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Kap 1. PROJEKTBESKRIVNING 

  

Inledning 
 

Det svenska systemet för forskningsfinansiering har genomgått stora förändringar och kampen kring 

de begränsade resurserna har blivit allt hårdare. Ökade krav på extern finansiering tvingar forskare 

att i högre utsträckning konkurrera om forskningsmedlen, vilket ger externa finansiärer möjlighet att 

påverka forskningsagendan (Jfr. Benner & Sörlin 2008). Detta har medfört förändringar på såväl 

nationell nivå som lärosätesnivå där principerna för hur pengar fördelas har influerats av tightare 

budgetar likväl som av New Public Management- (NPM-) strömningar.  

Denna undersökning intresserar sig för att, utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, studera hur 

förändrade system för forskningsfinansiering påverkar lärosätenas interna organisation av forskning. 

Den övergripande forskningsfrågan är därmed: 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)? 

Det har funnits en klart formulerad ambition från statsmakterna att stärka universitetets ledningar i 

syfte att profilera forskning tydligare (Melander 2006, Regeringens proposition 2004/05:80). Att 

endast analysera lärosätenas agerande utifrån teorier om styrning, d.v.s. lagstadgade och därmed 

nödvändiga regelförändringar räcker dock inte för att förstå förändringar i den interna 

organisationen.  

Undersökningen skall studera hur autonomi och förändrade system för finansiering 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 och hur påverkas relationerna mellan den kollegiala nivån och 

managementnivån när dessa omförhandlas.  

En övergripande teoretisk utgångspunkt tas i institutionell teori om översättning (Latour 1986, Sahlin 

& Wedlin 2008). Antagandet är att idéspridning är beroende av aktörer som är villiga att ta upp idéer 

och föra dem vidare (Fernler 1996). Detta kan göras på olika sätt, vilket är förklaringen till att det idag 

ser olika ut på lärosätena avseende den interna organisationen av forskning. Översättning kan ses 

som en kontinuerlig förvandling av idéer när dessa förflyttas från en aktör/nivå till en annan. 

Mottagare av idéer tar inte bara emot idén utan tolkar den och väljer vad i idén som tas emot 

(Johansson 2002).  

De regelförändringar som görs inom högskolesektorn innebär ofta ett stort tolkningsutrymme. Det 

finns formella och informella anpassningskrav från statsmakterna. Den tvingande isomorfismen kan 

särskiljas från mimetisk isomorfism som snarare bottnar i organisationernas osäkerhet, vilket gör att 

de försöker nå framgång genom att härma varandra (Powell & DiMaggio 1983).  

Graden av förändring på lokal nivå (i detta fall lärosätesnivå, fakultetsnivå, institutionsnivå) kan 

variera eftersom olika universitet och högskolor ger olika stora tolkningsutrymmen åt underliggande 

nivåer. För att förstå varför ett lärosäte har skapat en viss organisation och vissa fördelningssystem 
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behöver idéspridningsprocessen studeras på flera nivåer. Hur har lärosätet översatt influenser från 

statsmakter och finansiärer, hur har fakulteter översatt den centrala ledningens direktiv och hur har 

detta översatts på institutions-/centrumnivå? Reformer och signaler om profilering kan tas emot 

olika på lärosätena: Lärosätet kan vara trögrörligt och obenäget att ta till sig reformer och signaler 

eller följsamt och med en vilja att lägga sig nära vad statsmakterna avser. Tidigare forskning har 

pekat ut professionella organisationer, som akademin, som trögrörliga och karaktäriserade av en 

strävan efter att bevara det befintliga (Minzberg 1983) och därmed mindre lämpade för radikal 

förändring (Becher & Kogan 1992). 

Denna undersökning är främst avgränsad till att studera hanteringen av autonomireformen 

(Regeringens proposition 2009/10:149), avseende organisation av forskning, reaktioner på det nya 

finansieringssystemet baserat på kvalitet som kom 2009 (Regeringens proposition 2008/2009:50) 

samt på forskningspolitiska skrivningar som rör profilering av forskning. 

 

Forskningsfrågor 
 

Autonomireformen (Regeringens proposition 2009/10:149) trädde i kraft den 1 januari 2011 och 

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 blev 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 skulle finnas kvar genom att beslut som 

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

(§6 kap 2 HL). Nästa reform handlar om det nya finansieringssystemet baserat på kvalitet från 2009 

(Regeringens proposition 2008/2009:50).  Direktiven för fördelning av forskningsfinansiering infördes 

2009 och innebar att staten införde ett system där delar av forskningsmedlen till lärosätena fördelas 

genom ett kvalitetssystem baserat på en bibliometrisk indikator (Regeringens proposition 

2008/2009:50). Indikatorn består av antal publiceringar och citeringar i Web of Science under en viss 

tidsperiod. De lärosäten som uppvisar 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 till de forskande 

lärosätena att arbeta mer aktivt med forskningskvalitet och att utveckla framstående 

forskningsmiljöer” (s.23). Undersökningen intresserar sig för hur de två reformerna har uppfattats av 

lärosätena. Hur översätts signaler från reformerna? Finns det en trögrörlighet i förändringen eller en 

följsamhet? Vilka aspekter av idéerna tas väl emot, vilka sorteras bort? Hur har detta påverkat 

organisationen av forskning och forskningens finansiering på lärosätena? Projektet har genomförts 

som två delstudier. 

Delstudie 1. I kölvattnet av autonomireformen 

Denna studie syftar till att ge en bild av i vilken utsträckning autonomireformen fått genomslag på de 

studerade lärosätena avseende organiseringen av kollegiala organ samt förändringar i 

anställningsformer. Delstudien baserar sig på dokument och genomfördes under våren 2012 men har 

kompletterats under hösten 2013. Dokumentstudien har också kompletterats med ett antal 

informantintervjuer med strategiska nyckelpersoner vid sju studerade lärosäten. För att studera 
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organisationsförändringar ha vi valt att gå tillbaka till 2009 för att jämföra resultaten med hur det såg 

ut innan beslut togs om autonomireformen.  Delstudien omfattar tre frågeställningar: 

 

1) Vilka förändringar i lärosätenas interna organisation har skett efter autonomireformens 

införande? 

2) Vilka förändringar avseende anställningsformer och -förfaranden har skett efter 

autonomireformens införande? 

3) Hur förhåller sig de undersökta lärosätena till SUHF’s rekommendationer i relation till ökad 

autonomi? 

 

 

Delstudie 2. Prioritering genom forskningsprofilering 

Mot bakgrund av statsmakternas ökade intresse för att profilera forskning är syftet med delstudie 2 

att belysa hur nya universitet och högskolor arbetar med strategisk profilering av forskning. Ett syfte 

med reformen om finansiering baserat på kvalitet var att ge incitament för att prioritera forskning 

och att få lärosäten att utveckla framstående forskningsmiljöer (Regeringens proposition 

2008/2009:50 s.23). Denna studies syfte är därför att analysera hur svenska högskolor och nya 

universitet arbetar med att prioritera forskning genom profilering och andra riktade satsningar. Har 

lärosätena utvecklat forskningsprofiler, hur talar ledande personer om dessa och hur framställs de i 

strategiska dokument? Delstudien avser främst att:  

1) undersöka i vilken utsträckning det finns forskningsprofiler vid de studerade lärosätena och 

vad som kännetecknar dessa samt, 

2) undersöka hur lärosätenas ledningar styr tematiska forskningsprioriteringar. 

Metod och tillvägagångssätt för de två ingående delstudierna i rapporten presenteras separat och 

återfinns i kapitel 2 och 3. 

 

De studerade lärosätena  
 

Studien har genomförts på ett urval av svenska lärosäten. Ambitionen har varit att få en god 

geografisk spridning. Gemensamt är att alla lärosäten är högskolor eller nya universitet och därmed 

ingår i KK-stiftelsens målgrupp (Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling 2011). Lärosätena är 

Malmö högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Högskolan Dalarna, 

Karlstad universitet samt Mälardalens högskola.  

 

Malmö högskola (MAH) bildades 1998 och hade 16 068 studenter höstterminen 2012 

(Universitetskanslersämbetet 2013). Högskolan är organiserad i fyra fakulteter som styrs av sin 

respektive fakultetsstyrelse. Högskolan är inne i en omstruktureringsfas där en ny form av 

centrumbildningar har införts i syfte att profilera och främja tvärvetenskaplig forskning (Malmö 

högskola 2012a). Systemet för fördelning av forskningsmedlen har också ändrats till ett system med 

ökande inslag av prestation. Central nivå delar ut premier till fakulteterna baserat på indikatorer där 

externa medel, publiceringar och citeringar vägs in och en trappmodell har införts där andelen som 

fördelas baserat på prestation kommer att öka från 20 till ca 80 procent.  
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Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har verksamhet på två orter: Karlskrona och Karlshamn. Det är en 

relativt ung högskola som bildades 1989 med fokus på tillämpad IT och hållbar utveckling av 

näringsliv och samhälle. BTH hade 4 858 studenter registrerade höstterminen 2012 

(Universitetskanslersämbetet 2013). 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. För att förstärka incitamenten för 

forskare att publicera införde BTH ett nytt system för fördelning av forskningsmedel i anslutning till 

det nationella systemet för fördelning av medel baserat på kvalitet (Grahn, dekan) och en 

publiceringsstrategi infördes som hänvisar till förändringen (Blekinge Tekniska Högskola 2011b). 

Systemet ger forskaren 30 000 kr för varje indexerad artikel som publiceras och har fått till följd att 

antalet indexerade publikationer har fördubblats vid lärosätet (Blekinge Tekniska Högskola 2011c).  

 

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

mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. LNU hade 19 982 studenter höstterminen 2012 

(Universitetskanslersämbetet 2013). Linnéuniversitetet har nyligen genomgått en större 

organisationsförändring och har idag fem fakulteter samt en nämnd för lärarutbildning. Kort efter 

sammangåendet inleddes arbetet med att konstruera ett nytt system för den interna fördelningen av 

forskningsmedel baserat på kvalitet samt konstruktionen av nya forskningscentra vilka kom att få 

namnet Linnaeus university Centres (LNUC).  

 

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

namnet Högskolan Väst den 1 januari 2006. Högskolan hade 7 118 studenter höstterminen 2012 

(Universitetskanslersämbetet 2013). 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 2011c). Högskolan har 

haft en forskningsstrategi som utgår ifrån att forskningsresurserna bör kanaliseras till ett fåtal 

områden där högskolan kan uppnå internationell kvalitet och som bygger på nära anknytning till 

områden viktiga för samhället (Högskolan Väst 2011a). Högskolan Väst har valt att kalla sina 

prioriterade forskningsområden för vitala forskningsmiljöer. I dagsläget finns två vitala 

forskningsmiljöer.  

 

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

koncentrerad till två campus – Falun och Borlänge, men med huvudcampus i Falun. Högskolan hade 

9 100 studenter höstterminen 2012 (Universitetskanslersämbetet 2013). 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. UFN 

ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om 

relevanta styrdokument (Högskolan Dalarna 2011b).  

 

Karlstad universitet (KAU) är ett ungt universitet. Universitetet bildades 1999, men redan 1977 

bildades Högskolan i Karlstad som senare då blev Karlstad universitet. KAU hade 10 597 studenter 

registrerade höstterminen 2012 (Universitetskanslersämbetet 2013) och har sedan 2013 två 
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fakulteter; Humaniora och samhällsvetenskap samt Hälsa, natur- och teknikvetenskap, och en 

lärarutbildningsnämnd. Fakulteterna ansvarar för utbildning, forskning och samverkan med 

omvärlden. Huvudansvaret för forskningen och dess kvalitet ligger hos fakulteterna och dess 

fakultetsnämnder. Universitetet har nyligen initierad en långsiktig ekonomisk satsning på excellenta 

forskare, förstärkning av den ekonomiska basen (för ökad bredd och spets) samt breda forskande 

miljöer (för hållbar tillväxt, kvalitetssäkring och vetenskaplig kompetens) (Karlstad universitet 2012).  

 

Mälardalens högskola (MDH) hette fram till 1993 Högskolan Eskilstuna/Västerås. Höstterminen 2012 

hade MDH 9 861 studenter (Universitetskanslersämbetet 2013). Högskolan bedriver forskning inom 

sex forskningsinriktningar: Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö- och 

resursoptimering, Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning, Didaktik samt Hälsa och välfärd. 

Högskolan består av fyra akademier: Innovation, design och teknik, Ekonomi, samhälle och teknik, 

Hälsa, vård och välfärd samt Utbildning, kultur och kommunikation. Högskolan har en 

fakultetsnämnd (Mälardalens högskola 2010).  
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KAP 2. I KÖLVATTNET AV AUTONOMIREFORMEN– EN DOKUMENTSTUDIE 
 

Bakgrund och syfte 
 

Autonomireformen (Regeringens proposition 2009/10:149) trädde i kraft den 1 januari 2011 och 

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 bland annat 

genom att endast kategorierna professorer och lektorer blev 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 skulle finnas kvar genom att 

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

kompetens (§6 kap 2 HL). Efter autonomireformen och avregleringen av anställningsformer, 

behörighetskrav och dylikt utkom SUHF med fem rekommendationer till sina medlemmar (SUHF 

2010). Rekommendationerna bestod av fem punkter som berörde karriärsystem, möjligheter till 

befordran, högskolepedagogisk utbildning och förfarande att kalla professorer.  

 

I detta kapitel redovisas en dokumentstudie som syftar till att ge en lägesbild över i vilken 

utsträckning autonomireformen fått genomslag på de studerade lärosätena avseende intern 

organisation av kollegiala organ samt förändringar i anställningsformer. En övergripande 

utgångspunkt tas i Sveriges universitets- och högskolors förbunds (SUHF’s) rekommendationer till alla 

medlemslärosäten. 

Frågeställningar som behandlas i kapitlet är: 

 

1) Vilka förändringar i lärosätenas interna organisation har skett efter autonomireformens 

införande? 

2) Vilka förändringar avseende anställningsformer och -förfaranden har skett efter 

autonomireformens införande? 

3) Hur förhåller sig de undersökta lärosätena till SUHF’s rekommendationer i relation till ökad 

autonomi? 

 

Metod och material 
 

Undersökningen är en dokumentstudie som genomfördes under våren 2012 men som har 

kompletterats under hösten 2013. Dokumentstudien har också kompletterats med ett antal 

informantintervjuer med strategiska nyckelpersoner vid de sju studerade lärosätena. För att studera 

organisationsförändringar ha vi valt att gå tillbaka till 2009 för att jämföra resultaten med hur det såg 

ut innan beslut togs om autonomireformen.  

 

1) Den första frågeställningen som rör förändringar i den interna organisationen har i huvudsak 

analyserats utifrån lärosätenas delegationsordningar och arbetsordningar. Exempel på frågor 

som ställts till materialet är: 

  

 Vilka övergripande organisationsförändringar har gjorts sedan 2009? 
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 Hur ser styrningen ut vad gäller kollegiets inflytande? Finns fakultetsnämnder, eller andra 

nämnder där beslut fattas av kollegiet och har förändringar av detta skett sedan 

autonomireformens genomförande? 

 Hur utses dekaner och prefekter? 

 

2) Den andra frågeställningen som undersöker förändringar avseende anställningsformer och -

förfaranden analyseras huvudsakligen utifrån lärosätenas anställningsordningar. Frågor som 

ställs till materialet är exempelvis:   

 

 Vilka lärarkategorier har tillkommit samt vilka behörigheter, vilka bedömningsgrunder och 

vilka befordringsregler har utvecklats för anställning som biträdande lektor, lektor samt 

professor? 

 Hur ser anställningsförfarandet ut? 

 För vilka befattningar är högskolepedagogisk utbildning obligatorisk? 

 

3) Den tredje frågeställningen som undersöker närhet/avstånd till SUHF’s rekommendationer 

utifrån utökad autonomi för lärosätena har analyserats utifrån olika typer av besluts-, regel- och 

policydokument från de olika studerade lärosätena. Frågor som ställs är bland annat: 

 

 Hur ser karriärsystemen ut på lärosätena och vilka möjligheter till befordran ryms inom 

karriärsystemen? 

 Hur tydliga är lärosätena vad gäller högskolepedagogisk utbildning som grund för 

anställning? 

 Huruvida lärosätena uttrycker ett restriktivt förhållningssätt till kallelseförfarande vid 

tillsättning av professurer? 

 

De dokument som använts är olika former av besluts- regel-, policy-, eller handläggningsdokument 

från respektive universitet och högskola. I de fall dokumenten varit otydliga för vårt fokusområde har 

informanter kontaktats per telefon, mejl eller ansikte mot ansikte för att hjälpa till med 

kompletterande information. BTH planerar en omorganisation till januari 2014 vars innehåll 

kommenteras i berörda fall.  För att resultattexten nedan inte ska bli otymplig att läsa har vi undvikit 

att löpande referera till de olika dokument som ligger till underlag för varje analysområde, utan de 

återfinns i kapitel 5 i sin helhet, tillsammans med dokument för delstudie 2. Varje avsnitt innehåller 

också tabeller för att sammanfatta resultaten inom respektive område för analys. 

 

Resultat 
 

Resultaten presenteras utifrån de tre frågeställningarna och börjar med förändringar i intern 

organisation efter autonomireformen. Därefter följer förändringar i anställningsformer och till sist 

beskrivs följsamheten till SUHF’s rekommendationer på området. 
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Förändringar i den interna organisationen 

 

Övergripande organisationsförändringar relaterade till autonomireformen 

 

Det är intressant att få veta om lärosätena har reagerat på de möjligheter som autonomireformen 

ger genom att göra ändringar i sin organisation. Flera lärosäten har nyligen genomfört eller planerar 

att genomföra omorganiseringar. Syftet med omorganisationerna skiljer sig åt och i flera fall 

innefattar de många olika delar.  

Sedan 2009 har både Malmö högskola och Linnéuniversitetet genomfört större omorganisationer 

som direkt kan relateras till autonomireformen. Malmö högskolas omorganisation handlar 

framförallt om införande av incitamentsystem och organisationsförändringar som möjliggör 

högskoleövergripande centrumbildningar (se kap 3). Linnéuniversitetet har genomfört en större 

omorganisation som innebär fem nya fakulteter och införande av en linjeorganisation som i högre 

utsträckning än tidigare kännetecknas av prefekt- och dekanstyre. Även Karlstad universitets 

omorganisation har inneburit ett nytt antal fakulteter (färre än tidigare).  

Totalt fem lärosäten har också infört nya system för att profilera sin forskning (MAH, LNU, MDH, HD 

och KAU). Andra motiv till att omorganisera är att som vid Högskolan Väst att högskolan har fått 

forskarutbildningsrättigheter. BTH planerar en omorganisation 2014 som bl.a. innebär ett system 

med ökat ansvar för dekaner i förhållande till nämnder.  

Kollegialt inflytande 

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

fakultetsnämnder försvann men det kollegiala inflytandet skulle 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 flera lärosäten fortfarande har kvar fakultetsnämnder eller liknande organ, 

men att ett par har skapat en ny organisation. Flera lärosäten har också omorganiserat 

fakultetsorganisationen, till följd av fusioner (LNU) eller på grund av forskarutbildningsrättigheter 

(HV). Kollegiets inflytande är dock organiserat på olika sätt vid de studerade lärosätena. En 

traditionell linjeorganisation återfinns för KAU, LNU och MAH, där fakultetsnämnder eller 

fakultetsstyrelser ligger under rektor. Vid Malmö högskola finns fem fakulteter och dekanerna sitter 

med i rektors ledningsgrupp. Vid KAU finns två fakulteter och ett område för lärarutbildning och vid 

Linnéuniversitetet fem fakulteter.  

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 Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Väst finns fakultetsnämnd 

vid sidan om med begränsad makt och vid HV sitter t.ex. prefekterna med i rektors ledningsråd, men 

inte ordförandena i de kollegiala organen. 

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

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

forskningsnämnd och Forskarutbildningsnämnd, numera finns fem stycken Områdesnämnder. På 

Malmö Högskola har fakultetsstyrelser införts med uppdrag kopplat till fakulteternas långsiktiga 

utveckling men de har samtidigt gett dekanerna ett utökat mandat som linjechefer och med fullt 
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ansvar för operativa frågor, ekonomi och personal. Vid Linnéuniversitetet har omorganisationen 

skapat mindre operativa enheter och därmed fler institutioner, samtidigt som 

fakultetsorganisationen införts i linjen och förstärks med utökad kansliorganisation och ökade 

befogenheter till dekaner vilket begränsar kollegiets roll. Fakultetsnämnderna har ersatts med 

fakultetsstyrelser med ett övergripande ansvar för strategier och mål för verksamheten samt 

övergripande budget. Dekanen är där ansvarig för personal och all operativ verksamhet. Vid BTH har 

vissa namnförändringar på kommittéer och positioner inom nämnder och kommittéer skett men en 

större omorganisation är planerad till 2014 som även där innebär att dekanens roll stärks. Vid tre av 

sju lärosäten har alltså de kollegiala inslagen minskat tydligt. 

Utseende av dekaner och prefekter (eller motsvarande)  

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

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

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

föreslås sedan av valkorporationen vilka som bör utses som dekan/prodekan (KAU) eller så utser 

rektor dekan bland de ledamöter som valts till det/de kollegiala organen (MAH, BTH och HD).  

Vid LNU utses dekanerna av rektor i samråd med anställda och vid MDH efter rådgivande val. En 

ytterligare variant är att som vid Högskolan Väst, inga val föregår att rektor utser ordförande samt 

vice ordförande i en utbildnings- eller forskningsnämnd (vid Högskolan Väst finns ingen 

fakultetsnämnd eller dekan).   

