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1. Projektbeskrivning ”Forskningspolitik i praktiken” 

 

Denna studie undersöker hur förändrade system för forskningsfinansiering och externa 

finansiärer påverkar lärosätenas interna organisation av forskningen. Vilka avtryck ger 

forskningspolitiken på universitetens interna organisation för styrning av forskningens profilering och hantering av 

forskningens finansiering? Hur översätts de institutionella logikerna kring forskningens styrning och 

finansiering i olika delar av akademin (t ex vid olika lärosäten, olika fakulteter och i olika 

forskargrupper) och vilka strategier iscensätts av olika aktörer i mötet med institutionella krav och 

förväntningar inom området för forskningens styrning och finansiering? En utgångspunkt är att 

regelförändringar som görs av statsmakterna ofta skapar ett stort tolkningsutrymme. 

Undersökningen intresserar sig därför för hur förändrade system för finansiering och autonomi 

tas emot och institutionaliseras på lärosäten. Hur har statens och andra finansiärers styrning av 

forskning tagits emot och översatts av lärosätenas centrala ledningar? Hur har de tagits emot och 

översatts på fakultets- respektive institutionsnivå (eller motsvarande) och vilka strategier utvecklar 

enskilda forskargrupper och forskare för att hantera dessa nya situationer? En viktig del i 

undersökningen handlar om hur relationerna mellan den kollegiala nivån och managementnivån 

förhandlas. 

Projektet är avgränsat till att studera 1) hanteringen av autonomireformen avseende 

organisation av forskning (Regeringens proposition 2009/10:149) och 2) reaktionen på det nya 

finansieringssystemet baserat på kvalitet från 2009 (Regeringens proposition 2008/2009:50).  

Autonomireformen (Prop. 2009/10:149) hade till syfte att öka friheten för statliga universitet och 

högskolor inom ramen för den nuvarande myndighetsformen. Reformen innebar viktiga 

förändringar för anställningar av lärare då endast kategorierna professorer och lektorer är 

reglerade, övriga lärarkategorier är lärosätena själva fria att besluta om (§2 kap 3 HL). Även 

regleringar av kollegiala organ togs bort. Kravet på fakultetsnämnder försvann men det kollegiala 

inflytandet skall finnas kvar genom att beslut som gäller utbildning och forskning ska fattas av 

personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens (§6 kap 2 HL). Nya direktiv för fördelning av 

forskningsfinansiering infördes 2009 och innebar att staten införde att delar av forskningsmedlen till 

lärosätena fördelas genom ett kvalitetsbaserat system baserat på en bibliometrisk indikator 

(Regeringens proposition 2008/2009:50). Indikatorn baseras på antal publiceringar i Web of 

Science under en viss tidsperiod. De lärosäten som innehar en hög grad av publiceringar och 

citeringar i tidskrifter med hög impact relaterat till sin andel forskningsmedel får också en större 

del av forskningsmedlen (Resursutredningen 2007). Regeringens uttalade syfte med reformen var 

att ”skapa tydligare incitament för prioritering och specialisering…” och att ge ”tydliga signaler 
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till de forskande lärosätena att arbeta mer aktivt med forskningskvalitet och att utveckla 

framstående forskningsmiljöer” (s.23). 

 

Frågor som ställs inom projektet är: 

- Hur har lärosätet/fakulteten/institutionen (eller motsv.) uppfattat autonomireformen samt 

nya direktiv för fördelning av forskningsfinansiering och vilka förändringar har gjorts eller 

planerats? Har lärosätet anammat dem eller försöker man dämpa dem? Vilka aspekter av 

idéerna tas väl emot, vilka sorteras bort? 

- Hur har detta påverkat organisationen av forskning på lärosätet? 

- Hur påverkar dessa förändringar lärosätet som organisatör av forskning? 

- Vilka relationer skapas mellan de som står för den strategiska planeringen och de som står 

för genomförandet av forskning? 

 

Datainsamling sker i tre faser där fas 1 innebär en materialinsamling och kartläggning enligt ovan 

för respektive fråga baserat på dokument. I fas två kommer informantintervjuer att göras för att 

komplettera de insamlade dokumenten och i fas tre görs ytterligare intervjuer med ansvariga 

personer på de olika studerade nivåerna. 

 Den inledande fasen i projektet har bestått i att genomföra en dokumentstudie samt hålla ett 

antal inledande informantintervjuer med strategiska nyckelpersoner vid de studerande lärosätena. 

För att inledande sortera materialet har vi utgått från ett analysschema där ett antal frågor ställts 

till materialet. Nedan görs inledningsvis en kortfattad beskrivning av de studerande lärosätena 

och sedan redogörs empiriskt för de sammanfattande svaren på dessa frågor. 

 

2. Urval av lärosäten 

 

Studien genomförs på ett urval av svenska lärosäten. Urvalet har gjorts i samråd med KKS och 

består av sju lärosäten vilka alla tillhör KKS målgrupp dvs. nya universitet och högskolor. 

Ambitionen har dessutom varit att få en god geografisk spridning. De studerande lärosätena är 

Malmö Högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Mälardalens 

Högskola, Högskolan Dalarna och Karlstad Universitet. 

 Malmö Högskola (Malmö) bildades 1998 och är organiserad i fyra fakulteter som styrs av sin 

respektive fakultetsstyrelse. Högskolan är enligt egen utsaga inne i en omstruktureringsfas, dels till 

följd av den förändrade forskningspolitiken, dels som en följd av en förväntad minskning av 

studenttillströmningen (Peter Jönsson forsknings-koordinator). En översyn pågår som skall ge 
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förslag till organisation av den centrala förvaltningen och fakultetsnivån. Beslut har dock tagits 

om utformningen av 5 nya centrumbildningar i syfte att profilera forskningen och delvis även 

utbildning (Malmö högskola 2012-02-16). Även anställningsordningen är just nu under revision, 

den version som föreligger är daterad till 2010 (Malmö Högskola 2010-12-21). 

 Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har verksamhet på två orter: Karlskrona och Karlshamn. 

Det är en relativt ung och profilerad högskola som bildades 1989 med fokus på tillämpad IT och 

hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Högskolan har tekniskt vetenskapsområde. 

Forskningen vid BTH bedrivs inom fem sektioner och två centrumbildningar. Forskargrupper 

och forskningsprojekt finns både inom sektionerna och över de organisatoriska gränserna.  

