.
Direktiv från regeringen (dir.)
Utredningsförslag) (SOU eller Ds)
Remissbehandling
Regeringsförslag (prop.) gärna förankrade i förväg i
annat riksdagsparti
Riksdagsbeslut; betänkande från utskott (bet.) &
riksdagsskrivelse (rskr.)
Utarbetande av förordningstexter och andra styrdokument inom regeringskansliet
Regeringsbeslut om förordningar, årligt
regleringsbrev etc.
(OH-bild 1)
För det andra representerade 1977 års styrsystem ”den sociala ingenjörskonstens” höjdpunkt. Det fanns en obegränsad tilltro till att det var möjligt att styra
även stora och komplicerade organisationer på ett rationellt sätt – om man bara
planerade noga och genomtänkt.
De viktigaste elementen i 1977 års styrsystem beskrivs i följande avsnitt.
Enhetlig organisation och detaljstyrd yrkesinriktad grundutbildning

För det första sammanfördes all eftergymnasial utbildning som finansierades av
staten till ett system, ofta benämnt ”högskolan”. För alla de ingående universiteten och högskolorna, alla benämnda ”högskoleenheter”, infördes ett gemensamt, relativt detaljerat regelsystem. Samma institutionella struktur och regler om
sammansättning skulle gälla för de interna beslutsorganen, oberoende av storlek
på högskoleenheten. Skilda beslutsorgan infördes för grundutbildning – ”linjenämnder”– och forskning/forskarutbildning – ”fakultetsnämnder”. De studerande och anställda garanterades inflytande i dessa nämnder på professorernas
och de övriga lärarnas bekostnad. För de anställda innebar den generella MBLlagstiftningen, med dess informations- och förhandlingsrutiner, att de fackliga
organisationerna fick dubbla påverkansmöjligheter inom högskolan. För att
säkerställa samhällets insyn och yrkesanknytningen av grundutbildningen
skulle olika typer av externa intressen vara företrädda i högskolestyrelserna
respektive i linjenämnderna.
I statsmakternas beslut om grundutbildningens organisering, innehåll, lokalisering och dimensionering avvägdes samhällets behov mot individernas efterfrågan
och de tillgängliga resurserna. Tillkomsten av nya, regionalt förankrade högskolor
ökade grundutbildningens geografiska tillgänglighet i alla delar av landet.
Samtidigt utformades tillträdesreglerna så att högskolan öppnades för nya
studerandegrupper. Bland annat infördes den s.k. 25:4-regeln, som innebar att
den som hade fyllt 25 år och hade minst 4 års yrkeslivserfarenhet ansågs uppfylla
de allmänna behörighetskraven.
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För att tillgodose samhällets behov av akademiskt utbildade borde grundutbildningen inriktas mot särskilda yrken. Merparten av grundutbildningen
skulle därför organiseras i sammanhållna allmänna utbildningslinjer, vars
uppläggning och huvudsakliga innehåll styrdes av utbildningsplaner fastställda
av Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ).
Lokaliseringen av de allmänna utbildningslinjerna och antalet nybörjarplatser
på dessa linjer (planeringsramar) beslutades av regering och riksdag på underlag
som lämnats i anslagsframställning av UHÄ och dess olika planeringsberedningar.
Även det övriga utbildningsutbudet organiserades till stora delar i sammanhållna linjer – lokala eller individuella – vilket begränsade studenternas fria val
i väsentligt större utsträckning än de tidigare fasta studiegångarna. Fr.o.m. 1979
fastställdes det totala antalet årsstudieplatser av statsmakterna, i och med att
tillträdet till utbildningar inom det tidigare fria filosofiska ämnesområdet också
spärrades. Till grund för UHÄ:s anslagsframställning låg dels högskoleenheternas
anslagsframställningar, dels ämbetets egna utredningar och prognoser för arbetsmarknadens behov av utbildade i olika regioner och inom olika yrken.
Skilda resurser till grundutbildning resp. forskning och forskarutbildning

Resurser anvisades årligen av riksdagen till fem grundutbildningsanslag, ett för
varje yrkesutbildningssektor (sektorerna för utbildning för tekniska yrken,
administrativa, ekonomiska och sociala yrken, vårdyrken, undervisningsyrken
samt kultur- och informationsyrken) med en anslagspost per högskoleenhet.
För vissa lokala initiativ, individuella studerandeönskemål och återkommande
utbildning anvisades särskilda medel under anslaget för lokala och individuella
linjer samt enstaka kurser (LIE-anslaget). De sex anslagsposterna på detta anslag
fördelades av var och en av de nyinrättade regionstyrelserna, där de s.k. allmänföreträdarna var i majoritet. Till de kommunala högskoleutbildningarna,
vilket inkluderade de landstingskommunala vårdhögskolorna, lämnades statsbidrag.
Resurserna för forskning och forskarutbildning skulle liksom dittills fördelas
fakultetsvis av riksdagen, med en anslagpost per lärosäte med fakultet.
För de konstnärliga utbildningarna, som nu inordnades i högskolan, infördes ett
anslag för konstnärligt utvecklingsarbete, vilket skulle spela samma roll för dessa
utbildningar som forskningen spelade för andra högskoleutbildningar.
Samtidigt förändrades anslagssystemet från ett tudelat system med ett anslag för
lärarlöner och ett för övriga driftkostnader till ändamålsinriktade anslag av
rambudgetkaraktär för grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Det gav högskoleenheterna större frihet att lokalt välja mellan olika
resursslag, men åstadkom också en i många högskoleföreträdares ögon konstlad
uppdelning mellan undervisning och forskning.
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Resurser till investeringar, lokaler, inredning och utrustning, behandlades som
tidigare i särskild ordning av såväl planerande organ (de sex lokal- och
utrustningsprogramkommittéerna) som statsmakterna. Detta gjorde det omöjligt för lärosätena att väga drift- och investeringskostnader mot varandra.
Förutom forskningsrådens finansiering av forskning och en växande sektorsforskning var den övriga externa finansieringen av mycket liten omfattning. Att
vara beroende av externa finansiärer, som ej var statliga, uppfattades som ett hot
mot högskolans frihet och oberoende.
Det förtjänar att framhållas att även om de ändamålsinriktade anslagen gav
högskoleenheterna större frihet i resursanvändningen än vad som annars gällde
för statliga myndigheter, så upplevde, enligt Högskoleutredningen, många
verksamma inom högskolan att centralstyrningen ökade under denna tid. Det
torde främst bero på andra generella regleringar som infördes vid samma tid i
statsförvaltningen. Framför allt gällde detta de arbetsrättsliga frågorna, som blev
alltmer komplicerade och administrativt krävande (s. 56 i SOU 1992:1).
Vad innebar 1977 års högskolereform?

De förändringar som genomfördes 1977 sammanfattade Högskoleutredningen
i följande punkter (s. 58 i SOU 1992:1):
• En utvidgning av högskolebegreppet till att omfatta i princip all postgymnasial utbildning – även sådan i kommunal regi.
• Etablering av nya högskoleenheter utan forskningsorganisation på en rad
orter i landet (vilket delvis var en följd av att högskolebegreppet utvidgats).
• En betydande decentralisering av administrativa och ekonomiska beslut från
regering och riksdag respektive det centrala ämbetsverket (UHÄ) till den
enskilda högskoleenheten (vilket dock inte alltid följdes av motsvarande
lokal delegering).
• En permanentning och förstärkning av boskillnaden mellan grundutbildning och forskning/forskarutbildning.
• En permanentning av medinflytande för studenter och anställda i alla
beslutande organ – och samtidigt ett minskat inflytande för professorer och
andra ordinarie lärare.
• Införande av företrädare för externa intressen i högskolestyrelserna och i
linjenämnderna (och i vissa fall även i fakultetsnämnder och fakultetsstyrelser).
• En ny organisatorisk nivå i högskolesystemet – regionstyrelserna – med
majoritet av allmänföreträdare.
• ”Totaldimensioneringen av högskolan”, vilket ur planeringssynpunkt (enligt Högskoleutredningens uppfattning) var den kanske allra mest betydelsefulla effekten av reformen.
Till denna uppräkning bör följande punkter läggas:
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• Organiseringen av praktiskt taget all grundutbildning i yrkesinriktade,
sammanhållna utbildningslinjer, vilket satte bl.a. de humanistiska ämnena
på undantag
• Ökad tillgänglighet till den högre utbildningen i alla delar av landet och för
olika typer av studerandekategorier
(OH-bild 2)
Även om 77 års reform var frukten av ett gediget utredningsarbete infördes den
mot en stor del av högskoleopinionen. Såväl lärare som studenter protesterade.
Detta ledde till att det gick trögt att genomföra de beslutade förändringarna.
Svårigheterna förstärktes av att statsmakterna inte satsade tillräckligt mycket
resurser eller kraft på att förklara och förankra det införda systemet. Ett skäl
härtill kan ha varit den ofta förekommande föreställningen att om statsmakterna har beslutat en sak så blir det så. Att högskolan, med sina många kritiskt
skolade individer, inte alltid uppfattade det så var nog inte särskilt många
politiker eller centrala administratörer medvetna om i slutet av 1970-talet.

Successiva förändringar av styrningen under 1980talet
Forskningspolitiken tog sin egen väg

Redan 1979 hade riksdagen beslutat att införa en mer långsiktig och mer samlad
planering av forskningspolitiken. Dessförinnan hade forskningsrådsorganisationen ändrats som ett resultat av forskningsrådsutredningens (FRU)
arbete. Den första forskningspolitiska propositionen som kom 1982 avsåg två
år, men fr.o.m. 1984 t.o.m. 1997 har forskningspropositionerna avsett tre år. I
dessa treåriga ställningstaganden till forskningens omfattning och inriktning
har ingått all forskning som staten finansierade, dvs. inte bara forskningen inom
Utbildningsdepartementets område. Ansvaret för samordningen av forskningspolitiken lades under de socialdemokratiska regeringsåren 1982–1991 på
Statrådsberedningen och leddes av vice statsministern Ingvar Carlsson, finansministern Kjell-Olof Feldt och vice statsministern Odd Engström.
Med denna ordning befästes skillnaderna mellan den politik som bedrevs för
grundutbildningen och forskningspolitiken, såväl tidsmässigt som resurs- och
innehållsmässigt. Detta kunde ofta leda till oförutsedda svårigheter ute på
lärosätenas institutioner, där de både verksamheterna – helt i högskolelagens
anda – skulle bedrivas i nära samverkan.
Decentraliseringen fortsatte successivt

Med den nya tjänsteorganisation för lärare i den statliga delen av högskolan, den
s.k. Lärartjänstreformen som genomfördes 1986, fullföljdes den decentralisering av vissa beslutsfunktioner som inleddes med högskolereformen 1977. Bl.a.
förenklades tjänstestrukturen till i princip tre huvudkategorier av lärartjänster:
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professor, högskolelektor och högskoleadjunkt, alla med fast anställning.
Därtill kom vissa specialtjänster, t.ex. adjungerade professorer samt nordiska
och utländska lektorer, och tidsbegränsade forskarassistenttjänster som fungerade som rekryteringstjänster efter doktorsexamen. Vidare skulle forskning,
forskarhandledning och undervisning kunna ingå i alla lärartjänster. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika lärare skulle göras lokalt, dvs. inom
respektive institution. Tjänstgöringens omfattning skulle inte längre regleras i
form av ett angivet antal timmars skyldighet att undervisa.
Genomslaget av de båda sistnämnda principerna varierade dock kraftigt inom
högskolan. Ofta anfördes – och görs så fortfarande – bristen på resurser till
forskning som skäl för att lektorer och adjunkter i huvudsak ägnade sig åt undervisningen. I samband med 1990 års forskningsproposition skulle riksdagen
komma att uttala att alla lärare i högskolan borde ha genomgått forskarutbildning, varför tjänsterna som universitetsadjunkt borde kunna försvinna på sikt.
Med början redan 1979, när de sex lokal- och utrustningsprogramkommittéerna (LUP-kommittéerna) upphörde, fick högskoleenheterna successivt ett allt
större ansvar för sin lokalförsörjning, till att börja med för planeringen av lokaler
samt inredning och utrustning. I och med att Byggnadsstyrelsen upphörde
1992 fick de, liksom andra statliga myndigheter, det fulla ansvaret för sin
lokalförsörjning. För högskolesektorn bildades ett särskilt statligt fastighetsbolag för högskolans ändamålsfastigheter, Akademiska hus AB. Vissa högskolelokaler skulle dock förvaltas av Fastighetsverket, medan andra skulle förvaltas
av Vasakronan AB. Liksom tidigare kunde också lokaler hyras av kommunala
eller privata fastighetsägare (prop. 1991/92:44).
Efter en tilltagande kritik mot ökad byråkrati och oklara ansvarsförhållanden
för grundutbildningen beslutade riksdagen hösten 1987 att avskaffa regionstyrelserna. I gengäld ändrades sammansättningen av högskolestyrelserna så att dessa fick en majoritet av allmänföreträdare. Dessa ändringar trädde i kraft 1988.
Det centrala ämbetsverket UHÄ:s roll ändrades också successivt i slutet av 1980talet. I 1987 års budgetproposition aviserades att de planerande uppgifterna
skulle minska. Bland annat skulle UHÄ bara fastställa utbildningsplaner för de
utbildningslinjer som ansågs särskilt viktiga för samhället. I stället poängterades
den uppföljande och utvärderande rollen allt starkare för UHÄ.
Den avgörande förändringen för UHÄ:s planeringsfunktion kom dock i och
med regeringens förslag om formerna för högskolepolitiken (prop. 1988/
89:65), då riktlinjerna för ett nytt planerings- och styrsystem för högskolan drogs
upp. Riktlinjerna byggde på de generella principer om mål och resultatstyrning
som riksdagen hade lagt fast för alla statliga verksamheter våren 1988. Då
beslutades också om treåriga planeringsperioder för all statlig verksamhet.
Denna ordning hade redan gällt för forskningen under större delen av 1980talet men skulle fr.o.m. budgetåret 1990/91 komma att gälla även för grundutbildningen. Den viktigaste principiella förändringen i övrigt av styrsystemet
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var att varje universitet och högskola fr.o.m. budgetåret 1993/94 skulle tilldelas
egna anslag, ett för grundutbildning, ett för forskning/forskarutbildning (i
förekommande fall) samt ett för lokalkostnader. Samtliga anslag skulle vara
ramanslag. Vidare skulle lärosätenas anslagsframställningar ställas direkt till
regeringen – Utbildningsdepartementet – och inte längre processas genom
UHÄ. Vart tredje år skulle en fördjupad anslagsframställning, en s.k. FAF,
lämnas och däremellan förenklade anslagsframställningar, s.k. FEF:ar.
Tillträdesreglerna ändrades ofta