När det gäller prefekter är det rektor som utser dessa vid fyra av lärosätena (HD, MDH, BTH och HV) 

Vid tre av lärosätena utses prefekter istället av dekaner (KAU, LNU och MAH). Begreppet prefekt 

används inte för alla lärosäten, dock vid LNU KAU, MAH och HV. I övriga fall används begreppen 

akademichef (HD, MDH) eller sektionschef (BTH). 

Tabell 1: Sammanfattning av förändringar i intern organisation 

 

 

 

Malmö (MAH) BTH LNU Väst (HV) MDH Dalarna (HD) KAU 

Övergripande 

organisationsföränd-

ringar sedan 2009? 

 

Ny organisation 

för centrum-

bildningar och 

nytt system för 

fördelning av 

forskningsmedel. 

Ny 

fakultetsorganisa-

tion. 

Planerad 

organisations-

förändring 2014. 

Ny linje-

organisation och 

fakultets-

indelning. 

Förändrad 

kollegial 

organisation. 

Organisations-

förändring till 

följd av fo.utb.- 

rättigheter. 

Ny org. för att 

stödja priori-

terade miljöer. 

Sammanslagning 

av fyra 

utbildnings-

nämnder till en. 

Nytt system med 

fördelning av 

medel till profiler.  

Fakultets-

förändringar 

samt nya sätt att 

definiera 

profilområden; 

excellens. 

Förändring av 

fakultetsorganisatio-

nen sedan 2009 

 

Fakultetsstyrelser 

ersatt med 

fakultetsnämn-

der. Ökat 

inflytande för 

dekanen. 

En fak.nämnd 

som ansvarar för 

forskning och 

forskarutbild-

ning. Ny org. 

planeras för 

2014. 

Ny organisation 

från 2013 med 5 

fakulteter som 

leds av dekan och 

fakultetsstyrelse.  

FFUN ansvarar 

för forskning och 

forskarutbildning. 

En övergripande 

fakultetsnämnd, 

tre utskott: GU, 

forskning och 

forskarutb.  

Ingen stor 

förändring. 

Kollegialt 

beslutande 

nämndsorg. 

Ny organisation 

med två 

fakulteter och ett 

lärarutbildnings-

område. 

Utseende av dekaner 

och 

prefekter/motsv.? 

 

 

Val av ledamöter 

till fakultets-

styrelse. Rektor 

beslutar om 

dekan, dekan 

utser prefekt. 

 

Rådgivande val av 

ledamöter, rektor 

beslutar om 

dekan från dessa. 

Rektor utser 

sektionschefer. 

Dekan utses av 

rektor efter 

samråd med 

anställda.  

Dekan fattar 

beslut om 

prefekt. 

Rektor beslutar 

om ordförande i 

kollegiala organ 

(ingen dekan 

finns). Rektor 

utser prefekt. 

Dekan utses av 

rektor efter 

rådgivande val. 

Rektor utser 

prefekt 

(akademichef). 

Dekan: Val av 

ledamöter, rektor 

beslutar om 

dekan från dessa. 

Rektor utser 

prefekt 

(akademichef). 

Rektor utser 

dekan efter 

samrådsför-

farande och val. 

Dekan utser 

prefekt efter 

samråd med 

rektor. 
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Förändringar i anställningsformer 

 

Förändringar 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 2 visas för varje lärosäte vilka 

lärarkategorier som tillkommit respektive försvunnit efter reformen. När tidsbegränsningsgrunden 

över två år togs bort fick det som konsekvens att de fyraåriga tidsbegränsade biträdande lektoraten 

och forskarassistenterna försvann ur anställningsordningarna från år 2011. Regeringen fattade den 

28 juni 2012 ett beslut om att förorda en förändring av högskoleförordningen och därmed tillåta en 

fyraårig tidsbegränsad meriteringstjänst för lärare igen. Effekten av detta har blivit att 

forskarassistent och/eller biträdande lektor på många ställen har återkommit under 2012 eller 2013. 

 

Utöver detta har vissa seniora lärarkategorier tillkommit. Timlärare och gästlärare 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 anställning 

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

samverkanskompetens. Deras biträdande lektor beskrivs också som en läraranställning utan 

tidsbegränsning, vilket är något ovanligt.  

  

När det gäller förändringar av behörighet för olika lärarkategorier har inga större förändringar skett. I 

vissa fall har man dock ändrat i kraven vad gäller pedagogisk skicklighet till att endera innefatta högre 

eller lägre krav på att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning.  

 

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

lärosäten i sina anställningsordningar ändrat reglerna kring befordran till att istället utgöra en 

möjlighet. Av de undersökta lärosätena är det endast MAH som har behållit rättigheten att befordras 

till professor och HD tog bort rättigheten, men har återinfört den under 2013. De flesta har också 

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 LNU 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.  
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Tabell 2: Sammanfattande tabell över förändringar av lärarkategorier sedan 2009, befordringar samt 

förekomst av meriteringsanställningar 

 
Lärosäte Malmö (MAH) BTH  LNU  Väst (HV) MDH Dalarna (HD) KAU 

Lärarkategori 
som 
tillkommit: 
 
 

Biträdande 
professor 
Senior adjunkt 

Postdoktor 
Senior lärare 
(Foass försvann 
men kom 
tillbaka 2013) 

Seniorprofessor 
Fo.ass. 
Bitr. lektor 
Postdoktor 
 

Postdoktor 
Senior 
universitets-
adjunkt  
(Fo.ass försvann 
men kom 
tillbaka 2013) 

Fo.ass. 
Adjungerad 
lektor 
Adjungerad 
universitets-
adjunkt 

Postdoktor Postdoktor (bort 
2011 tillbaka 
2013) 

 

Lärarkategori 
som 
försvunnit: 
 
 

Gästlärare 
Adjungerad 
lärare (finns 
endast för 
professor) 

Timlärare  Timlärare 
Gästlärare 
Adjungerade 
lärare 

Timlärare 
Gästlärare 

Fo.ass. 
Timlärare 

Gästlärare (finns 
endast för 
gästprofessor och 
forskare) 

 
Timlärare (tillkom 
först, men 
borttaget igen 
2013) 

Bedömnings-
grunder vid 
befordringar  
 

 

Befordran: till 
lektor = rättighet, 
till professor = 
rättighet 

Befordran: till 
lektor = 
rättighet, till 
professor = 
möjlighet 

Befordran: till 
lektor = 
möjlighet, till 
professor = 
möjlighet 

Adjunkt kan bli 
befordrad till 
senior adjunkt, 
till lektor = 
möjlighet, till 
professor = 
möjlighet 

Befordran: till 
lektor = 
möjlighet, till 
professor = 
möjlighet 

Befordran: till 
lektor = rättighet, 
till professor = 
rättighet 

Befordran: till 
lektor = 
rättighet, till 
professor = 
möjlighet 

Meriterings- 
anställningar 
2013 

Fo.ass. Fo.ass Biträdande lektor 
Fo.ass. 

Ej rätt till 
befordran 

Biträdande 
lektor 
Fo.ass 
Ej rätt till 
befordran 

Fo.ass. Biträdande lektor 
med rätt till 
befordran 

Biträdande 
lektor med rätt 
till befordran 

 

I materialet som helhet 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 den första kategorin återfinns MAH och HD som har 

skrivningar som påvisar en rättighet till befordran både till lektor och till 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 möjlighet till befordran både till lektor och professor (MDH, LNU och HV). De 

båda sista klustren visar därmed på en försvagning av individers rättighet till karriärutveckling inom 

det egna lärosätet.  

 

Lärosätena bildar också tre grupper avseende hanterandet av anställningsformen biträdande lektorat 

(se tabell 2). KAU och HD har biträdande lektorer med rätt att prövas för befordran. MDH, BTH och 

MAH har inga biträdande lektorat utan använder forskarassistent som meriteringsanställning. HV har 

biträdande lektorat, men hänvisar till forskarassistent som meriteringssanställning och det finns 

ingen rätt till befordran. Även LNU har biträdande lektorat och använder både forskarassistent och 

biträdande lektorat som meriteringsanställning utan rätt till befordran.  

 

Förändringar i anställningsförfarandet 

För många lärosäten beskrivs i anställningsordningarna endast smärre förändringar av 

anställningsförfarandet efter autonomireformen (HV, LNU, BTH, MAH, MDH). MAH införde nya 

riktlinjer för rekrytering. HV har förflyttat ansvaret för att fastställa vilka sakkunniga som ska 

användas vid bedömning från en nämnd till prefekt. Vid MDH har en rekryteringskommitté inrättats 

(vars ordförande och vice ordförande utses av fakultetsnämnden) som beslutar om anställningsprofil. 

Tidigare låg detta ansvar på fakultetsnämnden. Vid HD har lite större förändringar skett. Där har 
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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 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 vissa förändringar skett. I stället för tidigare Rekryteringskommittéer och 

Anställningsnämnd finns nu ett Anställnings- och befordringsutskott som utses av dekanen och vilket 

bereder rekryterings- och befordringsärenden. 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. Gällande 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 (HD) eller från två till en vid 

anställning av lektor (BTH, HV). I tabell 3 nedan ges en översiktlig bild av detta. 

Krav på högskolepedagogisk utbildning  

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

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

högskolepedagogisk utbildning vid både lektorat och professurer, tre lärosäten specificerar 

omfattningen till 15 hp eller 10 veckor (MAH, BTH och HD), vid övriga lyder skrivningen att sökande 

skall ha genomgått högskolepedagogisk behörighetsgivande utbildning på ospecificerat antal hp eller 

veckor. 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 adjunkt men inte för lektorat eller professorstjänster (BTH). Även 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. HD skriver istället fram att 5 

veckor räcker vid anställning om man senare, efter anställningens påbörjande, kompletterar till 10 

veckor – deras krav är dock hårdare vid befordran till lektor där kravet är 10 veckors 

högskolepedagogisk utbildning innan befordran kan ske. 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, HV) eller två år/ospecificerat (KAU, HD) ska ha inhämtat dessa kunskaper (se tabell 

3). 
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Tabell 3. Förändringar i anställningsförfaranden sedan 2009 och krav på högskolepedagogisk 

utbildning 

 Malmö (MAH) BTH LNU Väst (HV) MDH Dalarna (HD) KaU 

        

Högskolepedagogisk 

utbildning (HPU) 

 

Alla lärare förväntas 

ha 15 hp HPU. 

Krav på HPU 15 

hp för adjunkt. 

Krav på HPU för 

professor, lektor 

och adjunkt (ej 

tidsangiven). 

Krav på HPU för 

alla lärare, (ej 

tidsangiven). 

Lektor bör ha 

genomgått 

relevant HPU, 

ospecificerat.  

Krav på HPU 5 

veckor som 

senare ska 

kompletteras 

till 10. Vid 

befordran krav 

10 v. 

Krav på HPU 

 (ej 

tidsangiven) 

för lektor och 

professor. 

Anställningsförfarandet Smärre 

förändringar. Nya 

riktlinjer för 

rekrytering. 

 

Smärre 

förändringar. 

Färre antal 

sakkunniga.  

Smärre 

förändringar. 

Smärre 

förändringar. 

Färre antal 

sakkunniga. 

Smärre 

förändringar. 

Har inrättat 

rekryterings-

kommitté. 

Större 

förändringar: 

AFN: 

ledamöter 

utses på andra 

sätt. Vissa 

beslut från 

rektor till 

fakultetsnäm-

nd/dekan. 

Färre antal 

sakkunniga. 

Vissa 

förändringar: 

Nya namn, 

ändrade 

mandat, vissa 

beslut flyttade 

neråt i 

hierarkin. 

 

Närhet/Avstånd till SUHF’s 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). Nedan görs 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  

De flesta lärosäten har tidigare haft biträdande lektorat som visstidsanställning, men möjligheten till 

detta togs bort sista september 2011 och för många hängde sedan frågan löst tills regeringen 28/6 

2012 beslutade om att godkänna en fyraårig visstidsanställning (instegsbefattning/meriteringstjänst) 

för lärare igen. De anställningar som då har uppkommit igen är framför allt biträdande lektoratet och 

forskarassistenten. Tillämpningen av tvååriga postdoktorer har dock varit möjlig att använda hela 

tiden, men fyller inte på samma sätt funktionen som en instegsbefattning till läraranställning.  

2013 har fem av de sju undersökta lärosätena infört anställning som forskarassistent. Fyra lärosäten 

har kategorin biträdande lektorat, men endast två av dessa har den kopplad till rätt att bli befordrad 

(HD och KAU). LNU och HV har både kategorierna forskarassistent och biträdande lektorat. Detta 

visar på att alla har någon form av meriteringsanställning vid lärosätena. 

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 
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För de som idag har inrättat meriteringsanställningen ”biträdande lektorat” finns i 

anställningsordningarna möjligheten till befordran tydligt framskriven (om man uppnår de kriterier 

som är ställda för den högre befattningen) vid endast två av de undersökta lärosätena (KAU och HD). 

För de som använder sig av anställning som forskarassistent föreligger inte den formen av prövning i 

direkt anslutning till anställningens utgång. Det är alltså många som inte har infört ett mer stabilt 

tenure track system. 

 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 åtminstone en möjlighet till befordran vid alla lärosäten, helt 

enligt rekommendationerna. Något lärosäte ställer dock lite hårdare krav vid befordran än vid utlyst 

anställning (HD). 

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 två (MDH och BTH) följer SUHF’s rekommendationer. BTH har endast kravet för 

adjunkter och 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 (MAH) eller om kunskaperna inhämtas inom något/några 

år efter tillsättning (HD, KAU, LNU, HV). BTH har skrivit fram att det inte är möjligt att tidsbegränsa en 

anställning om kravet inte är uppfyllt, något som en del lärosäten (inklusive de själva) gjort tidigare. 

En förändring gentemot tidigare skrivningar är att vid kravet på högskolepedagogisk utbildning anges 

inte omfattning vid fyra av sju lärosäten vilket kan ses som en försvagning.  

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

den återhållsamhet som förordningstexten (SFS 2010:1064) föreskriver. 

Alla lärosäten har skrivningar om kallelseförfarande i sina nuvarande anställningsordningar. I alla 

dessa fall följer man också SUHF’s rekommendationer om att använda kallelseförfarandet med 

återhållsamhet. 

 

Sammanfattning av resultat 

De vanligast förekommande förändringarna utifrån autonomireformen (Regeringens proposition 

2009/10:149) som man kan se i lärosätenas anställningsordningar rör borttagandet av, eller 

införandet av, olika och ibland 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 och Högskolan Dalarna som har en rättighet till befordran till både lektor och 

professor. De som gått längst i borttagandet av rättigheter anger numera bara befordran som en 

möjlighet, både för adjunkt (och ibland biträdande lektorer) till lektor och lektor till professor (MDH, 

LNU och HV). 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 
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anställningar utifrån verksamhetens behov. Följsamheten till SUHF’s rekommendationer är relativt 

god. Alla lärosäten har någon form av fyraårig meriteringsanställning, dock är möjligheten till 

befordran endast tydligt framskriven för ett par av lärosätena (HD, KAU). Alla lärosäten ger en 

möjlighet och ibland rättighet till befordran från adjunkt till lektor och lektor till professor och alla 

utom ett par av lärosätena (MDH, BTH) följer SUHF’s rekommendationer om högskolepedagogisk 

utbildning för lärare. De beslut som finns kring kallelseförfarande av professorer överensstämmer 

också till fullo med SUHF’s skrivningar, för alla studerade lärosäten. LNU och MAH har gjort 

förändringar i fakultetsorganisationen som stärkt dekanens roll i förhållande till fakulteten vilket 

medför minskat kollegialt inflytande och möjliggör för ökad styrning från rektor. Även BTH håller 

fr.o.m. 2014 på att införa ett liknande system.  
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KAP 3. PRIORITERING GENOM FORSKNINGSPROFILERING  

 

Bakgrund  

  
Profilering av universitet och forskning är ett internationellt fenomen (Meier & Schimank 2010). 

Trycket på högre utbildning har sedan flera år ökat och medför behov av att expandera den 

akademiska verksamheten inom allt snävare ekonomiska ramar. Forskningsfinansiering innebär idag 

hårdare konkurrens i hela västvärlden samtidigt som hårdare ansvarsutkrävning ställs på lärosätena 

(Martin 2003). Strategisk planering och profilering har kommit att bli avgörande när stater tvingas 

förhålla sig till begränsade resurser (Barrow 1996).  

Idealet om att vara ett multiversity har övergått till att sikta på strategisk excellens (Barrow 1996). 

Denna strategi har inneburit att mindre attraktiva utbildningar försvinner, att fokusering sker på 

starka områden med stor kritisk massa och att resurser koncentreras till större områden. Även i 

Sverige visar sig det ökade intresset för forskningsprofilering tydligt i de senaste årens 

forskningspropositioner vilka efterfrågar en ökad koncentration av forskningen i syfte att uppnå 

excellens (Regeringens proposition 2004/05:80; 2008/09:50; 2012/13:30) liksom genom att 

satsningar på starka forskningsmiljöer och excellenta forskare har ökat markant (Hallonsten & 

Silander 2012, Sandström, Wold et al. 2010). 

Diskussionen om att koncentrera forskning till vissa områden uppkom i Sverige i samband med de 

nya universitetens tillkomst, där en utgångspunkt var att dessa skulle koncentrera sina 

forskningsresurser till ett par områden för att kunna bli framgångsrika istället för att bedriva 

utbildning och forskning inom alla områden ”… de högskolor som blir universitet bör istället profilera 

och specialisera sin utbildning och forskning där de redan har verksamhet av hög kvalitet…” 

(Regeringens proposition 1998/99:1 s.105). Behovet av att profilera har sedan också spritt sig till de 

stora universiteten (Regeringens proposition 2000:82). 

I svenska forskningspropositioner är begreppet forskningsprofil diffust uttryckt. I samband med de 

nya universitetens tillkomst i slutet av 90-talet fick Högskoleverket (nuvarande UKÄ) i uppdrag att 

sammanfatta lärosätenas forskningsstrategier. De kom till slutsatsen att begreppet profil tolkades på 

olika sätt av lärosätena. Det som beskrevs som profiler i forskningsstrategierna var i själva verket den 

befintliga forskningen som skrevs fram för att framstå som profiler och vissa områden var populära 

på alla lärosäten (t.ex. IT och miljö) (Regeringens proposition 2000:82). I propositionen om 

Högskolans styrning (Regeringens proposition 2000:82) beskrevs en profil som ett område för 

forskning/forskarutbildning som är målsatt, mångårigt och ofta i form av ett flervetenskapligt 

program. Det skall vara vetenskapligt relevant och intressant. Det skall ha relevans för internationella 

förhållanden, samhälleliga sektorer och näringsliv eller kultur/konstnärlig verksamhet. Det syftar 

oftast till att uppnå hög vetenskaplig nivå. Det skall vara unikt eller speciellt för lärosätet eller utgöra 

ett väl definierat nätverk mellan flera (inte bara svenska) lärosäten (Regeringens proposition 

2000:82). Skrivningar om vetenskaplighet och organisation är mycket löst hållna. Definitionen 

avgränsar t.ex. inte en profil från ett vanligt forskningsprogram. Utredningen slog också fast att det 

inte finns något behov av en övergripande definition av begreppet profil utan att dessa kan få 

fortsätta att existera i olika former (Regeringens proposition 2000:82). 
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I nästföljande forskningspolitiska proposition har idén om forskningsprofilering hunnit få fäste. I 

proposition 2004/05:80, ”Forskning för ett bättre liv”, talar regeringen om behovet av att inleda ett 

skede av konsolidering och profilering inom högskolesystemet. ”…[u]tbildningens och forskningens 

inriktning beslutas av de enskilda lärosätena, vilka ofta strävar efter stor ämnesmässig bredd” 

(Regeringens proposition 2004/05:80 s.58). I propositionen efterfrågas ökat samarbete mellan 

lärosätena liksom att lärosätena internt börjar arbeta med att omprioritera och profilera sin 

forskning, samtidigt som man avsätter särskilda medel till strategiska forskningsområden. I övrigt ger 

propositionen dock inga antydningar till hur forskningsprofiler skall definieras. 

Resursutredningen från 2007 var något tydligare i sin beskrivning då en forskningsprofil 

karaktäriseras som: ”En eller flera forskningsinriktningar kring ett ämne eller grupper av ämnen med 

examensrätt på forskarnivå som har en sådan stadga (tid) att det inte enbart kan betraktas som ett 

tidsbegränsat forskningsprogram” (SOU 2007:81 s.136), och vidare:  

”… en forskningsprofil är en forskningsmiljö som har en i forskarsamhället med sedvanliga 

mått mätt erkänd vetenskaplig originalitet och betydelse. Miljön skall i sig vara väl integrerad 

med en eller flera tydliga forskningsinriktningar som bygger på forskarnas gemensamma 

forskningsintressen – d.v.s. ej ha karaktären av paraplyorganisation; därtill ska den vara 

integrerad i lärosätets verksamhet med dess utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

sedan en längre tid tillbaka och ha en stabil infrastruktur och på så sätt få en framträdande 

plats i högskolans utbildnings- och forskningsstrategi. Den forskande personalen skall bilda en 

kritisk massa av både seniora och yngre forskare med såväl män som kvinnor på olika nivåer 

(eller ha en medveten strategi för att uppnå det senare). Miljön skall ha ett väl utvecklat 

nätverk i det nationella och internationella forskarsamhället och samverka med det 

omgivande samhället på ett för området optimalt sätt” (SOU 2007:81 s.136). 