Linnéuniversitetet (LnU) är ett nytt universitet som bildades den 1 januari 2010 genom en 

sammanslagning av Växjö universitet och högskolan i Kalmar. Linnéuniversitetet har fem 

fakulteter och 12 institutioner vilka ger ett 60-tal utbildningsprogram och ca 1200 kurser inom 50 

discipliner.  

Högskolan Väst (Väst) etablerades 1990 under namnet Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 

och antog namnet Högskolan Väst den 1 januari 2006. Forskning bedrivs främst inom två 

områden; produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Högskolan har ett gemensamt organ 

för forskning och forskarutbildning (FFUN) som beslutar om uppläggning, genomförande av 

och kvalitet i utbildningen på forskarnivå samt organisation av och kvalitet i forskningen 

(Högskolan Väst 2011-02-14). Högskolan har nyligen genomfört en del omorganiseringar till 

följd av att de fått forskarutbildningsrättigheter. 

 Högskolan Dalarna (Dalarna) bildades 1977 under namnet Högskolan i Falun/Borlänge. 

Verksamheten är koncentrerad till två campus – Falun och Borlänge, men huvudcampus i Falun. 

Högskolan är indelad i fyra akademier; Hälsa och samhälle, Språk och medier, Utbildning och 

humaniora samt Industri och samhälle. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det 

högsta kollegialt sammansatta organet inom Högskolan Dalarna och har en roll som motsvarar 

fakultetsnämnden vid ett universitet.  I ? 

 Mälardalens Högskola (MdH) startade 1977 då under namnet Högskolan Eskilstuna/Västerås. 

1993 byttes namnet till Mälardalens högskola. MdH bedriver forskarutbildning inom teknik samt 

hälsa och välfärd och kvalificerad forskning inom sex forskningsinriktningar. Högskolan består av 

fyra akademier; Innovation, design och teknik, Hållbar samhälls- och teknikutveckling, Hälsa, vår 

och välfärd samt Utbildning, kultur och kommunikation. Högskolan har en fakultetsnämnd och 

under fakultetsnämnden finns sex utskott.  

 Karlstad Universitet (KaU) är ett ungt universitet.  1977 bildades Högskolan i Karlstad som 

1999 blev Karlstad Universitet. KaU har fyra fakulteter; Estetisk-filosofiska, Ekonomi, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamn
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/IT
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskapsomr%C3%A5de
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kommunikation och IT, Samhälls- och livsvetenskap samt Teknik- och naturvetenskap. 

Fakulteterna ansvarar för utbildning, forskning och samverkan med omvärlden. Det finns fyra 

fakultetsnämnder och en Lärarutbildningsnämnd som ansvarar för att utbildning och forskning 

håller hög kvalitet 

 

3. Organisationsförändringar och Autonomireformen 

 

Det är intressant att få veta om lärosätena har reagerat på autonomireformen eller på andra 

faktorer genom att göra ändringar i sin organisation. Flera lärosäten har genomfört eller håller på 

med omorganiseringar, främst i syfte att tydligare prioritera sin forskning (LnU, MdH, Malmö, 

Dalarna). I fallet Högskolan Väst kan omorganiseringar främst härledas till att högskolan har fått 

forskarutbildningsrättigheter inom tre områden.  Karlstad Universitet omorganiserade 2006 då 

fyra fakulteter samt ett särskilt organ för lärarutbildningen infördes som bildar en virtuell 

motsvarighet till fakultet och Dalarna påbörjade sin 2007. Inget lärosäte har genomfört större 

förändringar till följd av autonomireformen men Malmö och LnU är nu uppe i en 

omorganisation där de delvis hänvisar till reformen. Bortsett från ett behov av att avvakta höstens 

utfall i Malmö och vid Linnéuniversitetet tycks det som om autonomireformen inte har föranlett 

några större organisatoriska förändringar vid de övriga studerande lärosätena. 

 

Kollegiets inflytande 

 

Autonomireformen innebar en förändring avseende regleringar av kollegiala organ. Kravet på 

fakultetsnämnder försvann men det kollegiala inflytandet skall finnas kvar genom att beslut som 

gäller utbildning och forskning ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig 

kompetens (§6 kap 2 HL). Detta öppnar teoretiskt upp för nya konstruktioner hos lärosätena. 

Den inledande kartläggningen visar att de flesta lärosäten fortfarande har kvar fakultetsnämnder 

eller liknande organ. Flera lärosäten har omorganiserat fakultetsorganisationen som LnU till följd 

av fusionen och Högskolan Väst på har infört en forskarutbildningsnämnd på grund av 

forskarutbildningsrättigheter. Kollegiets inflytande är dock organiserat på olika sätt vid de 

studerade lärosätena. En traditionell linjeorganisation återfinns för KaU och Malmö, där 

fakultetsnämnder eller fakultetsstyrelser ligger under rektor. Vid Malmö Högskola finns fyra 

fakulteter och ett område och dekanerna sitter med i rektors ledningsgrupp. Vid KaU finns fyra 

fakulteter och en lärarutbildningsnämnd.  Vid Högskolan Dalarna finns nämndsorganisationen 

vid sidan av rektor och akademierna ligger direkt under rektor. På motsvarande sätt har MdH sin 

fakultetsnämnd vid sidan av rektor och rektor leder direkt ett antal akademier.  Vid övriga tre 
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lärosäten (BTH, LnU och Väst) finns fakultetsnämnd eller annat kollegialt organ vid sidan om 

med begränsad makt och vid t.ex. LnU beskrivs i organisationsschemat fakultetsorganisationen 

(med fem fakulteter) som liggandes i en bas på en triangel där institutionerna utgör den andra 

basen. Beslut har dock fattats om att från 2013-01-01 införa en linjeorganisation. Vid Högskolan 

Väst sitter t.ex. prefekterna med i rektors ledningsråd, men inte ordförandena i de kollegiala 

organen. 

De förändringar som gjorts sedan autonomireformen eller som pågår nu är bl.a. att Dalarna 

har infört en ny organisation för högskolans kollegiala organ, där utöver Utbildnings- och 

forskningsnämnd och Forskarutbildningsnämnd numera finns fem stycken Områdesnämnder. 