De regler som styr antagningen till högskolan har alltid varit omdiskuterade
bland allmänheten, studenterna och således också bland politiker i alla riksdagspartier. I början av 1980-talet gjordes åtskilliga förändringar av regelsystemet i
avsikt att göra det lättare att gå direkt från gymnasieskolan till högskolan.
Besluten innebar bl.a. att de s.k. föreningsmeriterna togs bort och att arbetslivserfarenhetens meritvärde tonades ned.
Tillträdesutredningen tillsattes 1983. Förslagen presenterades för riksdagen
våren 1988, men började tillämpas först hösten 1991. Också dessa förslag avsåg
att göra det lättare att komma in på högskolan direkt efter gymnasiet. I de nya
reglerna tonades därför värdet av arbetslivserfarenhet ned ytterligare vid urvalet,
som huvudsakligen kom att baseras på betyg och resultat på högskoleprovet.
Möjligheterna fanns också att efter särskilt tillstånd av regeringen få använda
särskilda prov, tester och intervjuer.
Den som önskar få mer detaljerad kunskap om alla förändringar av tillträdesreglerna genom tiderna hänvisas till Högskoleverkets skrift Tillträde till högre
utbildning – en evighetsfråga (1997:13 S).
Grundutbildningen uppmärksammades av Högskoleutredningen

Bland det viktigast som hände under 1980-talet var det arbete som gjordes av
Högskoleutredningen, även kallad Grundbulten, under ledning av rektor Håkan
Westling. Den tillsattes 1989 av regeringen efter omfattande kritik mot den
pedagogiska kvaliteten i grundutbildningen från Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). I direktiven (dir. 1989:7) ställdes frågan om utbildningens kvalitet
faktiskt hade förbättrats under de tjugo år som gått sedan Universitetspedagogiska utredningen (UPU) lade fram sitt slutbetänkande. Enligt direktiven var en väsentlig del av kritiken ett ifrågasättande av skillnaderna i fråga om
lärarresurser mellan olika utbildningar. Frågan ställdes därför om det lärarstöd
som gavs inom olika utbildningar var rätt avvägt och bra utformat. I direktiven
riktades särskilt uppmärksamheten mot institutionerna, där högskolans två
huvuduppgifter – forskning och forskarutbildning respektive grundläggande
högskoleutbildning – borde vägas samman. Målet ansågs vara ”den goda
institutionen”, som skulle uppnås när samtliga åligganden och åtaganden på ett
självklart sätt blivit en angelägenhet för alla som är verksamma vid en arbetsenhet. Avslutningsvis ställdes därför frågan till utredningen: ”Vilka är betingelserna för att detta skall äga rum?”
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Utredningens huvudbetänkande Frihet Ansvar Kompetens – Grundutbildningens villkor i högskolan (SOU 1992:1), som publicerades i januari 1992, handlade
om denna fråga och tre andra huvudfrågor, nämligen kritiken mot den svenska
högskolan, grundutbildningens status och införandet av en vetenskaplig grundkurs. I ett tidigare skede hade utredningen – i syfte att höja grundutbildningens
status – föreslagit att ett råd för grundläggande högskoleutbildning (sedermera
Grundutbildningsrådet) skulle inrättas för att bevilja medel till projekt som
syftade till att utveckla grundutbildningen på motsvarande sätt som forskningsråden gjorde till forskningsprojekt.
Frågan om principerna för resurstilldelning till grundutbildning behandlades i
utredningens slutbetänkande Resurser för högskolans grundutbildning (SOU
1992:44) som publicerades i maj 1992. Utredningens viktigaste förslag avsåg
höjda anslag till utbildningarna inom AES-sektorn utifrån utredningens beräkning av lägsta godtagbara genomsnittliga undervisningskostnad per årsstudieplats.
Vilka övriga högskolepolitiska frågor var aktuella under 80-talet?

För att belysa bakgrunden till 1993 års reform bör här också erinras om de övriga
frågor som var aktuella under 1980-talet, utöver de frågor som hade direkt
anknytning till styrsystemet.
Högskoleutredningen hävdade i sitt huvudbetänkande att två frågor hade
präglat den politiska debatten kring universitet och högskolor under de närmast
föregående decennierna. Den ena var den geografiska spridningen. Den andra
gällde utbyggnaden av forskningsresurserna (SOU 1992:1 s. 43).
Utöver dessa två – till synes eviga – frågor nämnde Högskoleutredningen i sitt
betänkande även regeringens och UHÄ:s utredningar om olika utbildningars
innehåll (SOU 1992:1 s. 44). Således hänvisades till översynen av de medellånga
vårdutbildningarnas organisation och innehåll, VÅRD 77, förändringarna av
jurist- och tandläkarutbildningarna, översynen av de samhällvetenskapliga
utbildningslinjerna samt den radikala omstöpningen av lärarutbildningarna.
Bortsett från att ingenjörsutbildningarna överfördes – först på försök – från
gymnasieskolan till högskolan, samtidigt som de förlängdes till två år, skedde
egentligen ingen utbyggnad av grundutbildningen under 1980-talet, liksom
inte heller under 1970-talet. Några nya högskoleenheter hade tillkommit, nämligen högskolorna i Halmstad och Skövde 1983, Högskolan i Karlskrona/Ronneby 1988 och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 1990. I slutet av 1980-talet
tillkom också högskoleutbildning på Gotland, som gavs en egen organisatorisk
lösning. Utbildningen köptes från andra lärosäten och finansierades med ett
särskilt anslag som disponerades av länsstyrelsen på Gotland.
Vissa resurser hade också omfördelats mellan olika typer av utbildningar, ja
t.o.m. mellan olika yrkesutbildningsektorer, men däremot hade det totala
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antalet studerande inte ökat särskilt mycket. Detta började alltmer uppfattas
som ett problem, särskilt som stora ungdomskullar, dvs. fyrtiotalisternas barn,
var på väg in i högskolan. UHÄ publicerade i september 1989, på uppdrag av
regeringen, en rapport Högskoleutbildningens framtida dimensionering (UHÄrapport 1989:17), som på ett mycket tydligt sätt visade att vi i Sverige t.o.m.
riskerade att minska åtskilliga grupper av akademiskt utbildade, om inte en
expansion av grundutbildningen kunde ske. Detta berodde på de mycket stora
pensionsavgångar som kunde förutses inom olika akademikergrupper, såsom
arkitekter, jurister, socionomer, psykologer, tandläkare och läkare.
Regeringen och senare riksdagen avvisade våren 1990 UHÄ:s förslag om
utbyggnad med hänvisning till det ansträngda statsfinansiella läget. Opinionen
för en utbyggnad växte sig dock allt starkare. Bland annat anfördes som
argument att t.o.m. Norge i förhållande till sin folkmängd hade en bättre
utbyggd högskola än Sverige.
I riksdagen samlade sig allt fler partier kring kravet på en utbyggnad av
grundutbildningen. Det var bara den socialdemokratiska regeringen som t.o.m.
1991 års budgetproposition envetet hävdade att det besvärliga statsfinansiella
läget inte tillät en expansion. Under 1991 års allmänna motionstid fanns dock
motioner från samtliga oppositionspartier, som krävde större eller mindre
expansion av grundutbildningen, oftast med hänvisning till UHÄ:s rapport.
Denna politiskt delikata situation ledde så småningom till att ett enigt utbildningsutskott beslutade föreslå riksdagen att grundutbildningen skulle öka med
5 000 nybörjarplatser redan höstterminen 1991. Före riksdagens slutliga
ställningstagande hade regeringen i kompletteringspropositionen föreslagit
medel för motsvarande antal platser men endast under ett år. Riksdagsbeslutet
innebar däremot att antalet årsstudieplatser ökade under kommande år som en
konsekvens av de ökade intagen på utbildningslinjerna, vilket medförde motsvarande resurstillskott till lärosätena under flera år.
Läsåret 1992/93 ökades antalet studerande ytterligare, samtidigt som resurser
tillfördes för att säkra kvaliteten i grundutbildningen (prop. 1992/93:42).
Dessa medel avsåg dels en permanent förstärkning av per capita ersättningarna
för utbildningarna inom AES-sektorn, dels tillfälliga medel för att på olika sätt
höja lärarnas kompetens.

Växande kritik mot 1977 års styrsystem
Vad karaktäriserade 1977 års system?

1977 års styrsystem, som detta tedde sig i början av 1990-talet, karaktäriserades
av följande:
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• Ett enhetligt system, ”högskolan”, med gemensamma detaljerade regler
om
Den institutionella organisationen
Sammansättningen av beslutsorganen
Tjänsteorganisationen
Studieorganisationen för grundutbildning – yrkesinriktade utbildningslinjer, vars utbildningsplaner och huvudsakliga innehåll fastställdes av UHÄ
• Åtskillnad mellan grundutbildning och forskning
Nya högskolor utan egen organisation för och anslag till forskning
Separata anslag för yrkesutbildningssektorer och fakulteter
Skilda nämnder för grundutbildning och forskning/forskarutbildning
(i normalfallet)
• Totaldimensionering av grundutbildning
UHÄ var central, planerande myndighet (en gemensam anslagsframställning)
Statsmakterna beslutade om utbildningutbudet genom att årligen fastställa
antalet nybörjarplatser för varje allmän utbildningslinje eller grupper av
linjer på varje högskoleenhet
• Viss decentralisering, bl.a. av ekonomiska beslut
Ändamålsinriktat anslagssystem av ramkaraktär
Vilka inslag var det som kritiserades?

Trots de olika beslut om korrigeringar som vidtogs under 1980-talet växte
kritiken – i riksdagen och bland högskoleföreträdare – mot flera av de kvarvarande delarna av 77 års reform. Kritiken sammanfattades och artikulerades av
Högskoleutredningen.
De två inslag i detta styrsystem som till slut väckte en allt större frustration bland
kritikerna var att statsmakterna fattade beslut om
• studieorganisationen för grundutbildningen så att merparten av all utbildning
organiserades i yrkesinriktade utbildningslinjer, vilket ledde till att utrymmet för de studerandes fria val var mycket begränsat och att därmed vissa
akademiska ämnen, främst inom humaniora sattes på undantag
• grundutbildningens dimensionering och lokalisering i detalj, vilket dels gjorde
det omöjligt att lokalt anpassa utbudet till studenternas efterfrågan, dels –
och framför allt – att dessa beslut inte var särskilt väl underbyggda, då det
visat sig praktiskt taget omöjligt att prognostisera samhällets framtida behov
av olika typer av utbildade, både vad gällde inriktning och antal.
Sammanfattningsvis gav statsmakternas långtgående styrning av grundutbildningen ett felaktigt intryck av att det var möjligt att förutse den framtida
arbetsmarknadens krav. Här förtjänar att påpekas att U 68:s förslag inte var lika
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långtgående när det gällde statsmakternas dimensionering. U 68 föreslog
nämligen att grundutbildningen skulle dimensioneras dels per yrkesutbildningssektor, dels så att varje högskoleenhet skulle tillgodose behoven i sin region.
I kritiken ingick också att utbildningslinjerna med små avsnitt i många ämnen
(”snuttifieringen”) och med korta orienterande kurser (”gymnasifieringen”)
gick stick i stäv mot det akademiska kravet på ämnesfördjupning, självständig
problemlösning och kritisk analys, vilket borde vara det främsta kännetecknet
för högskoleutbildning.
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Skälen för förändringarna i början av
1990-talet

Ändrade krav och förväntningar på högskolesektorn
Det statsfinansiella läget i Sverige var besvärligt

Mot bakgrund av en tilltagande oro på valutamarknaden hösten 1990 ansåg den
socialdemokratiska regeringen att tilltron till den svenska ekonomin bl.a.
krävde ett program med åtgärder för att begränsa utgifterna i den offentliga
sektorn. Avsikten med detta program var att begränsa de offentliga utgifterna
och skapa bättre tillväxtbetingelser för svenskt näringsliv. Ett pressmeddelande,
daterat 26 oktober, där de olika förtroendeskapande åtgärderna offentliggjordes, innehöll f.ö. också det för de flesta överraskande beskedet att regeringen
eftersträvade ett riksdagsbeslut som skulle klargöra Sveriges ambition att bli
medlem i EG.
Detta pressmeddelande – som så småningom omvandlades till en skrivelse till
riksdagen (skr. 1990/91:50) – innebar startpunkten för ett reformarbete som
mindre än tre år senare resulterade i de förändringar som kom att benämnas
1993 års universitets- och högskolereform.
Ett handlingsprogram för en högskolereform presenterades

För högskolans del angavs att regeringen avsåg att ändra styrsystemet så att
resurser skulle kunna frigöras från administration till forskning och utbildning,
samtidigt som högskolans förutsättningar att bidra till förbättrad konkurrenskraft och högre ekonomisk tillväxt borde förbättras. Följande konkreta förändringar föreslogs i pressmeddelandet:
• Resurserna skulle fördelas mellan de olika utbildningssektorerna på ett
sådant sätt att det bidrog till att stimulera utveckling och tillväxt, dvs. utbilda
tekniker och naturvetare till svensk industri.
• Eftersom det både för de studerande och samhället är viktigt att utbildningen är av god kvalitet, skulle resurserna styras till de högskolor och
institutioner som lyckats bäst med sin undervisning. I stället för den
hittillsvarande principen att tilldela resurser baserat på antalet antagna borde
resurserna i stället fördelas efter hur många som faktiskt klarat av sina
utbildningar.
• När målen för högskolornas och institutionernas verksamhet lagts fast av
statsmakterna, borde högskolorna få större frihet att bestämma hur målen
skulle nås. De skulle få frihet att disponera resurser för lokaler samt ges
möjlighet att utveckla antagningssystem som bättre tog hänsyn till de
studerandes förutsättningar att klara utbildningarna.
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Genom det breda reformarbete som nu aviserades för högskoleområdet ansåg
regeringen också att det borde bli möjligt att dra ner på kostnaderna för UHÄ
och högskolornas administrationskostnader. Därigenom skulle de 12 miljarder
kronor som statsmakterna satsade på högskolan i större utsträckning komma att
användas för de primära verksamheterna utbildning och forskning.
Effektivare resursanvändning skulle öka högskolans tillväxtkraft

Till skillnad från övriga offentliga verksamheter innebar regeringens åtgärdspaket inte att högskolesektorn utsattes för några direkta besparingar. De medel
som kunde frigöras genom att resurserna användes effektivare skulle sektorn få
behålla för att åstadkomma mer utbildning och forskning. Högskolan skulle
således bidra till att öka tillväxtkraften i samhället, dels genom fler och bättre
utbildade akademiker, dels genom nya kunskaper.