Resursutredningen hade därmed betydligt tydligare skrivningar om vetenskaplighet och infrastruktur 

vilka avgränsar en profil från ett forskningsprogram. Resursutredningen hänvisar även till Ljungberg 

et al (2009) som talar om densitet i forskning d.v.s. ett antal forskare koncentrerade till ett visst 

område. 

I den forskningspolitiska propositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” (Regeringens 

proposition 2008/09:50) införs systemet med att fördela forskningsresurser baserat på kvalitet. 

Regeringen skriver att forskningskvalitet bör mätas utifrån lärosätenas möjlighet att attrahera 

externa medel och antalet publikationer kombinerat med en citeringsanalys och hoppas att denna 

metod för kvalitetsbaserad tilldelning och omfördelning bör stimulera lärosäten att finna 

forskningsprofiler där de har en konkurrensfördel. Detta hoppas man skall ge en tydligare 

rollfördelning mellan lärosäten och en ökad specialisering (Regeringens proposition 2008/09:50). 

Vetenskapsområden föreslås ersättas av forskningsprofiler till vilka större anslag ges.  Regeringen går 

därmed på resursutredningens linje som framhåller att vetenskapsområden är en alltför bred 

indelning för att spegla de faktiska forskningsprofiler som finns vid högskolorna. I stället förslås att 

examenstillstånd i forskarutbildningen kan ges till smalare och mer tydligt definierade områden. Ett 

sådant område kan utgöras av ett eller flera forskarutbildningsämnen i kombination som tillsammans 

kan utgöra en naturlig enhet där en högskola har forskning och förutsättningar att bedriva utbildning 

på forskarnivå av hög kvalitet (Regeringens proposition 2008/09:50).  
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Intresset för att profilera forskning har som vi sett ökat i Sverige sedan de nya universitetens 

tillkomst. Behovet av forskningsstrategier kommer från synen att forskningspolitik är ett viktigt 

verktyg för att garantera välfärd och ekonomisk tillväxt i den ökade globala konkurrensen 

(Regeringens proposition 2004/05:80).  Sverige har följt den globala trenden att betrakta forskning 

och högre utbildning som nyckel till välfärd, teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt (Hallonsten & 

Silander 2012; Regeringens proposition 2004/05:80, Regeringens proposition 2008/2009:50). 

Statsmakterna har fått ett ökat intresse för universitetens konkurrenskraft genom strategisk 

profilering och koncentration av resurser. De senaste forskningspolitiska propositionerna efterfrågar 

koncentration och profilering för att nå excellent forskning och konkurrenskraft på strategiskt viktiga 

områden (Regeringens proposition 2004/05:80; Regeringens proposition 2008/09:50; Regeringens 

proposition 2012/13:30).  

Lärosätenas möjlighet att profilera forskning 

 

Universitet och högskolor har alltså allt mer kommit att ses som strategiska enheter för att 

åstadkomma tillväxt, innovation och konkurrenskraft. Universiteten skall vara strategiska i 

betydelsen av motor för innovation men också styrbara enheter (Bonaccorsi & Genua 2010). Detta 

kan beskrivas som en ”managerialisering” och ökade krav på att rektorer och universitetsledningar är 

professionella (Engwall & Lindvall 2012). Detta har bland annat resulterat i en ökad förekomst av 

strategiska planer och prioriteringar av forskning (Melander 2006). Whitley menar dock att ändringar 

i styrningen av universiteten och ändringar av finansieringen inte av sig själv ger några större 

förändringar i akademisk kultur och praktik (Whitley 2007).  

Melander (2006) visar i sin avhandling hur universiteten har genomgått en omstrukturering med ökat 

fokus på kompetenscentra, strategiska centra och olika former av centrumbildningar samtidigt som 

det skett en rörelse mot att försöka stärka ledningens inflytande över forskningsstrategier genom 

strategiska planer, idéråd och excellensprojekt. Han menar dock att detta till största delen fått 

genomslag retoriskt medan ledningen i praktiken fortfarande har begränsat inflytande, inte minst för 

att de inte kontrollerar de finansiella resurserna i den utsträcknings som krävs.  

Styrning sker när de styrdas agerande sammanfaller med de styrandes direktiv, önskemål och 

förväntningar (SOU 2007:75 s.55). Styrning kan ske på flera olika sätt; genom lagar och regler, genom 

att formulera mål, genom tilldelning av resurser eller val av organisationsform etc. (Lundquist 1992). 

Undersökningar som studerat genomslag av styrning, t.ex. genom mätningar och 

kvalitetsutvärderingar av forskning, visar att dessa har gett begränsad inverkan på forskarnas 

prestationer (Himanen, Auranen et al. 2009; Huisman & Currie 2004). En möjlig förklaring kan vara 

att organisationen som är satt att genomföra förändringen har begränsad kapacitet och 

självständighet (Hood & Peters 2004; Huisman & Currie 2004). Statens ambitioner att styra 

forskningen ”from a distance” (Kickert 1991) har även den visat sig få begränsat genomslag då de 

akademiska organisationerna ofta väljer att införa mjuka metoder för ansvarsutkrävning.  

Syfte 

Melanders studie (2006) är gjord på Lunds universitet, ett stort bredduniversitet med god tillgång på 

fakultetsmedel. Det går att tänka sig att situationen är annorlunda vid de nya universiteten och 

högskolorna som har en mindre andel fakultetsmedel samt nyare organisationer att manövrera. 

Denna studies syfte är därför att analysera hur svenska högskolor och nya universitet arbetar med att 
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prioritera forskning genom profilering och andra riktade satsningar. Har lärosätena utvecklat 

forskningsprofiler, hur talar ledande personer om dessa och hur framställs de i strategiska 

dokument? 

Delstudien avser främst att:  

1) undersöka i vilken utsträckning det finns forskningsprofiler vid de studerade lärosätena och 

vad som kännetecknar dessa samt, 

3) undersöka hur lärosätenas ledningar styr tematiska forskningsprioriteringar 

 

Analysram 
 

För att kunna studera forskningsprofilering vid svenska lärosäten behövs kriterier för vad som är en 

forskningsprofil. Vad skall fokuseras för att profilen kan avgränsas mot övrig forskning vid lärosätet 

och på så vis sägas utgöra en tematisk satsning? I svenska officiella skrivningar i utredningar och 

forskningspropositioner (jfr SOU 2007:81, Regeringens proposition 2008/09:50) diskuteras främst 

aspekter som behandlar profilens tillkomst, d.v.s. processer för att utse profilen, dess organisation 

och självständighet, d.v.s. hur profilen är organiserad och dess grad av självständighet gentemot den 

övriga organisationen. Är den en avgränsad organisatorisk enhet separerad från fakultet eller 

institution eller är den en del i dess verksamhet? Detta berör frågor om vem som fattar beslut om 

personal och budget rörande profilen. Organisation säger något om vilken möjlighet profilen ges att 

agera självständigt, från övrig forskning. För det tredje diskuteras även ekonomiska förutsättningar 

för profilen. Omfördelas medel till profilen och i så fall hur mycket sett i relation till lärosätets 

fakultetsanslag för forskning. Vi har valt att kalla denna aspekt för omfattning.  

Whitley (2007) har utvecklat en modell för att studera olika länders forskningsutvärderingssystem. En 

aspekt i hans modell avser hur systemen har formaliserats d.v.s. hur forskning utvärderas genom 

bestämda processer och kriterier (Whitley 2007 s.6). Vi har därför lagt till ytterligare en aspekt i 

analysramen som handlar om hur processerna för profilers inrättande och utvärdering ser ut samt 

vilka kriterier som betonas i dessa sammanhang; process och kriterier. Sammantaget ger detta en 

modell som innehåller fyra aspekter som skall användas för att studera lärosätenas 

forskningsprioriteringar; omfattning, tillkomst, process och kriterier samt organisation. Dokument 

och intervjuer om forskningsprofilering vid de utvalda lärosätena analyseras utifrån de fyra 

aspekterna på en forskningsprofil. Aspekt 1 analyseras på lärosätesnivå medan aspekt 2-4 analyseras 

på både fakultets- (eller motsvarande) och lärosätesnivå. Aspekterna 2, 3 och 4 avser att ge 

information om rektor och styrelses inflytande kontra handlingsutrymmet på fakultets- eller 

institutionsnivån. 

1. Omfattning (tid och pengar) används som mått på hur tydlig profilen eller de riktade 

satsningarna är vid lärosätet och studeras utifrån tid och pengar, d.v.s. hur mycket pengar 

och vilken tidsperiod omfattar satsningarna? Tidsperioden indikerar huruvida det är en stabil 

satsning som varar över tid eller en mer tillfällig. För att anses vara en profil eller en 

forskningsprioritering måste gränsen mellan mer allmänna forskningsprioriteringar och 

”riktiga” satsningar avgöras. I forskningspropositionen 2004/05:80 anges att anslag skall ge 

förutsättningar för högkvalitativ verksamhet och stöd måste därför ”utformas på en hög 
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ekonomisk nivå och ha en långsiktig karaktär” (Regeringens proposition 2004/05:80 s.254). 

Att avgöra vad som är en tillräckligt stor satsning är inte enkelt. Internationellt så nämns 

omfattningen 10-15 % av ett lands rådsforskningsbudget som gräns för att man på allvar skall 

tala om en nationell satsning. I proposition 2004/05:80  diskuteras omfattning i termer av 

trippel 10 d.v.s. en satsning skall omfatta 10 % av ett lands totala rådsmedel, en årlig 

finansiering av centra (miljöer) om ca 10 miljoner samt en 10-årig anslagsperiod (Regeringens 

proposition 2004/05:80 s.252). Propositionen menar dock att en enskild centrumsatsning bör 

utvärderas efter 4-5 år. Eftersom propositionen syftar på satsningar på nationell nivå 

förordas här en lightversion som definierar vad som kan betraktas som en profil. Denna 

lightversion är satt till 10-5-1 vilket innebär att 10 % eller mer av fakultetsanslaget bör satsas 

på profilering eller starka forskningsmiljöer, under en anslagsperiod om minst fem år och 

med en årlig finansiering om minst en miljon per profil/miljö. Om alla tre av dess kategorier 

är uppfyllda kan man tala om att lärosätet gör tydliga forskningsprioriteringar eller 

profilsatsningar. Om två är uppfyllda kan det innebära att lärosäten är på väg mot profilering 

och om en är uppfylld kan det indikera en strävan mot att profilera forskning. 

 

2. Tillkomst (top-down eller bottom-up). Denna aspekt avser hur olika områden har kommit 

att bli föremål för prioriteringar i form av profiler eller särskilda satsningar. Har de vuxit fram 

långsamt och underifrån (bottom-up) i organisationen eller genom ett ingrepp uppifrån, 

d.v.s. top-down (jfr Becher & Kogan 1992:180). Aspekten ger information om 

högskoleledningens roll och inflytande och hanteringen av forskningsprioriteringar. Becher & 

Kogan (1992) har beskrivit förändring i högre utbildning i termer av organisk respektive 

radikal. Organisk förändring är nära knuten till bottom-up förändring.  Den innebär mindre 

ingrepp och modifieringar som inte har någon större betydelse för hela lärosätets normer 

eller praktiker. Motsatsen är radikal förändring som kräver förändringar av existerande 

normer och etablerade praktiker vid lärosätet (Becher & Kogan 1992). Organiska 

förändringar är många och sker ofta vilket innebär att de sakta förändrar akademin trots att 

de är svåra att se. Clark (1983) menar att förändringar inom högre utbildning ofta är små och 

stegvisa vilket ligger i den bottentunga natur som präglar högre utbildning och som därför 

föredrar förändringar på gräsrotsnivå (Clark 1983). Professionella byråkratier som den 

akademiska ses som oflexibla och strävar efter att bevara det befintliga vilket gör 

förändringar långsamma (Minzberg 1983). När det sker radikala förändringar är dessa ofta 

planerade uppifrån (top-down) (Becher & Kogan 1992). Troligtvis förekommer 

kombinationer.  En möjlighet är att en bottom-up profilering har vuxit fram i takt med 

lärosätets utveckling på forskargrupps-, institutions- eller fakultetsnivå, ibland i samverkan 

med omgivande samhället, för att sedan ha fångats upp och formaliserats av ledningen. 

Externa influensen kan komma in både uppifrån och underifrån. Graden av extern påverkan 

(av t.ex. företag och organisationer i lärosätets närområde) vid profilering kan skilja sig åt 

men får genomslag genom att endera tas upp av enskilda forskare/forskargrupper (bottom-

up) eller genom att genomdrivas i rektors/styrelsens beslut om profilering (top-down). En 

renodlad top-down profil utmärks av att den har initierats från central nivå (rektor och 

styrelse) och där det finns tydliga kriterier för profilen, en sådan profil tyder mer på en 

medveten satsning på excellens d.v.s. att försöka hitta de områden där man tror att lärosätet 

har en chans att bli framgångsrikt. 
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3. Process och kriterier (visionära eller track-recordbaserade). Den tredje aspekten handlar om 

vilka procedurer som lärosätet väljer att använda sig av för kvalitetsbedömning av forskning 

och vilka kriterier som lärosätet lägger vikt vid då profiler skapas. En väg är att sätta upp 

kriterier som avspeglar lärosätets vision, t.ex. att stärka den regionala förankringen eller att 

ha en tydlig koppling till grundutbildningen. En annan är att strikt förlita sig på tidigare 

forskningsmeriter, track-record (som t.ex. publiceringar och externa medel), och låta dem 

vara styrande för vilka områden lärosätet vill satsa på.  Huruvida en profil är visionär eller 

baserad på track-record kan också påverkas av processen för olika bedömningar av forskning. 

En bedömning som görs i förväg ger möjlighet till att göra prioriteringar i en viss riktning 

medan en bedömning i efterhand främst handlar om kontroll och förbättring. På ett generellt 

plan har det skett en rörelse inom högre utbildning från att göra bedömningar i förväg till 

ökad efterhandskontroll (Neave 1998). Det har också skett en större utveckling av tekniker 

och tillvägagångssätt avseende utvärderingar i efterhand vilket har inneburit ett genomslag 

för kvantitativa uppföljningar. Oavsett om det är en ex ante- eller en ex post-utvärdering är 

det troligt att den baseras på en uppsättning kriterier och att den sker genom någon form av 

peer-review process. Denna aspekt hjälper oss att se om lärosätena är framåtsyftande i sin 

forskningsprioritering eller om de prioriterar baserat på tidigare prestationer och externa 

medel vilket innebär att de överlåter prioriteringar till att följa en Matteuseffekt (åt dem som 

har skall varda givet) eller till externa finansiärer. 

 

4. Organisation (i linjen eller separat). I vissa fall är profiler inordnade i den ordinarie linjen och 

drivs då mer som ett vanligt forskningsprogram, i andra fall har en egen avgränsad 

organisation skapats. Den organisatoriska aspekten syftar på hur prioriterade satsningar är 

organiserade och hur de styrs.  Det saknas en tydlig definition i litteraturen av vad som 

menas med organisation av forskning, istället fokuseras ofta vilka organisatoriska aspekter 

som kan ha betydelse för en framgångsrik forskningsmiljö (Deiaco, Benner et al. 2009). 

Tidigare forskning om uppbyggnad av starka forskningsmiljöer framhåller flera variabler som 

viktiga för att skapa miljöer med hög kvalitet och hög produktivitet (Hemlin, Allwod et al. 

2006, Heinze, Rogers et al. 2007).  Något som ofta betonats är ledarskapets betydelse, där en 

väldefinierad ansvarsfördelning i toppen skall ge bättre resultat (Geschwind 2008). Dessutom 

framhålls vikten av att det finns en organisation som tillåter tvärvetenskapliga eller 

multidisciplinära samarbeten (Bruun, Hukkinen et al. 2005). Denna forskning ger vid handen 

att det kan vara av vikt att undersöka hur organisationen av profilen ser ut avseende 

profilledarens (eller motsvarandes) roll och mandat samt hur profilen är placerad i 

organisationen utifrån dess möjlighet att skapa samarbete över disciplinära gränser. 

Organisationen påverkar hur aktiv alternativt passiv rektor eller styrelse kan vara vad gäller 

hur medel som fördelas till profilering/strategiska satsningar används. Ibland finns tydliga 

direktiv kring hur resurser för profilering ska användas medan i andra fall kan brist på 

styrning leda till att resurserna längst ut i organisationen snarare används för bredd än för 

profilering. Profilernas organisation i förhållande till universitetets övriga organisation (och 

möjlighet till tvärvetenskapligt samarbete) samt hur ledarskapet av profilen är konstruerat är 

av central betydelse för att förstå hur makt och inflytande över profilen är fördelad mellan 

lärosätets olika nivåer. Styrs den centralt eller opererar den främst på fakultets-, institutions- 

eller forskargruppsnivå? Finns det en separat organisation eller ligger profilen i den befintliga 

linjen?  
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Tabell 4: Sammanfattning av analysram för strategisk profilering 

 

Delstudiens första frågeställning studeras främst utifrån de två första aspekterna i analysramen: 

omfattning och tillkomst. Båda avser att avgränsa en profil från övriga forskningsprogram som 

bedrivs vid lärosätet. Delstudiens andra frågeställning studeras främst utifrån den tredje och fjärde 

aspekten; process och kriterier respektive organisation.  Vissa delar i aspekten tillkomst har också 

betydelse för en analys av hur profilerna styrs liksom vissa delar av process och kriterier är till hjälp 

för att avgränsa profilen från övrig forskning vid lärosätet. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Diskussionen om att koncentrera forskning till vissa områden uppkom i Sverige i samband med de 

nya universitetens tillkomst. Detta har styrt urvalet av lärosäten då de med sin mindre storlek, 

mindre befästa traditioner och mindre fasta forskningsresurser kan förväntas ha både större 

möjligheter och större behov av att prioritera sin forskning. Delstudien baseras på intervjuer och 

dokument. Sju semistrukturerade intervjuer har gjorts med rektorer eller prorektorer, 21 intervjuer 

med dekaner/akademichefer/forskningsledare samt ytterligare ett 10-tal kortare intervjuer med 

forskningssamordnare, ekonomichefer och controllers etc. (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes 

huvudsakligen under december 2012 och januari-mars 2013. Intervjuerna tog ca en timme i 

genomsnitt att genomföra och har resulterat i ca 10-15 sidor transkriberade utskrifter vardera. Totalt 

har intervjuerna genererat ca 300 sidor intervjuutskrifter. Dessutom baseras undersökningen på 

skriftlig dokumentation i form av årsredovisningar, budgetunderlag, visioner, forskningsstrategier 

samt styrelse-, rektors- och fakultetsnämndsbeslut. 

Aspekt Innebörd 

 

Omfattning  

 

 Vilka av lärosätena uppfyller 10+5+1?  

 Vilka uppfyller ett eller två av omfattningskriterierna? 

 

Tillkomst 

 

 Har profilerna huvudsakligen vuxit fram top-down eller bottom-

up?  

 Hur har externa aktörer påverkat profilen? 

 

Process och Kriterier   Vilka procedurer används vid inrättandet av profiler? 

 Vilka kriterier används vid inrättandet av profiler? 

 Vilka kriterier används vid utvärdering av profiler? 

 

Organisation 

 

 Separat eller i linjen (vid institution, fakultet, utanför)? 

 Profilledarens roll (i förhållande till övrig organisation, tydlighet)? 

 Möjligheter till tvärvetenskaplighet? 

 Styrning från rektor (aktiv eller passiv) angående hur pengar för 

profilering används? 
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Resultat 
 

Resultaten presenteras tematiskt under respektive punkt i analysramen (1-4) och innehåller 

beskrivningar, citat, analyser och vissa slutsatser. Under resultatdelen följer en uppdelning utifrån 

analysramen: 1) Omfattning 2) Tillkomst 3) Process och Kriterier och 4) Organisation, och till sist 

presenteras en sammanfattning av resultaten. 

 

Forskningsprofilers omfattning 

 

Malmö högskola har sedan 2012 infört centrumbildningar som organisatoriska verktyg för att 

koncentrera forskningsresurser tvärvetenskapligt (Malmö Högskola 2012c). Högskolan i Malmö 

fördelade 2013 3 miljoner kronor var till fem centra och 800 000 kr till ett (Centrum för Malmös 

historia), totalt 15,8  miljoner kronor (ca 15 procent av fakultetsanslaget) (Malmö Högskola 2012b). 

Systemet för övrig fördelning av forskningsmedel håller på att förändras under en fyraårsperiod till 

att i slutet av perioden fördela 80 % baserat på prestation. 

Under den förra forskningsstrategiska perioden inrättades åtta profiler för Malmö högskola som 

också fungerade som fundament för forskarutbildningen och de erhöll en minsta öronmärkt summa 

för sina anslag. Syftet var då i huvudsak att arbeta för att få många forskarutbildningsrättigheter 

(Jönsson, forskningskoordinator). Detta profilbegrepp upphörde vid årsskiftet 2013 och nu styrs inga 

medel till profilerna och inga profilansvariga utses (Jönsson, forskningskoordinator).  Istället håller 

Malmö högskola på att ställa om till ett prestationsbaserat system samt en tematisk profilering i form 

av högskoleövergripande centrumbildningar i en ny tappning mot tidigare.  

Centren är uttalat tillfälliga konstruktioner. De centra som beviljas får en basfinansiering under fem 

år för utveckling av centret (Malmö Högskola 2012c). ”Ett centrum är temporärt. Alla centra 

utvärderas efter fem år enligt rutiner för Utvärdering av centrum vid Malmö högskola. Vid positivt 

utfall fattas beslut rörande centrumets existens för ytterligare fem år” (Malmö högskola 2012a). 