Vid Malmö Högskola har vissa smärre justeringar skett där vissa beslut flyttats från 

fakultetsstyrelserna till rektor och vid BTH har vissa namnförändringar på kommittéer och 

positioner inom nämnder och kommittéer skett. Vid KaU och Högskolan Väst har inga större 

förändringar skett. De största förändringarna som pågår och ännu inte är sjösatta finns vid LnU 

och MdH. Vid LnU skapas mindre operativa enheter och därmed fler institutioner, samtidigt som 

fakultetsorganisationen införs i linjen och förstärks med utökad kansliorganisation. Vid MdH 

diskuteras att gå från fyra till två fakulteter.  

 

Utseende av dekaner och prefekter  

 

För dekaner är det vanligaste förfaringssättet att det vid lärosätena genomförs ett val av 

lärarrepresentanter till fakultetsnämnd eller motsvarande organ, som kan heta lite olika; t.ex. 

Utbildnings- och forskningsnämnd. Bland de lärarrepresentanter som valts till det kollegiala 

organet föreslås av valkorporationen vilka som bör utses som dekan/prodekan (KaU, LnU). Vid 

LnU används ett samrådsförfarande med rektor som är aktivt medverkande i rekryteringen. 

Rektor s utser sedan dekan/prodekan vid dessa lärosäten. I andra fall utser rektor dekan bland de 

lärare som tillsatts utifrån val (Dalarna, BTH). En ytterligare variant är att inga val föregår att 

rektor utser dekan eller ordförande samt vice ordförande i en utbildnings- eller forskningsnämnd 

(Malmö, Väst). Vid Högskolan Väst finns ingen fakultetsnämnd eller dekan, utan deras kollegiala 

organ heter Forsknings- och forskarutbildningsnämnd och Utbildningsnämnd. Uppgifter från 

MdH saknas. 

När det gäller prefekter är det rektor som utser dessa vid fem av lärosätena (Dalarna, MdH, 

BTH, LnUoch Väst), men begreppet prefekt används endast vid två av dessa (LnU och Väst). I 

övriga fall används begreppen akademichef (Dalarna, MdH) eller sektionschef (BTH). Vid två av 
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lärosätena utses prefekter istället av dekaner (KaU, Malmö). Vid LnU kommer dock dekaner att 

utse prefekter från och med 2013-01-01. 

 

Förändringar i anställningsordningar angående lärarkategorier, bedömningsgrunder och 

befordringar  

 

Det har skett vissa förändringar i lärosätenas anställningsordningar efter autonomireformen, då 

inga lärarkategorier förutom professor och lektor längre finns förskrivna (Regeringens 

proposition 2009/10:149). Skillnaderna i vilka lärarkategorier man använder sig av och vad som 

gäller för befordran m.m. är därför mer spretigt än tidigare. I tabell 1 visas för varje lärosäte vilka 

lärarkategorier som tillkommit resp. försvunnit efter reformen (många har låtit forskarassistent 

och bitr. lektor stå kvar i anställningsordningarna men med stoppdatum för nyanställningar till 

den 30/9 2011). 

 

Tabell 1: Lärarkategorier 

Lärosäten Dalarna MdH KaU Malmö BTH  LnU  Väst 

Tillkommit: 

 

 

Postdoktor ? Timlärare  - Postdoktor 

Senior lärare 

Seniorprofessor Postdoktor 

Senior universitets-

adjunkt 

Försvunnit: 

 

 

Forskarassistent 

Timlärare 

? Postdoktor 

Gästlärare (finns 

endast för 

gästprofessor) 

Gästlärare 

Adjungerad 

lärare (finns 

endast för 

professor) 

Forskarassistent 

Timlärare 

Forskarassistent 

Bitr. lektor 

Postdoktor 

Forskarassistent 

Timlärare 

Gästlärare 

Adjungerade lärare 

 

Som kan utläsas av tabellen1 är det flera lärosäten som skrivit in postdoktor som en tvåårig 

tidsbegränsad lärartjänst, medan andra plockat bort dem, då de blivit T/A-tjänster istället. Vissa 

seniora lärarkategorier har också tillkommit. Forskarassistent och timlärare är de kategorier av 

lärare som flest tagit bort ur sina anställningsordningar. Högskolan Väst är den som avviker mest 

genom att ha infört en egen lärarkategori som senior universitetsadjunkt. För denna tjänst gäller 

att befordras från adjunkt utifrån särskild skicklighet vad gäller pedagogisk, lednings-, eller 

samverkanskompetens. Deras biträdande lektor beskrivs också som en lärartjänst utan 

tidsbegränsning, vilket är något ovanligt. 

 När det gäller förändringar av behörighet för olika lärartjänster har inga större förändringar 

skett. I vissa fall har man ändrat i kraven vad gäller pedagogisk skicklighet till att endera innefatta 

högre eller lägre krav på att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Något som också 

diskuteras på flera lärosäten är vilka förändringar av anställningsordningen som kommer att göras 

                                                 
1
 Frågetecknen för MdH beror på att beslut om omorganisation tog 6 september och inte kunnat redovisas i 

denna rapport. 
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nu då regeringen den 28 juni 2012 fattat ett beslut om att förorda en förändring av 

högskoleförordningen och därmed tillåta en fyraårig tidsbegränsad meriteringstjänst för lärare. På 

många ställen kan biträdande lektor eller forskarassistent därför återuppstå (men detta är inte 

klart ännu för något lärosäte). 

I autonomireformen togs också rättigheten till befordran till professor bort. I och med detta 

har flera lärosäten i sina anställningsordningar ändrat reglerna kring befordran. De flesta har t.ex. 

tagit bort möjligheten till befordran från adjunkt till lektor på andra grunder än att ha erhållit 

doktorsexamen. Tidigare kunde befordran ske till lektor också utifrån annan särskild skicklighet 

såsom pedagogisk, lednings- eller samverkansskicklighet. Endast Linnéuniversitetet har kvar en 

skrivning om att befordran till lektor kan ske på andra grunder än vetenskapliga. I deras skrivning 

står att möjligheten kvarstår utifrån stark yrkesskicklighet. I materialet finns det tre kluster av sätt 

att förhålla sig till rättighet till befordran kontra möjlighet till befordran utifrån verksamhetens 

(ibland beskrivet som prefektens, dekanens eller rektors bedömning) behov av kompetensen. I en 

första kategori återfinns Malmö Högskola som det enda lärosäte som har skrivningar som påvisar 

en rättighet till befordran både till lektor och professor om kraven för behörighet till dessa är 

uppfyllda. I det andra klustret finns de lärosäten som har en rättighet till befordran till lektor men 

bara en möjlighet till befordran till professor (BTH, KaU). I det sista klustret av lärosäten ges 

endast en möjlighet till befordran både till lektor och professor. De båda sista klustren visar 

därmed på en försvagning av individers rättighet till karriärutveckling inom det egna lärosätet 

(Dalarna, MdH, LnU och Väst). 