Så växte 1993 års universitets- och högskolereform fram
Politisk enighet rådde om den huvudsakliga inriktningen

Det bör påpekas att redan pressmeddelandet, utformat hösten 1990 av en
socialdemokratisk regering, innehöll många av de karaktäristika som den
borgerliga regeringen, efter förslag från den moderate utbildningsministern Per
Unckel, våren 1992 presenterade för riksdagen och för högskoleledningarna
som sina idéer.
Att så var fallet beror naturligtvis på att reformarbetet redan inletts inom
Utbildningsdepartementet vid årsskiftet 1990/91 under ledning av statssekreteraren Sverker Gustavsson. När det efter valet i september 1991 blev
regeringsskifte hade arbetet kommit mycket långt. Vissa riktlinjer för förändringsarbetet hade redan godkänts av riksdagen i samband med behandlingen av 1991
års kompletteringsproposition. Dessförinnan hade en del av de nya tankegångarna presenterats för riksdagen i propositionen Näringspolitik för tillväxt (prop.
1990/91:87). Bland annat hade riksdagen godkänt
• en förändrad studieorganisation, innebärande att det centralt reglerade
linjesystemet avskaffades och att en examensordning infördes
• nya principer för dimensionering av grundutbildning
• större lokal frihet vad gällde den institutionella organisationen
• rätt för lärosäten med fakultetsorganisation att inrätta alla nya professurer.
När den borgerliga regeringen tillträdde i oktober förelåg nästan färdiga förslag
till såväl ny högskolelag som ny högskoleförordning, den senare väsentligt
tunnare än sin föregångare. Däremot hade principerna för det resultatbaserade
systemet för resurstilldelning till grundutbildningen inte utvecklats särskilt
långt. Efter visst övervägande – och faktiskt också förvåning över den ”radikala”
ansatsen – medgav den nya ledningen att arbetet med att ta fram en departementspromemoria (Ds) fick fortsätta, dock formellt utan politisk ledning. Att
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så var fallet framgår av förordet till departementspromemorian, där det sägs att
tjänstemän på Utbildningsdepartementet utarbetat promemorian. Däremot
hade naturligtvis den nya politiska ledningen synpunkter under hand på stora
delar av promemorian. De synpunkter som mest avvek från den tidigare
ledningens gällde de olika principer för resurstilldelning och de olika
ledningsfilosofier som presenterades i promemorian. Tidplanen för reformarbetet fick dock stå fast, dvs. tre månaders remissbehandling av departementspromemorian samtidigt med Högskoleutredningens huvudbetänkande under
våren 1992, proposition till riksdagen om lagen och övriga principer i styrsystemet före sommaren 1992 och genomförande fr.o.m. budgetåret 1993/94.
Den borgerliga regeringen profilerade sig

Samtidigt som tjänstemännen fortsatte arbetet med departementspromemorian
och lagtexterna började politikerna utveckla dels ett övergripande synsätt, dels
flera anknytande frågor. Exempel på det nya synsättet var motiven för förändringarna, där formuleringar om ökad konkurrenskraft både för Sverige som
nation och för enskilda universitet och högskolor lyftes fram. Strävan mot ökad
konkurrens låg också bakom förslaget om stiftelsehögskolor som ett sätt att ge
några lärosäten nya och annorlunda utvecklingsmöjligheter. Detsamma gällde
förslaget att inrätta ett fristående nationellt utvärderingssekretariat (sedermera
Kanslersämbetet) för att utvärdera högskoleverksamhetens kvalitet. Parallellt
med strävan efter konkurrens för ökad kvalitet låg också en klart uttalad önskan
om att reducera politikernas inflytande, dvs. minska styrningen från statsmakterna. Detta resulterade i den borgerliga regeringens strategi som kom att bestå
av följande tre delar:
1. Ökad frihet för och skapande av incitament för utveckling och kvalitet inom
statliga universitet och högskolor (ej längre högskoleenheter och friare benämning)
2. Införandet av fasta och entydiga regler för relationerna mellan staten och
fristående universitet och högskolor
3. Förändrat, icke-statligt, huvudmannaskap för vissa universitet och högskolor
Den borgerliga regeringens första förslag på högskoleområdet gällde dock en
omstrukturering av de centrala myndigheterna . UHÄ samt Utrustningsnämnden
för universitet och högskolor (UUH) lades ner. Det gjorde däremot inte
Forskningsrådsnämnden (FRN), vilket hade föreslagits i propositionen (prop.
1991/92:76). I stället bildades, förutom det redan nämnda utvärderingssekretariatet, ett verk för högskoleservice (VHS) samt Rådet för grundläggande
högskoleutbildning (sedermera Grundutbildningsrådet) och Rådet för forskning om universitet och högskolor. Dessa råd fanns tidigare inom UHÄ men
bildade fr.o.m. den 1 juli 1992 egna fristående myndigheter. VHS, som förutom
vissa myndighetsuppgifter (bl.a. uppföljning) också hade serviceuppgifter
gentemot lärosätena, övertog den centrala antagningen av studerande från
UHÄ och rollen som upphandlingsexpert från UUH. Samtidigt omvandlades
den tidigare besvärsnämnden för antagningsfrågor till en ny myndighet,
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Överklagandenämnden för högskolan. Den nya nämnden fick förutom de
besvärsärenden som gällde antagningsfrågor också överta de ärenden som
tidigare överklagats till regeringen.
Regeringens förslag om de nya myndigheterna förelades riksdagen redan under
hösten 1991 och föregrep därmed i viss mån de övriga förslag om styrsystemets
utformning som arbetades fram inom Utbildningsdepartementet under våren
1992. Detta förklarar varför de centrala myndigheternas roll och funktion,
enligt min mening, inte var helt genomtänkt. Bl.a. saknades en central tillsynsfunktion och det viktiga sambandet mellan uppföljning och utvärdering var
svårt att upprätta, då dessa uppgifter låg på olika myndigheter. Vidare var VHS
till sin konstruktion en svårhanterlig blandning av uppdragsmyndighet med
servicefunktioner gentemot lärosätena och central myndighet med sedvanliga
myndighetsuppgifter. Det var också på den punkten den socialdemokratiska
regering som senare tillträdde kom att göra sina första förändringar, i och med
att den hösten 1994 lät utreda frågan om en central myndighet med utökade
uppgifter (sedermera Högskoleverket).
Principerna för resurstilldelning var en integrerad del av
styrsystemet

Parallellt med remissbehandlingen av departementspromemorian Fria universitet och högskolor (Ds 1992:1) och Högskoleutredningens huvudbetänkande
Frihet Ansvar Kompetens (SOU 1992:1) pågick arbetet inom Utbildningsdepartementet med den principproposition som skulle föreläggas riksdagen
före sommaruppehållet. Arbetet koncentrerades framför allt på en diskussion
om vilka principer som skulle gälla för tilldelningen av resurser till grundutbildningen. Detta visade sig vara en oerhört besvärlig fråga att lösa och också
den fråga som de högskoleföreträdare som kontaktades underhand av utbildningsministern hade svårast att acceptera. I övrigt var högskoleföreträdarna mycket
positiva till de förändringar som föreslogs. Först när de fick klart för sig att det
hela måste betraktas som ett sammanhängande system – ett paket – accepterades om än motvilligt de ganska grovt skisserade principerna, som bl.a. innebar
att en del av resurserna till grundutbildning skulle baseras på i förväg kända
indikatorer på kvalitet. Ministern hade dessförinnan lovat att hela systemet för
tilldelning av resurser skulle utformas i nära samarbete med företrädare för
universitet och högskolor. Så kom också att ske inom ramen för den s.k.
Resursberedningen (dir. 1992:85), som började arbeta hösten 1992.
Arbete på många fronter

I juni 1992 förelades riksdagen principerna för 1993 års reform i propositionen
Universitet och högskolor– frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1). Denna innehöll,
förutom den tredelade strategi som nämnts ovan, dels ett förslag till ny
högskolelag, dels de viktigaste principerna för statsmakternas övriga styrning,
som den senare kom att utformas i högskoleförordningen och i principer för
tilldelning av resurser till såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning.
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Samtidigt med riksdagsbehandlingen av princippropositionen hösten 1992
pågick inom Utbildningsdepartementet ett intensivt arbete med den nya
högskoleförordningen. Den nya examensordningen, som utgjorde en bilaga till
förordningen, var speciellt arbetskrävande. Den innehöll målbeskrivningar för
tre generella examina och ett fyrtiotal yrkesexamina inom grundutbildningen.
Samtidigt var den central, då den utgjorde statsmakternas enda kvarvarande
styrmedel för innehållet i grundutbildningen.
Arbetet med att utforma systemet för resurstilldelning till grundutbildning
inleddes också i Resursberedningen, vilken var nära knuten till departementet.
Statssekreterare Bjarne Kirsebom var ordförande och i vanlig ordning ingick
sakkunniga från Utbildnings- och Finansdepartementen. Sekretariatet utgjordes av departementstjänstemän, vilket var en förutsättning för att de principer
som utarbetades inom beredningen direkt skulle kunna tillämpas i budgetarbetet.
För att diskutera dessa principer utanför Resursberedningens krets av högskoleföreträdare inbjöd departementsledningen samtliga högskoleledningar till en
hearing i januari 1993. Denna ersatte ett mer tidkrävande remissförfarande.
Mot detta förfarande riktades en del kritik, då det inte ansågs medge tillräcklig
tid för förankring och diskussion ute på lärosätena. Å andra sidan erbjöds på
detta sätt ett gemensamt diskussionstillfälle, då missförstånd kunde undanröjas
och olika åsikter kunde brytas mot varandra i ett givande och tagande.
Efter några smärre justeringar i Resursberedningens förslag kunde budgetarbetet slutföras inom Utbildningsdepartementet och resultatet i februari 1993
föreläggas riksdagen i propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop.
1992/93:169).
Det bör här framhållas att den expansion av grundutbildningen som statsmakterna beslutat om dels 1991, dels 1992 underlättade införandet av det nya
systemet för tilldelning av resurser till grundutbildningen, vilket byggde på
samma tilldelning till alla lärosäten för utbildning inom respektive utbildningsområde. Om inte de som annars förlorat resurser kunnat ges möjlighet att
behålla minst oförändrade resurser mot att de åtog sig ett större utbildningsuppdrag, hade tillämpningen av denna princip, som medförde tämligen stora
omfördelningar mellan de enskilda lärosätena, inneburit avskedande av personal och/eller uppsägning av lokaler. Sådana konsekvenser kunde tack vare
expansionen undvikas.
De viktigaste elementen i det nya styrsystemet var härmed på plats.
Formerna för återrapportering utvecklades

Inför budgetåret 1993/94 återstod att utforma dels den förordning, som skulle
styra lärosätenas återrapportering till regeringen – sedermera Förordningen om
redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153) – dels
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regleringsbrevet för budgetåret 1993/94. Slutligen skulle de förändringar som
statsmakterna beslutat om implementeras. Den frågan berörs sist i detta avsnitt.
En rad anslagsanknutna frågor fann sin lösning i nästa
budgetarbete

En rad frågor med anknytning till anslagssystemet återstod fortfarande att lösa,
nämligen
• lokalkostnaderna,
• hanteringen av anläggningstillgångar (inredning och utrustning),
• principerna för resurstilldelning till de konstnärliga och idrottsliga
utbildningarna,
• utformningen av kvalitetsdelen i resurstilldelningssystemet för grundutbildning,
• resultat- och aktivitetsrelaterad tilldelning till forskning och forskarutbildning samt
• den stora frågan om ett eventuellt gemensamt anslag för utbildning och
forskning.
Under hösten 1993 utarbetades förslag om samtliga de frågor med anknytning
till anslagssystemen som återstod – utom den om ett eventuellt gemensamt
anslag för utbildning och forskning – inom Resursberedningen och /eller inom
Utbildningsdepartementet. Således tillämpades de nya principerna om integrering av lokalkostnaderna och kostnaderna för anläggningstillgångar i ändamålsanslagen i budgetarbetet inför budgetåret 1994/95.
De nya principerna för resurstilldelning till de konstnärliga och idrottsliga
utbildningarna, som förelades riksdagen i propositionen Utbildning och forskning – Kvalitet och konkurrenskraft (prop. 1993/94:177), skulle däremot inte
komma att införas förrän den 1 juli 1995. De båda övriga förslagen i samma
proposition om den principiella utformningen av dels kvalitetsdelen i resurstilldelningssystemet för grundutbildning, dels den resultatrelaterade budgeteringen av en viss del av fakultetsanslagen tillstyrktes av riksdagen våren 1994.
Efter regeringsskiftet samma höst föreslog dock den socialdemokratiska regeringen i 1995 års budgetproposition att ingen av de godkända principerna skulle
börja tillämpas. En riksdagsmajoritet godkände dessa förslag våren 1995.
Implementeringen och uppföljningen startade tidigt

De negativa erfarenheter från införandet av 77 års reform som statssekreteraren
Bjarne Kirsebom ofta refererade till gjorde att han var mycket angelägen om att
implementering och uppföljning av denna reform skulle sättas igång tidigt och
med stor kraft. Med implementering avsågs de åtgärder som syftade till såväl
information om som förankring av de föreslagna förändringarna.
Förutom de tidigare nämnda underhandskontakterna med framträdande universitets- och högskoleföreträdare och arbetet i Resursberedningen startade en
noga utformad och påkostad informationskampanj om reformens syfte och
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innehåll, samtidigt som princippropositionen förelades riksdagen, dvs. i juni
1992. Bl.a. skickades en sammanfattning av propositionen hem till alla universitets- och högskolelärare. Utbildningsdepartementets politiker och tjänstemän
ställde också upp och informerade om och diskuterade reformen i både stora
och små sammanhang.
Förutom dessa allmänna informationsinsatser gjordes också mer riktade insatser
mot vissa nyckelgrupper i högskolesystemet. Redan tidigt under våren 1993
startade en seminarieserie för planerings- och ekonomiansvariga vid lärosätena.
Denna serie utvecklade sig till ett diskussionsforum med relativt goda möjligheter till insyn och påverkan. Senare på försommaren formaliserades
departementsledningens kontakter med högskoleledningarna till ett Akademiskt ledarskap, som vid regelbundna träffar erbjöd såväl tillfällen till informations- och erfarenhetsutbyte som möjligheter att ta del av relevanta erfarenheter
utanför sektorn, oftast från näringslivet.
Den politiska ledningen var emellertid också angelägen om att det skulle göras
mer systematiska uppföljningsstudier. Detta, enligt utbildningsminister Per Unckel,
för att bland annat så snart som möjligt och utan prestige rätta till det som inte
blev så bra vid det snabba införandet.
Under senvåren 1993 startade Resursberedningen sin uppföljning av införandet av i första hand systemet för resurstilldelning till grundutbildning.
Uppföljningen omfattade sex lärosäten av olika typ, som besöktes vid fyra olika
tillfällen i anslutning till det första budgetårets verksamhet. I juni 1994
redovisade beredningen lägesrapporten Iakttagelser under en reform (SOU
1994:80). Resursberedningens uppföljning avslutades i oktober 1994 med ett
seminarium med samtliga lärosäten. Till detta hade bl.a. utbildningsutskottets
ledamöter inbjudits. Seminariet finns stenografiskt dokumenterat under titeln
Effekter av det nya resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning.
I december 1993 tillkallade regeringen också en särskild utredare, Dan Brändström, för att göra en fristående uppföljning av 1993 års universitets- och
högskolereform. Avsikten var, enligt direktiven (dir. 1993:143), att studera hur
den nya friheten och det ökade ansvaret som kännetecknar reformen utnyttjats
av lärosätena under treårsperioden 1993/94–1995/96. Utredningen, som tog
namnet RUT -93, lämnade sitt slutbetänkande Reform och förändring (SOU
1996:21) i februari 1996.
Regeringsskiftet 1994 ledde till successiva förändringar av styrsystemet