Rektor menar att ”baserat på de utvärderingarna så kommer vi nog att välja att avveckla en del […] 

för det kan ju möjliggöra för nya… jag ser typ så här att ett centrum blommar kanske under ett antal 

år, det är en uppbyggnadsfas som ibland kan vara 5 år eller något sånt där, och sen har man en fas 

där centrumet blommar. Det kan vara ibland kanske 10 år, men det kan också vara kortare” 

(Bengtsson, rektor).  

Vid Blekinge Tekniska högskola sker ingen tematisk fördelning av forskningsmedel vilket gör att BTH 

avviker från de övriga studerade fallen. Medel fördelas istället främst baserat på historiska 

parametrar. Dessa går i flera fall till starka forskargrupperingar, men de fördelas ut till sektionerna, 

vilka sedan avgör vad pengarna används till. Det sker därmed ingen direkt styrning av medlen mot 

vissa forskningsområden från ledningen.  

Fakultetsnämnden fördelar ut anslagsmedel för forskning. 2012 fördelades fakultetsanslaget (81,4 

miljoner kronor) enligt följande: 6 % till högskolestrategiska projekt, 9 % för fakultetens strategiska 

prioriteringar, 71 % i proportion till fördelningen 2011, 6 % i proportion till externa anslag de senaste 

4 åren, 2 % i proportion till doktorsavhandlingar de senaste fyra åren, 2 % i proportion till konferens- 

och tidsskriftspublikationer i ISI de senaste fyra åren (Blekinge Tekniska Högskola 2012c). Resterande 



26 
 

utgör en buffert för fakulteten. Fakultetens strategiska prioriteringar användes bl.a. för att stödja 

vissa miljöer där professorer tillsatts eller förväntas tillsättas samt vissa miljöer inom institutionerna. 

Ingen fördelning görs tematiskt (Grahn, dekan). 

Linnéuniversitetet påbörjade relativt snart efter fusionen mellan Växjö universitet och Kalmar 

högskola arbetet med att etablera Linnaeus University Centers (LNUC) vilka syftar till att utgöra 

”universitetets främsta forskningsmiljöer” (Fritzén, prorektor). 2013 avsattes 12 miljoner kronor till 

strategiska medel för etableringen av LNUC (Linnéuniversitetet 2012b). Relaterat till 

Linnéuniversitetets fakultetsanslag för forskning för 2013, utgör satsningen på LNUC ca 13 %. En 

utgångspunkt för satsningen var att en större del av finansieringen för respektive center skall komma 

från fakulteten (Linnéuniversitetet 2011e), vilket innebar att universitetet centralt gav hälften av vad 

nämnderna avsatte för centret. De miljöer som utses till LNUC får centrala anslag samt öronmärkta 

anslag från respektive fakultet för fem år. ”Efter fem år så utvärderas de då och uppfyller de 

kriterierna så får de ytterligare fem år så att det är en möjlighet att tänka mer långsiktigt, att kunna 

rekrytera kompetens och kunna stärka sig” (Hwang, rektor).  

 

Högskolan Väst fokuserar sin forskning till så kallade Vitala miljöer. Av högskolans 40 miljoner kronor 

i fakultetsanslag för forskning fördelades 2012 8 miljoner kronor till de två Vitala forskningsmiljöerna, 

Produktionstekniskt centrum och LINA (arbetsintegrerat lärande), vilket innebär att 20 % av 

fakultetsanslaget gick till profilering av forskning.  Anslagsperioden är 4+4 år. Efter 4 år granskas de 

vitala miljöerna och följs upp av forsknings- och forskarutbildningsnämnden som efter en extern 

granskning beslutar om fortsatt finansiering (Cliffordsson, dekan). För att möjliggöra långsiktiga 

åtaganden erhåller miljöerna fyraåriga rullande anslag. Beslut tas årligen på minimibeloppet för det 

fjärde året av fyraårsperioden. Storleken på anslaget kan öka men däremot inte minska för en 

beslutad fyraårsperiod. Som underlag för bl.a. medelstilldelningen inhämtas en årlig 

rapportering/verksamhetsberättelse från respektive miljö. Uppföljningen efter fyra år sker genom en 

granskningsprocess som motsvarar den vid prövning för inrättandet av miljön. (Högskolan Väst 

2012f).  Varje miljö tilldelas 4 miljoner kronor per år men däremot fördelas inga medel till någon 

specifik profil inom miljöerna utan medel går till hela miljöer vilket innebär medel för tjänster, 

forskarutbildning etc. 

 

Högskolan Dalarna vill kraftansamla och koncentrera forskningsmedel till några forskningsprofiler. 

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 

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

Stålformning och ytteknik samt Utbildning och lärande. 

 

I stort sett alla resurser (96 % av fakultetsmedlen och 48 av 50 miljoner kronor) till forskning går till 

deras profiler och dess forskningsledare. Kvar på central nivå förfogar rektor över en ”reservcentral”, 

vilket är en liten pott om ca 2 miljoner kronor för eventuell medfinansiering. Högskolans profiler 

utgör dock basen för verksamheten och det är i stort sett inte någon forskare som står utanför 

profilområdena (Öhrn, prorektor). Forskningsledare styrker breddbilden genom att de beskriver hur 
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medel fördelas ut på individers ansökningar om tid för olika insatser och till bl.a. grundförsörjning av 

doktorander (Wäcklegård, forskningsledare, Vinterek, forskningsledare). Anslagsperioden för 

profilerna är fyra år (2012-2015). Resursfördelningen fastställs i budget och kan komma att förändras 

något under åren beroende på ”… publikationer och citeringar, förmågan att attrahera externa 

forskningsmedel, såväl regionala som konkurrensutsatta, men också forskningsprofilens betydelse 

för Högskolans större grundutbildningar ska vägas in” (Högskolan Dalarna 2012 s.10).  Alla 

profilområden tilldelas minst 5 miljoner kronor per år.  

 

Karlstad universitet har ca 195 miljoner kronor i fakultetsanslag för 2013. Av dessa har man i budget 

avsatt 20 % för satsningar på excellenta och starka forskningsmiljöer. Den excellenta forskargruppen 

skall årligen tilldelas maximalt 15 miljoner kronor per år under fem år. De som bedöms som starka 

forskningsgrupper får maximalt 5 miljoner kronor per år under fyra år (Karlstad Universitet 2013b). 

Medel för dessa satsningar har utlysts men var ännu inte fördelade under november 2013. 

 

Mälardalens högskola har fokuserat forskningsresurserna till en spetsmiljö och tre 

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

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 vilka är: Hälsa och välfärd, 

Innovation och produktrealisering samt Miljö, energi- och resursoptimering. 

 

Sedan 2012 fördelas forskningsmedel enligt ett system där spets- och utvecklingsmiljöer föreslås få 

20 % av anslaget (Mälardalens högskola 2012b). Av de 78 miljoner kronorna i fakultetsanslag går allt 

till de sex profiler MDH har, men då utifrån tre olika kriterier a) forskningsbas 50 % (storlek osv.), b) 

prestation 30 % och c) strategisk toppning av de starkaste miljöerna 20 % (4 st: 1 spets- och 3 

utvecklingsmiljöer). Det är denna strategiska toppning som kan sägas vara MDH’s tematiska 

profilering. Prioriteringen inom denna del ska ske efter en helhetsbedömning utifrån forsknings- och 

utbildningsstrategins prioritering om spets- och utvecklingsmiljöer, men även särskilda strategiska 

satsningar kan ingå, t.ex. för att behålla eller erövra nya examensrätter. Akademisk excellens, 

internationalisering och samproduktion ska vara vägledande vid dessa uppdragsbaserade strategiska 

satsningar. Tilldelningen av medel ska baseras på de etablerade forskningsinriktningarnas 

verksamhetsplanering och uppföljning av utfall i tidigare verksamhet (Mälardalens högskola, 2012b).  

Styrgruppens föreslagna fördelningsmodell för forskningsanslaget är satt för perioden 2013-2016 och 

därmed är anslagsperioden fyra år. En halvtidsuppföljning föreslås för 2014, två år in i 

anslagsperioden. 20 % av 78 miljoner kronor är nästan 16 miljoner kronor som toppar upp fyra 

miljöer. 
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Slutsatser omfattning 

I tabell 5 nedan sammanfattas i vilken utsträckning respektive lärosäte når upp till de utsatta 

kriterierna för profilering d.v.s. att andelen av fakultetsanslaget utgör minst 10 %, anslagsperioden 

omfattar minst fem år samt att tilldelningen per profil är minst 1 miljon kronor per år. 

Tabell 5. Omfattning av forskningsprofilering 

 MAH BTH LNU Väst (HV) Dalarna 

(HD) 

KAU MDH 

Minst 10 % av 

fakultetsanslaget 

 

Ja (15 %) - Ja (13 %) Ja (20 %) Ja (96 %) Ja (20 %) Ja (20 %) 

Minst 5 år i 

anslagsperiod 

 

Ja (5+5 år) - Ja (5+5 år) Nej (4 år) Nej (4 år) Ja (5 år) Nej (4år) 

Tilldelas minst 1 

miljon per år/profil 

Ja  - Ja  Ja  Ja Ja Ja 

 

Utifrån de tre aspekter avseende omfattning av profilering som studerats, är profileringstanken 

tydligast vid Malmö högskola, Linnéuniversitetet och Karlstad universitet. Dessa lärosäten uppfyller 

samtliga tre kriterier avseende att fördela minst 10 % av fakultetsanslaget till tematiska profiler, 

under tidsperioder om minst fem år och där minst 1 miljon om året fördelades till varje tematisk 

profil. Skillnaden gentemot Högskolan Väst, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola är dock 

endast att dessa fördelar medlen på fyra år istället för fem, vilket gör skillnaden liten.  

Både vid Högskolan Väst och i Dalarna handlar det dock om breda satsningar där fördelning sker 

vidare inom profilen. Vid högskolan Dalarna är det inte någon egentlig tematisk profilering som äger 

rum eftersom profilerna och profilledarna är fria att fördela medlen vidare brett och där i stort sett 

alla lärare/forskare tillhör en profil. Det pågår dock en diskussion inom vissa profiler om att ”profilera 

profilen” (Jansson, forskningsledare; Vinterek, forskningsledare). 

Vid Blekinge Tekniska högskola sker ingen tematisk profilering i styrningen av forskningsmedel. Detta 

betyder inte att medel i slutändan inte kommer till de områden som är starkast på BTH och utgör 

grunden i dess tekniska profil. Det som här studeras är dock hur ledningarna styr profilering och 

någon sådan styrning från ledning till vissa områden sker inte idag vid BTH. 

 

Profilers tillkomst 

 

Vid Malmö högskola har processen med att prioritera vissa forskningsområden precis tagit sin början 

och ännu inte funnit sina former. Malmö högskolas centrumbildningar är en ny konstruktion. Centra 

har funnits tidigare i högskolans organisation men spelat en mindre roll. Malmö rör sig därmed från 

en bottom-up profilering, i form av de profiler som funnits sedan tidigare, i riktning mot profiler som 

mer initieras och stimuleras uppifrån.  ”De centrum som finns idag har jag ärvt. Men så är det inte för 

alltid…” (Bengtsson, rektor). Inför inrättandet av nya centrum får dessa en annan organisatorisk 

status och vetenskapliga kriterier har satts upp och ansökningar bedöms i en peer-review process. 

Befintliga centrumbildningar är därmed ärvda och organiskt framvuxna men de som lyses ut nu 

kommer att inrättas baserat på extern peer-review utifrån tydliga kriterier.  
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Den tematiska profileringen vid Malmö högskola kommer dock i skymundan av den stora 

förändringen som innebär att högskolan i huvudsak går över till ett prestationsbaserat system för 

fördelning av forskningsmedel och införandet av centra får ses som ett begränsat steg mot ökad 

profilering då dess verksamhet inte är omfattande. Profilerna tycks inte heller ge någon direkt 

återverkning på fakulteterna. Den profilering som dekaner främst talar om är den historiska d.v.s. 

baserad på styrkeområden och på de områden där fakulteten har byggt upp 

forskarutbildningsrättigheter. De har ”definierat det [profilering] utifrån områdesbenämningar där vi 

har fått tillstånd till utbildning på forskarnivå” (Elmfeldt, dekan). Dekanerna talar därmed om 

profilering i termer av den profilbeskrivning som Malmö högskola tidigare använde (jfr Malmö 

Högskola 2003b) d.v.s. de styrkeområden som vuxit fram och där fakulteterna har fått 

forskarutbildningsrättigheter. Intervjuade dekaner berör endast den nya centrumorganisationen i 

förbigående. När de ombeds berätta om sina profiler tar de istället upp sina 

forskarutbildningsområden. 

Blekinge Tekniska högskolas profiler kan beskrivas som skapade uppifrån med tydliga externa 

influenser. Högskolan i Karlskrona Ronneby inrättades 1988, delvis mot bakgrund av den ekonomiska 

krisen i regionen under 1980-talet. IT-profilen skapades uppifrån genom strategiska rekryteringar av 

forskargrupper till den nya högskolan (Blekinge Tekniska  Högskola and Nyberg 2008). Ursprungligen 

är BTH’s profil både skapad uppifrån och i nära samverkan med näringslivet, exempelvis 

representerade av Europolitan och Ericsson. Ambitionen var tidigt att skapa en inriktning mot 

tillämpad IT i nära samverkan med det regionala näringslivet (Blekinge Tekniska  Högskola and 

Nyberg 2008).  Högskolan startade med utgångspunkten att vara en profilerad högskola. 1996 slogs 

fast att deras profil skulle vara inriktad på 1) tillämpad IT och 2) utveckling av näringsliv och samhälle 

(Blekinge Tekniska Högskola 2002). Den tekniska inriktningen stärktes under 90-talet och 1998 fick 

BTH tekniskt vetenskapsområde (Blekinge Tekniska Högskola 1999).  

BTH’s profil är i dag ”tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt”. De områden som styrelsen valt 

att lyfta fram i forskningsstrategin är systemteknik med fokus mot programvaruteknik, hållbarhet och 

innovation. Områdena har utkristalliserat sig över tid genom att utgöra styrkeområden i BTH’s 

forskning (Grahn, dekan). I forsknings- och utbildningsstrategin anges att ”profileringen har inneburit 

koncentration av forskningsresurser till ett begränsat antal forskargrupper” (Blekinge Tekniska 

Högskola 2010c). Det sker dock ingen speciell omfördelning av medel till dessa områden utan ”… 

styrfaktorerna är i huvudsak kontinuitet” (Grahn, dekan). Forskare och forskargrupper får komma in 

med ansökningar till fakultetsnämnden men denna fördelar i praktiken mycket lite pengar baserat på 

inriktningen på projekt (Hedenstierna, rektor). De tre områdena finns där i form av att utgöra starka 

forskningsområden men de finns inte i resursfördelningssystemet, vilket istället är baserat på 

kontinuitet och på senare tid med inslag av prestation. Rektors beskrivning är att de statliga 

forskningsmedlen skall användas för att stärka högskolans profilering genom att förstärka sina redan 

starka områden (Hedenstierna, rektor). Ambitionen är att mer medel skall fördelas främst baserat på 

prestation. ”Vi försöker driva profileringen genom att ge mer resurser till de verksamheterna som är 

bra” (Hedenstierna, rektor). Diskussionerna på BTH handlar främst om hur den tekniska profilen kan 

stärkas. Att ytterligare profilera inom ramen för denna är inte aktuellt (Grahn, dekan). Den tekniska 

profilen har dock blivit tydligare genom att de senaste neddragningarna som görs på 

utbildningsområdet görs inom de icke tekniska områdena (Blekinge Tekniska Högskola 2012a, 

Blekinge Tekniska Högskola 2012d).  
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Högskolans Västs profiler har ett ”organiskt ursprung” i den meningen att de vuxit fram successivt i 

takt med högskolans utveckling. De externa inslagen är också tydliga, inriktningen mot 

produktionsteknik har funnits sedan högskolan grundades och har utvecklats som ett samarbete 

mellan SAAB, SAAB AERO och högskolan (Norén, rektor). Genom att dra till sig både offentliga och 

externa medel och genom att vara en viktig del av den regionala utvecklingen har miljöerna 

utvecklats (Högskolan Väst 2012a). Den andra Vitala miljön, LINA, är en vidareutveckling av 

inriktningen mot arbetsintegrerat lärande. Även denna inriktning fanns med från starten av 

högskolan och har utvecklats. 2001 fick högskolan ett regeringsuppdrag att utveckla konceptet 

arbetsintegrerat lärandet. Forskning vid HV har därmed redan från början varit inriktad mot dessa 

områden (Norén, rektor). Rektor beskriver profilerna som ärvda. ”Jag har egentligen inte ändrat på 

någonting” (Norén, rektor). Båda miljöerna har vuxit fram till att bli vitala miljöer och att få 

forskarutbildningsrättigheter. Profileringen har dock stärkts och formaliserats genom att styrelsen 

tagit formella beslut på att det är dessa områden som skall prioriteras i högskolans forskning. 

Högskolans forskningsstrategi utgår ifrån att ”forskningsresurserna i hög grad måste kanaliseras till 

ett fåtal områden där högskolan kan uppnå internationell kvalitet samtidigt som de bygger på nära 

anknytning till för samhället väsentliga problem och tillämpningsområden” (Högskolan Väst 2011a 

s.6).  

 

Även om profilerna nu är reglerade så att inrättande kräver peer-review för kommande profiler, kan 

de befintliga beskrivas som organisk framsprungna ur högskolans tidiga samarbeten. Högskolans 

ursprungliga, organiskt framvuxna profiler har fångats upp och förstärkts genom att styrelsen har 

beslutat om att de skall utgöra grunden för högskolans forskning. Det är därmed en kombination av 

organisk utveckling och strategisk vision i nära samarbete med det regionala näringslivet. 

Förankringen till utbildning och forskarutbildning är tydlig genom att de två profilerna också är de 

områden inom vilka det bedrivs forskarutbildning. 

Vid Linnéuniversitetet ska Linnaeus University Centres (LNUC) utgöra lärosätets främsta 

forskningsmiljöer och vara en del av en långsiktig satsning för att öka universitetets konkurrenskraft 

(Linnéuniversitetet 2010e). Centra kan bildas inom områden där det bedrivs excellent forskning och 

ska vara långsiktigt finansierade av universitetet och fakulteterna för att kunna bli internationellt 

erkända spetsområden (Linnéuniversitetet 2010e). LNUC-satsningen är ett tydligt top-down initiativ. 

Initiativet till LNUC kom från rektor (Daveby, forskningssamordnare). Rektor gjorde ett utkast som 

diskuterades med dekanerna och gick på en remiss till fakultetsnämnden. Excellens är en viktig del i 

profileringen: ”Vi tittar på rena elitsatsningen, hitta excellenta forskningsmiljöer” (Hwang, rektor). Till 

skillnad mot de tidigare profilsatsningarna som fanns vid Växjö universitet har LNUC drag av 

sortering. De inrättas baserat på tydliga vetenskapliga kriterier efter en extern peer-review process 

och ordet excellens nämns ofta både i officiella dokument och av personer i ledningen. 

Sedan den första utlysningen 2011 har fyra LNUC etablerats vid Linnéuniversitetet; Concurrencies in 

Colonial and Postcolonial studies, Ecology and Evolution in Microbial systems, Labour Market and 

Discrimination Studies och Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry. De områden som 

ansökt och fått status som LNUC var sedan tidigare starka forskningsområden vid lärosätet som nu 

fått en ny status, säkrare finansiering och erkännande inom organisationen. Externa samarbeten med 

näringslivet finns inte med i de officiella skrivningarna kring LNUC utan ett inomvetenskapligt 

perspektiv dominerar. 
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Högskolan Dalarna kanaliserar i stort sett alla sina forskningsmedel till sina forskningsprofiler. 

Profilernas ursprung kommer ur tradition och ur vilka utbildningar som finns vid lärosätet. ”Så det 

har liksom fallit sig. Vi har haft en teknikutbildning alltid här. Vi har haft vårdutbildning, vi har haft 

lärarutbildning och då har det liksom sprungit fram ur de där kan man säga” (Öhrn, prorektor).  Även 

kopplingen till regionen har varit viktig ”Ja, jag tror att det har att göra med tradition helt enkelt…” 

(Öhrn, prorektor), på vilket följer en uppräkning av stålindustri, turismnäring etc. vilka varit viktiga 

delar i regionen och där högskolan har stått för utbildning. Forskningen inom profilen Stålformning 

och ytteknik har vuxit fram ur samarbete med stålindustrin, profilen Hälsa och välfärd utifrån 

sjuksköterskeutbildningen etc. Profilerna har alltså inte inrättats utan den organiska aspekten lyfts 

fram av många informanter från Högskolan Dalarna i form av en naturlig utveckling över tid och 

utifrån starka individer. ”Det är något som naturligt växer fram i forskning i takt med att fler 

attraheras av ett forskningsfält som relaterar till ett visst forskningsområde och blir det någon kritisk 

massa så… det här är ju något dynamiskt som sker över tid utifrån de behov… som utvecklats inom 

forskningen.” (Ehrenberg, forskningsledare). 

 

Profilerna kan betecknas som breda. Tanken är att forskningsmedel delas ut till profilerna och så får 

forskare söka sig dit. ”Och då får folk närma sig. Och det har blivit så nu att vi har nästan ingen som är 

utanför de här profilerna” (Öhrn, prorektor). Två av forskningsområdena beskriver dock en ambition 

av att profilera inom ramen för sina profiler och att de idag är för breda och spretiga (Jansson, 

forskningsledare; Vinterek, forskningsledare). Men detta är valfritt och beroende på vilken person 

som är forskningsledare. Dessa har stor autonomi och är mycket lite styrda av ledningen. 