 

Förändringar i anställningsförfarandet 

 

För många lärosäten beskrivs i anställningsordningarna endast smärre förändringar av 

anställningsförfarandet efter autonomireformen (Väst, LnU, BTH, Malmö). Malmö gör dock en 

revidering av anställningsordningen just nu och större förändringar kan komma att ske där inför 

framtiden. Väst har också förflyttat ansvaret för att fastställa vilka sakkunniga som ska användas 

vid bedömning från en nämnd till prefekt. Vid ett par lärosäten har lite större förändringar skett. I 

Dalarna har Anställningsförslagsutskottet (AFU) blivit en Anställningsförslagsnämnd (AFN) och 

samtidigt har reglerna kring utnämning av dem som ingår i nämnden ändrats. Tidigare var det 

rektor som utsåg två vetenskapliga ledamöter i utskottet och för varje ärende utsågs två 

pedagogiskt kunniga ledamöter. Nu utser istället det kollegiala organet ”Utbildnings- och 

forskningsnämnden” fyra fasta ledamöter som skall ha både vetenskaplig och pedagogisk 
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kompetens. Dessutom har AFN som ledamöter också en Ämnesföreträdare samt relevant 

Akademichef för respektive anställningsärende. 

 En ytterligare justering är att AFU också gör en gallring och bestämmer vilka av de sökande 

som ska sakkunniggranskas, så skedde inte tidigare. Vid KaU har också förändringar skett. Istället 

för Rekryteringskommittéer har nu varje fakultet en Anställningsnämnd. Dekanus fattar beslut i 

alla anställningsärenden förutom för professor som beslutas av rektor. I den tidigare skrivningen 

fattade rektor dessa beslut (eller den rektor delegerat till). Anställningsprofilen kan fastställas av 

dekan, vilken tidigare fastställdes av fakultetsnämnden. 

När det gäller sakkunnigförfarandet har också förändringar skett på några lärosäten. 

Framförallt gäller det antalet sakkunniga vid anställning av lektor och professor. Det kan vara 

från tre till två sakkunniga vid anställning av professor (Dalarna) eller från två till en vid 

anställning av lektor (BTH, Väst). För MdH saknas underlag för bedömning av genomförda 

förändringar. 

 

Krav på högskolepedagogisk utbildning  

 

Skrivningarna kring krav på högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) för behörighet till 

lärartjänst eller för befordran varierar mellan lärosätena. En del lärosäten har ett krav på 

högskolepedagogisk utbildning vid både lektorat och professurer, där det normala är att kravet 

specificeras till 15 hp eller 10 veckor, alternativt står som att man genomgått högskolepedagogisk 

utbildning på ospecificerat antal hp eller veckor (Väst, LnU, KaU). När man läser i 

kompletterande dokument är dock det vanliga att behörighetsgivande högskolepedagogisk 

utbildning omfattar 15 hp.  I andra fall finns kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning vid 

tillsättning av lektorat men inte för professorstjänster (Malmö, BTH). Dalarna skriver istället fram 

att 5 veckor räcker vid anställning om man senare kompletterar till 10 veckor – deras krav är dock 

hårdare vid befordran till lektor där kravet är 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. MdH 

avviker genom att ha en svagare skrivning än övriga lärosäten. Där står endast att vid anställning 

som lektor bör denna ha genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning. Inga skrivningar 

finns om omfattning eller om att inhämta kunskaper efter anställning. I flera fall kan avvikelser 

från omfattningen på antal veckor eller högskolepoäng ges, samtidigt som det då finns ett krav på 

att den anställde inom ett år (LnU, Väst) eller två år/ospecificerat (KaU, Dalarna) ska ha inhämtat 

dessa kunskaper. 
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Närhet/Avstånd till SUHFs rekommendationer  

 

Sveriges universitets- och högskolors förbund (SUHF) utkommer med rekommendationer till alla 

medlemslärosäten i frågor av gemensamt intresse. Efter autonomireformen och avregleringen av 

anställningsformer, behörighetskrav och dylikt utkom SUHF med fem rekommendationer till 

sina medlemmar (SUHF 2010-11-04, Dnr: 10/110 REK 2010:3). Här finns en kort analys av hur 

de sju, för denna studie utvalda, lärosätena förhåller sig till vart och ett av dem (se nedan punkt 1-

5). 

 

1. att tillföra en struktur av anställningar (karriärsystem) för lärare som avlagt doktorsexamen (och ev haft 

anställning som postdoktor) som börjar med en visstidsanställning och att för detta system av anställningar 

använda sig av benämningarna biträdande lektor, lektor och professor  

 

Denna fråga diskuteras just nu på lärosätena eftersom regeringen 28/6 2012 beslutat om att 

godkänna en fyraårig visstidsanställning (instegsbefattning/meriteringstjänst) för lärare. De flesta 

har tidigare haft biträdande lektorat som visstidsanställning, men möjligheten till detta togs bort 

sista september 2011 och för många har frågan därför hängt lös sedan dess. Tillämpningen av 

tvååriga postdoktorer har dock varit möjliga att använda, men fyller kanske inte funktionen som 

en instegsbefattning till läraranställning. På MdH och KaU beskrivs att förhandlingar om 

instegsbefattningar pågår och vid Väst verkar biträdande lektoratet finnas som 

tillsvidareanställning som lärare, från vilken befordran till lektor sedan kan göras. För resten av 

lärosätena är det svårt att i dagsläget uttala sig om hur man kommer att agera i denna fråga. Här 

behövs intervjuer och framtida beslut som underlag för en analys. 