Under hösten 1994 uppdrog den nytillträdande socialdemokratiska regeringen
åt RUT -93 att utreda förutsättningarna för att inrätta en ny central myndighet
för högskolesektorn (sedermera Högskoleverket) samt att göra en översyn av
reglerna för tillträde till högskolan. De olika regler som utvecklats vid olika
lärosäten upplevdes av många som alltför svåröverskådliga och orättvisa, en
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kritik som bl.a. hade artikulerats av SFS. RUT-93:s översyn ledde efter sedvanlig
behandling i regeringskansliet och riksdagen fram till de tillträdesregler som
kom att tillämpas för första gången vid antagningen höstterminen 1997. Inte
heller dessa regler har dock undgått kritik. En del regler om urvalsgrupper har
redan ändrats av Högskoleverket, medan andra upplevda orättvisor förefaller
svårare att rätta till. Denna fråga – som berör och upprör så många – tycks aldrig
kunna få någon helt tillfredsställande lösning i Sverige.
Hösten 1996 presenterades en budgetproposition inför budgetperioden 1997–
1999, som innebar förändringar i utbildningsuppdragens utformning. Dessa
förändringar, vars detaljutformning framgick först i regleringsbrevet för budgetåret 1997, innebär en starkare styrning från statsmakterna vad gäller såväl
dimensionering som inriktning av lärosätenas utbildningsutbud. Regeringen
skulle också, efter en kvalitativ prövning av Högskoleverket, besluta om vilka
högskolor som skulle ges rätt att kalla sig universitet.
RUT -93 fick också, i samband med att Resursberedningen entledigades i mars
1995, överta beredningens uppgift ”att överväga möjligheterna till en mer
gemensam anslagsform för den högre utbildningen och forskningen”. Detta uppdrag hade givits som en reaktion på Högskoleutredningens uppfattning att en
av de främsta orsakerna till den olyckliga klyftan mellan grundutbildning och
forskning/forskarutbildning var den uppdelning på separata anslag som infördes 1977. RUT -93:s förslag innebar att ett forskningsuppdrag skulle ges till
lärosätena, vari bl.a. åtagandet inom forskarutbildningen skulle anges. Kombinerat med de redan existerande utbildningsuppdragen skulle därmed – enligt
utredarens mening – själva medelsanvisningen inte längre vara någon central
fråga. Medlen borde kunna anvisas under ett samlat anslag till varje lärosäte.
Regeringen följde emellertid inte RUT -93:s förslag om ett gemensamt anslag
utan föreslog våren 1997 att separata anslag skall anvisas fortsättningsvis.
Huruvida den pågående parlamentariska utredningen Forskning 2000 (dir.
1997:67) kommer att behandla frågan om ett gemensamt anslag är fortfarande
en öppen fråga. Utredningens betänkande förväntas sent under 1998.
Ytterligare en fråga har varit aktuell under i stort sett hela 90-talet, nämligen
frågan om de statliga universiteten och högskolorna bör vara myndigheter eller
inte. Det har hävdats och hävdas alltjämt att just våra lärosäten är så speciella –
vad gäller såväl storlek och karaktär som kunskapsorganisation – att myndighetsformen inte passar dem. Därtill kommer att den faktiska myndighetsutövningen
är ytterligt begränsad.
Förslag om en egen offentligrättslig form för de statliga lärosätena lades av RUT
-93 och stöddes även av Förvaltningspolitiska kommissionen. Förslaget avfärdades av regeringen i propositionen propositionen Högskolans ledning, lärare
och organisation (prop. 1996/97:141, s. 15–17) med hänvisning till att dagens
myndighetsform är tillräckligt flexibel och formerna för styrning sådana att
universitet och högskolor bör kunna tillförsäkras tillräckligt goda förutsättningar för att bedriva verksamheten inom myndighetsformen.
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Propositionen förelades riksdagen i maj 1997 och innehöll förslag om högskolans ledning och lärarorganisation, om nya principer för tilldelning av resurser för
forskning och forskarutbildning samt om fakultetsnämndsorganisationen. Förslagen, som godkändes av riksdagen i oktober 1977 innebär bl.a. att samtliga
lärosäten fr.o.m. den 1 januari 1998 har fått externa styrelseordföranden. Vidare
genomförs fr.o.m. 1999 RUT-93:s förslag att anslag till forskning och forskarutbildning skall ges till fyra större vetenskapsområden i stället för till som i dag
till fakulteter. En mindre eller medelstor högskola skall också efter prövning av
Högskoleverket kunna tilldelas ett eller flera vetenskapsområden, vilket efter
anslagstilldelning ger dessa möjlighet att bedriva forskarutbildning och utfärda
doktorsexamina inom dessa områden. Slutligen skall de lektorer som uppfyller
behörighetskraven anställas som professor. Denna ordning kommer fr.o.m.
1999 att gälla för alla lärosäten, vilket innebär att Högskoleverkets prövningar
av inrättande av professurer vid mindre och medelstora högskolor då kommer
att upphöra.
I juni 1997 överlämnade Högskoleverket rapporten Uppföljning av resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning – ett regeringsuppdrag (1997:27
R). I rapporten föreslog verket att statsmakterna borde låta göra en översyn av
huruvida utbildningsområden är den lämpligaste grunden för resurstilldelning.
Det främsta skälet för detta förslag var att verket uppfattat att det fanns en risk
att nuvarande indelningsgrund för resurstilldelning skulle hindra den pedagogiska utvecklingen och förnyelsen av undervisningsmetoder. Vidare föreslog
verket att ersättningsbeloppen till de utbildningsområden som har den lägsta
per capita ersättningen skulle återställas till den ursprungliga nivån som gällde
vid införandet av systemet för resurstilldelning. Utöver den återställda basnivån
föreslogs att det humanistiska utbildningsområdet skulle ges en ytterligare
förstärkning för att möjliggöra en högre ersättning till språkutbildningar.
I den budgetproposition som presenterades för riksdagen i september 1997
fanns bl.a. förslag om forskarutbildningen och doktorandernas studiefinansiering.
Däremot föreslogs inga ändringar beträffande resurstilldelningssystemet för
grundutbildning.
Andra länder har utvecklat liknande styrsystem

Att idéerna för förändring av den svenska högskolan styrning varit ungefär
desamma oberoende av politikernas partitillhörighet framstår kanske inte som
så märkligt om man vet vad som hände i andra länder under samma tid. Även
i Norden, Västeuropa i övrigt och i flera andra OECD-länder växte medvetenheten om att de offentliga resurserna var begränsade, samtidigt som tilltron till
utbildningens och forskningens tillväxtbefrämjande kraft blev allt starkare. Att
de konkreta åtgärderna som vidtogs i respektive land inte alltid var desamma
berodde i huvudsak på att utgångslägena var olika.
De olika högskolesystemen såg olika ut och omfattningen av den statliga
styrningen varierade i hög grad mellan länderna. Ländernas olika utgångslägen
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kan bäst illustreras med jämförelsen mellan de svenska och brittiska systemen.
Medan vi i Sverige decentraliserade vårt system kraftigt, upplevde engelsmännen att deras system centraliserades av statsmakterna. En jämförelse mellan de
två systemen visar dock att de nu ligger betydligt närmare varandra än tidigare.

Mål- och resultatstyrning hade införts i statsförvaltningen
Förvånansvärt stor okunskap inom stora delar av regeringskansliet

De principer för mål- och resultatstyrning som i dag gäller för hela den svenska
statsförvaltningen utvecklades inom dåvarande Civildepartementet och Riksrevisionsverket (RRV) under 1980-talet och beslutades av riksdagen våren 1988
(FiU 1987/88:30, rskr. 1987/88:394). Även om det kan låta underligt vågar jag
påstå att den största okunskap – alternativt ointresse eller ibland t.o.m. ovilja –
rådde om dessa generella principer och tillämpningen av dem i stora delar av
regeringskansliet i början av 1990-talet. Åtminstone var detta fallet beträffande
Utbildningsdepartementet. En del av skälen för detta framgår av nästa avsnitt.
Bland de planerande administratörerna på lärosätena var kunskapen om de nya
styrformerna i alla fall långt större. I slutet av 1980-talet påbörjades under
UHÄ:s ledning ett ambitiöst utvecklingsarbete om de återrapporteringskrav
som skulle komma att ställas på högskoleenheterna som en följd av de nya
principerna för styrning.
Kunskapen och intresset bland olika högskoleledningar varierade säkert, men
det är nog ett inte alltför djärvt påstående att hävda att mål- och resultatstyrningens principer var alltför abstrakta för att kännas riktigt relevanta för de
flesta rektorer och även för många av förvaltningscheferna. Motsvarande kan
säkert gälla andra myndighetschefer, bl.a. beroende just på fackdepartementens
ointresse/ovilja/oförmåga att anpassa de generella principerna till sina respektive sektorer.
Statsmakternas förmåga att formulera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål för
de olika offentliga verksamheterna har, med några enstaka undantag, varit
mycket outvecklad. Detta och annan kritik mot regeringskansliets tillämpning
av principerna för mål- och resultatstyrning framförs i Förvaltningspolitiska
kommissionens slutbetänkande I medborgarnas tjänst (SOU 1997:57). För
högskoleområdets del anser jag att den kritiken främst kan riktas mot hur de
kortsiktiga målen i de årliga regleringsbreven formulerats. Härtill kan läggas
iakttagelsen att det också verkar tveksamt om Utbildningsdepartementet – av
olika skäl – är berett att ta till sig den omfattande återrapportering som lärosätena
lämnar varje år i sina årsredovisningar. Härtill kommer Högskoleverkets årsrapport och andra uppföljnings- och utvärderingsrapporter. En utvidgad budgetdialog mellan departementet och lärosätena skulle eventuellt kunna bidra till en
större ömsesidig förståelse för såväl politikens som akademins villkor.
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1993 års reform stämmer trots allt med de generella principerna

De förändringar av styrsystemet för högre utbildning och forskning som
beskrivits i föregående avsnitt är – paradoxalt nog – ändå ett bra exempel på en
anpassning av de generella principerna för mål- och resultatstyrning till en viss
sektors speciella förutsättningar. Att detta kunde ske trots attityderna inom
Utbildningsdepartementet är möjligen inte lika förvånande som det i förstone
kan te sig, om man beaktar att Finansdepartementets tjänstemän godkände –
och i det avgörande inledningsskedet faktiskt också var pådrivande – i förändringsarbetet.
Det är däremot helt klart att varken den socialdemokratiska eller den moderata
departementsledningen själva beskrev de principer de förordade som exempel
på mål- och resultatstyrning. Begreppet ”mål” användes visserligen av båda
regeringarna i propositions- och lagtexter, men själva ordet ”styrning” var
absolut tabu för den borgerliga regeringen, som inte ville ge intryck av att
statsmakterna skulle styra lärosätena. Hela grundidén var ju att statsmakterna
skulle ge dem frihet. De styrinstrument som man behöll och i vissa fall införde
ville man inte benämna så i propositionstexter. För dessa användes i stället
beteckningar som ”ramar” och ”övergripande principer/regelverk”. Däremot
använde man gärna ordet ”resultat”, främst i anslutning till olika system för
resurstilldelning. Ambitionen vid utformningen av dessa system var att dessutom att åstadkomma automatiskt verkande och i förväg kända principer för
resurstilldelningen, för att undvika att denna skulle bli beroende av framtida
politikers (av alla partikulörer) godtycke.
Ytterligare ett exempel på den borgerliga, eller snarare moderata, grundinställningen var den motsträvighet som Per Unckel visade vid utformningen
av Förordningen av redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
(1993:1153). Han ansåg att den nödvändiga återrapporteringen av verksamheten inte borde bygga på alltför mycket statistikinsamling, i alla fall inte på
individnivå, främst av integritetsskäl. Att den slutliga utformningen blev som
den blev och därmed tillåter olika typer av nettoberäkningar samt andra
sammanställningar och bearbetningar på nationell nivå, var helt och hållet de
envisa ansvariga tjänstemännens förtjänst.
Bristande implementering bidrog till missförstånd hos RRV

I detta sammanhang bör kanske framhållas att revisorerna inom RRV:s
effektivitetsrevision inte alltid bidragit till att hos högskoleledningarna förbättra ryktet för mål- och resultatstyrningen. Den stundom mycket fyrkantiga
inställning som inledningsvis – enligt många vittnesbörd från högskolehåll –
alltför ofta präglade RRV:s granskning av resultatredovisningarna i lärosätenas
årsredovisningar bidrog inte på ett positivt sätt till att upprätthålla respekten för
denna form av styrning.
En förklaring till revisorernas bristande förståelse för sektorns speciella återrapporteringskrav och deras roll i styrsystemet är att Utbildningsdepartementet
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underskattade behovet och omfattningen av den nödvändiga förankringen av
och informationen om förändringarna inom RRV. Men den berodde också på
ett sviktande intresse från RRV:s sida för att redan på ett tidigt stadium delta i
förändringsarbetet. RRV avböjde Utbildningsdepartementets erbjudande att
ingå i en av Resursberedningens expertgrupper, den s.k. Tekniska gruppen, och
hänvisade till tidsbrist på grund av att den nya redovisningsmodellen skulle
införas i hela statsförvaltningen. Så småningom har dock revisorernas attityder
kommit att påverkas mot ett mer rimligt förhållningssätt vad gäller utformningen av resultatredovisningen.
Frågan om behovet av kostnadsuppföljningar per utbildningsområde inom
grundutbildningen kvarstår dock som en symbol för att ”högskolefolket” och
”finans-/RRV-folket” ännu inte uppfattar styrsystemet på riktigt samma sätt.
Den intresserade läsaren hänvisas i denna fråga till Högskoleverkets rapport
Uppföljning av resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning
(1997:27 R).