Karlstad universitet har gått en lite krokig väg mot ökad profilering från stora miljöer, vidare till 

strategiska miljöer till att idag tala om excellenta miljöer (Bergenheim, rektor). Tidigare användes 

begreppet strategiska miljöer men styrelsen valde att ta bort det begreppet då det saknades en 

gemensam definition av innebörden i strategisk miljö. Nu har lärosätet tagit ett omtag där man först 

definierar kriterier och sedan ser om det finns miljöer som uppfyller dessa (Bergenheim rektor). På 

universitetets hemsida beskrivs hur satsningen på excellenta och starka forskargrupper är en av 

pusselbitarna i det strategiska arbetet för att stärka universitetets forskning. Än så länge finns alltså 

inga profilområden men systemet för att utse dem har lagts fast och skall ske genom att en så kallad 

excellent forskargrupp utses av rektor på förslag av dekanus efter beredning av fakultetsnämnd och 

samråd dekanerna emellan. Före rektorsbeslut sker extern granskning genom ett peer-review 

förfarande (Karlstad Universitet 2013a).  

Det finns beskrivningar som historiskt tyder på en organisk framväxt av forskningsområden vid KAU, 

men dessa forskningsområden är idag inte bedömda som varandes strategiska profiler (excellenta 

eller starka) så det gäller mer principen för framväxt av forskningsområden generellt. Nya ledstjärnor 

är nu ”konkurrens” och ”excellens”. Det blir en tydlig process med extern granskning av miljöer för 

bedömning om de är excellenta eller starka (Bergenheim, rektor). Vilka som i slutänden bedöms som 

excellenta eller starka forskargrupper återstår att se, men skulle kunna bli något/några av de 

områden som växt fram organiskt. Beslut om vilka som blir excellenta eller starka forskargrupper 

fattas av rektor (top-down) tidigast i december 2013, som resultat av utfallet av peer-

reviewprocessen. Dekanerna har dock varit med och utarbetat kriterierna som ska användas vid 

bedömningen, men inrättandet sker top-down, utifrån tydliga kriterier.  
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Mälardalens högskola har sex forskningsinriktningar som alla ska utgöra forskningsbas för de 

utbildningar de relaterar till. Dessa är indelade i tre nivåer: en spetsmiljö (inbyggda system), tre 

utvecklingsmiljöer (miljö- och resursfördelning, hälsa och välfärd, produktrealisering) som ska kunna 

bli spetsmiljöer i framtiden och två basmiljöer.  Syftet med systemet är att man vill skapa dynamik 

och lite konkurrens mellan forskningsmiljöerna (Röding, rektor). Denna modell ska ligga till grund för 

fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning, tillsammans med möjlighet till tillfälligt 

strategiskt stöd (Mälardalens högskola 2012a). 

Historiskt har Mälardalens högskola arbetat med dessa sex områden som senare har blivit deras 

profiler. ”… det har ju funnits någon form av tradition på högskolan att arbeta med de områdena. 

Inbyggda system har byggts upp sedan slutet på 90-talet genom strategiska rekryteringar av personer 

med kunskap som stora företag i regionen som ABB och Volvo efterfrågar” (Röding, rektor). Speciellt 

detta område har vuxit fram i en kombination av top-down- och bottom-up förfarande och i nära 

samarbete med näringslivet. Högskolan har gått in och satsat strategiskt på de områden där man 

varit starka.  

Röding (rektor) beskriver strategiska beslut och strategiska rekryteringar som underlag till varför 

vissa starka forskningsområden finns idag vid MDH. ”Från förra forskningsstrategin från 2008 då 

etablerades de här sex miljöerna, så de har ju funnits en längre tid men då var alla liksom 

prioriterade” (Röding, rektor). Nu talar rektor istället i termer av att ”våga profilera”. ”Om all 

forskning på högskolan är prioriterad, då är ingen forskning prioriterad” (Röding, rektor). Någon av 

Akademicheferna nämner också att det finns ett strategiskt tänkande i relation till externa 

forskningsstiftelser (som t.ex. KK-stiftelsen) i hur man prioriterar och benämner profiler (Isovic, 

akademichef). Inbyggda system, spetsmiljön, har byggts upp under lång tid, sedan slutet av 90-talet 

genom strategiska rekryteringar av personer. Det har varit en kombination av strategiska 

överväganden från tidigare högskoleledningar om att bygga miljöer långsiktigt (Röding, rektor). 

Profilerna har fortsatt utvecklats i samband med översyner av forskningsstrategin. På så vis har 

kriterierna för vad som ska utgöra en forskningsprofil skapats efter profilerna (Berggren, 

forskningshandläggare). Vilka områden som skulle bli profiler beslutades genom diskussioner i 

ledningen. ”Alla vet att det är inbyggda system som är vår spetsmiljö…” (Berggren, 

forskningshandläggare).  

En lite annorlunda beskrivning ges av några av akademicheferna som beskriver utvecklingen som mer 

bottom-up: ”Det är en organisk utveckling skulle jag säga, men det har varit liksom olika beslut och 

olika processer som har lett till det. För vår del alltså, tillväxten har helt berott på externa anslag 

liksom. Det är inte så att högskolan har satsat extra pengar på oss, utan vi har dragit in pengar 

externt och använt våra fakultetsmedel till medfinansiering snarare än till att finansiera fast 

forskartid till forskarna. Det är därför vi har kunnat växa” (Isovic, akademichef). Det beskrivs också att 

det har funnits en vilja, ett tryck och en förväntan utifrån på högskolan om täta samarbeten med 

näringslivet. ”Det är lite, kan man säga, att gå i mål med en modell som man har jobbat med här 

väldigt mycket, samproducerad och samverkad forskning, väldigt täta relationer” (Wahl, 

akademichef).  
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Slutsatser tillkomst 

Tabell 6 nedan visar de studerande lärosätenas tillkomst utifrån begreppen top-down, bottom-up 

och extern påverkan. 

Tabell 6. Sammanfattning av tillkomstkriteriet 

 Mah BTH LNU Väst Dalarna KaU MdH 

 

Top-down, Bottom-

up, Externt 

Befintliga: 

Bottom- 

up, Nya: 

Top-down 

Top-down, 

Extern 

samverkan 

Top-down Bottom-up, 

Extern 

samverkan 

Bottom-up, 

Extern 

samverkan 

Top-down i 

huvudsak 

Kombina-

tion av top-

down och 

bottom-up, 

+ Sampro-

duktion 

 

Alla de studerade lärosätenas profiler är unika och har tillkommit utifrån de specifika förutsättningar 

som rått vid lärosätet och i regionen. Vissa gemensamma drag går dock att identifiera utifrån 

begreppen bottom-up och top-down.  

Ett lärosäte; Mälardalens högskola utgör en tydlig kombination av dessa två (bottom-up och top-

down). Vid Högskolan Väst, Högskolan Dalarna och i viss mån även vid Malmö Högskola har 

profilerna tillkommit underifrån (bottom-up) genom att växa fram i takt med att högskolan 

utvecklats och så småningom fångas upp och formaliseras av lärosätet. Högskolan Västs profiler är 

organiskt framvuxna i nära samverkan med näringslivet men har senare stramats upp genom 

formella beslut om prioriteringar och införande av kriterier för utvärdering och inrättande. Även 

Högskolan Dalarnas forskningsprofiler har vuxit fram ur tradition och ur de utbildningar som funnits 

vid lärosätet. De områden som utgör forskningsprofiler är dessutom områden som är viktiga i 

regionen t.ex. stålforskning och turism. 

Malmö Högskola är ett lite annorlunda fall där man valt att bygga vidare på befintliga centra men 

med möjlighet att etablera nya och då baserat på en uppifrån initierad procedur och fastlagda 

kriterier. Centra i Malmö har inte den tydliga kopplingen till utbildningsområden och 

forskarutbildningsrättigheter som är fallet med de övriga två men gemensamt är att ledningen har 

utgått från befintliga centra när man skapar en ny organisation med en formaliserad process för att 

prioritera tematisk forskning.  

Vid Linnéuniversitetet och Karlstad universitet har profilerna istället tillkommit uppifrån (top-down) 

som initiativ från ledningen. Linnéuniversitetets införande av Linnaeus University Centers är ett 

tydligt exempel på top-down inrättande av profiler. Här har ett antal kriterier fastställts och utifrån 

dessa får områden söka och bedömas. Ett liknande förfarande är det i Karlstad där kriterier slagits 

fast utifrån vilka man granskar om det finns några miljöer som kan anses vara excellenta. I båda fallen 

finns mycket svag koppling bakåt till de områden som tidigare kallats för profiler, här görs istället 

omtag, i båda fallen är också ledorden excellens och konkurrens. Även vid Blekinge Tekniska högskola 

har profilerna initierats uppifrån med tydligt extern påverkan. BTH utgör dock ett undantag eftersom 

det inte sker någon styrning av forskningsmedel mot tematiska områden från ledningen sida. BTH 

kan betecknas som ett redan profilerat lärosäte vilket kan vara förklaringen till att man inte alls talar 
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om tematisk profilering. Eftersom denna undersökning studerar hur profilering sker blir dock BTH ett 

undantag jämfört med övriga lärosäten.  

Mälardalens högskola är exempel på hur profilering kan växa fram utifrån en kombination av bottom-

up och top-down. Forskargrupper har varit lyckosamma i sitt samarbete och i att få extern 

finansiering samtidigt som starka forskningsområden har vuxit fram organiskt med hjälp av driftiga 

personer och samarbeten med regionen. Detta har lett till att områden som legat nära varandra har 

gått ihop om större miljöer. Samtidigt har ledningen agerat top-down genom strategiska beslut och 

genom utlysningar om profilområden och satsningar på starka områden som kunnat stödja 

utvecklingen.  

Sammantaget framstår det externa inflytandet som tydligast vid BTH, Högskolan Väst, Högskolan 

Dalarna och i Mälardalen. Här refereras tydligt till externa samarbetspartners vid intervjuer och 

externa samarbeten (samproduktion) nämns i dokumenten. 

 

Process och kriterier för inrättande och utvärdering 

 

Processer och kriterier för inrättande och utvärdering av profiler skiljer sig åt mellan de studerade 

lärosätena. Vid Malmö högskola innebär de nya centren en tydligare tematisk profilering än tidigare. 

Det tidigare systemet var ett ”breddsystem” där forskautbildningsrättigheter stod i fokus medan den 

nya formen kan ”vara mer probleminriktade och tematiska på ett annat sätt” (Jönsson, 

forskningskoordinator).  

 

Proceduren för inrättande av centra är en kombination av intern granskning och extern peer-review. 

Inrättande sker genom att en första idéskiss granskas av en grupp som leds av vicerektor för 

forskning, forskningsberedningen. Idéskissen granskas enligt generella kriterier vilka är: förenlighet 

med MAH’s strategiska plattform, anknytning till utbildning, fakultetens övergripande verksamhet, 

samhällelig relevans samt samverkan med omgivande samhälle samt vetenskapliga kriterier vilka 

utgörs av vetenskaplig relevans och originalitet. Kriterier för bedömningen av den planerade 

forskargruppen är kompetens, publiceringar, internationella nätverk, initial sammansättning (minst 

fyra seniora forskare varav två professorer) samt sökandes visade förmåga att attrahera externa 

medel. (Malmö Högskola 2012c). Forskningsberedningen kommer utifrån en bedömning baserad på 

kriterier fram till ett förslag som ”går ihop med våra egna strategiska överväganden och vad vi vill 

satsa på” (Bengtsson, rektor). Genom centrumbildningarna fördelas medel baserat på en idé som 

ledningen tror på. 

 

De kriterier som ligger till grund för inrättande av profilen är främst visionära men också baserade på 

track-record. Om en skiss går vidare till en fullständig ansökan bedöms denna av två vetenskapligt 

kompetenta personer varav minst den ena är utländsk (Malmö Högskola 2012c). Bedömningen syftar 

till att fastställa om de sökandes initiativ har förutsättningar att nå internationellt gångbar kvalitet 

enligt gängse vetenskapliga kriterier. Även om de utses genom traditionell peer-review process, tas 

det avgörande beslutet om inrättade av rektor med stöd av forskningsberedningen vilka har 

ovanstående kriterier att beakta (Malmö Högskola 2012c). Centrumbildningarna är därför främst att 

betrakta som strategiskt visionära.  
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I samtalen om centra lyfts inte vid något tillfälle fram någon koppling till grundutbildningen. Dock är 

förenlighet med Malmö högskolas strategiska plattform samt anknytning till utbildning och 

samhällelig relevans och samverkan med omgivande samhället uttryckta krav i de kriterier som ligger 

till grund för att ett centrum skall få inrättas (Malmö Högskola 2012c).  

Verksamheten vid de högskoleövergripande centren följs upp två gånger om året vid dialoger med 

ledningen. Därutöver görs en större utvärdering efter fem års verksamhet. Utvärderingen syftar till 

att fastställa i vilken mån centra som bedriver forskning har nått internationellt gångbar kvalitet 

enligt gängse vetenskapliga kriterier. Ett centrums redovisning granskas av två vetenskapligt 

kompetenta personer. Granskningen sker enligt samma kriterier som vid inrättande (Malmö 

Högskola 2012d). 

Blekinge Tekniska högskola har ingen organisation för tematiska profiler därför går inte deras 

profiler att analysera utifrån kriterier och procedurer för inrättande och utvärdering. De kriterier 

som finns formulerade är kriterier för starka forskningsområden. Forskningen bedöms här som 

stark om den uppfyller tre kriterier; stor vetenskaplig publicering (minst 10 ISI-publikationer 

årligen), god extern finansiering (minst 5 miljoner externa forskningsbidrag årligen) och hög ranking 

(trea i Europa eller etta i Sverige enligt oberoende källa) (Blekinge Tekniska Högskola 2013). Utifrån 

dessa kriterier slås fast att BTH har ett starkt forskningsområde; Programvaruteknik, samt tre 

relativt starka (uppfyller minst ett av de tre kriterierna); Tele- och radiokommunikation, 

Datavetenskap och Hållbar utveckling (Blekinge Tekniska Högskola 2013). Inför arbetet med en ny 

forsknings- och utbildningsstrategi har dock fakultetsnämnden fått i uppdrag av styrelsen att 

tydligare definiera vad som är BTH’s styrkeområden (Grahn, dekan). Just nu pågår också en extern 

utvärdering av forskning vid högskolan med syfte att en extern bedömargrupp skall utvärdera 

forskning vid BTH och identifiera starka miljöer och miljöer med utvecklingspotential. Bedömningen 

skall ligga till grund för BTH’s framtida strategiska arbete (Tinnert 2013). 

 

Vid Linnéuniversitetet sker procedurer för inrättande av LNUC genom en peer-review process. Efter 

utlysning av rektor får fakulteterna nominera genom att komma in med idéskisser och förbinda sig 

att avsätta medel. Fakulteterna tvingas därigenom göra en prioritering av vilken forskning de vill 

satsa på (Brolin, universitetsdirektör). ”Principen [är] att varje fakultet skulle nominera ett projekt 

de tror på och som de tror klarar extern granskning och internationell standard. Inte bara ledningen 

skall skjuta till pengar utan fakulteten skall garantera att de är villiga att skjuta fram medel” 

(Fritzén, prorektor). Det är alltså fakulteten som har nominerat vilka områden de vill skall prövas. 

Rektor utser sedan granskare och det är rektor som efter en bedömning av en extern internationell 

expertgrupp föreslår beslut till universitetsstyrelsen (Linnéuniversitetet 2011e). ”Det handlar 

framförallt om en excellenssatsning när man då ska bedömas med internationella bedömare” 

(Hwang rektor).  

 

Kriterier för inrättande baseras på track-record. Bedömningskriterierna för att utses till ett LNUC är 

enligt följande: 1) Forskningsmiljön är nationellt ledande och är utmärkt ur ett internationellt 

jämförbart perspektiv. 2) Forskarna inom miljön uppvisar en sammanlagd forskningsverksamhet som 

såväl kvantitativt som kvalitativt är utmärkt och relevant ur ett internationellt perspektiv. 3) De 

enskilda forskarna har en mycket god till utmärkt ställning och ryktbarhet i det internationella 

forskarsamhället. 4) Forskarna har sammantaget varit mycket framgångsrika i att erhålla externa 

medel. 6) Miljön består av minst fem disputerade forskare (totalt minst fyra heltidsekvivalenter) 
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varav två professorer. 7) Det centrala forskningsområdet är mycket relevant ur ett internationellt 

perspektiv. Det är väl definierat och tydligt avgränsat. Området är väl representerat både i kvalitet 

och bredd genom de ingående forskarnas kompetenser. 8) Forskningsmiljön uppvisar tydliga och 

mycket goda synergieffekter och forskarnas kompetenser har god överlappning som möjliggör 

fördjupade forskningssamarbeten. Det finns en tydlig organisation med ett bra ledarskap som 

möjliggör en positiv samverkan och utveckling inom centret (Linnéuniversitetet 2011e).  

 

Bedömningskriterierna är nästan uteslutande vetenskapliga kriterier (track-record). Endast den sista 

punken är i viss mån ett undantag. Forskarutbildningen har inte diskuterats kopplat till LNUC. 

Grundutbildning har diskuterats i ett tidigt stadium med togs bort. ”Det är inget starkt krav att ha 

grundutbildning… intressant eftersom det i vårt strategidokument står att det ska hänga ihop” 

(Daveby, forskningssamordnare). 

 

Kriterier för utvärdering är desamma som för inrättande. Löpande uppföljning görs i dialog med 

rektor, fakultetsledningar och ledning för LNUC. ”Efter fem år så utvärderas de då och uppfyller de 

kriterierna så får de ytterligare fem år så att det är en möjlighet att tänka mer långsiktigt, att kunna 

rekrytera kompetens och kunna stärka sig” (Hwang, rektor). Extern utvärdering görs innan den första 

femårsperioden är slut. Utvärderingen skall baseras på samma kriterier som vid inrättandet. Beslut 

om utvärderingsgrupp fattas av rektor i dialog med fakultetsledningarna (Linnéuniversitetet 2011e). 

 

Högskolans Västs profilområden, ”Vitala forskningsmiljöer”, inrättas genom en peer-review process. 

Miljöerna inrättas formellt av högskolestyrelsen efter förslag från rektor och efter extern peer-

reviewgranskning. Ansökan om att få status som vital miljö inlämnas till forsknings- och 

forskarutbildningsnämnden. Beslut om inrättande skall föregås av ett yttrande från denna nämnd 

som initierar en granskningsprocess baserat på granskarens utlåtande (Högskolan Väst 2012b). 

 

Kriterierna för inrättande är en kombination av visionära och track-recordbaserade. En vital 

forskningsmiljö definieras bland annat som: 

- Flera seniora forskare som arbetar tillsammans med forskningsstrategierna 

- En levande akademisk miljö som innefattar nationellt och internationellt utbyte 

- Stabil kompetensförsörjning som innebär att miljön kan leva vidare även då enskilda 

personer byter arbetsuppgifter 

- Stabil finansiering, vilket innebär att miljön har flera finansieringskällor trots ofrånkomliga 

variationer i den externa finansieringen. 

Dessutom skrivs att: 

- Med forskning av hög kvalitet avses forskning som enligt praxis inom respektive område är 

väl representerad i kunskapssamhället 

- Den vitala miljön ska vila på en bred kunskapsbas och med fördel bestå av forskare från olika 

områden (Högskolan Väst 2012b). 

Kriterierna är varken tydligt visionära eller tydligt baserade på track-record. De kan snarare 

betecknas som relativt allmänt hållna vilket ger möjlighet för tolkning. Miljöerna har stark koppling 

till högskolans forskarutbildningsområden men detta framgår inte ur kriterierna. Forsknings- och 

forskarutbildningsnämnden har uttalat sig om att de anser att kriterierna är för generella för att 
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fungera vid en utvärdering och har därför fått i uppdrag från högskolestyrelsen att operationalisera 

och komma med tillägg till dessa (Cliffordsson, dekan).  

Vid Högskolan Dalarna är procedurer för inrättande av profiler inte formaliserade och kan för 

senaste revideringen betecknas som en ombenämningsprocess. Högskolans forskningsverksamhet 

inom sex forskningsprofiler (Högskolan Dalarna 2011c) har vuxit fram successivt i takt med att 

forskningen utvecklats. Forskningsstrategin för perioden 2012-2015 betonar vikten av att profilera 

och koncentrera forskningen. Profilerna har alltså inte tillkommit genom någon peer-review process, 

däremot ingår extern granskning som en del i den kontinuerliga utvärderingen av 

forskningsområdena (Högskolan Dalarna 2011c) 

De beskriver en forskningsprofil som ”ett flervetenskapligt forskningsprogram som bärs upp av en 

stark organisation ledd av en forskningsledare med långtgående befogenheter att fördela 

forskningsanslag” (Högskolan Dalarna 2011c). En forskningsprofil ska vidare vara sammanhållen av 

gemensamma forskningsprojekt och forskningsansatser, och omfatta så pass många forskare att 

berörda forskargrupper kan klara personella förändringar utan att lamslås. Varje forskningsprofil 

formar ett gravitationscentrum med gemensamma forskningsprojekt och forskningsansatser 

(Högskolan Dalarna 2011c). 

 

Kriterier för inrättande är till viss del visionära men inte i någon högre grad track-recordbaserade. 