 

2. att införa en möjlighet till befordran i detta karriärsystem som är grundad på att den som befordras dels ska ha 

styrkt behörighet för den högre anställningen, dels ska ha bedömts lämplig för den högre anställningen utifrån de 

bedömningsgrunder, t. ex. framgångskriterier, som resp. lärosäte bestämt 

 

För de som tidigare haft eller idag har biträdande lektorat har möjlighet till befordran funnits 

tydligt framskriven om man uppnår de kriterier som är ställda för den högre befattningen. Då 

diskussioner pågår enligt punkt 1 ovan, är det dock för tidigt att uttala sig om hur 

instegsbefattningarna kommer att regleras framöver.  
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3. att i den mån befordran ska kunna ske mellan andra lokalt beslutade anställningar som lärare eller mellan en 

sådan anställning och en anställning i det ovan angivna karriärsystemet, så ska också sådan befordran grundas på 

att läraren i fråga dels styrkt behörighet för den högre anställningen, dels har bedömts lämplig utifrån de 

bedömningsgrunder som resp. lärosäte bestämt 

 

Alla lärosäten ger åtminstone möjlighet och ibland rättighet till befordran från adjunkt till lektor 

och från lektor till professor i de fall de sökande uppfyller kraven för den högre anställningen. 

Det verkar finnas en gemensam ståndpunkt kring möjligheten till befordran vid alla lärosäten, 

helt enligt rekommendationerna. Något lärosäten ställer dock lite hårdare krav vid befordran än 

vid utlyst anställning (Dalarna). 

 

4. att säkerställa att alla lärare skall ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller bedömts ha förvärvat 

motsvarande kunskaper snarast möjligt efter det att de erhållit tillsvidareanställning 

 

Alla lärosäten utom ett (MdH) följer SUHF’s rekommendationer. MdH har en mycket svagare 

skrivning om att de som anställs bör (inte ska) ha genomgått relevant högskoleutbildning, utan att 

specificera omfattning. Ofta finns dock möjlighet att avvika från detta om det finns särskilda skäl 

(Malmö) eller om kunskaperna inhämtas inom något/några år efter tillsättning (Dalarna, KaU, 

LnU, Väst). BTH har skrivit fram att det inte är möjligt att tidsbegränsa en anställning om kravet 

inte är uppfyllt, något som en del lärosäten (inklusive dem själva) gjort tidigare. 

 

5. att använda den återinförda möjligheten till kallelseförfarande vid anställning av professor med den 

återhållsamhet som förordningstexten (SFS2010:1064) föreskriver. 

 

Alla lärosäten utom Malmö Högskola har skrivningar om kallelseförfarande i sina nuvarande 

anställningsordningar. I alla dessa fall följer man också SUHF’s rekommendationer om att 

använda kallelseförfarandet med återhållsamhet. 
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4. Förändringar till följ av nationellt förändrat system för 

forskningsfinansiering 

 

Förändringar i fördelningssystem för forskningsanslag 

 

Regeringens syfte med De nya direktiven för fördelning av forskningsfinansiering som infördes 2009 och 

som innebar att delar av forskningsmedlen till lärosätena fördelas genom ett bibliometriskt 

system var att skapa tydligare incitament för prioritering och specialisering hos lärosätena och få 

dessa att arbeta mer aktivt med forskningskvalitet och att utveckla framstående forskningsmiljöer 

(Regeringens proposition 2008/2009:50) s.23).  Vi vill därför undersöka om det har skett 

förändringar i fördelningssystemen sedan reformen infördes. 

De flesta lärosäten har infört nya prestationsbaserade system för fördelning av 

forskningsmedel i samband med det nya nationella systemet. Vid Malmö, BTH, LnU och KaU 

har nya system tagits i bruk. Vid högskolan Väst fanns ett sådant system sedan tidigare men detta 

har förändrats så att en betydligt större vikt läggs vid publicerade vetenskapliga artiklar. Vid 

Högskolan Dalarna finns ett nytt system sedan 2009 som fördelar medel ut till 

forskningsprofilerna vilka sedan får besluta om graden av prestationsinslag  

Hur lärosäten motiverar förändringar i sina fördelningssystem ger en inblick i hur de reagerat 

på reformen och hur de upplever omvärldsförändringar. I dokumentet från lärosätena syns i flera 

fall att förändringar i omvärlden upplevs skapa behov av nya sätt att organisera forskningen 

internt. På Linnéuniversitetet och vid Högskolan i Dalarna uttrycks en medvetenhet om en ökad 

nationell konkurrens. 

 Linnéuniversitetet motiverar sitt införande av spetsforskningsmiljöer (Linnaeus University 

Centres) med ”att den nationella konkurrensen om såväl forskningsanslag som externa medel 

kommer att öka genom att alla lärosäten anpassar sig till det nya fördelningssystemet. För att 

stärka forskningens konkurrenskraft krävs såväl att den befintliga forskningen blir mer 

framgångsrik, som att universitets forskning utvecklas och förnyas” (Mål enligt strategi, LnU 

2010-2015, Riktlinjer och ramar för verksamhetsplan och budget 2011, Universitetsstyrelsebeslut 

2010-09-10 Dnr:§ 2010/2589). 

Vid högskolan i Dalarna anges nya villkor för forskningsfinansieringen, med minskande fasta 

resurser, som det viktigaste argumentet till förändringen men också försämrade möjligheter att 

finansiera forskning och forskarutbildning och forskningsrådens allt viktigare roll för 

forskningsfinansieringen tas upp. Satsningar på excellens och ett resursfördelningssystem som 

baseras på publiceringar och citeringar missgynnar miljöer under uppbyggnad. För att svara upp 
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mot förändringar skall Dalarna ytterligare stärka sina forskningsprofiler och ökan andelen 

publiceringar.  

 LnU, BTH, KaU hänvisar direkt till det nationella systemet för fördelning av 

forskningsmedel och till proposition 2008/09:50 i diskussioner om att införa nya interna 

fördelningssystem som premierar publicering. Malmö Högskola och Högskolan Väst saknar 

tydliga motiveringar i dokument till sina fördelningssystem.  

En viktig fråga är om förändringar i de interna finansieringssystemen i praktiken innebär 

maktförskjutningar. Det är relativt svårt att enbart utifrån en dokumentanalys utläsa på vilken 

nivå avgörande beslut tas om fördelning av forskningsmedel och huruvida det har skett en 

maktförskjutning i samband med ändringar i systemet. Den vanligaste varianten är att relativt 

tydliga ramar eller riktlinjer utformas av styrelse som sedan ligger till grund för en fördelning som 

sker på rektorsnivå (MdH) eller, vilket är vanligare, av fakultetsnämnderna (LnU, Väst och KaU). 

En något annan variant finns vid Högskolan Dalarna där beslut fattas av styrelse som fördelar 

medlen ut till forskningsprofilerna vilka sedan har stor frihet att avgöra hur dessa skall fördelas. 