Jämförelse mellan 1977 och 1993 års styrsystem
Grundutbildningen har styrts mer än forskning och forskarutbildning

Både 1977 och 1993 års styrsystem, som anger hur statsmakterna ville styra
högskolesystemet, avsåg huvudsakligen hur styrningen av den grundläggande
högskoleutbildningen skulle ske. Varför forskningen och forskarutbildningen
inte har ägnats politikernas principiella omsorg i samma utsträckning som
grundutbildningen är inte helt lätt att förstå. Möjligen skulle de olika inställningarna kunna förklaras med att dessa båda verksamheter hittills har uppfattats
som mer inomvetenskapliga och därmed inte skall styras av politiska hänsyn.
Denna uppfattning har dock under senare år blivit alltmer omstridd – i och med
diskussionen som uppstod i samband med införandet av den s.k. tredje
uppgiften i högskolelagen, då även forskningens nyttoaspekter kommit i fokus.
Från regelstyrning till målstyrning, från ”input” till ”output”

Den omfattande regleringen från 1977 ersattes med betydligt färre regler. I
stället för att statsmakterna reglerade vilka utbildningar som skulle inrättas, hur
de skulle organiseras och vilket innehåll de skulle ha, övergick statsmakterna till
att fastställa såväl långsiktiga som kortsiktiga mål för verksamheten. De
övergripande och långsiktiga målen i 1993 års styrsystem återfinns i det inledande
kapitlet till högskolelagen och i examensordningen som är en bilaga till
högskoleförordningen. I den nionde paragrafen i första kapitlet av lagen
formuleras det generella målet för all högskoleutbildning, och i examensordningens examensbeskrivningar formuleras de specifika målen för respektive
examen.
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De kortsiktiga målen formuleras i det årliga regleringsbrevet. För grundutbildningen ställs t.ex. krav på antal avlagda examina och vissa särskilda åtaganden
i det s.k. utbildningsuppdraget. För forskning och forskarutbildning har under
senare år motsvarande typer av mål förts in, t.ex. beträffande andelen kvinnor
bland nyrekryterade professorer och antalet avlagda doktorsexamina inom olika
fakulteter.
De beslut som statsmakterna tidigare fattade om utbildningsutbudets inriktning och dimensionering samt inrättande och tillsättande av professurer har
decentraliserats till varje lärosäte inom ramen för givna resurser. En konsekvens
av decentraliseringen är att resurserna inte längre tilldelas efter sektors- eller
fakultetsvisa bedömningar av behoven av utbildning och forskning utan per
lärosäte.
I stället för att basera resurstilldelningen på planerad verksamhet, t.ex.
nybörjarplatser inom grundutbildningen, skulle resurstilldelningen göras utifrån de resultat som lärosätet uppnår. Den resultatbaserade tilldelningen kan
antingen vara direkt och automatiskt verkande, såsom inom grundutbildningen,
eller mer indirekt, genom att kommande års uppdrag baseras på en bedömning
av tidigare års resultat, såväl i kvantitativa som kvalitativa termer, dvs. vad som
framgår av uppföljning och utvärdering.
Den enhetliga modellen för den statliga svenska högskolan ersattes med ett stort
och differentierat utbud, där såväl statliga universitet och högskolor som
stiftelsehögskolor och enskilda utbildningsanordnare skulle konkurrera om
studenter och forskningsresurser. För att stimulera tillkomsten av enskilda
utbildningsanordnare krävdes dock tydliga spelregler för godkännande av och
ekonomiskt stöd från staten.
Skillnaderna mellan de båda styrsystemen kan sammanfattas i följande enkla
figur:
1977 års styrsystem:

1993 års styrsystem:

• Regelstyrning

• Avreglering & Målstyrning

• Detaljstyrning av statsmakterna

• Decentralisering till lärosätena

• Resurser styrdes mot yrkesutbildningssektorer & fakulteter

• Resurser styrs mot de olika
universiteten och högskolorna

• Resurser beroende av ”input”

• Resurser beroende av ”output”

• Enhetligt system med statliga
högskoleenheter = Högskolan;
få enskilda utbildningsanordnare
(oreglerat)

• Konkurrens mellan lärosäten;
stiftelsehögskolor samt tydliga
spelregler för enskilda utbildningsanordnare tillkom

(OH-bild 3)
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1993 års reform infördes snabbt

Ytterligare en skillnad mellan de två reformerna är att 1993 års reform
förbereddes och genomfördes mycket snabbt. Den ansvariga ministern, Per
Unckel, förklarade själv den stora brådskan med taktiska skäl. Hans uppfattning
var att om man skulle göra stora förändringar så måste man agera snabbt. Annars
hinner olika slag av oppositioner vakna och gå till motoffensiv och då blir
resultatet bara dåliga kompromisser.
Härtill kan läggas dels att marken var väl förberedd genom den successiva
decentralisering av befogenheter som gjorts till lärosätena under 1980-talet, dels
att de förändringar som genomfördes 1993 just hade karaktären av avreglering
och fortsatt delegering av beslutanderätten till universitet och högskolor.
Eftersom statsmakterna lämnade ifrån sig stora delar av sin beslutsmakt till
lärosätena fanns ju inte så mycket att utreda. Att den nya ordningen utöver frihet
för universiteten och högskolorna också innebar ett stort ansvar för dem
poängterades – som jag nu ser det – tyvärr inte alls lika tydligt i reformens olika
dokument, även om så ofta skedde muntligt.
Stor enighet om huvudprinciperna

En annan stor skillnad var att besluten om 1993 års reform fattades av en
praktiskt taget enig riksdag, vilket naturligtvis är en stor fördel för verksamheter
som är av så långsiktig och komplex karaktär som högre utbildning och
forskning. Inrättandet av de s.k. stiftelserna – forskningsstiftelserna och stiftelsehögskolorna AB Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping –
utgjorde ett, men viktigt undantag i detta avseende, vilket gjorde att denna fråga
kom att prägla den utbildningspolitiska debatten efter regeringsskiftet hösten
1994.
Ytterligare en skillnad var att förändringarna denna gång infördes med de
berördas – högskoleledningars, lärares och studenters – tillstyrkande.
Därmed borde egentligen optimala förutsättningar föreligga för att bedriva den
framtida verksamheten inom den allt viktigare och allt större högskolesektorn.
Huruvida det förhåller sig på det viset är fortfarande en öppen fråga som den här
skriften inte har ambitionen att försöka besvara. Man kan å ena sidan konstatera
att den nuvarande socialdemokratiska politiska ledningen i Utbildningsdepartementet – utbildningsminister Carl Tham, statssekreterare Göran Löfdahl
och biträdande statssekreteraren Carl Lindberg – vid upprepade tillfällen
samtliga deklarerat att de står bakom de principer som infördes i och med 1993
års reform, vilket inte ter sig speciellt anmärkningsvärt med tanke på att
huvudinriktningen i reformen angavs av en tidigare socialdemokratisk regering.
Å andra sidan kan en del av de ändringar som de vidtagit i styrsystemet, t.ex.
ansvaret för utformningen av tillträdesreglerna, innehållet i och utformningen av
utbildningsuppdragen, inrättande av vissa professurer, tolkas som en viss återgång
till ett mer centralstyrt högskolesystem.
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Beskrivning av dagens styrsystem

Därför ser styrsystemet ut som det gör
Kraven på effektivitet ledde till avreglering, decentralisering och
fler incitament

En grundläggande utgångspunkt för det förändringsarbete som inleddes i
början av 1990-talet var att de resurser som statsmakterna anslog till högskoleverksamheten måste användas effektivare.
Denna utgångspunkt speglas i styrsystemet på följande två sätt:
1. Genom att decentralisera flera av de beslut som tidigare fattats av statsmakterna till lärosätena skulle besluten bättre kunna anpassas till verksamhetens
speciella krav. Detta borde leda till att resurserna skulle kunna utnyttjas
bättre.
2. Genom att lärosätena fick olika typer av incitament skulle de utnyttja
resurserna på ett bättre sätt.
Decentraliseringen av beslutsfattandet har medfört dels att den rättsliga regleringen avskaffats eller förenklats, t.ex. vad gäller institutionell organisation och
studieorganisation, dels att andra typer av statsmaktsbeslut delegerats till
lärosätena, t.ex. om utbildningsutbudet samt inrättande och tillsättning av
professurer.
Statsmakterna anger i högskolelag och förordningar vissa reglerade gränser
inom vilka lärosätenas beslut får fattas. Skälen för den kvarvarande rättsliga
regleringen angavs (i prop. 1992/93:1, s. 2) vara:
• grundläggande garantier för det kritiska tänkandet och den fria forskningen
• rättssäkerheten för enskilda studenter och lärare
• fungerande former för kvalitetssäkring
• funktionella beslutsformer och ett tydligt ledningsansvar
• undantag från annan lagstiftning för att medge ett smidigare och till
verksamheten mer anpassat arbetssätt
• klara och grundläggande mål för verksamheten
Tillsyn, samordning och återrapportering följer av avreglering och
decentralisering

Genom avregleringen fick lärosätena ett ansvar för att utforma egna interna
regelverk. Vid flera tillfällen efter reformen ifrågasatte dock SFS lämpligheten
i dessa och lärosätens sätt att tillämpa det centrala regelverket. Riksdagens
revisorer pekade också på behovet av central tillsyn. Sammantaget ledde dessa
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synpunkter till att Högskoleverket, som tillkom 1995, som en av sina huvuduppgifter fick i uppdrag att utöva tillsyn över de statliga lärosätena.
Decentraliseringen av olika typer av ansvar medför ett behov av samordning.
Redan från början hade VHS i uppdrag att svara för den samordnade antagningen, högskoleprovet och det gemensamma universitetsdatornätet, SUNET.
Högskoleverket, som övertog de båda senare uppgifterna, fick också en ny
samordnande uppgift: att svara för studieinformationen. Verkets uppdrag var
att utforma en samordnad studieinformation för de blivande studenterna, som
var överskådlig och neutral. Senare har verket fått andra samordnande uppgifter.
Andra typer av decentralisering, t.ex. av besluten om utbildningsutbud och
inrättande av professurer, ställer krav på återrapportering, inte bara direkt från
lärosätena utan också samlat på nationell nivå. VHS tilldelades från början den
uppföljningsuppgift som sedermera övertogs av Högskoleverket.
Resultatbaserad resurstilldelning kräver återrapportering och
kvalitetssäkring

Incitamenten till ett bättre resursutnyttjande kan i det gällande styrsystemet
främst återfinnas i systemet för tilldelning av resurser till grundutbildningen.
Skillnaden mot den tidigare resurstilldelningen består i att lärosätena numera
tilldelas resurser baserade på hur många studenter som verkligen registrerats och
de studieprestationer dessa utfört. Tidigare tilldelades de medel för de studenter
som statsmakterna planerade skulle antas till olika utbildningar. Att anslaget till
grundutbildning numera också innehåller resurserna för lokaler samt inredning
och utrustning bör också bidra till att varje lärosäte från tid till annan skall
kunna utnyttja samtliga resurser på ett effektivt sätt.
Däremot saknas – efter det att riksdagen ändrade sig våren 1994 – motsvarande
incitament i resurstilldelningen till forskning och forskarutbildning, åtminstone vad gäller de resurser som tilldelas lärosätena direkt. Övriga forskningsresurser, s.k. externfinansierade projektmedel, måste dock oftast sökas i konkurrens med andra forskare, från EU, forskningsråd och motsvarande. Eftersom
den externfinansierade forskningen ofta har större omfattning än den anslagsfinansierade innebär detta, att statsmakternas direkta styrmöjligheter av forskningen är starkt begränsade.
Speciellt det prestationsrelaterade resurstilldelningssystemet för grundutbildningen har väckt frågan om det inte finns en risk att kvaliteten urholkas
när statsmakternas tilldelning baseras på antalet registrerade studenter och deras
prestationer. Kvalitet kan i detta sammanhang tolkas som både bredd och djup
i lärosätenas utbildningsutbud samt de krav som gäller för godkänt i enstaka
kurser och delmoment.
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För att möta denna invändning har statsmakterna dels ställt krav på återrapportering om verksamheten både från lärosätena i årsredovisningarna och
från VHS/Högskoleverket, dels i regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 krävt
att varje lärosäte skulle upprätta och ta i bruk ett kvalitetssäkringsprogram. Det
senare döptes våren 1994 om till kvalitetsutvecklingsprogram för att markera
det dynamiska förhållningssätt som är nödvändigt för varje lärosäte som vill
behålla sin konkurrenskraft. Samtidigt beslutade riksdagen att resurstilldelningssystemet för grundutbildning skulle innehålla en del som baserades på Kanslersämbetets bedömningar av lärosätenas kvalitetsutvecklingsarbete. Efter
regeringsskiftet ändrades denna princip av riksdagen våren 1995. Riksdagen
godkände då att bedömningarna inte längre skulle ligga till grund för den
direkta resurstilldelningen, men däremot utgöra underlag för statsmakternas
beslut om kommande utbildningsuppdrag.
Utbyggd och utvecklad högskolesektor skulle öka Sveriges
konkurrenskraft

Såväl den socialdemokratiska som den borgerliga regeringen utgick ifrån att
utbildning och forskning bidrar till tillväxten i samhället och därmed till
Sveriges konkurrenskraft. Ambitionen är därför och har så varit under hela 90talet att
1. öka antalet högskoleutbildade,
2. höja kvaliteten inom utbildning och forskning,
3. öka antalet studenter inom naturvetenskap och teknik.
Ökad grundutbildning kräver också kvalitetssäkring

Antalet högskoleutbildade har successivt ökat genom en rad olika beslut ända
sedan beslutet i riksdagen våren 1991. Än så länge har antalet examinerade inte
ökat, men det sammanhänger dels med den naturliga tidsmässiga eftersläpningen,
dels med de olika examinationsbegrepp som gäller före respektive efter 1993 års
reform. Framför allt beror det dock på att olika utbildningar har förlängts.
Antalet nybörjare har ökat, men mest har antalet helårsstudenter ökat, med mer
än 50 procent under 90-talet.
Att antalet helårsstudenter har ökat så markant beror således till stor del på att
statsmakternas ambition att höja kvaliteten på de högskoleutbildade i Sverige
genom att förlänga olika utbildningar har lyckats. Den nya fyraåriga magisterexamen är det främsta konkreta resultatet, men många vårdutbildningar och
ingenjörsutbildningar har förlängts för att de svenska utbildningarna skall
kunna vara konkurrenskraftiga, främst inom EU.
En rad andra kvalitetssäkrande åtgärder har också vidtagits, såsom Kanslersämbetets, numera Högskoleverkets, utvärderingar och examensrättsprövningar.
Dessa är huvudsakligen kontrollinriktade men är till viss del också utvecklingsinriktade.
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Höjd kvalitet kräver utvecklingsinsatser och stimulansåtgärder

Bland de mer utvecklingsinriktade åtgärderna återfinns lärosätenas program för
kvalitetsutveckling och Kanslersämbetets, numera Högskoleverkets, bedömningar av dessa samt Grundutbildningsrådets stimulansåtgärder. Till detta kan
läggas de olika resursförstärkningar som statsmakterna tillfört lärosätena för att
stärka kvaliteten i något specifikt avseende. Tillskotten av medel har oftast varit
tillfälliga, någon gång permanenta. På senare tid har dessa insatser ofta avsett
olika åtgärder för att förbättra jämställdheten.
Studenternas intresse för naturvetenskap och teknik behöver
stimuleras

Ambitionen att öka studenterna inom naturvetenskap och teknik har lett till en
rad olika stimulansåtgärder från statsmakternas sida. T.ex. gavs Skolverket och
VHS (senare Högskoleverket) 1993 i uppdrag att genomföra ett femårigt
projekt för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik, det s.k. NOTprojektet. Grundutbildningsrådet har fått särskilda medel för att anpassa
framför allt de tekniska utbildningarna till kvinnors krav. Lärosätena tilldelades
under flera år särskilda resurser för att kunna åta sig det s.k. basåret, som är en
ettårig förutbildning för dem som saknar behörighet till naturvetenskapliga
eller tekniska utbildningar. Till sådana utbildningar, s.k. NT-utbildningar, har
också den som är mellan 28 och 48 år och som förvärvsarbetat i minst fem år,
dels kunnat få särskilt vuxenstudiestöd, dels kunnat antas i särskild ordning.
Sammanfattande skiss över utvecklingen av styrsystemet

Den beskrivning av utvecklingen av det nuvarande styrsystemet som har gjorts
ovan kan förenklat sammanfattas i nedanstående skiss:
Avreglering
1. Effektivisering

Decentralisering
Incitamentsstruktur

Tillsyn
Samordning
Återrapportering
Kvalitetssäkring

Utbyggnad
Kvalitetsutveckling
2. Ökad konkurrenskraft

Höjd kvalitet
Stimulansåtgärder
Fler stud. inom NoT

(OH-bild 4)
Till vänster anges statsmakternas krav och förväntningar på högskolesektorn. I
mitten anges de styrmedel utbildningspolitikerna ville anvisa för att möta dessa
krav och förväntningar. Slutligen anges till höger de inslag i styrsystemet som
utvecklats successivt av statsmakterna för att komplettera de primära styrmedlen.
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Detta beslutar statsmakterna om
Så fördelas ansvaret mellan regering och riksdag