Trots att en granskning gjorts av bl.a. externa sakkunniga, som kommit fram till att tre av områdena 

håller hög internationell kvalitet och ytterligare någon har utvecklats positivt, får alla sex områden 

fortsätta vara forskningsprofiler. Profilerna har växt fram organiskt, i samverkan med regionen och 

kopplar huvudsakligen till utbildningsområdena genom att bygga ihop utbildning och forskning så att 

de får sin tyngd i relation till att de får examensrättigheter på forskarnivå inom profilerna. På så sätt 

kan detta uttryckas vara visionärt eller åtminstone strategiskt sett ur lärosätets synvinkel.  

Prorektor beskriver hur de har trevat sig fram och att de områden som det finns utbildning inom har 

blivit prioriterade forskningsområden. Det innebär att tidigare sex forskningsområden har blivit sex 

profiler som i princip är desamma som tidigare. ”Men nu har vi bestämt att nu delar vi ut [resurser] 

till de här profilerna i stället och då får folk närma sig. Och det har blivit så att vi har nästan ingen 

som är utanför de här profilerna” (Öhrn, prorektor). Detta tyder på att i stort sett all forskning och 

alla anställda kan hänföras till profilerna. Frågan är då hur profilerad forskningen egentligen är, eller 

om det handlar mer om en bred satsning på forskning? 

Profilerna utvärderas årligen och i en större vartannat års utvärdering. Det beskrivs i dokumenten att 

”Utvärdering av forskningsprofilerna sker årligen i regi av ansvarig kollegial nämnd och med stöd av 

forskningsberedningen. På basis av utvärderingen kan medelstilldelningen ökas eller minskas. Efter 

två år sker en större utvärdering av forskningsprofilerna, med bistånd av externa sakkunniga” 

(Högskolan Dalarna 2011c s.11). En årlig intern utvärdering av forskningsprofilerna ska ske i 

anslutning till forskningsberedningens granskning av forskningsprofilernas verksamhetsberättelser 

och en mer omfattande granskning ska ske av forskningsprofilerna våren 2014, med stöd av bl.a. 

externa sakkunniga (Högskolan Dalarna 2012). Det finns dock inga tydliga kriterier angivna.  

Karlstad universitets nya profilsatsning innebär ett omtag där man först definierar kriterier och 

sedan ser om det finns några miljöer som uppfyller dessa (Bergenheim, rektor). Proceduren för 

inrättande av profiler är baserad på extern peer-review. En så kallad excellent forskargrupp utses av 
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rektor på förslag av dekanus efter beredning av fakultetsnämnd och samråd dekanerna emellan. Före 

rektorsbeslut sker extern peer-reviewgranskning. Beslut om vilka som får bli excellenta eller starka 

forskargrupper fattas av rektor som resultat av peer-reviewprocessen. Beslut om de första inrättande 

av excellenta forskargrupper planeras tidigast till december 2013. De som av externa bedömare 

bedöms som excellenta får bli universitetets profilområden. 

Kriterier för inrättande är både track-recordbaserade och visionära. Det finns tydliga kriterier för hur 

profilerna skall utses genom en peer-reviewprocess. Under oktober 2013 skickas utvalda ansökningar 

vidare för granskning till externa sakkunniga som har att bedöma utifrån kriterier om excellent eller 

stark forskargrupp. En forskargrupp är en gruppering av forskare med ett utvecklat 

forskningssamarbete sedan minst tre år. Samarbetet är manifesterat genom t.ex. gemensamma 

publikationer, samverkan inom forskarutbildning och gemensamma ansökningar om externa 

forskningsanslag. I forskargruppen skall finnas minst 10 disputerade forskare där minst 4 skall uppnå 

kriterierna för vetenskaplig excellens. Beskrivningen innehåller vidare en rad krav bland annat i 

relation till grundutbildning (befintliga utbildningsprogram) och jämställdhetsaspekter (Karlstad 

universitet 2013a).  

Det får därmed anses vara vidare definierade kriterier än traditionella vetenskapliga kriterier. 

Kriterierna för vad som är vetenskaplig excellens är tydligt definierade, de flesta traditionella och 

innefattar vetenskapliga publikationer, tidigare beviljade anslag, förtroendeuppdrag samt 

samverkan, men också samhällsengagemang och deltagande i grund- och forskarutbildning (Karlstad 

universitet 2013a). ”Alltså det kommer att vara ganska tuffa kriterier som inte bara handlar om 

excellens och prestation utan också om förhållningssätt till lärosätet och samhället i stort” 

(Bergenheim, rektor). Det nya systemet ska harmoniera bättre med regeringens fördelning och de 

parametrar som regeringen baserar sin prestationsbaserade fördelning på (Van Stam, dekan). Det ska 

också möjliggöra prioriteringar, idag anses att pengarna används för brett: ”Prioritera betyder att 

välja bort. (…) Vi kommer att bli tydligare i vår budgetering, vår finansiering, i stöttandet utav de 

områden där vi upplever att det finns en god tillväxtpotential och en god nationell nivå” (Van Stam, 

dekan).  

Kriterier för utvärdering är inte tydligt framskrivna men om de följer samma kriterier som för 

inrättande är de både kvalitativa och kvantitativa till sin karaktär. Årlig uppföljning sker av det 

forskningsprogram som ligger till grund för beslut om ställning som och finansiering av excellent och 

stark forskargrupp (Karlstad Universitet 2013a).  

Mälardalens högskolas profiler har inrättats efter gemensamma diskussioner i ledningen och inte 

genom en fastlagd procedur. Profilerna har tillkommit historiskt och utvecklats i samband med 

översyner av forskningsstrategin, på så vis kom kriterier till efter profilerna. ”Från förra 

forskningsstrategin från 2008 då etablerades de här sex miljöerna, så de har ju funnits en längre tid 

men då var alla liksom prioriterade” (Berggren, forskningshandläggare). Skillnaden mellan 

forskningsstrategin 2009-2012 och 2013-2016 är att trots att det är samma profiler som då, är de nu 

rangordnade. Rangordningen har dock inte baserats på kriterier även om en del sådana finns i 

forsknings- och utbildningsstrategin (Mälardalens högskola 2012a), t.ex. att en spetsmiljö ska ha 

minst 30 forskarstuderanden. Det har snarare varit en diskussion i ledningen. ”Om det finns kriterier 

så kom de efter miljöerna…” (Berggren, forskningshandläggare). ”Vi har bara en spetsmiljö, delar av 

inbyggningssystem, som är spets. Det kunde hela högskolan lätt enas kring. Sedan hade vi ganska 

långa diskussioner kring om vi har några utvecklingsmiljöer som skulle kunna bli spets. Efter olika 
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diskussioner hit och dit konstaterades att vi har tre utvecklingsmiljöer” (Röding, rektor). Citatet kan 

tolkas som att det är utifrån en gemensam diskussion som avgörandet om vilka som är spets- 

respektive utvecklingsmiljö har beslutats. 

Kriterier för inrättande av profiler är alltså otydliga men kan ändå betecknas som till viss del 

visionära. Ett krav för profilerna är att de skall utgöra forskningsbas till de utbildningar de relaterar 

till. Detta är det enda kriterium som begränsar hur pengarna för profilering ska användas i en vidare 

fördelning (Wahl, akademichef). I nästa led är dock inte ambitionen att fördela medel utifrån 

fördelningsnycklar utan istället tittar man på vilken situation forskare befinner sig i och vilka mål som 

är uppsatta för verksamheten. Det finns alltså inga prestationskrav med belöningssystem, utan 

istället vill de skapa förutsättningar för att t.ex. kunna publicera för att på så vis minska Matteus-

effekten (Whal, akademichef). 

Kriterierna för utvärdering av profiler är både kvantitativa och kvalitativa och är både ex-ante- och 

ex-postinriktade. Tilldelningen av medel ska baseras på de etablerade forskningsinriktningarnas 

verksamhetsplanering och uppföljning av utfall i tidigare verksamhet (Mälardalens högskola 2012b). 

Uppföljningen skall ske med viss långsiktighet, men ändå dynamik (Röding, rektor). I slutet av en 

strategiperiod kan man se om man har nått upp till målen som finns enligt modellen. Annars kan det 

hända att någon varit vassare och då finns det en dynamik i utvecklingen. Så det är inget fast system. 

Nya/andra områden kan bli prioriterade i nästa omgång beroende på vad utvärderingen visar. Den 

stora uppföljningen görs en gång under en strategiperiod – efter ungefär halvtid. De facto görs 

uppföljningar varje år och finansieringen kan ändras om man inte uppnått målen vilket minskar 

långsiktigheten i satsningarna. 

Slutsatser process och kriterier 

Tabell 7 nedan visar sammanfattningen av lärosätenas processer för inrättande samt kriterier för 

inrättande och utvärdering av profilerna. 

Tabell 7. Process och kriterier för inrättande och utvärdering 

 MAH BTH LNU Väst (HV) Dalarna 

(HD) 

KAU MDH 

Procedurer för 

inrättande (inga 

alls, förhandling, 

peer review) 

 

Intern 

granskning 

sedan peer 

review 

Inga Extern peer 

review 

Extern peer 

review 

Intern 

ombenämn-

ingsprocess 

(inga) 

Extern peer 

review 

Gemen-

samma 

diskussioner 

Kriterier för 

inrättande 

(visionära eller 

track-

recordbaserade) 

 

Visionära Inga Track record Kombi-

nation 

Visionära 

(till viss del) 

Kombi-

nation 

Otydliga, 

men till viss 

del visionära 

Kriterier för 

utvärdering 

(kvalitativa-

kvantitativa, inga 

alls) 

Samma som 

för 

inrättande 

Inga Samma som 

för 

inrättande 

Kvalitativa Peer review, 

oklart vilka 

kriterier 

Kombina-

tion genom 

peer review 

Kombina-

tion 
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Alla utom BTH, HD och MDH har tydliga procedurer för att inrätta forskningsprofiler. Dessa innefattar 

formulerade kriterier att bedömas utifrån i en peer-reviewprocess. Kriterierna för inrättande kan 

vara antingen visionära, d.v.s. ledningen har möjlighet att styra profileringen mot vissa strategiska 

områden, eller track-recordbaserade, d.v.s. utgår från tidigare prestationer. Tydligast visionära drag 

har Malmö högskolas kriterier (de har med både utbildningsanknytning, anknytning till fakultetens 

verksamhet, samhällelig relevans och samverkan). Vid Malmö högskola görs först en intern 

granskning för att välja ut områden som sedan skall gå ut till peer-review. Även Karlstad universitet 

och Mälardalens högskola har visionära drag i sina kriterier medan Linnéuniversitetets kriterier i stort 

sett bara handlar om track-record, d.v.s. vad miljön har presterat tidigare. 

Kriterierna för hur forskningsprofilerna skall utvärderas är i flera fall desamma som för inrättande 

(MAH, LNU, HV), i andra fall är de mer oklara och inte lika tydligt dokumenterade (t.ex. vid HD och 

KAU). 

 

Organisation 

Vid Malmö högskola kan centren vara olika organiserade beroende på om det är 

högskoleövergripande centra (centra leds av centrumföreståndare som ansvarar inför och har utsetts 

av rektor) eller centrum vid en fakultet (inrättas och avvecklas av dekanen som också utser 

föreståndaren). Organisatorisk ligger dock alla centra delvis i linjen (personalmässigt) men har egen 

budget. Alla centra har en rådgivande grupp som stödjer centrumföreståndaren (Malmö Högskola 

2012a) och en värdfakultet som ger organisatoriskt stöd. Personalen har anställning i 

linjeorganisationen och normalt sin arbetsplats vid en institution. Föreståndare och prefekt fattar 

gemensamt beslut om personal. Budgetbeslut tas av rektor (högskoleövergripande centra) eller av 

dekanen (centra vid fakultet), vidare tas beslut om fördelning av medel av föreståndaren. 

Vid MAH ses införandet av centrumbildningar som ett sätt att stärka forskningen vid ett 

utbildningsdominerat lärosäte genom att sätta press på organisationen att beakta forskningen. ”Det 

är ju liksom lite grann idén också och det har med att också göra tydlighet för prefekterna att deras 

uppdrag är ju inte bara att bemanna utbildningen och se till den forskning som bedrivs inom 

institutionen utan prefektens uppdrag är också att stödja centrens utveckling” (Bengtsson, rektor). 

Profilledarens autonomi kan betecknas som begränsad då denna delar personalansvar med 

prefekten. ”Centrumföreståndaren är som en projektledare” (Bengtsson, rektor). 

Centrumföreståndaren ansvarar för budget men eftersom denne inte har någon egen personal så 

krävs förhandling med prefekterna som kontrollerar personalen. ”Alltså det som har varit mest 

kontroversiellt har ju varit att jag då har gått in och sagt att det här är inga institutioner under rektor” 

(Bengtsson, rektor).  Idén om friktion mellan prefekt och centrumförståndare ses som något önskvärt 

snarare än som ett problem: ”Det är klart att det uppkommer friktion i den korsningen men det är ju 

liksom lite grann idén också (…) Det är det som jag tycker är det listiga med det här systemet, [att 

besätta tjänster] det kan inte centrumföreståndaren besluta själv, utan det gör 

centrumföreståndaren i samråd med prefekterna (…) Vi puttar då in en forskningsresurs via 

centrumföreståndarna på tvären som har ansvar då att använda de här resurserna för att bygga det 

tema man har ansvar för. Och den större delen av de här resurserna går ju åt till att köpa tider i 

princip på institutionerna, om man uttrycker sig lite krasst” (Bengtsson, rektor). I teorin är 

organisationen sådan att centret är fritt att besluta över sina medel. Men i praktiken är det inte så. ”I 



41 
 

själva verket är det en ömsesidig vetorätt för centrumföreståndare och dekan” (Jönsson, 

forskningskoordinator).  

Rektors styrning över centret är begränsad till inrättande och uppföljning. När ett centrum väl har 

tilldelats medel från rektor eller dekan, då har centrumföreståndaren budgetansvar. Och uppföljning 

sker efter fem år (Malmö Högskola 2012a).  

Malmö högskola har tydligt uttalade tankar om tvärvetenskaplighet. Ett centrum är ett verktyg för 

samarbete mellan flera olika enheter vid högskolan och utgör en matrisorganisation på tvären över 

fakulteterna (Malmö Högskola 2012a). Centrumbildningarna är just Malmö högskolas organisatoriska 

verktyg för att kunna koncentrera forskningsresurser tvärvetenskapligt och tvärvetenskaplighet 

framhålls som ett av de viktiga argumenten för centren. ”Organisationen har som ambition att 

möjliggöra tvärvetenskaplig forskning ” (Bengtsson, rektor). Centren skall på så vis möjliggöra 

verksamhet utanför högskolans linjeorganisation.  

 

Blekinge Tekniska högskola har en teknisk profil som skall genomsyra all verksamhet. Ingen 

organisering sker i övrigt utifrån de profilerade områdena. I forsknings- och utbildningsstrategin 

anges att ”profileringen har inneburit koncentration av forskningsresurser till ett begränsat antal 

forskargrupper” (Blekinge Tekniska Högskola 2010e s.3) Detta är dock ingen styrning som skett från 

ledningen utan medel fördelas till sektionerna, dessa är sedan helt fria att fördela medel vidare. 

Forskargrupperna ligger alltså i linjen både avseende personal och avseende budget då de lyder 

under sektionerna. 

 

Alla medel går ut till sektionerna som beslutar om ytterligare fördelningskriterier. Styrning av 

forskningsmedel sker därmed inte tematisk vid BTH utan tanken är att öka kvalitet genom att stärka 

den framgångsrika forskningen. BTH talar inte om att profilera utan om att ”stärka sin tekniska profil” 

(Hedenstierna, rektor). Medel fördelas baserat på historik, med vissa inslag av prestation. Tydligaste 

styrningen (dock inte tematiskt) har skett genom att BTH har skapat särskilda incitament till forskare 

som publicerar sin forskning i s.k. ISI-tidskrifter. Andelen forskningsmedel med extern finansiär har 

de senaste åren legat på ca 50 procent och även här har införts en modell som omfördelar en viss del 

av de fasta forskningsanslagen från områden med låg andel extern forskningsfinansiering till 

områden med hög andel. Betydelsen av kvalitetsindikatorerna för omfördelning av anslagen mellan 

lärosätena kan komma att öka (Blekinge Tekniska Högskola 2013). 

Tvärvetenskap diskuteras i samband med att BTH ser utmaningar med att samla kompetens: ”BTH 

har forskningskompetens på olika ställen i verksamheten som behöver samarbeta i större 

omfattning. Många forskningsprojekt blir alltför små. Mer samarbete inom högskolan skall bidra till 

att stärka forskningsprofilen…” (Blekinge Tekniska Högskola 2012b s.6). Dock finns inga skrivningar 

om hur detta skall organiseras. 

 

Profilerna vid Linnéuniversitetet fungerar som forskningsmiljöer helt i linjen och går i vissa fall inte 

att skilja från andra miljöer på institutionerna. ”Det har inte haft några dramatiska konsekvenser 

därför att miljöerna har ju funnits tidigare” (Johansson, dekan). I flera fall tar de sig snarare uttryck i 

form av medelsförstärkning till vissa forskningsmiljöer: ”… eller man kan väl säga att LNUC-bildningen 

indirekt på nått sätt har inneburit att, att miljön kring nationalekonomin på så sätt har… förstärkt sin 

interna position och på så sätt får mer medel än de annars skulle ha fått” (Johansson, dekan). 
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Alla LNUC ligger inom någon av de fem fakulteternas ansvarsområde. Värdfakulteten har det dagliga 

ansvaret och organisatoriskt är forskarna fortfarande anställda på sina institutioner och lyder under 

dekanen formellt (Hwang, rektor). Beslut om personal och budget fattas av dekanen och 

profilledarens autonomi är därmed begränsad. Vid större förändringar i forskargruppen krävs 

diskussion med dekanus och rektor för att utreda konsekvenserna av förändringarna samt hur dessa 

ska hanteras. De medel som har tilldelats LNUC från rektor är låsta till detta (Daveby, 

forskningssamordnare, Linnéuniversitetet 2012a). Däremot är organisationen inte reglerad i 

övrigt. ”Hur eventuella konflikter mellan LNUC och prefekt skall lösas är inte nedskrivet men frågan 

har diskuterats vid möten” (Daveby, forskningssamordnare). 

 

Tvärvetenskap har ingen framskjuten plats i beskrivningar av profilerna. I kriterier för inrättande 

(vilka även ligger till grund för uppföljning) önskas att ”Forskningsmiljön uppvisar tydliga och mycket 

goda synergieffekter och forskarnas kompetenser har god överlappning som möjliggör fördjupade 

forskningssamarbeten” (Linnéuniversitetet 2011a). Detta kan möjligtvis tolkas som tvärvetenskap. 

Aspekten har annars inte framhållits av de intervjuade eller i dokumentationen, fokus ligger snarare 

på tankar om vetenskaplig excellens och tvärvetenskapligt samarbete nämns inte. 

 

Styrningen av forskningsmedel tematiskt sker endast vid inrättande och vid uppföljning. I övrigt ligger 

ansvaret på fakulteten. Det är ”fakulteten som har ansvaret att årligen se till att allt flyter på… så det 

är en universitetsgemensam satsning men ändå är det en värdfakultet som ändå har, vad ska vi säga, 

lite mer dagliga ansvaret” (Hwang, rektor). 

De vitala miljöerna vid Högskolan Väst ligger delvis i linjen. De finns organisatoriskt formellt under en 

institution men med en egen organisation med vetenskapligt ansvar och eget budgetansvar. Beslut 

om personal sker i samråd med prefekt. De två vitala miljöerna skiljer sig åt vad gäller koppling till 

andra institutioner där den ena endast är kopplad till en institution, medan den andra har relationer 

till två institutioner (Cliffordsson, dekan). Personal är placerad vid institutionen. När det gäller 

finansiering av forskarutbildning råder vissa oklarheter om vad som gäller och en översyn är påbörjad 

(Cliffordsson, dekan).  

Miljöerna är fria angående budget men knutna till institutionen när det gäller personal (Högskolan 

Väst 2012b). Efter att styrelsen har utsett en vital miljö utser rektor verksamhetsledare som skall 

ansvara för budget och verksamhetsplanering inom miljön och samplanerna ihop med institutionen 

avseende personalfrågor. Budget och planering skall beredas i en ledningsgrupp som utses av rektor 

(Högskolan Väst 2012b). Profilledarens autonomi begränsas av att personalen är placerad vid 

institutionen och personalbeslut tas i samråd med prefekt. 

De vitala miljöerna är i sig tvärvetenskapliga i sin konstruktion. I kriterier för vad som utgör ett vitalt 

forskningsområde står: ”Vidare skall den vitala miljön vila på en bred kunskapsbas och med fördel 

bestå av forskare från olika områden” (Högskolan Väst 2012b s.1). I övrigt nämns inte 

tvärvetenskaplighet vid intervjuerna. 

Efter att de vitala miljöerna är inrättade kan styrningen uppifrån betecknas som passiv. Den styrning 

som sker kommer från forsknings- och forskarutbildningsnämnden (som nu diskuterar att tydliggöra 

denna). I samband med den årliga interna utvärderingen kan FFU-nämnden reglera hur medel 

används men de har inte gjort det hittills – denna möjlighet diskuteras nu (Cliffordsson, dekan). 