 

Interna Excellenssatsningar 

 

Flera lärosäten har arbetat mycket aktivt med att prioritera sin forskning. De tydligaste 

profileringssatsningarna har gjorts vid LnU, Väst, MdH och Dalarna.  

Linnéuniversitetet har satsat hårt på inrättandet av Linnaeus University Centres. (LNU C). 

Dessa skall utgöra områden där det bedrivs excellent forskning och vilka skall bli långsiktigt 

finansierade av universitetet och fakulteten med syfte att bli internationellt erkända. Enligt 

universitetets strategiska plan skall medel fördelas för att etablera center i samarbete mellan 

styrelsen och fakulteterna Fram tills nu har tre miljöer valts ut. De tre utvalda miljöerna är 

Concurrences in Colonial and Postcolonial studies, Ecology and Evolution in Microbial model 

Systems och Labour Market and Discrimination Studies.  

Profileringen av forskningen vid Högskolan Väst sker genom prioritering av de statliga 

forskningsanslagen till vitala forskningsmiljöer. En vital forskningsmiljö inrättas av styrelsen efter 

på förslag från rektor och efter en extern och oberoende ”peer review”. Två vitala 

forskningsmiljöer är identifierade och prioriterade: Produktionsteknik Väst, för att vidareutveckla 

den produktionstekniska forskningen för att fortsatt hävda en globalt stark producerande industri 

och Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA, för att stärka forskningen kring och 

kopplingarna mellan arbetslivets kompetensutvecklingsbehov och arbetsplatsens och akademins 

lärande. 
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Mälardalens Högskola har fokuserat forskningsresurserna till en spetsmiljö och tre 

utvecklingsmiljöer. Dessa skall komma ur utveckling av högskolans sex prioriterade inriktningar. 

Dessa inriktningar är Inbyggda system, Innovation- och produktrealisering, Miljö, energi- och 

resursoptimering, Hälsa och välfärd, Industriell ekonomi och organisation samt 

arbetslivsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Spetsmiljön (Inbyggda system) skall utgöra MdH:s 

främsta forskningsmiljö. Forskningen skall karaktäriseras av en tydlig fokusering på ett specifikt 

forskningsområde av hög nationell relevans, vara internationellt väletablerad och med betydande 

internationell publicering. Inom utvecklingsmiljöerna bedrivs forskning med en tydlig fokusering 

på ett specifikt forskningsområde av nationell relevans med god internationell publicering. 

Utvecklingsmiljön skall ha en återkommande tilldelning av externa forskningsmedel från 

nationella forskningsråd samt andra finansiärer. Högskolan har valt att prioritera tre 

utvecklingsmiljöer som består av forskningsinriktningarna Hälsa och välfärd, Innovation och 

produktrealisering och Miljö, energi- och resursoptimering. 

Högskolan Dalarna vill samla sina styrkor och koncentrera forskningsmedel till några 

områden där den kan erbjuda hög kvalitet. Högskolans vision är bland annat att bedriva 

forskning och forskarutbildning av hög kvalitet. Detta skall uppnås genom att huvuddelen av 

forskningsverksamheten samlas till ett begränsat antal kvalificerade. Med en forskningsprofil 

avses ett flervetenskapligt forskningsprogram ledd av en forskningsledare med långtgående 

befogenheter att fördela forskningsanslag mellan forskargrupper, forskare och doktorander, och 

med ansvar för resultatet i termer av erhållna externa medel, publikationer, meritering, seminarier 

och systematiska omvärldskontakter – nationellt och internationellt. De prioriterade 

forskningsprofilerna på Högskolan Dalarna för åren 2012-2015 är: Energi, skog och bygd miljö, 

Hälsa och välfärd, Komplexa system – mikrodataanalys, Kultur, identitet och gestaltning, 

Stålformning och ytteknik samt Utbildning och lärande. 

Vid Malmö Högskola och Karlstad Universitet tycks arbetet med att profilera forskning nyss 

ha påbörjats. Vid Malmö Högskola finns sedan februari 2012 möjligheten att inrätta 

centrumbildningar i syfte att profilera forskningen (och delvis även utbildning). Dessa kan vara i 

form av fakulteter eller institutionsövergripande enheter eller för högskolegemensamma syften. I 

beslutet hänvisas till att centrumbildningar kan bidra positivt till utveckling av strategiskt valda 

forskningsområden. En del av forskningen vid Malmö högskola har samlats i åtta profiler. Två till 

tre av dem bedöms ha har en stark internationell position. Ett intryck är att Malmö Högskola inte 

ännu arbetet tydligt med profilering men nu tycks ha påbörjat detta arbete. 

I forskningsstrategin för 2009-2012 talade Karlstad universitet i termer av processer istället 

för profilområden och hur de valde att prioritera ett processinriktat arbete för att på så vis nå 
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positionen som ett internationellt konkurrenskraftigt universitet inom profilerade områden, samt 

regionalt – och globalt engagerat. Dock har även KaU som ett led i arbetet med att profilera 

lärosätets forskning och i utvecklandet av sin roll som forskningsaktör identifierat ett antal 

strategiska miljöer som genom beslut i styrelsen gett dem särskild status i organisationen.  I 

Malmö är förändringar nära förestående. 

Ett lärosäte som i viss mån skiljer sig från de övriga avseende profilering är BTH vilket istället 

kan sägas vara ett redan profilerat lärosäte. BTH kallar sig för en av Sveriges mest profilerade 

högskolor, med tillämpad IT, innovation och hållbar utvecklingstår i fokus. Även vid BTH finns 

dock tre särskilt utvalda strategiska områden. De sammanfattade svaren utifrån analysschemat 

visas i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Analysschema för dokumenten totalt. 

 Malmö  BTH LnU Väst MdH Dalarna KaU 
Förändringar till följd av 
AUTONOMIREFORMEN 
 

Nej, revision 
pågår 

Mindre Mindre Mindre Mindre men gör 
förändringa kring 
ny fördelnings-
modell nu. 

Mindre Nej 

Har större organisationsförändringar gjorts 
sedan 2009? 
 

Håller nu på att 
omorganisera. 
Har infört centra. 

Har vässat 
incitamentsyste-
men  (2011) 

Nytt 
incitamentsystem 
Beslut om 
linjeorganisation  

Organisationsför-
ändring till följd 
av foutb. 
rättigheter 

Ny org. för att 
stödja de 
prioriterade 
miljöerna 

Ändrat mot 
fördelning av 
medel till 
profilerna 

Nej 

Hur utses dekaner och prefekter/motsv.? 
 