Med statsmakterna brukar avses regering och riksdag. Båda har ett ansvar för
styrningen av den högre utbildningen och forskningen. Detta ansvar avser
dels utformningen av styrsystemet, dvs. de regler och principer som utgör
ramarna för myndigheternas – lärosätenas och andra myndigheters –
verksamhet,
dels den löpande tillämpningen av detta styrsystem.
Redan i skolan lärde vi oss om det svenska folkets urgamla rätt att sig självt
beskatta. Detta sker med hjälp av folkets valda ombud – våra riksdagsledamöter
– som förutom att besluta om den årliga budgeten också har att stifta lagar.
Förslagen till budget lämnas till riksdagen av regeringen i den årliga budgetpropositionen, numera i mitten av september. Dessförinnan har riktlinjerna för
de 27 olika utgiftsområdena inom statsbudgeten förelagts riksdagen redan i
april i vårpropositionen, den s.k. VÅP:en. Utbildning och forskning utgör
sedan 1997 ett utgiftsområde, i vilket Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) dock
inte ingår. Lagförslag och andra viktiga principiella riktlinjer som regeringen vill
ha godkända av riksdagen kan lämnas när som helst under året i s.k. särpropositioner.
Innan riksdagen i plenum tar ställning till regeringens förslag remitteras
ärendena till ett (eller ibland flera) utskott för beredning. Alla frågor om högre
utbildning och forskning, utom studiestödsfrågor, bereds av utbildningsutskottet (UbU). Utskottets förslag till riksdagsbeslut formuleras i ett betänkande, som föreläggs kammaren för beslut. Oftast – men inte alltid – beslutar
kammaren i enlighet med utskottets förslag. Kammarens ställningstagande
framgår av den riksdagsskrivelse som tillsammans med proposition och utskottsbetänkande utgör riksdagstrycket. Den som vill veta vad riksdagen beslutat i en fråga måste således läsa alla tre dokumenten, vilka utgör riksdagstrycket.
Detta beslutar riksdagen om när det gäller högskolepolitiken

Efter förslag från regeringen beslutar riksdagen om följande ärenden:
• Högskolelagen och andra lagar, t.ex. Lag om tillstånd att utfärda vissa examina
• Principerna för tilldelning av resurser till grundläggande högskoleutbildning samt till forskning och forskarutbildning
• De årliga anslagen till universitet och högskolor samt till forskningsråd och
andra myndigheter – anslagsbeloppen och deras användning, bl.a. genom
godkännande av utbildningsuppdragens inriktning
• Planeringsförutsättningar för efterföljande två år
• Inrättandet av nya högskolor
(OH-bild 5)
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Varför finns det en högskolelag och vad innehåller den?

När dåvarande regeringen i juni 1992 förelade riksdagen den nu gällande
högskolelagen, anförde föredragande statsrådet i propositionen Universitet och
högskolor – Frihet för kvalitet:
”Ett högskoleväsende som har stat eller kommun som huvudman kräver
från strikt konstitutionell synpunkt inte någon reglering i lag. Med tanke
på att de statliga universiteten och högskolorna är skattefinansierade samt
deras betydelse för landet bör emellertid de grundläggande målen och
villkoren för verksamheten fastläggas av riksdagen. Detta sker enklast och
tydligast i form av en lag, högskolelagen.” (prop. 1992/93:1 s. 25)
I högskolelagen (1992:1434) anges således de grundläggande målen och
förutsättningarna för utbildning och forskning. I det inledande kapitlet anges
huvuduppgifterna – utbildning respektive forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete – och sambanden dem emellan,
liksom det nyligen tillkomna kravet att lärosätena skall samverka med det
omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Det senare har slarvigt
kommit att kallas för ”den tredje uppgiften”. Detta är dels formellt felaktigt, då
denna uppgift inte numrerats i lagen, dels ger det intryck av att dessa krav skulle
vara skilda från de två huvuduppgifterna. I lagens inledande kapitel ställs också
krav på kvalitet och effektivitet i verksamheten. Vidare anges att jämställdhet
alltid skall iakttas och främjas och att förståelsen för andra länder och internationella förhållanden skall främjas.
Det skulle leda alltför långt att här beskriva hela innehållet i lagen, men några
av de viktigaste punkterna är följande:
• Forskningens frihet
• Grundläggande mål för högskoleutbildning, såväl för den grundläggande
högskoleutbildningen som för forskarutbildningen
• Regler om vem som beslutar om vilka examina som får avläggas och var
• Regler för kommuners och landstings högskoleutbildningar
• Vissa frågor om de statliga universitetens och högskolornas organisation
• Vissa regler om professorers och andra lärares anställning
• Övergripande bestämmelser om tillträde, studentsammanslutningar, avstängning och avskiljande
Av alla de ovan uppräknade bestämmelserna återges här endast paragrafen med
de grundläggande målen för högskoleutbildning i lagens första kapitel, just för
att den innehåller den avgörande definitionen av vad som är att betrakta som
högskolemässig utbildning:
”9 § Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper
och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa
kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser.
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Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande
högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att
självständigt kunna bedriva forskning.”
(OH-bild 6)
Riksdagen beslutar om nya högskolor

Av högskolelagen framgår att det är riksdagen som beslutar om vilka statliga
högskolor som skall finnas (2 kap. 1 §). De är f.n. 34 stycken, varav 10 har rätt
att utfärda doktorsexamen och har en sådan bredd att de har givits rätten att
kalla sig universitet. Riksdagen har därutöver beslutat om ny högskola i Malmö
(fr.o.m. den 1 juli 1998). En självständig högskola kommer troligen att inrättas
på Gotland från samma datum.
Härtill kommer ett hastigt minskande antal landstingskommunala vårdhögskolor. Alltfler landsting har nämligen under senare år slutit avtal med en
statlig högskola om att den på uppdrag av landstinget skall bedriva medellånga
vårdutbildningar.
I dag har elva högskolor med enskild huvudman tillstånd att utfärda en eller flera
högskoleexamina. Detta har de fått efter prövning av Kanslersämbetet eller
Högskoleverket och beslut av regeringen. Övriga villkor, t.ex. villkor för
eventuella statsbidrag framgår oftast av avtal som slutits mellan regeringen och
huvudmannen i fråga. Motsvarande avtal finns även med de s.k. stiftelsehögskolorna, Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping, som fram till den 1 juli 1994 var statliga högskolor, men som efter
riksdagens godkännande då ombildades till stiftelsehögskolor.
Principerna för tilldelning av resurser till utbildning och forskning

Varje statligt lärosäte tilldelas ett ramanslag för grundutbildning. De tio
lärosätena med fakultetsorganisation får också ett eget ramanslag för forskning
och forskarutbildning, ett fakultetsanslag. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
har dock ett gemensamt anslag för utbildning och forskning. För övriga
högskolor finns ett gemensamt anslag för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, där varje högskola disponerar varsin anslagspost.
Respektive anslag skall täcka alla typer av kostnader som kan uppstå i verksamheten, dvs. även kostnader för lokaler och lånekostnader för anläggningstillgångar (inredning och utrustning). Numera görs ingen löneomräkning i
efterhand, då utrymme för sådana ökningar har beräknats inom anslaget.
Utrymmets storlek anges explicit i varje budgetproposition. Då vare sig priseller lönehöjningar är helt kända i förväg, får det angivna utrymmet mer
betraktas som ett ramutrymme, inom vilket lärosätena får träffa sina löneavtal
och inrymma sina övriga ökade kostnader.
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Lärosätenas fakultetsanslag är indelade i anslagsposter för varje fakultet eller
motsvarande och en post för lokalhyror m.m. Under varje fakultetspost anges
det lägsta belopp som skall användas för studiefinansiering inom forskarutbildningen. Fr.o.m. 1999 kommer forskningsanslagen att delas in i maximalt fyra
vetenskapsområden – humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt – vilket är en mer övergripande indelning än de
nuvarande fakulteterna.
Anslaget för grundutbildning består av ett takbelopp och oftast ett belopp som
täcker de särskilda åtaganden som lärosätet har. Inom ramen för takbeloppet
skall lärosätet vid budgetårets slut avräkna den sammanlagda ersättningen för
sina registrerade studenter och de helårsprestationer dessa åstadkommit (samtliga presterade poäng delat med 40 poäng; det senare är vad en student med
normal studietakt kan prestera under ett år). Inför varje budgetår fastställer
riksdagen de belopp som gäller för per capita ersättningarna inom de olika
utbildningsområdena.
Grundutbildningsanslaget betalas ut till lärosätet med en tolftedel varje månad.
Detsamma gäller forskningsanslaget. Till skillnad från vad som gäller för den
övriga statsförvaltningen avräknas samtliga anslag vid varje månadsutbetalning
till lärosätets räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Detta innebär att ett
lärosätes anslagsintäkter är skilda från dess kostnader. Intäkterna till grundutbildningen, dvs. anslagsbelastningen, kan dock slutligt fastställas först när
antalet studenter och prestationer har redovisats vid budgetårets slut.
För en mer utförlig beskrivning av systemet för tilldelning av resurser till den
grundläggande utbildningen, vilket infördes i sina huvuddelar den 1 juli 1993,
hänvisas till Bilaga 2.
Riksdagen anvisar medlen till enskilda och kommunala utbildningsanordnare
under ett samlat anslag med anslagsposter för var och en av dem. Landstingen
erhåller för de kommunala vårdutbildningarna ett bidrag som endast täcker en
del av kostnaderna och som beräknats utifrån det antal studenter som registrerats närmast föregående läsår. Ersättning för de enskilda utbildningsanordnarna
erhålls i enlighet med respektive avtal, som dock oftast utgår från samma
principer som det system som gäller för de statliga lärosätena.
Riksdagen anvisar medel varje år, men ger planeringsförutsättningar för ytterligare två år

Riksdagen anvisar medel – anslag – varje budgetår och anger till vilka ändamål
medlen anslås. Sedan den 1 januari 1997 tillämpas kalenderbudgetår. Avgörande för hur stora anslag lärosätena, forskningsråden och de övriga myndigheterna kan få varje budgetår är naturligtvis de övergripande politiska prioriteringar
som statsmakterna gör. Resurstillskott kan tillföras, men besparingar kan också
göras, ibland samtidigt även om det i förstone låter underligt. Så har varit fallet
i högskolesektorn, där den renodlade expansionen av grundutbildningen under
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90-talets första år fr.o.m. budgetåret 1995/96 t.o.m. budgetåret 1998 kombinerats med en öppet redovisad besparing på ca tio procent. Denna besparing har
gjorts såväl på ersättningsbeloppen för studenter och prestationer som på
takbeloppen. Takbeloppen har sedan justerats uppåt för att inrymma fler
studenter. Besparingen på fakultetsanslagen har under motsvarande period
varit betydligt mindre.
För att ge lärosätena möjlighet till långsiktig planering av verksamheten anger
riksdagen rullande planeringsförutsättningar för de två efterföljande budgetåren. Det bör dock observeras att det följande riksmötet inte är absolut bundet
av dessa ekonomiska ramar, speciellt inte om det varit val mellan riksmötena.
Detta beslutar regeringen om när det gäller högskolepolitiken

Regeringen har initiativrätt när det gäller sådana frågor som skall beslutas av
riksdagen. I följande frågor beslutar regeringen själv:
• Högskoleförordningen (1993:100) – inkl. examensordningen – och andra
förordningar
• Det årliga regleringsbrevet till universitet och högskolor – bl.a. utbildningsuppdrag och examinationsmål för forskarutbildningen – samt till forskningsråd och andra myndigheter
• Rätt för enskilda utbildningsanordnare att utfärda examina (efter Högskoleverkets prövning)
• Avtal med enskilda utbildningsanordnare
• Utnämningen av styrelseordförandena och majoriteten av de övriga ledamöterna
• Utnämningen av rektorer och deras respektive löner
• Resurser till oförutsedda ändamål (från regeringens dispositionspost)
• Vilka högskolor som får bli universitet (efter prövning av Högskoleverket)
(OH-bild 7)
I en del fall har regeringen före sitt beslut valt att i en proposition informera
riksdagen om sin avsikt, t.ex. genom att redogöra för sin principiella inställning.
Så skedde t.ex. innan den nya högskoleförordningen utarbetades 1992. Någon
gång har det också inträffat att regeringen bundit särskilt viktiga frågor med
riksdagen. Exempel på detta är de olika beslut om tillträdesreglernas utformning som fattats under årens lopp.
I sammanhanget bör erinras om att den svenska regeringen fattar kollektiva
beslut. I utbildningsfrågor är utbildningsministern visserligen föredragande,
men alla närvarande statsråd deltar i beslutet. För att tillgodose att ärendena är
väl förberedda föregås det slutliga beslutet av en intrikat beredningsprocedur,
som innehåller olika typer av delningsförfaranden mellan de olika delarna av
regeringskansliet, anpassade till olika typer av ärenden. De flesta ärenden som
rör högskolesektorn bereder Utbildningsdepartementet åtminstone tillsammans med Finansdepartementet.
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Vad regleras i högskoleförordningen?

Högskoleförordningen (1993:100) innehåller 13 kapitel med följande rubriker
och 4 bilagor:
1. Inledande bestämmelser (bl.a. om avgiftsfri utbildning och studenthälsovård)
2. Styrelse och rektor
3. Fakulteter och övriga organ
4. Lärare
5. Doktorandtjänster m.m.
6. Tjänsteförslagsnämnd
7. Grundläggande högskoleutbildning (bl.a. kurs- och utbildningsplan samt
examensbevis)
8. Tillträde till grundläggande högskoleutbildning (behörighet, urval och
meritvärdering)
9. Forskarutbildning (bl.a. studieplan, handledare och examination)
10. Tillträde till forskarutbildning
11. Disciplinära åtgärder
12. Kommuners och landstings högskoleutbildning
13. Överklagande
Bilaga 1: Förteckning över statliga universitet och högskolor (även engelska
benämningar)
Bilaga 2: Förteckning över fakulteterna och deras verksamhetsområde
Bilaga 3: Examensordningen: examensbeskrivningar innehållande mål för de 3
generella examina och 42 yrkesexamina
Bilaga 4: Meritvärdering av betyg
Under 1998 har det skett en omfattande bearbetning av de flesta kapitel i
högskoleförordningen. Omarbetningen är föranledd av de förändringar om
högskolans ledning, lärare och organisation samt om forskarutbildningen som
behandlades av riksdagen under hösten 1997.
I detta sammanhang bör också påpekas att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
som inte hör till Utbildningsdepartementets ansvarsområde utan till Jordbruksdepartementets, har en egen förordning. I många delar hänvisar den till
högskoleförordningen, men därutöver finns en hel del specialreglering. I bilaga
redovisas examensbeskrivningar för SLU:s tio yrkesexamina.
Via regleringsbrevet kommunicerar regeringen med lärosätena