Riktlinjerna säger ingenting om hur pengar skall användas, utan miljöerna kan använda medlen på 
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det sätt man anser rimligt när dessa väl delats ut. Varje miljö har ett vetenskapligt råd och en 

verksamhetschef. Det är dessa som beslutar om hur medlen används. Historiskt har medel använts 

brett för en rad olika saker; finansiering av doktorander (som också finansieras av institutionerna), 

utlysningar där man får söka medel, motfinansiering, delar av tjänster etc.  De två Vitala miljöerna 

har historiskt använt medlen olika. Produktionsteknik är äldre och har mer externfinansiering och har 

därför använt medel mer fokuserat, LINA-miljön har tidigare fördelat ut medlen spritt till många olika 

satsningar vilket har fokuserats mer med tiden (Cliffordsson, dekan). Ledningens styrning av medel 

har dock varit svag och ganska ofokuserad. Nu diskuteras om viss uppstramning skall göras, dock inte 

från rektor utan från forsknings- och forskarutbildningsnämnden. 

Högskolan Dalarna har organiserat sina profiler något annorlunda än de profiler som tidigare 

beskrivits. Varje profil är placerad under en värdakademi (jfr institution) och forskningsledarna har 

eget ekonomiskt ansvar direkt mot rektor med uppdrag att bedriva forskning. Även här delas dock 

personalansvaret med värdakademin. Personalen och forskningsledaren är anställd på akademin och 

lyder under akademichefen men i forskningsfrågor rapporterar forskningsledaren direkt till rektor. 

Akademin fattar beslut om personal och anställningar, forskningsledaren fattar beslut om fördelning 

av forskningsmedel och forskningstid, vilket får konsekvenser för personal. Beslut om forskning skall i 

god tid meddelas berörda akademichefer och eventuella tvister mellan akademichef och 

forskningsledare som inte kan lösas i samverkan hänskjuts till av rektor utsedd ansvarig (Högskolan 

Dalarna 2012). I detta fall är det prorektor som är utsedd. 

Profilledarnas autonomi upplevs som stark, möjligen för att dessa rapporterar direkt till rektor. 

Forskningsledaren är utsedd av och rapporterar till rektor. ”Jag är autonom som jag sa. Det är rektorn 

som… jag redovisar bara dit. (…) Ja, jag har ju egen budget” (Jansson, forskningsledare). En annan 

uttrycker: ”Och forskningsledarna de är ju några små moln… egna små moln där som svävar runt” 

(Wäcklegård, forskningsledare).  

Flera av profilerna har forskare som finns vid olika akademier och samarbetar därmed 

tvärvetenskapligt. I deras forskningsstrategi framgår: ”Med en forskningsprofil avses ett 

flervetenskapligt forskningsprogram som bärs upp av en stark organisation 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” (Högskolan Dalarna 2011c, s.6-7).  

 

Trots att profilledarna rapporterar direkt till rektor, får rektors styrning betecknas som passiv. 

Profilerna äskar medel årligen från rektor. Preliminär fördelning av resurser till forskningsprofilerna 

sker efter beslut av rektor på förslag från ansvarigt kollegialt organ. Slutgiltig fördelning beslutas av 

Högskolestyrelsen då budget fastslås (Högskolan Dalarna 2011c). Inom profilen fördelar 

forskningsledaren medlen vidare till anställda forskare (Högskolan Dalarna 2012). Rektor är alltså 

aktiv och har makt i fördelningen av hur mycket pengar som ska gå till respektive profil, men inte i 

vad pengarna ska användas till – inte i HUR pengarna ska användas för profilering. Fördelningen 

(beskrivet av Öhrn, prorektor) tycks istället bygga på en stabilitetstanke för att grundverksamheten 

ska fungera. När det gäller styrning på nästa nivå har forskningsledarna mycket stor makt att styra, 

något de inte nyttjar till fullo, utan medel fördelas främst utifrån en bredd- eller helhetstanke. Ett par 

av forskningsledarna, som bl.a. pratat om att profilera inom profilen, verkar ha vissa strategiska 
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tankar om att vilja styra medlen till stöd för ökad profilering (Jansson, forskningsledare, Vinterek, 

forskningsledare). Men detta verkar inte ha fått genomslag ännu. Rektors styrning av hur och till vad 

pengarna ska användas kan härmed karaktäriseras som passiv. Även forskningsledarna framstår som 

relativt passiva vad gäller själva profileringstanken. 

 

Resonemangen om fördelning av forskningsmedel förstärker bilden av att en stabil grundverksamhet 

och bredd är i fokus för lärosätet. I styrningen ingår att forskningsprofilerna lämnar in 

verksamhetsberättelser om vad de har gjort och olika utfall. Denna uppföljning kan förändra 

fördelningen utifrån de 5 % som baseras på statistik kring externa medel och publikationer. Inget 

annat händer utifrån denna uppföljning. ”Annars ser jag inte att vi kan göra några större förändringar 

för att nu har vi haft de här profilerna ett bra tag och deras verksamhet bygger på att de får något 

ungefär åt det här håller i interna medel för att de ska kunna ha sin verksamhet så att säga” (Öhrn, 

prorektor).  

 

Forskningsledarna styrker breddbilden genom att de beskriver på vilket sätt pengarna används inom 

respektive profil – där i stort sett alla medel fördelas utifrån enskilda individers ansökningar om tid 

för olika forskningsrelaterade uppgifter och till grundförsörjning av doktorander. En forskningsledare 

beskriver profilens prioriteringar och satsningar som att 1) få fram seniora handledare. ”Vi är en liten 

högskola och vi behöver fler docenter och professorer” (Jansson, forskningsledare). De ger 

strategiska medel till forskare som är nära att kunna bli befordrade till docenter eller professorer. 2) 

Externa forskningsmedel – genom att ge tid till forskare att skriva kvalificerade 

forskningsansökningar. ”Vi tänker kanske inte vilken grupp tillhör den här personen utan poängen 

ligger helt enkelt i att var och en söker individuellt och var och en bedöms individuellt utifrån 

prestationer under året och efter trovärdigheten i det projekt som personen aviserar…” (Jansson, 

forskningsledare). Han menar dock att dagens system är mer koncentrerat och fokuserat än förr. Han 

beskriver systemet förr som ett centralt system, där pengar delades ut mekaniskt och 

slentrianmässigt med 5 % till alla, utan uppföljning, utan prestationskrav och med svaga resultat. 

Resultatet blev ibland att det blev förluster och att ”pengarna slängdes i sjön” (Jansson, 

forskningsledare). 

Vid Karlstad universitet har organisationen av forskningsprofilerna ”varit en ickefråga” i planeringen 

av införandet av de nya profilerna (Räftegård, vicerektor). Forskargrupperna skall ligga i linjen och 

organisationen kommer att styras av vilka grupperingar som beviljas excellensstatus. Det kan tänkas 

bli tre olika former av organisering: en grupp på institutionen, en centrumbildning eller en 

forumbildning. Grupperna syftar inte till att vara egna organisatoriska enheter utan skrivningarna 

tyder på att de avses drivas som forskningsprogram: ”Med forskargrupp avses en gruppering av 

forskare som har ett utvecklat forskningssamarbete sedan minst tre år” (Karlstad Universitet 2013b 

s.1). Det finns inget annat skrivet än att det skall finnas en forskningsledare (Räftegård, vicerektor). 

Pengarna följer linjen och går via fakulteterna. 

 

Profilledarens roll är inte beskriven. I direktiven (Karlstad Universitet 2013a) anges att 

forskargruppen skall vara tydligt organiserad och ha en huvudansvarig ledare. Skrivningen är allmän 

och olika former för ledning och styrning accepteras. 

Det finns inga krav framskrivna om att forskargrupperna ska kunna uppvisa tvärvetenskapligt 

samarbete. Samtidigt finns heller inget som motsäger att detta är möjligt. Van Stam (dekan) lyfter 
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t.ex. fram att samarbete över vetenskapsområden och att jobba tvär- eller mångvetenskapligt är en 

ambition och styrka inom hans fakultet. 

Styrning av profilerna skall ske aktivt genom årliga uppföljningar och då ska dekanen i samarbete 

med forskningsgruppsledaren tala om exakt vad pengarna ska användas till och vilka resultat som ska 

uppnås. Om man inte gör det man sagt eller uppnår det man satt som mål kan det förändra 

finansieringen för framtiden. ”Man kan säga så här att har du en strategisk eller stark miljö eller en 

bubblare som säger att de ska göra en viss sak under ett år med pengarna och inte gör det, så kan det 

hända att vi drar in det beslutet. (…) Vi kan inte slösa bort pengar” (Bergenheim, rektor). Styrning av 

de fakultetsmedel för forskning som går till fakulteterna (70 %) är dock mer passiv. Här kan 

fakulteterna göra vad de vill – mycket av dessa resurser går idag till breda satsningar. 

Mälardalens högskolas profiler är en del av den befintliga linjen.  Budgetbeslut fattas av 

akademichef och personalen är anställd på akademin (Berggren, forskningshandläggare). Spets- och 

utvecklingsmiljöerna har därmed inte någon ”egen” organisation utan är egentligen endast en 

forskningsdel av akademierna d.v.s. ”virtuella profiler”. Pengar fördelas från rektor direkt ner till 

akademierna och deras akademichefer. Fakultetsnämnden fattar bara kvalitativa beslut (inga 

ekonomiska) och bereder ärenden (Röding, rektor). Det är därmed en lös struktur på 

forskningsprofilerna enligt Isovic (akademichef). Inom spetsmiljön Inbyggningssystem finns t.ex. sex 

forskningsområden (fokusområden används också som begrepp). Dessa forskningsområden har 

ingen fast struktur till vilken anställda är hårt knutna utan det är mer som kompetensområden som 

de ser som strategiskt viktiga. De flesta forskargrupper är aktiva i två eller flera av dessa 

kompetensområden.  

Profilledaren har begränsat utrymme för styrning formellt sett. Det är rektor och sedan 

akademicheferna som har stor makt över hur pengarna ska användas. Pengarna går till akademierna 

och personalen finns där. Forskningsledare/-samordnare är mer operativa och utgör en stödfunktion 

till akademichefen som kan delegera beslutsrätt till denna. Forskningsledaren utses av 

akademichefen (Mälardalens högskola 2011b). Detta tyder på att forskningsledaren inte har något 

stort utrymme för styrning om inte akademichefen (som utser forskningsledaren) delegerar viss 

beslutsrätt. Forskningsledare som inte agerar i enlighet med akademichefen, kan avsättas och bytas 

mot någon annan. Samtidigt kan detta system fungera så att kompetenta forskningsledare i 

praktiken kan styra sina forskargrupper autonomt, om akademichefen ger det handlingsutrymmet. 

Vid Mälardalens högskola ligger fokus på samproduktion1 snarare än tvärvetenskap. Visionen för 

lärosätet är att vara det samverkande och samproducerande lärosätet. Begreppet tvärvetenskap 

används dock inte uttalat i deras visioner.  

Styrning från rektor kan beskrivas som aktiv i sin grundvision, men där ändå stora friheter överlåts till 

akademicheferna. Visionen är: ”Prioritera och koncentrera” (Röding, rektor). Inom ett par av 

akademierna (alt. vissa profiler inom akademier) är det tydligt att medel används fokuserat till 

medfinansiering för de som lyckas dra in externa medel och sedan till en del strategiska satsningar. 

Andra akademier kan ha detta som ambition, men är inte där ännu. Eftersom alla medel tilldelas 

profilerna utifrån tre olika kriterier är det dock svårt att skilja ut vilka pengar som går till vad i nästa 

                                                           
1 Med samproduktion avses enligt KK stiftelsen att akademi och näringsliv tillsammans i forskningsprojekt eller högre 

utbildningsverksamhet gemensamt från sina respektive perspektiv arbetar för att tillsammans åstadkomma forskningsresultat 
(www.kks.se) 
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steg. Inom åtminstone ett par akademier nämns att pengarna efter att de kommit till profilen 

används brett, är uppbundet i många löpande åtaganden, eller kan sökas av alla ingående individer 

(Müllersdorf, akademichef; Wahl, akademichef). Samtidigt finns andra akademichefer och profiler 

som inte alls fördelar pengar på detta sätt. Här verkar gå en skiljelinje mellan sam/hum/hälsa som 

prioriterar mer brett och teknik/natur-sidan som inte gör det i samma utsträckning. Visionen för 

MDH är att vara det samverkande och samproducerande lärosätet, men det verkar också ha tagit tid 

att tänka mer strategiskt och profilerat. ”Helt sanningsenligt så var det väl så att de första åren gjorde 

folk det de alltid hade gjort men de hängde upp en ny skylt liksom, nu tillhör jag MERO, eller nu 

tillhör jag det här” (Wahl, akademichef). 

Slutsatser organisation 

Tabell 8 sammanfattar organisationen och styrningen av profilerna vid de undersökta lärosätena. 

Tabell 8.  Organisation av forskningsprofiler 

 MAH BTH LNU Väst (HV) Dalarna 

(HD) 

KAU MDH 

Organisation: 

Separat eller i linjen 

(eget budgetansvar, 

eget 

personalansvar?) 

Delvis i linjen 

Personal-

ansvar delas 

med 

institution, 

egen budget 

I linjen I linjen Delvis i linjen 

Personal-

ansvar delas 

med 

institution, 

egen budget 

Delvis i linjen 

Personal-

ansvar delas 

med 

institution, 

egen budget 

 

I linjen I linjen 

Profilledarens roll 

(tydlighet, vilket 

utrymme för 

styrning?) 

Begränsad 

autonomi 

Finns ej 

profilledare 

Prefekten 

styr 

Begränsad 

autonomi 

Begränsad 

autonomi 

Upplevd stor 

autonomi  

Ej beskrivet Begränsad 

autonomi 

Krav på 

tvärvetenskaplighet 

(skrivs det fram i 

dokumenten och 

uttalas det vid 

intervjuer eller ej) 

 

Ja, tydligt 

beskrivet 

 

Ej beskrivet Ej beskrivet Ja, beskrivet Ja, tydligt 

beskrivet 

Ej beskrivet, 

men nämns i 

intervjuer 

Ej beskrivet, 

men nämns i 

intervjuer, 

mer 

samproduk-

tion 

Styrning från rektor 

(aktiv alt. passiv i 

hur tilldelade 

resurser används) 

Passiv Passiv Passiv Passiv, från 

FFUN (ej från 

rektor) 

Passiv Aktiv, men 

baserad på 

externa 

bedömares 

utlåtanden 

Aktiv som 

grundvision 

men stora 

friheter hos 

AC,  

Olika synsätt 

 

Profilernas organisatoriska placering kan beskrivas som antingen helt i linjen där profilen fungerar 

som en forskargrupp vid lärosätet eller som en delvis egen organisation men där personalansvar 

ligger vid institution eller fakultet (eller motsvarande). Inget lärosäte har en profil som har eget 

personalansvar. Profiler som ligger helt i lärosätets linjesystem finns vid BTH, LNU, KAU och MDH. 

Forskningsprofilerna är där att betrakta som en forskningsdel av fakulteten, institutionen/akademin 

eller motsvarande. De lärosäten som har profiler som inte ligger helt i linjen, har en egen budget de 

förfogar över men som delar personalansvaret med institution eller fakultet är Malmö högskola, 
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Högskolan Väst och Högskolan Dalarna. Här är tanken att det skall ske en förhandlingsprocess mellan 

profil och institution och i flera fall har regler satts upp för hur tvister skall lösas.  

Profilledarens roll skiljer sig därmed också åt för dessa olika profilkonstruktioner. I de fall då 

beslutsmakt delas mellan profilledare och prefekt finns möjligheter för profilledaren att utöva makt 

över profilen.  Dokumentation om profilledarens roll är också tydligare i dessa fall. I de flesta fall är 

dock profilledarens roll begränsad, inte minst då de måste förhandla med prefekter eller dekaner 

eller motsvarande i fråga om personal. I de fall då profilledaren ingår i linjen tycks dokumentationen 

kring denna vara obefintlig eller otydlig. Högskolan Dalarna sticker ut genom att profilledarens roll är 

mycket tydlig och denne upplever sig har stor möjlighet att styra, möjligen beroende på att denne får 

resurser direkt från och rapporterar direkt till rektor. Vid Högskolan Dalarna går också i stort sett alla 

forskningsresurser till profilerna vilket inte är fallet på de flesta lärosätena. 

Tvärvetenskap är något som inte tycks ha fokuserats på i skrivningar om forskningsprofiler. Endast 

vid Malmö högskola och Högskolan Dalarna finns tvärvetenskapliga ambitioner tydligt 

dokumenterade och framkommer i intervjuerna. Vid övriga lärosäten nämns det sällan eller inte alls. 

Genomgående tycks rektor och ledningarna förhålla sig förhållandevis passiva till hur medel 

spenderas inom ramen för profilerna. Aktiviteten tycks begränsa sig till att ske vid inrättande och 

utvärdering. Detta förstärks också genom att utvärderingarna görs av externa granskare och rektor 

endast tar beslut baserat på deras underlag. Mot denna bakgrund får rektorerna anses som mycket 

lite styrande över forskningsprofilerna. I flera fall är forskningsprofilerna helt fria att göra vad de vill 

med medlen (BTH’s sektioner, Högskolan Väst och Högskolan Dalarna). 

 

Sammanfattning av resultat 

Delstudiens första frågeställning avsåg att undersöka i vilken utsträckning det finns forskningsprofiler 

vid de studerade lärosätena och vad som kännetecknar dessa. Nedan diskuteras vad de fyra 

studerade aspekterna säger om de studerade lärosätenas profilering. I denna undersökning är det 

Malmö högskola, Linnéuniversitetet och Karlstad universitet som är mest profilerade avseende 

kriteriet omfattning. De omfattas alla av 10-5-1-regeln: att minst 10 % av forskningsanslagen används 

till tematiska profilområden, att pengar ges med viss långsiktighet - för minst 5 år, och att minst 1 

miljon per år tilldelas varje profilområde. Dock är de flesta andra inte långt ifrån denna regel, utan 

passerar då istället som 10-4-1. När det gäller Högskolan Dalarnas sätt att fördela medel till 

profilering (96 %), blir det dock svårt att avgöra vad som är basmedel till verksamheten och vad som 

verkligen kan sägas användas för profilering – särskilt då i stort sett all personal forskar inom något 

av deras sex breda profilområden.  

I materialet framstår generellt top-down skapade profiler som mer tydligt dokumenterade än 

bottom-up tillkomna. Detta förklaras av att dessa har skapats uppifrån vilket kräver dokumentation. 

Alla de studerade lärosätenas profiler är unika och har tillkommit utifrån de specifika förutsättningar 

som funnits vid lärosätet och i regionen. Vid Högskolan Väst, Högskolan Dalarna och i viss mån även 

vid Malmö högskola har profilerna tillkommit underifrån (bottom-up). Malmö högskola har valt att 

bygga vidare på befintliga centra men med möjlighet att etablera nya baserat på en uppifrån initierad 

procedur och fastlagda kriterier. Vid Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och till viss del 

Mälardalens högskola har profilerna istället tillkommit uppifrån (top-down) som initiativ från 

ledningen. Speciellt Linnéuniversitetets införande av Linnaeus University Centers och Karlstad 
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universitets utlysning av excellenta forskargrupper är ett tydligt exempel på top-down inrättande av 

profiler. Här har ett antal kriterier fastställts och utifrån dessa får områden söka för att bli bedömda. I 

båda fallen finns mycket svag koppling bakåt till de områden som tidigare kallats för profiler och i 

båda fallen är också ledorden excellens och konkurrens. Även vid Blekinge Tekniska högskolan har 

profilerna initierats uppifrån men ingen styrning av forskningsmedel sker mot tematiska områden 

från ledningen sida. Mälardalens högskola utgör en kombination av bottom-up och top-down. Utifrån 

tillkomstaspekten framstår speciellt Dalarnas högskola som mindre profilerade eftersom det är oklart 

vilka resurser som egentligen går till profilering. BTH faller här utanför analysen eftersom det inte 

sker någon tematisk styrning av forskning.  

 

De processer (ofta utifrån ett peer-reviewförfarande) som används vid inrättande av profiler finns väl 

dokumenterade för alla lärosäten utom för Blekinge Tekniska högskola, Högskolan Dalarna och 

Mälardalens högskola. Avseende kriterier för inrättande och utvärdering av profiler är dessa tydligt 

uttryckta utom för MDH och BTH. Profiler, som vi definierat det, finns därmed utifrån denna aspekt 

vid LNU, MAH, KAU och HV. När det gäller Organisering av profilerna kan dessa följa linjen, eller ligga 

som separata enheter med eget budgetansvar. Ingen profil saknar dock helt koppling till värdfakultet 

eller värdinstitution (-akademi) vad gäller personalansvar och bemanning. Sammantaget har 

organisering av profilen mycket liten koppling till grad av profilering.  

 

Delstudiens andra frågeställning handlar om hur lärosätenas ledningar styr tematiska 

forskningsprioriteringar. Undersökningen har främst studerat huruvida det finns en ambition att 

styra forskningsprioriteringar till profiler eller inte genom aspekterna tillkomst, process och kriterier 

samt organisation. 

 

Om profilen har tillkommit top-down är det ett exempel på att den har styrts fram. Tydligaste 

exemplen på detta finns vid Linnéuniversitet och Karlstad universitet, men även Malmö högskola, 

Mälardalens högskola och BTH har inslag av att profilen försöker ”styras fram”. Vid BTH, Högskolan 

Väst och Mälardalens högskola har också externa intressenter varit delaktiga i utformandet av 

profilering. Vid Linnéuniversitetet och Karlstad universitet är kopplingen till tidigare områden som 

benämnts profiler svag. När det gäller process och kriterier skiljer sig lärosätena åt avseende om de är 

visionära i sin styrning eller om de frånhänder sig denna möjlighet och istället låter track-

recordkriterier styra profileringen. Malmö högskola, Högskolan Dalarna och i viss utsträckning 

Mälardalens högskola betecknas här som visionära då de har utformat processer och kriterier som 

möjliggör för ledningen att styra inriktningen på profiler. Vid HV och KAU finns en kombination av 

visionära och track-recordbaserade kriterier. Vid Linnéuniversitetet utses profiler istället helt baserat 

på track-record. Alla lärosäten använder sig dock av en peer-review i någon fas av processen för att 

utse profiler.  