 

Dekan: Rektor 
beslutar om 
dekan 
Prefekt: Dekan 
utser. 

Dekan: Val av 
ledamöter, rektor 
beslutar dekan 
från dessa. 
Prefekt: Rektor 
utser. 

Dekan: Val av 
ledamöter, förslag 
på dekan till 
rektor, rektor 
beslutar. 
Prefekt: Rektor 
utser. Från 2013-
01-01 av dekaner 

Dekan: Rektor 
beslutar om 
ordförande i 
kollegiala organ 
(ingen dekan 
finns). Prefekt: 
Rektor utser. 

Dekan: ? 
Prefekt: Rektor 
utser. 

Dekan: Val av 
ledamöter, rektor 
beslutar dekan 
från dessa. 
Prefekt: Rektor 
utser. 

Dekan: Val av 
ledamöter, förslag 
på dekan till 
rektor, rektor 
beslutar. 
Prefekt: Dekan 
utser. 

Hur ser styrningen ut vad gäller kollegiets 
inflytande? Har man fakultetsnämnder, eller 
andra nämnder där beslut fattas av 
kollegiet? Har förändringar av detta skett 
sedan autonomireformens genomförande? 
 

Fakulteter el ler 
motsv. fortsatt 
samma roll som 
tidigare (2 
undantag) 

1 fak.nämnd som 
ansvarar för 
forskning och 
forskarutbildning 

Ny organisation 
från 2013-01.01 
med 5 fakulteter 
som leds av dekan 
och 
fakultetsstyrelse 

FFUN ansvarar för 
forskning och 
forskarutbildning 

1 övergripande 
fakultetsnämnd 
med utskott för 
forskning, 
forskarutb. samt 4 
för GU 

Ingen stor 
förändring. 
Kollegialt 
beslutande 
nämndorg. 

Samma org. i 4+1 
fakulteter som 
tidigare 

2. Förändringar i anställningsordningen 
sedan 2009 avseende: 
 

       

Lärarkategorier samt bedömningsgrunder 
och befordringar  
 
 

Se tabell 1 
Befordran: till 
lektor = rättighet, 
till professor = 
rättighet 

Se tabell 1 
Befordran: till 
lektor = rättighet, 
till professor = 
möjlighet 

Se tabell 1 
Befordran: till 
lektor = möjlighet, 
till professor = 
möjlighet 

Se tabell 1 
Befordran: till 
lektor = möjlighet, 
till professor = 
möjlighet 

Se tabell 1 
Befordran: till 
lektor = möjlighet, 
till professor = 
möjlighet 

Se tabell 1 
Befordran: till 
lektor = möjlighet, 
till professor = 
möjlighet 

Se tabell 1 
Befordran: till 
lektor = rättighet, 
till professor = 
möjlighet 

Högskolepedagogisk utbildning (hpu) 
 

Krav på hpu 10 
veckor/15 hp för 
lektor 

Krav på hpu 10 
veckor/15 hp för 
lektor 

Krav på hpu 10 
veckor/15 hp 
både för 
professor och 
lektor 

Krav på hpu 10 
veckor/15 hp 
både för 
professor och 
lektor 

Lektor bör ha 
genomgått 
relevant hpu 
(ospecificerat) 

Krav på hpu 5 
veckor/7,5 hp 
som senare ska 
kompletteras till 
10 v/15 hp 

Krav på hpu 10 
veckor/15 hp 
både för 
professor och 
lektor 

Anställningsförfarandet Smärre 
förändringar. Men 
gör förändringar 
just nu. 

Smärre 
förändringar. 
Färre antal 
sakkunniga. 

Smärre 
förändringar. 

Smärre 
förändringar. 
Färre antal 
sakkunniga. 

? Större 
förändringar: 
AFN: ledamöter 
utses på andra 
sätt. Vissa beslut 
från rektor till 
fakultetsnämnd/ 
dekan. Färre antal 
sakkunniga. 

Vissa 
förändringar: Nya 
namn, ändrade 
mandat, vissa 
beslut flyttat 
neråt i hierarkin 

Närhet/Avstånd till SUHFs dokument 
 

Vissa delar svårt 
att uttala nu. 
Annars stor 
överensstämm-
else. Står dock 
inget om kallelse. 

Vissa delar svårt 
att uttala nu. 
Annars stor 
överensstämm-
else. 

Vissa delar svårt 
att uttala nu. 
Annars stor 
överensstämm-
else. 

Vissa delar svårt 
att uttala nu. 
Annars stor 
överensstämm-
else. 

Vissa delar svårt 
att uttala nu. 
Avviker vad gäller 
hpu, där man har 
en svagare 
skrivning. 

Vissa delar svårt 
att uttala nu. 
Annars stor 
överensstämm-
else. 

Vissa delar svårt 
att uttala nu. 
Annars stor 
överensstämm-
else. 

PENGAR FÖR KVALITET 
 

       

Hur har fördelningssystem för 
forskningsanslag utformats? När gjordes 
förändringar?  
 

Ändrat 2010. 
Central nivå 
avsätter 1 miljon 
av fo.budget till 
fakulteter baserat 
på prestation. 

Ändrat 2011. 
Fakultet avsätter 
medel till 
institutioner 
baserat på 
publiceringar. 

Ändrat 2010 (?) 
Nytt efter 
fusionen. 80 % 
ska fördelas 
baserat på 
individuella 
prestationer. 

FFUN fördelar 
medel baserat på 
1) vitala miljöer 2) 
inst.pott anslag 
och medel för 
doktorander 3) 
Utbildning på 
forskarnivå 4). 
Docent- och 
professorsmerite-
ring . Inst.potten 
fördelas baserat 
på prestationer. 

Beslut tas om ny 
modell 6 sept. 

Ändrat 2009. 
Fokus på de 6 
prioriterade 
områdena. 
Forskningsledarna 
stort ansvar. 5% 
baserat på 
publiceringar. 

Ändrat 2010. 
Fria medel 
baseras på 
publikationer, 
externa medel 
och samverkan. 

Hur har ev. förändringar motiverats i 
dokument? 
 

Endast att man 
vill öka andelen 
referee-granskade 
artiklar 

Nationella 
systemet 

Nationella 
systemet 

Saknar tydlig 
motivering 

Beslut om ny 
modell 6 sept 

Nya villkor i 
finansieringsland-
skapet, 
excellenssatsning-
ar och nya 
systemet 

Nationella 
systemet 

På vilken nivå har 
forskningsanslagsfördelningssystemet 
utformats? 
 