Många uppfattar nog fortfarande budgetpropositionen och andra propositioner
som regeringens viktigaste styrinstrument gentemot myndigheterna. Formellt
är propositioner regeringens förslag till riksdagen. Regleringsbrevet däremot –
som visserligen ställs till RRV – är det regeringsbeslut som talar om för
myndigheterna vad såväl riksdagen som regeringen har beslutat skall gälla för
verksamheten under nästa budgetår. Att många lärosäten i praktiken måste utgå
från propositionstext vid sin planering sammanhänger med att regleringsbrevet
kommer så sent i förhållande till budgetårets start att man inte kan vänta på det.
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Eventuella ändringar och tillägg som uppenbaras i regleringsbrevet får hanteras
av myndigheterna efter bästa förmåga.
Regleringsbrevet innehåller för alla planerare och ekonomer viktiga bestämmelser. Först anges såväl övergripande som kortsiktiga mål för verksamheten. För
grundutbildningens del återfinns de senare under rubriken Utbildningsuppdrag
för grundutbildning. Från och med budgetåret 1997 har utbildningsuppdraget
en annan utformning och har därmed blivit alltmer omfattande och detaljerat.
För forskning och forskarutbildning finns däremot ännu inte någon riktig
motsvarighet till utbildningsuppdraget. Från och med 1998 anges dock
examinationsmål för forskarutbildningen och mål för andelen kvinnor bland de
nyrekryterade professorerna. Vidare anges de särskilda återrapporteringskrav
som gäller för det aktuella budgetåret. De generella återrapporteringskraven
finns i den särskilda förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153, kap. 4). Slutligen anges alla anslagsbelopp och
de ekonomiska villkor som är förknippade med dessa.
Enskilda utbildningsanordnare kan ges rätt att utfärda examina
och få statligt stöd

Efter Högskoleverkets prövning av de kvalitativa förutsättningarna kan regeringen besluta om att bevilja enskilda utbildningsanordnares rätt av utfärda
olika examina. Ett sådant beslut innebär inte att regeringen därmed bundit sig
för att stödja verksamheten ekonomiskt. Ekonomiskt stöd och villkoren härför
brukar regleras i avtal mellan regeringen och utbildningsanordnaren. Oftast
tillämpas samma principer för ersättning till grundutbildning som gäller för de
statliga lärosätena.
Regeringen utser ordförande och de flesta ledamöterna i
styrelserna

Från och med den 1 januari 1998 är styrelseordföranden en person som har sin
dagliga gärning utanför lärosätet. Regeringen utser ordförande och flertalet
ledamöter för en tid av tre år. Rektor ingår i styrelsen, liksom företrädare för
lärare och studenter. Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt. Det
förtjänar att framhållas att ett viktigt skäl till att de s.k. allmänföreträdarna är
i majoritet i styrelserna är att alltfler beslut successivt har decentraliserats från
statsmakterna till lärosätena.
Regeringen utnämner rektorerna och fastställer deras löner

Eftersom rektor är myndighetschef utnämns han/hon av regeringen efter
förslag av lärosätets styrelse. Förslaget lämnas efter hörande av lärarna, de
anställda och studenterna vid lärosätet. Ordningen för detta fastställs av
respektive styrelse. Det valförfarande som tidigare föreskrivits i högskoleförordningen har i de allra flesta fall varit avgörande för vem som utsetts.
Rektor förordnas för högst sex år, liksom prorektor, som dock utses av styrelsen.
Regeringen beslutar också om rektors lön, såväl inledningsvis som fortlöpande.
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Regeringen fördelar vissa medel

Riksdagen anvisar merparten av medlen till utbildning och forskning direkt till
de olika myndigheterna. Regeringen brukar dock alltid anvisas vissa medel för
senare fördelning till olika ändamål. Budgetåret 1998 uppgår den anslagspost
som står till regeringens disposition till ca 38 miljoner kronor. För en departementsledning är det viktigt att kunna anvisa medel i akuta situationer eller för
att tillgodose behov och önskemål som inte tidigare varit kända.
Regeringen beslutar om vilka som får bli universitet

Regeringen beslutar om vilka högskolor som får benämnas universitet. Detta
sker dock först efter det att Högskoleverket gjort en prövning huruvida
högskolan i fråga uppfyller högt ställda krav på kvalitet och bredd i verksamheten. Högskoleverkets första universitetsprövning omfattade högskolorna i
Karlstad, Växjö och Örebro samt Mitthögskolan och avslutades i april 1998
(Högskola i dynamisk utveckling – fyra högskolors förutsättningar att bli universitet,
Högskoleverkets rapportserie 1998:11 R).

Detta ansvarar universitet och högskolor själva för
Statsmakterna fastställer målen och ramarna för verksamheten. Inom de
ramarna beslutar universitet och högskolor själva om det mesta. Här nämns de
viktigaste av alla de frågor som lärosätena själva ansvarar för.
• Den institutionella organisationen – indelningen i arbetsenheter samt
beslutsorganen och deras sammansättning
• Principerna för den interna fördelningen av resurser samt den årliga budgeten och uppföljningen av denna
• Kvaliteten i verksamheten – kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
• Studieorganisationen samt uppläggningen av utbildningsprogram och innehållet i kurser inom grundutbildningen
• Utbildningsutbudet inom grundutbildningen, inklusive dimensionering
• Principer för antagning – Antagningsordningen – och antagningen till
grundutbildning
• Forskarutbildning – ämnen, antagning och uppläggning
• Inrättande och tillsättning av professurer (med vissa undantag)
• Forskningens metoder samt inriktning, det senare inom de ramar som givits
av statsmakterna
• Uppdragsverksamhetens inriktning och omfattning
• Lokalförsörjningen och anskaffningen av anläggningstillgångar (inredning
och utrustning)
• Lön för samtliga anställda utom rektor
(OH-bild 8)
Den ringa omfattningen av denna beskrivning får inte tolkas som att lärosätena
inte är viktiga i detta system. Tvärtom är de ju de centrala aktörerna.
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Det bör också påpekas att varje lärosäte har att själv utforma sina egna
styrsystem, vad gäller principer för resursfördelning, institutionsindelningar,
interna regelsystem, delegationsordningar, antagningsordningar osv.
Det skulle emellertid leda långt utanför den här skriftens syften att beskriva hur
dessa ser ut. De är dessutom olika sinsemellan, då de anpassats till varje lärosätes
egna speciella förutsättningar.
Slutligen bör också framhållas att ansvaret för de olika frågor som räknats upp
ovan ligger på olika nivåer inom lärosätet. T.ex. är frågor om budget och
övergripande principer för den inre styrningen styrelsens ansvar, medan val av
forskningsmetod är den enskilde forskarens ansvar. I andra frågor, t.ex. kvaliteten i verksamheten, finns en ansvarsfördelning mellan olika nivåer på respektive
lärosäte.

Denna roll spelar Högskoleverket
Verket har en viktig roll i styrsystemet

Högskoleverket, som bildades den 1 juli 1995, är central myndighet. Verksamheten omfattar såväl de statliga universiteten och högskolorna som de kommunala och enskilda utbildningsanordnarna.
Varför det nuvarande styrsystemet för högre utbildning och forskning ser ut
som det gör har beskrivits ingående i början av detta kapitel (s. 35–38). Även
om universiteten och högskolorna är huvudaktörerna när det gäller att bedriva
utbildning och forskning, så visar beskrivningen av styrsystemet att Högskoleverket svarar för många av de kontrollerande, samordnande, kvalitetssäkrande
och utvecklande funktionerna som krävs för att styrsystemet skall fungera.
Verket fyller därmed en viktig och nödvändig roll i systemet. För att illustrera
på vilket sätt detta sker återges här den figur som sammanfattar utvecklingen av
dagens styrsystem.
Statsmakternas krav och
förväntningar på sektorn

Politikernas styrmedel
Avreglering

1. Effektivisering

Decentralisering
Incitamentsstruktur

Nödvändiga funktioner
i styrsystemet
Tillsyn (1)
Samordning (2)
Återrapportering (3)
Kvalitetssäkring (4)

Utbyggnad
Kvalitetsutveckling (5)
2. Ökad konkurrenskraft

Höjd kvalitet
Stimulansåtgärder (6)
Fler stud. inom NoT

(OH-bild 4)
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Högskoleverket har – ensamt eller tillsammans med andra aktörer – uppgifter
inom alla de sex funktioner som enligt figurens högra del är nödvändiga och
vitala inslag i styrsystemet.
I det följande inordnas de olika uppgifter som verket utför under dessa sex
funktioner i styrsystemet. Uppgifterna har samtidigt sorterats in under de sju
verksamhetsgrenar som verkets verksamhet är uppdelad i.
1. Tillsyn

Rättssäkerheten inom högskolan:
• Tillsynsverksamheten: regeringsuppdrag samt egeninitierad tillsynsverksamhet
• Högskoleverkets författningssamling, HSVFS
• Kanslifunktion för de fristående myndigheterna Överklagandenämnden för
högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN)
(OH-bild 9:1)
2. Samordning

Rekrytering till högre utbildning:*
• Utformning av vissa tillträdesregler
• Högskoleprovet och andra s.k. särskilda prov
• Studieinformation, såsom Studenthandboken, databasen ASKen, den internationella databasen Ortelius samt information om utländska högskoleutbildningar
Andra samordnande insatser:
• SUNET (det gemensamma universitetsdatornätet)
• Databas med forskningsinformation, SAFARI
(OH-bild 9:2)
3. Återrapportering

Beskrivning och analys av högskolan och dess omvärld:
• Statistikansvaret för högre utbildning och forskning, uppdrag till SCB
• Uppföljning av verksamheten vid universitet och högskolor, publiceras
budgetårsvis i Årsrapport för universitet och högskolor samt i NU-databasen
m.m.
• Omvärldsanalys och övriga utredningar (inkl. regeringsuppdrag)
(OH-bild 9:3)
4. Kvalitetssäkring

Kvalitetsbedömningar av högre utbildning och forskning:*
• Examensrätts- och professursprövningar: prövning av de kvalitativa förutsättningarna i grundutbildningen (de senare endast t.o.m. 1998)
• Universitets- och vetenskapsområdesprövningar: prövning av de kvalitativa
förutsättningarna för forskning och forskarutbildning
* delar av verksamhetsgrenen
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• Nationella utvärderingar: kvalitetsbedömningar av ämnen, discipliner och
program
(OH-bild 9:4)
5. Kvalitetsutveckling

Kvalitetsbedömningar av högre utbildning och forskning:*
• Kvalitetsarbetsbedömningar: återkommande och heltäckande bedömningar
av det kvalitetsutvecklingsarbete som lärosätena bedriver
(OH-bild 9:5)
6. Stimulansåtgärder

Stöd- och utvecklingsinsatser för universitet och högskolor:
• Grundutbildningsrådets projektmedel: såväl för pedagogisk utveckling av
grundutbildningen som riktade insatser avseende miljö och jämställdhet
• Chefsutvecklingsprogrammet (inkl. utbildning av högskolestyrelseledamöter)
• Insatser för att främja jämställdheten inom högskolan, bl.a. fördelning av
medel till kvinnliga doktorandtjänster och seminarier för att öka kunskapen
och höja medvetenheten hos högskoleföreträdare
• Riktat stöd i övrigt, t.ex. medel till konstnärlig medverkan i tekniska och
naturvetenskapliga utbildningar samt olika utvecklingsinsatser inom
lärarutbildningarna
Rekrytering till högre utbildning:*
• NOT-projektet, bedrivs på regeringens uppdrag tillsammans med Skolverket i syfte att öka intresset för naturvetenskap och teknik
• Övriga rekryteringsfrämjande insatser, t.ex. medverkan i mässor och TVprogram
Internationell rörlighet för studenter och akademiskt utbildade:
• Koordinator för EU:s utbytesprogram för studenter och lärare
• Grundutbildningsrådets lärarutbytesprogram
• Ekvivalering av utländska akademiska studier
• Övrig internationell verksamhet, bl.a. information om EG-direktiv, nationellt informationscentrum i EU:s nätverk för akademiskt erkännande
(NARIC) och nyhetsbrev
(OH-bild 9:6)
Verket har både granskande och främjande uppgifter

Den inordning som gjorts av verkets olika uppgifter under respektive funktioner i styrsystemet är inte alltid alldeles självklar, då det t.ex. ofta finns både
kontrollerande och främjande inslag i en och samma aktivitet. För att beskriva
verkets roll i styrsystemet spelar emellertid inte sådana gränsdragningar någon
roll. Det räcker med att konstatera att verket i det gällande styrsystemet givits
både granskande och främjande uppgifter.

* del eller delar av verksamhetsgrenen
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Det har emellertid – både inom och utom verket – förts en stundtals livlig
diskussion om det är möjligt/lämpligt att kombinera den granskande rollen
med den främjande i en och samma aktivitet. De aktiviteter som främst nämnts
i detta sammanhang har varit de nationella utvärderingarna och bedömningarna av lärosätenas kvalitetsarbete. Huruvida verket kommer att lyckas med
denna svåra balansgång får kommande samlade erfarenheter av dessa verksamheter utvisa. Denna ansats – att förena legitimitetskraven med utvecklande och
stödjande funktioner – har hur som helst väckt uppmärksamhet utomlands.

Detta svarar övriga myndigheter och finansiärer
för
Forskningen är ofta externfinansierad

Både utbildning och forskning kan finansieras med externa medel. För forskningens del handlar det både om bidrag till den forskning som bedrivs på eget
programansvar och om rena uppdrag, där finansiären väntar sig en motprestation och därmed har möjlighet att lägga synpunkter på såväl inriktning som
metodval och på resultatets användning.
Några av lärosätenas viktigaste externa forskningsfinansiärerna är:
• Forskningsråden och Forskningsrådsnämnden (FRN)
• Sektorsorganen
• Forskningsstiftelserna
• EU:s ramprogram för forskning
• EU:s strukturfonder
• Länsstyrelserna, vars anslag för regional utveckling är speciellt viktiga för de
mindre och medelstora högskolorna
• Landstingen
• Företag och organisationer
För forskningsprojekt finansierade av EU krävs i princip att det svenska lärosätet
står för hälften av finansieringen (i praktiken svarar EU för marginalkostnaderna + 20 procent av overheadkostnaderna).
Uppdragsutbildning får anordnas av universitet och högskolor

Även grundutbildning får bedrivas på uppdragsbasis. Uppdragsgivare kan vara
offentliga eller privata arbetsgivare som betalar för högskolemässig kompetensutveckling för sina anställda. Däremot får inte enskilda individer köpa sin egen
utbildning. Enligt en nyligen beslutad förordning har den enskilde individen
rätt att tillgodoräkna sig uppdragsutbildning som fyller samma kvalitetskrav
som grundläggande högskoleutbildning (1997:845, 8§). För all uppdragsverksamhet gäller Avgiftsförordningen (1992:191), dvs. att samtliga kostnader skall
täckas av uppdragsgivaren.
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Riksrevisionsverket granskar både ekonomin och verksamheten