 

Hur profilerna organiseras kan påverka möjligheten för ledningen att styra. Vid Blekinge Tekniska 

högskola, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Mälardalens högskola befinner sig profilerna i 

linjen. Övriga (Malmö högskola, Högskolan Väst och Högskolan Dalarna) har profilledare med egen 

budget och därmed ligger en större makt hos dessa profil- (forsknings-) ledare. Vid Högskolan 

Dalarna finns den tydligast separata organiseringen, där profilledarna, som fördelar 96 % av 

anslagsmedlen för forskning, upplevs vara mycket autonoma och svarar direkt mot rektor (går helt 
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förbi linjen). Tvärvetenskaplig organisering verkar inte vara av någon avgörande roll för de flesta av 

lärosätena, även om det ibland uttrycks som önskvärt. 

 

Sammantaget visar ovanstående att vid BTH och Högskolan Dalarna finns inget egentligt försök att 

styra forskning tematiskt. Vid BTH har man helt enkelt inte den organisationen utan satsar på sin 

profil tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt och överlåter åt sektionschefer att fördela 

medel. Vid HD delas medel ut till breda profiler, där profilledarna ges stor autonomi och där utfallet 

också är att de fördelar medel brett.  I nästa grupp lärosäten befinner sig de där det finns en 

ambition att genomföra viss tematisk profilering men där denna fortfarande är inom ramen för 

relativt breda profiler och där fördelningen i slutändan sker fritt och brett. Högskolan Väst är ett 

exempel på denna typ av profilering och möjligen också Mälardalens högskola. Styrningen av dessa 

profiler är svagare för att de från början omfattar ett ganska stort område och inom detta ges stor 

frihet åt institutionen eller akademin att vidarefördela medlen.  I den tredje gruppen finns de 

lärosäten som har, eller planerar för, profiler som från början är smalt utpekade och där man därmed 

styr medel tematiskt till specifika områden. Exempel på detta är LNUC vid Linnéuniversitetet, de 

planerade centrumsatsningarna vid Malmö högskola och excellenssatsningarna vid Karlstad 

universitet. Dessa profiler är inte uttalat styrda utifrån hur de organiseras eller hur de tillkommit, 

utan helt enkelt för att satsningarna från början är styrda till ett snävare område. Sammantaget är 

alltså styrningen av rektor och styrelse tydligast vid de två universitet som ingår i studien (även om 

styrningen sker utifrån en öppen tävling om excellens), medan den mer organiskt och underifrån 

framväxta profiltanken finns vid några av de mindre högskolorna. I många fall har den kollegiala 

organisationen, med fakultetsnämnder eller motsvarande en relativt svag roll vad gäller styrning av 

profilering vid lärosätena. 

 

  



50 
 

KAP 4. DISKUSSION  
 

Delstudie 1 visade att flera lärosäten har genomfört omorganiseringar sedan autonomireformen 

genomfördes och ofta finns kopplingar till reformens möjligheter till mer flexibla 

organisationslösningar (Regeringens proposition 2009/10:149). De idéer om ökad frihet vad gäller 

intern organisation som återfinns i autonomireformen har alltså börjat få genomslag på de studerade 

lärosätena. Dock liknar lärosätena fortfarande varandra i hög utsträckning. Autonomireformens fokus 

på skapandet av olika organisatoriska lösningar för svensk högre utbildning har inte i någon högre 

grad översatts till unika lösningar för olika universitet och högskolor (Johansson 2002, Latour 1986, 

Sahlin & Wedlin 2008). Istället liknar förändringarna av den interna organisationen varandra mellan 

flera lärosäten. Det är alltså huvudsakligen imiterande förändringar som genomförts snarare än 

översättningar till lokala mål och förutsättningar. Den relativt höga grad av följsamhet till SUHF’s 

rekommendationer i samband med autonomireformen (endast ett fåtal avvikelser syns bland de 

studerade lärosätena) förstärker ytterligare bilden av att den öppning för mångfald som reformen 

skapat har genererat relativt lyckosamma försök till likriktning i hur anställningar, befordringar, krav 

på högskolepedagogisk utbildning samt kallelseförfarande hanteras inom den högre utbildningen. 

Vad gäller lärosätenas kollegiala organisation och förändrade anställningsordningar uppvisades, för 

de flesta lärosäten, tydliga förändringar först 2013 medan förändringar i tilldelning av 

forskningsmedel och incitamentsstruktur förekom redan 2011. De delar som har att göra med 

finansiering och tilldelning av statliga medel för forskning och forskningsprioriteringar verkar ha 

tagits emot och översatts snabbare än autonomireformens idéer som inte i samma grad kopplar till 

finansiering eller fördelning av resurser. Detta kan tolkas vara ett resultat av NPM-intåget inom högre 

utbildning och ekonomiseringen och effektiviseringen av den högre utbildningens verksamhet 

(Schubert 2009).  

Delstudie 2 visar att begreppet ”profil” är otydligt och det innebär en rad svårigheter att mäta vad 

som egentligen är forskningsprofilering. I svensk forskningspolitik har begreppet profil använts på 

många olika sätt utan att närmare definitioner gjorts, det har därför varit nödvändigt att konstruera 

ett sätt att avgöra vad som är en forskningsprofil. Vi har valt en modell som inkluderar fyra olika 

delar; omfattning, tillkomst, process & kriterier och organisation. Fördelen med modellen är att den 

visar på forskningsprofileringens komplexitet där graden av profilering och styrning av profilering kan 

variera.  

Figur 1 nedan visar lärosätenas placering utifrån ”grad av profilering” och ”grad av styrning” som våra 

analyser av forskningsprofilering visade på. I den första gruppen, i ruta 1, placerar sig de lärosäten 

som har profilerad forskning och där ledningen har hög ambition att styra dessa (LNU, MAH, KAU). I 

ruta två finns ett lärosäten där profilering framstår som något svagare men där styrningen finns.  I 

ruta 3 redovisas de lärosäten där det finns en relativt hög grad av profilering men där ledningens 

styrningsambitioner är betydligt svagare (HV) och i ruta fyra finns de lärosäten som har en svag 

profilering och svaga ambitioner att styra tematiskt. 
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Figur 1. Grad av profilering och styrning av forskningsprofiler 

 

En slutsats som kan dras är att om ett lärosäte vill skapa hög grad av forskningsprofilering skall man 

styra medel till relativt smala och väldefinierade områden. Ett exempel på detta är att LNUC vid 

Linnéuniversitetet som drivs i fakulteternas regi men där ledningen redan från början har begränsat 

området kraftigt (smala profiler). Det motsatta sker vid t.ex. Dalarnas högskola och Högskolan Väst 

där ledningen styr profilmedel till större områden och där medel vidarefördelas brett (breda profiler). 

Utifrån undersökningen går det att konstatera att vid skapandet av breda/allomfattande profiler sker 

ingen egentlig forskningsprioritering. 

 

Utifrån en analys av aspekten ”tillkomst” och ”processer och kriterier”, är det möjligt att urskilja fyra 

olika typer av vägval som lärosäten har valt i sin utveckling mot att profilera forskningen (se tabell 9).  

Den första gruppen kan vi kalla för ”upptäckarna”. Dessa vill hitta sina excellenta områden. Att 

upptäcka en profil handlar om att med hjälp av track-record och externt peer-reviewförfarande 

överlämna åt andra utanför lärosätet att bedöma vilka områden som uppfyller i förväg uppställda 

kriterier för excellens. Det handlar om att vaska fram godbitarna som då får extra tilldelning av 

resurser för att kunna bli än starkare. Dessa profiler kan då ha en svag koppling till tidigare 

profileringsarbete som gjorts vid lärosätet och till grundutbildning och forskarutbildning. Här placerar 

vi Linnéuniversitetet och Karlstad universitet. Den andra gruppen kallar vi ”förstärkarna”. Dessa 

lärosäten vill stärka de (ibland organiskt framvuxna) profiler som redan finns vid lärosätet. I denna 

grupp arbetar lärosätet vidare på tidigare profilering och stärker ytterligare de som man tror på, 

exempel på lärosäten är Högskolan Väst och Mälardalens högskola. Den tredje gruppen liknar 

förstärkarna, men har en tydligare egen vision om vilka områden man vill se som profiler. Vi kallar 

dem därför för ”visionärerna”. Malmö högskola hamnar inom denna grupp. Det sista klustret av 

lärosäten, ”de vaga”, är de som endera inte har någon tydlig profileringstanke, eller där den finns 
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uttryckt, men i praktiken blir vag, då vår tolkning är att profileringen i huvudsak baserar sig på en 

breddtanke. Här placerar vi Högskolan Dalarna och BTH. BTH är dock ett avvikande fall eftersom de 

innehållsmässigt har tydliga och starka profiler men däremot ingen organisation eller något 

fördelningssystem som avspeglar detta. 

 

Tabell 9. Olika vägval vid profilering 

 

 Vägval vid profilering Lärosäten 

Upptäckarna 

 

Linnéuniversitetet, Karlstad universitet 

Förstärkarna 

 

Mälardalens högskola, Högskolan Väst 

Visionärerna 

 

  De vaga 

 

Malmö högskola 

 

Högskolan Dalarna, (Blekinge Tekniska högskola) 

 

Vägvalen i lärosätenas arbete med profilering visar att det är gruppen ”upptäckarna” som tydligast 

har influerats av termen strategisk excellens och av de forskningspolitiska strömningar som 

efterfrågar en ökad koncentration av forskningen i syfte att uppnå excellent forskning (Regeringens 

proposition 2004/05:80; 2008/09:50; 2012/13:30). Deras system för profilering kan liknas vid 

imitationer av hur de större forskningsråden agerar för att koncentrera stora resurser till starka 

områden. Utifrån denna aspekt ligger de nära statsmakternas tankar om profilering och excellens. 

Grupperna ”förstärkarna” och ”visionärerna” har influerats av rådande idéer men gör det på sitt eget 

sätt medan den ”vaga” gruppen inte i någon större utsträckning har tagit till sig statsmakternas idéer 

om profilering.  

Statsmakternas propåer om ökad profilering och ökad koncentration av forskningsresurser har följts 

av alla de undersökta lärosätenas ledningar utom Dalarna, men följsamheten är störst i 

”upptäckargruppen”. De reglerande inslagen i statsmakternas propåer om profilering är i det 

närmaste obefintliga så lärosätenas följsamhet kan snarare tolkas i termer av mimetisk isomorfism 

(Powell & Di Maggio 1983) där lärosätena sneglar på varandra i syfte att bli lyckosamma.  

 

Profilering har dock genomförts på olika sätt vid olika lärosäten och färgat av den lokala situationen. 

De institutionella logikerna översätts också olika i olika delar av akademin. Dock visar intervjuerna att 

profileringen av forskning möter på mer motstånd på fakultetsnivå. I flera fall tar alltså följsamheten 

stopp på fakultetsnivå. Profileringen får mindre genomslag i verksamheten, det som händer är att en 

profil etableras, medel tillförs men sedan sker den verkliga fördelningen av dessa medel brett på 

fakultets- eller institutionsnivå. I intervjuerna är det tydligt att profilerna är mer närvarande på 

ledningsnivå än i samtal med dekaner/prefekter (motsv.) som istället ofta talar om sina 

forskningsområden istället för lärosätenas utsedda profilområden. Den tydligaste påverkan i 

relationerna mellan den kollegiala nivån och managementnivån är att det sker en ökad styrning av 

vilka forskningsområden som skall prioriteras när lärosäten etablerar smala profiler som får 

genomslag. De akademiska normsystemen är starka och svåra att förändra. Lagar och förordningar 

skiftar snabbare än dessa akademiska normer och värderingar. Det är tydligt att det kollegiala 

beslutsfattande får genomslag. De lärosäten som styr forskningsprioriteringar så att det får 
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genomslag även ner på institutionsnivå tycks vara de lärosäten som har beslutat om smala profiler 

(Linnéuniversitetet och Karlstad universitet). I dessa fall är profilen så avgränsad att medel inte kan 

fördelas på annat sätt än just till det profilerade området. I de fall lärosätets profiler är bredare och 

fördelningen av medel sker på fakultetsnivå eller institutionsnivå medför de akademiska normerna 

och det kollegiala styret att medel fördelas bredare och inte särskilt profilerat (BTH, HV och HD). 

Undersökningen visar att det är ovanligt att rektorer går in och petar och detaljstyr verksamheten i 

profilerna, när de väl är tillsatta, kanske då det skulle gå emot idén om kollegialt styre. Rektorernas 

största möjlighet att styra är därmed då profilerna inrättas. 

 

Framtida forskning 

Denna undersökning har haft ett perspektiv på profilering som utgår från ledningens ambitioner att 

prioritera forskning. Det är viktigt att notera att studien undersöker grad av profilering och 

styrningsambitioner av profiler vilket inte säger någonting om huruvida profilen är framgångsrik eller 

inte. Profiler kan sannolikt vara både otydliga och svagt styrda men ändå framgångsrika. En 

intressant frågeställning för framtida forskning berör därmed vilka stödjande respektive 

motverkande faktorer som kan ha inverkan på lyckosam profilering?  

Detta föranleder att frågan om vad som är lyckosam profilering måste ställas. Handlar lyckosam 

profilering om att vara bäst på att attrahera externa medel, om att de regionala intressenterna är 

nöjda, om att växa mest, och i så fall avseende vad (anställda, studenter, doktorander, 

forskningsmedel andel av staten tilldelade forskningsanslag), etc.? 

Vid flera tillfällen framgår det i undersökningen att ett sätt att koncentrera forskningsresurser är att 

fördela medel baserat på kvalitet. Detta kan ses som en paradox eftersom det riskerar att innebära 

att medel fördelas brett och utan möjlighet att prioritera vissa riktningar. Förhållandet mellan 

fördelning baserat på kvalitet och mer strategiska val av inriktningar behöver belysas ytterligare. 

Framtida forskning bör därför studera hur lärosäten utformar sina incitamentsystem både på central 

nivå och på fakultetsnivå.  
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Bilaga 1 

 MAH BTH LNU Väst (HV) Dalarna 
(HD) 

KAU MDH 

1. Omfattning        

Minst 10 % av 
fakultetsanslaget 
 

Ja (15 %) - Ja (13 %) Ja (20 %) Ja (96 %) Ja (20 %) Ja (20 %) 

Minst 5 år i 
anslagsperiod 
 

Ja (5+5 år) - Ja (5+5 år) Nej (4 år) Nej (4 år) Ja (5 år) Nej (4år) 

Tilldelas minst 1 miljon 
per år/profil 

Ja  - Ja  Ja  Ja Ja Ja 

        

2. Top-down, Bottom-up, 
Externt 

Befintliga: 
Bottom- up, 
Nya: Top-
down 

Top-down, 
Extern 
samverkan 

Top-down Bottom-up, 
Extern 
samverkan 

Bottom-up, 
Extern 
samverkan 

Top-down i 
huvudsak 

Kombina-
tion av top-
down och 
bottom-up, 
+ Sampro-
duktion 

        

3. Procedurer för inrättande 
(inga alls, förhandling, peer 
review) 
 

Intern 
granskning 
sedan peer 
review 

Inga Extern peer 
review 

Extern peer 
review 

Intern om-
benämnin-
gsprocess 
(inga) 

Extern peer 
review 

Gemen-
samma 
diskussio-
ner 

Kriterier för inrättande 
(visionära eller track-
recordbaserade) 
 

Visionära Inga Track 
record 

Kombi-
nation 

Visionära 
(till viss del) 

Kombi-
nation 

Otydliga, 
men till viss 
del 
visionära 

Kriterier för utvärdering 
(kvalitativa-kvantitativa, inga 
alls) 

Samma 
som för 
inrättande 

Inga Samma 
som för 
inrättande 

Kvalitativa Peer 
review, 
oklart vilka 
kriterier 

Kombina-
tion genom 
peer review 

Kombina-
tion 

        

4. Organisation: Separat eller 
i linjen (eget budgetansvar, 
eget personalansvar?) 

Delvis i 
linjen 
personal-
ansvar 
delas med 
institution, 
egen 
budget 

I linjen I linjen Delvis i 
linjen 
personal-
ansvar 
delas med 
institution, 
egen 
budget 

Delvis i 
linjen 
personal-
ansvar 
delas med 
institution, 
egen 
budget 
 

I linjen I linjen 

Profilledarens roll (tydlighet, 
vilket utrymme för styrning?) 

Begränsad 
autonomi 

Finns ej 
profilledare 
Prefekten 
styr 
 

Begränsad 
autonomi 

Begränsad 
autonomi 

Upplevd 
stor 
autonomi  

Ej beskrivet Begränsad 
autonomi 

Krav på tvärvetenskaplighet 
(skrivs det fram i dokumenten 
och uttalas det vid intervjuer 
eller ej) 
 

Ja, tydligt 
beskrivet 
 

Ej beskrivet Ej beskrivet Ja, 
beskrivet 

Ja, tydligt 
beskrivet 

Ej beskrivet, 
men nämns 
i intervjuer 

Ej beskrivet, 
men nämns 
i intervjuer, 
mer 
samproduk-
tion 

Styrning från rektor (aktiv alt. 
passiv i hur tilldelade resurser 
används) 

Passiv Passiv Passiv Passiv, från 
FFUN (ej 
från rektor) 

Passiv Aktiv, men 
baserad på 
externa 
bedömares 
utlåtanden 

Aktiv som 
grundvision 
men stora 
friheter hos 
AC, Olika 
synsätt 
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Bilaga 2. Intervjufrågor  

Central nivå 

1. Personinformation (namn, titel, ansvarsområde, hur länge funnits inom denna funktion?) 

2. Kontext 

– Karriärsystem: Har ni någon form av tenure-track system vid ert lärosäte? Hur 
hanterar ni den tidsbegränsade möjligheten till fyraårig meriteringstjänst? 

– Organisationsschemat: Förklara hur organisationen hänger ihop, var fattas olika 
beslut? Varför beskrivs organisationen på just detta sätt – vad står det för? 

– Rektors strategiska medel, hur stor pott är det? Vad går de medlen till? 

3. Vilka system för fördelning av forskningsmedel har ni skapat internt? 

– Prestationsbaserade system med indikatorer? Hur stor del? 

– Andra strategiska överväganden t.ex. innehåll/värden förknippade med lärosätet? 
Hur stor del? 

– Vilken typ av beslut om finansieringsmodell för forskning fattas på fakultetsnivå eller 
motsvarande? – D.v.s. vilket handlingsutrymme/frihetsgrad ges till fakultetsnivå vad 
gäller fördelning av forskningsanslaget? 

4. Satsar ni på profilering av forskning vid lärosätet? I så fall hur? Vilka områden? 

– Hur har dessa profiler/starka miljöer/prioriterade områden valts ut? Varför? 

– Hur har ni fördelat medel till dessa, hur mycket (senaste budgetbeslut)? På vilka 
grunder, andel av total budget, hur stor medfinansiering av fakulteter eller 
motsvarande? 

– Har ni behövt fatta särskilda beslut för att kunna genomföra en profilering? 

5. Hur skiljer sig dessa system/modeller för profilering och finansiering från tidigare system 

(före 2010)? 

– Hur såg systemen ungefär ut tidigare? 

– Har det inneburit en förändring avseende vem som fattar beslut i frågor kring 
fördelning av forskningsmedel och profilering av forskning? 

6.  Uppföljning och tidsaspekter 

– Hur följs systemen upp/utvärderas? 

– Vad i uppföljning eller utvärdering kan förändra beslut kring finansiering och 
profilering? 
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Fakultetsnivå eller motsvarande 

1. Personinformation (namn, titel, ansvarsområde, hur länge funnits inom denna funktion?) 

2. Kontext 

– Organisationsschemat: Förklara hur organisationen hänger ihop, var fattas olika 

beslut? Varför beskrivs organisationen på just detta sätt – vad står det för? 

3. Vilka system för fördelning av forskningsmedel har ni skapat på fakultetsnivå (el. motsv)? 

– Prestationsbaserade system med indikatorer? Hur stor del? Vilka faktorer finns med? 

Beskriv formulan… 

– Andra strategiska överväganden t.ex. innehåll/värden förknippade med fakulteten 

eller motsv.? Hur stor del? 

– Utifrån centrala beslut om finansiering av forskning– Vilket handlingsutrymme/vilken 

frihetsgrad har ni på fakultetsnivå eller motsv.? 

4. Har ni några forskningsprofiler/strategiska miljöer på fakulteten? I så fall vilka? 

– Hur har forskningsprofiler/strategiska miljöer valts ut? 

 

– Hur fördelas medel till profilerade/strategiska forskningsområden? Hur mycket 
resurser (senaste budgetbeslut)? På vilka grunder, andel av total budget, hur stor 
medfinansiering av institutioner eller dylikt? 

 

– Har ni behövt fatta särskilda beslut för att kunna genomföra en profil/strategisk 
miljö? 

 

5. Hur skiljer sig dessa system/modeller för profilering och finansiering från tidigare system 

(före 2010)? 

– Hur såg systemen ungefär ut tidigare? 

– Har det inneburit en förändring avseende vem som fattar beslut i frågor kring 

fördelning av forskningsmedel och profilering av forskning? 

 

 
 

’ 