Rektorsinitiativ, 
förankrat hos 
fakulteter 

? Riktlinjer från 
styrelse, sedan 
beslutar 
fakulteterna 

Fakulteter Rektor Styrelse sedan 
forskningsprofiler-
na 

Riktlinjer från US 
sedan till 
fakulteter. 

Vad premieras? 
 

Externa medel 
Publiceringar 
Citeringar 

Indexerade 
publiceringar 

Individuella 
prestationer (i 
styrelsens 
dokument) 
publiceringar och 
externa medel 
(fakulteterna) 
 

Externfinansiering 
och antalet 
publikationer med 
särskild tyngd på 
refereegranskade 
artiklar i 
internationellt 
erkända 
tidskrifter. 

Beslut om ny 
modell 6 sept 

Publikationer och 
citeringar, externa 
medel, såväl 
regionala som 
konkurrensutsatta 
forskningsprofi-
lens betydelse för 
högskolans större 
grundutbildningar 

Extern 
finansiering, ökad 
samverkan samt 
ökad publicering 
belönas. 
 

Vilka profileringar (excellenssatsningar) görs, 
hur är de konstruerade, var har de initierats 
och hur styrs de? 
 

Åtta profiler, ny 
möjlighet till 
centrumbildning-
ar. Nyss påbörjat 
profileringsarbete 

Redan profilerat 
mot tillämpad IT, 
innovation och 
hållbar utv. Tre 
strategiska 
insatsområden 

Linnaeus 
university centre. 
Tre miljöer har 
valts ut.  

Vitala 
forskningsmiljöer, 
två inrättade. 

En spetsmiljö 
(inbyggda system) 
och tre 
utvecklingsmiljöer 

6 
forskningsprofiler 
med stor 
autonomi. 

8 strategiska 
miljöer. Ny 
omsvängning! 
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5. Diskussion och slutsatser 

 

De övergripande slutsatserna från denna inledande dokumentstudie kan kortfattat sammanfattas 

enligt följande: Flera lärosäten har genomfört omorganiseringar under de senaste åren. Dock går 

dessa inte att i huvudsak härleda till autonomireformen. Istället kan de kopplas till interna 

profilsatsningar och till förändrade forskningsfinansieringssystem. 

De största förändringarna i lärosätenas anställningsordningar rör borttagandet av eller 

införandet av olika och ibland helt nya lärarkategorier. Tydligast syns detta för Högskolan Väst. 

En annan förändring rör vad som krävs för att befordras till lektor respektive professor, där det 

nu endast är Malmö Högskola som har kvar rättigheten till befordran till både lektor och 

professor, medan de som gått längst numera bara anger befordringar som en möjlighet, både för 

adjunkter (och ibland biträdande lektorer) till lektorer och lektorer till professorer (Dalarna, 

MdH, LnU och Väst). Dessa justeringar minskar individers rättigheter och stärker prefekters, 

dekaners och rektorers (lite olika på vilken nivå makten förlagts på olika lärosäten) mandat att 

besluta om anställningar utifrån verksamhetens behov. 

Det går tydligt att se att det nationella systemet för fördelning av forskningsmedel har fått 

genomslag vid lärosätena. Alla lärosäten (utom MdH där vi p.g.a. av beslut i september inte har 

aktuella uppgifter) har förstärkt incitamentsstrukturerna i den interna forskningsfördelningen och 

premierar allt tydligare publiceringar och externa medel. I flera fall hänvisar lärosätena direkt till 

förändringarna på nationell nivå.  

   Alla lärosäten har mer eller mindre tydligt inlett arbetet med att profilera sin forskning. En 

grupp består av lärosäten där satsningarna är tydliga både avseende hur de beskrivs i visioner och 

hur de hanteras internt avseende resursfördelning, dessa utgörs av LnU, Väst, MdH och Dalarna. 

En mellangrupp utgörs av Malmö och KaU där profileringsarbetet precis har påbörjats och håller 

på att ta form. Ett lite annorlunda fall är BTH vars utgångpunkt är att vara profilerade inom IT, 

men som även de fokuserar forskningsmedel till ett par strategiska områden. 

 

6. Avgränsningar och fokus för den fortsatta studien  

 

Den inledande kartläggningen av dokument ger en god inblick i lärosätenas interna arbete för att 

hantera en förändrad omvärld och forskningspolitiska reformer. Dokumentstudier innehåller 

dock begränsningar och flera frågor återstår att besvara vilket kräver intervjuer med ansvariga 

personer. Exempel är frågor om maktförskjutningar: Hur förändringar har påverkat central nivå, 
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fakultetsnivå och institutionsnivåns möjligheter att styra forskningen avseende forskningsmedlens 

fördelning och forskningens profil och hur förändringar efter autonomireformen har påverkat 

möjligheten att styra forskning avseende resursfördelning och profilering av forskning på central 

nivå/fakultetsnivå/institutionsnivå. För att besvara dessa behöver djupare studier göras om de 

interna fördelningssystemen och profilsatsningarnas utformande liksom om organisations-

förändringars betydelse för det kollegiala inflytandet. Vad har förändringar inneburit avseende 

möjligheten för olika nivåer att styra forskning? Ytterligare avgränsningar kommer att behöva 

göras i tid, exempelvis genom att ett år väljs ut och studeras (2011) och att ett antal 

fakulteter/institutioner väljs ut vid lärosätena. Dessutom skall undersökningen förankras 

teoretiskt. Studiens uppläggning inför fortsättningen ser ut som följande: 

 

ÅR FAS AKTIVITET MÅNAD  

2012 Fas 1 Planering av kartläggning  genomfört 

  Avstämning före kartläggning Februari alt mars genomfört 

     

 Fas 1 Kartläggning Mars/juli genomfört 

  Sammanställning/preliminär rapport  Klar augusti Deadline 10 
sept 

  Avstämning före intervjuundersökning Månadsskiftet aug/sept  

     

 Fas 2 Planering informantintervjuer September  

  Genomförande av informantintervjuer Oktober/november  

     

2012/ 
2013 

1 & 2 Sammanställning av informationsinsamling (fas 1 
& 2) rapport 

December/januari  

     

2013 Fas 3 Intervjuer med ansvariga – planering Februari  

  Genomförande av intervjuer Mars - maj  

     

  Analys/rapportering/publicering Juni - december  
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