Riksrevisionverket (RRV) har många olika uppgifter, men de som berör de
statliga universiteten och högskolorna direkt är den ekonomiska och förvaltningsmässiga revisionen. Såväl årsredovisning som delårsrapport – som båda
styrs av dels regeringens förordningar, dels RRV:s föreskrifter – granskas av
RRV:s revisorer.
Den ekonomiska revisionen omfattar de ekonomiska dokumenten i årsredovisningen, såsom resultat- och balansräkning, anslagsavräkning samt finansieringsanalys, och delårsrapporten. För varje myndighet utser RRV en revisor,
som också fortlöpande följer verksamheten och kan bistå med råd vid behov.
Därutöver har alla myndigheter skyldighet att inrätta en intern revision
(1995:686).
Den förvaltningsmässiga revisionen – effektivitetsrevisionen – omfattar dels
granskningen av resultatredovisningen i årsredovisningen, dels särskilda
förvaltningsrevisioner som kan omfatta en myndighets hela verksamhet eller
delar av verksamheten. Det senare är ofta fallet för högskolesektorn, där RRV
gjort många tematiska förvaltningsrevisioner genom åren.
I detta sammanhang bör åter erinras om att innehållet i lärosätenas resultatredovisningar förutom av de generella reglerna också styrs av bestämmelserna
i kapitel 4 i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor (1993:1153). Till denna förordning har Högskoleverket rätt att efter
samråd med RRV utfärda föreskrifter.
RRV:s eventuella synpunkter på universitetens och högskolornas årsredovisningar
– i form av revisionsberättelse eller revisionsrapport – lämnas i en samlad
rapport till regeringen efter det att berörda lärosäten fått tillfälle att yttra sig.
Vad gäller omfattningen av RRV:s särskilda förvaltningsrevisioner så borde detta
påverkas av Högskoleverkets tillsyns- och utvärderingsverksamhet, såväl kvalitetsarbetsbedömningarna som verkets nationella utvärderingar. Om verkets verksamhet utvecklas optimalt, borde RRV finna det allt mindre befogat att
genomföra förvaltningsrevisioner inom högskolesektorn. RRV borde därför i
stället kunna ägna sig åt att granska hur Högskoleverket sköter sin granskning av
lärosätena och endast i undantagsfall direkt granska verksamheten vid lärosätena,
t.ex. om det gäller någon för alla statliga myndigheter gemensam fråga.
VHS svarar för samordnad antagning och har experter på
upphandling

Verket för högskoleservice (VHS) svarar för den samordnade antagningen på
uppdrag av lärosätena. Vilka utbildningar som ingår i den samordnande
antagningen beslutas av varje lärosäte, men f.n. ingår nästan alla utbildningar
som leder till yrkesexamina i VHS-antagningen. Antagning till fristående
kurser som vänder sig till nybörjare görs oftast av varje lärosäte. Det bör dock
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påpekas att varje universitet och högskola fattar det formella beslutet om antagning, antingen det gäller utbildningsprogram eller kurser.
VHS har också en rad experter på upphandling, vilka mot ersättning bistår
lärosätena med sakkunskap vid olika typer av upphandlingar. De regler som
gäller återfinns i Lagen om offentlig upphandling (1992:1528), som bl.a. innehåller bestämmelser som ser till att Sverige uppfyller de förpliktelser som följer
av medlemskapet i EU.
Hos Överklagandenämnden kan man överklaga vissa beslut

Enligt högskoleförordningen (13 kap. 2 §) får den enskilde individ som berörs
överklaga följande beslut som fattats av ett lärosäte till Överklagandenämnden
för högskolan (instr. 1992:404):
1. Beslut om tillsättning av annan tjänst än doktorandtjänst eller vikariat på
tjänst vid statlig högskola.*
2. Beslut om att sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen
till grundläggande högskoleutbildning
3. Beslut om tillgodoräknande av kurs
4. Avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment
5. Avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis
Nämndens beslut kan inte överklagas.
För överklagande av övriga typer av beslut gäller följande enligt högskoleförordningen (13 kap.).
Beslut som fattats av statliga lärosäten och som gäller tjänstledighet eller
ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av lärosätet får överklagas hos
Arbetsgivarverket (1 §).
Ett beslut som fattats av ett lärosätes disciplinnämnd får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol (3 §).
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Därutöver krävs att det på grund av något av dessa förhållanden bedöms finnas
en påtaglig risk för att studenten kan komma att skada annan person eller
värdefull egendom under utbildningen.
Regeringen har i en förordning (1987:915) angivit att ärenden om avskiljande
av studenter prövas av Högskolans avskiljandenämnd (HAN). Ärenden föredras
i denna nämnd av personal från Högskoleverket, vilket också görs i Överklagandenämnden.
Avslutningsvis kan påpekas att det ytterligt sällan händer att en student avskiljs
från sin utbildning. Dessutom bör här påpekas att lagens formuleringar inte
tillåter att studenter avstängs för att de bedöms olämpliga för senare yrkesutövning. Den typen av bedömningar måste ske genom den kontroll av studenternas
kunskaper och färdigheter i såväl teoretiska som praktiska moment som görs vid
examinationstillfällena på respektive lärosäte.
Däremot händer det relativt ofta att en student varnas eller avstängas från
utbildningen efter beslut av ett lärosätes disciplinnämnd (högskoleförordningen
11 kap.).
Flera statliga hyresvärdar, men också kommunala och privata

Sedan 1992 har lärosätena det fullständiga ansvaret för sin lokalförsörjning. De
har dock inte tillåtelse att själva äga och förvalta sina fastigheter. De fastigheter
som lärosäten fått som donationer förvaltas av särskilda stiftelser.
De flesta av universitetens och högskolornas fastigheter ägs och förvaltas av det
statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus AB, men vissa generella kontorslokaler hyrs av det statliga fastighetsbolaget Vasakronan AB. Ett litet antal
fastigheter har ett sådant kulturhistoriskt värde att de ägs och förvaltas av den
statliga myndigheten Fastighetsverket. Även kommunala och privata hyresvärdar förekommer dock, speciellt bland de mindre och medelstora högskolorna.
Samtliga hyreskontrakt som omfattar mer än 10 år måste godkännas av regeringen.
Regeringen har i mars 1998 lämnat förslag som troligen kommer att påverka
universitetets och högskolornas lokalförsörjning. En utgångspunkt för propositionen 1997/98:137 har varit slutbetänkandet Lokalförsörjning och fastighetsägande (SOU 1997:96) från Utredningen om utvärdering av Byggnadsstyrelsens
ombildning.
Övriga statliga myndigheters verksamhet påverkar lärosätena

Även andra myndigheters beslut och uppgifter påverkar universiteten och
högskolorna. Exempel på sådana myndigheter är Arbetsgivarverket, Centrala
studiestödsnämnden, Diskrimineringsombudsmannen, Justitiekanslern,
Jämställdhetsombudsmannen, Riksarkivet, Statskontoret och Yrkesinspektionen.
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Denna uppräkning, som skulle kunna göras mycket längre, visar att även om
statsmakterna i början av 1990-talet beslutade sig för att avreglera högskolans
verksamhet, så påverkas lärosätenas dagliga verksamhet i hög grad fortfarande
av en mängd regler och bestämmelser. De statliga universiteten och högskolorna
är statliga myndigheter och det medför automatiskt att det generella regelverket
för myndigheter gäller även för dem – om inte undantag gjorts explicit.
Medlemskapet i EU har också medfört att antalet regler och bestämmelser har
ökat.
Sveriges universitets- och högskoleförbund företräder lärosätena

Slutligen bör här nämnas det förbund Sveriges universitets- och högskoleförbund
(SUHF), som bildades 1995 för att företräda såväl universiteten och de större
högskolorna som de mindre och medelstora högskolorna. Den 1 juli 1997
anslöt sig också de konstnärliga högskolorna. Härigenom fick samtliga statliga
och privata universitet och högskolor ett gemensamt forum för utredningar,
interna diskussioner och offentliga konferenser. Samtidigt fick statsmakterna
ett organ som kan användas för samråd om och förankring av olika typer av
frågor hos Sveriges lärosäten.
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Bilaga 1

OH-underlag för beskrivande figurer om styrsystemet för den svenska högskolan

Innehållsförteckning
OH 1: Beredning av en reform
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OH 2: 1977 års högskolereform
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OH 3: Skillnaderna mellan 1977 och 1993 års styrsystem
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OH 4: Sammanfattande skiss över utvecklingen av styrsystemet
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OH 5: Detta beslutar riksdagen om
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OH 6: Högskolemässighet
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OH 7: Detta beslutar regeringen om
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OH 8: Detta ansvarar lärosätena för
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OH 9:1–9:6: Högskoleverkets roll i systemet
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OH 1 – Beredning av en reform

Så införs förändringar
Regeringsdirektiv (dir.)
Utredningsförslag (SOU, Ds)
Remissbehandling
Regeringsförslag (prop.)
Riksdagsbeslut (bet. & rskr.)
Utarbetande av förordningstexter och
andra styrdokument inom Rk
Regeringsbeslut (SFS, regleringsbrev)

OH 2:1–2:2 – 1977 års högskolereform

1977 års högskolereform
• All eftergymnasial utbildning in i ”högskolan”
• Vidgat tillträde till högskolan
Geografiskt; de nya högskolorna
Nya studerandegrupper; tillträdesreglerna

• Lärarnas inflytande minskade
Studenter och anställda i beslutsorgan (+MBL)
Externa intressen i styrelser och linjenämnder

• Regionstyrelserna (6 st) infördes
Majoritet för allmänföreträdare
Samordning av utbildningen i regionen
Återkommande utbildning & Förnyelse (LIE)

OH 2:2

• Åtskillnad mellan grundutbildning och
forskning
Nya högskolor utan forskning
Separata anslag för utbildningssektorer och fakulteter
Skilda nämnder för grundutbildning & forskning/
forskarutbildning

• Yrkesinriktade, sammanhållna utbildningslinjer
• Totaldimensionering av grundutbildning
(1979)
UHÄ central, planerande myndighet (en gem. AF)
Statsmakterna fastställde utbildningsutbudet

• Decentralisering av bl.a. ekonomiska
beslut
Sektors- och fakultetsanslag av ramkaraktär
Lokal frihet att välja resursslag

1993 års styrsystem:
• Avreglering & Målstyrning
• Decentralisering till lärosätena
• Resurser styrs mot de olika
universiteten och högskolorna
• Resurser beroende av ”output”
• Konkurrens mellan lärosäten;
stiftelsehögskolor & tydliga regler
för enskilda utbildningsanordnare

1977 års styrsystem:

• Regelstyrning

• Detaljstyrning av statsmakterna

• Resurser styrdes mot yrkesutbildningssektor resp. fakultet

• Resurser beroende av ”input”

• Enhetligt system med statliga
högskoleenheter = Högskolan –
få enskilda utbildningsanordnare

Skillnaderna mellan styrsystemen

OH 3 – Skillnaderna mellan 1977 och 1993 års styrsystem

2. Ökad konkurrenskraft

1. Effektivisering

Fler NoT-stud

Höjd kvalitet

Utbyggnad

Incitamentsstruktur

Decentralisering

Avreglering

Samordning

Tillsyn

Stimulansåtgärder

Kvalitetsutveckling

Kvalitetssäkring

Återrapportering

Utveckling av styrsystemet för högskolan

OH 4 – Sammanfattande skiss över utvecklingen av styrsystemet

OH 5 – Detta beslutar riksdagen om

Riksdagen beslutar om
• Högskolelagen och andra lagar
• Principerna för tilldelning av resurser
till grundutbildning samt till forskning
och forskarutbildning
• De årliga anslagen till universitet och
högskolor samt till forskningsråd och
andra myndigheter – belopp och användning
• Planeringsramarna för efterföljande
två år i den treåriga budgetperioden
• Inrättandet av nya högskolor

OH 6 – Högskolemässighet

Grundläggande mål i
högskolelagen (HL)
9 §

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig
och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa
kunskapsutvecklingen, allt inom det område
som utbildningen avser. Utbildningen bör
också utveckla studenternas förmåga till
informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
Forskarutbildningen skall, utöver vad som
gäller för grundläggande högskoleutbildning,
ge de kunskaper och färdigheter som behövs
för att självständigt kunna bedriva forskning.
(1992:1434, 1 kap. 9 §)

OH 7 – Detta beslutar regeringen om

Regeringen beslutar om
• Högskoleförordningen (HF) – inkl.
examensordningen – och andra
förordningar
• Årligt regleringsbrev till universitet och
högskolor – bl.a. utbildningsuppdraget –
forskningsråd och andra myndigheter
• Beslut om examensrätt för enskilda utbildningsanordnare samt avtal med dem
• Styrelsernas ordföranden och majoriteten av övriga ledamöter
• Utnämningen av rektorer och deras
respektive löner
• Vissa resurser till oförutsedda ändamål
• Vilka högskolor som får bli universitet

OH 8:1–8:2 – Detta ansvarar lärosätena för

Universitet och högskolor
ansvarar för
• Den institutionella organisationen
• Principerna för den interna fördelningen av resurser samt den årliga
budgeten och uppföljningen av denna
• Kvaliteten i verksamheten
• Studieorganisationen och uppläggningen av och innehållet i utbildningsprogram respektive kurser
• Utbildningsutbudet inom grundutbildningen, inklusive dimensionering, inom
utbildningsuppdragets ram
• Principer för antagning – Antagningsordning – och antagningen till
grundutbildning

OH 8:2

• Forskarutbildning; ämnen, antagning
och uppläggning
• Inrättande av och tillsättning av
professurer
• Forskningens inriktning och metoder
• Uppdragsverksamhetens inriktning
och omfattning
• Lokalförsörjningen samt inredning och
utrustning
• Lön för samtliga utom rektor

Avreglering

Tillsyn

• Kanslifunktion för ÖNH & HAN

• Högskoleverkets författningssamling

(regeringsuppdrag & egeninitierad
tillsyn)

Rättssäkerheten inom högskolan:
• Tillsynsverksamheten

Högskoleverkets roll i systemet

OH 9:1–9:6 – Högskoleverkets roll i systemet

Decentralisering

OH 9:2

Samordning

• SAFARI

Andra samordnade insatser:
• SUNET

(Studenthandboken,ASKen,
Ortelius m.m.)

• Studieinformation

• Högskoleprovet & andra s.k. särskilda prov

Rekrytering till högre utbildning:
• Utformning av vissa tillträdesregler

Incitament

Återrapportering

Decentralisering

OH 9:3

drag)

• Omvärldsanalys och Övriga
utredningar (inkl. regeringsupp-

databasen m.m.)

• Uppföljning av verksamheten
vid U&H (Årsrapporten, NU-

• Statistikansvaret för utbildning och forskning

Beskrivning och analys av
högskolan och dess omvärld:

Utbyggnad

Incitament

OH 9:4

Kvalitetssäkring

tetsbedömningar av ämnen, discipliner,
utbildningsprogram m.m.)

• Nationella utvärderingar (kvali-

kvalitativa förutsättningar för forskning och forskarutbildning)

• Universitets- och vetenskapsområdesprövningar (prövning av

tiva förutsättningarna i grundutbildningen)

Kvalitetsbedömningar av högre
utbildning och forskning:
• Examensrätts- och professursprövningar (Prövning av de kvalita-

Höjd kvalitet

OH 9:5

Kvalitetsutveckling

dömningar av U&H:s kvalitetsutvecklingsarbete)

• Kvalitetsarbets bedömningar (cykliska be-

Kvalitetsbedömningar av
högre utbildning och forskning:

Fler NoT-studenter

Stimulansåtgärder

Höjd kvalitet

OH 9:6

Grundutbildningsrådets projektmedel
Chefsutvecklingsprogrammet
Insatser för att främja jämställdheten
Riktat stöd i övrigt (t.ex. till lärarutbildning)

• Koordinator för EU:s utbytesprogram
• GRU:s lärarutbytesprogram
• Ekvivalering av utländska akademiska studier
• Övrigt internationellt (bl.a. EG-direktiv och
NARIC)

Internationell rörlighet för akademiker m.fl.:

• NOT-projektet
• Övriga rekryteringsfrämjande insatser

Rekrytering till högre utbildning:

•
•
•
•

Stöd- och utvecklingsinsatser för U&H:

