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PM: Balans mellan linjestyrning och 
kollegialitet vid Malmö högskola  
– remiss till fakultetsstyrelser och ledningsgrupper 

Denna promemoria tar sin utgångspunkt i de två aktuella ledningsutredningarna 
(Malmö högskolas interna utredning ”Stärkt kollegialitet – för en bättre balans 
mellan linje och kollegium vid Malmö högskola”, dnr Mahr 19-2014/428, 
utredare Patrik Hall, samt den nationella ledningsutredningen ”Utvecklad ledning 
av universitet och högskolor”, SOU 2015:92, utredare Kåre Bremer). Syftet är att 
ge förslag på vad Malmö högskola kan göra för att möjliggöra en god balans 
mellan linjestyrning och kollegialitet och för att skapa de bästa förutsättningarna 
för en akademisk kultur, inklusive hög kvalitet i utbildning, forskning och 
samverkan, och som även beaktar jämställdhet och lika villkor Begreppet 
kollegialitet diskuteras bl a i Bremers utredning och förslagen och frågeställ-
ningarna nedan utgår från att syftet med kollegialt inflytande är att tillvarata 
medarbetarnas kunskap, erfarenhet och yrkesetik (SOU 2015:92, sid 127-129). 
 
Några prioriterade utvecklingsområden och förslag på mål och åtgärder 
presenteras och för varje område finns frågeställningar som rektor önskar att 
fakultetsstyrelserna samt fakulteternas, GVs och Bibliotekets ledningsgrupper 
diskuterar och ger återkoppling kring i form av remissvar som skickas till 
stabschef Jenny Wendle (jenny.wendle@mah.se) senast den 30 maj 2016. 
 

Prioriterade utvecklingsområden 
1. Rekrytering av akademiska chefer  

Problemformulering: Att ha en gemensam och transparent process som 
möjliggör kollegialt inflytande vid rekrytering av personer med akademiska 
chefsuppdrag är viktigt för att Malmö högskola ska kunna rekrytera chefer som 
har en legitimitet hos medarbetare och studenter samt kan utöva ett gott och 
inkluderande ledarskap . Idag finns det högskolegemensamma processer för 
rekrytering av prorektor och dekaner men sådana saknas för prodekaner och 
prefekter. 
 
Förslag till mål: Vid Malmö högskola utses de akademiska cheferna (prorektor, 
dekaner, prodekaner och prefekter) genom en högskolegemensam och transparent 
process med hög grad av kollegialt inflytande. De akademiska cheferna har en 
legitimitet hos studenter och medarbetare och utses formellt av överordnad chef 
efter samråd och någon form av hörande i en större gruppering. De akademiska 
chefernas uppdrag är tidsbegränsade (vanligtvis 3+3 år). Uppdragen är attraktiva 
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och möjliggör fortsatt akademisk verksamhet vilket förutsätter ett gott 
administrativt stöd. 
 
Förslag till åtgärd: Att ta fram en högskolegemensam process för rekrytering av 
akademiska chefer på samtliga nivåer och fastslå den genom att revidera 
arbetsordningen 
 
Frågeställningar: 

• Finns det behov av en högskolegemensam process som säkerställer 
kollegialt inflytande vid rekrytering av akademiska chefer? Varför/varför 
inte? 

• Vilka krav bör man ställa på en sådan process och hur bör den vara 
utformad? 

• Hur säkerställs en jämställd och likabehandlande rekryteringsprocess? 
• Hur kan de akademiska chefernas legitimitet stärkas? 

 
 

2. Fakultetsstyrelsernas roll och ansvar 

Problemformulering: Fakultetsstyrelserna har en viktig roll enligt högskolans 
nuvarande arbetsordning men deras ansvar och roll behöver tydliggöras för att 
skapa en bättre balans mellan ledning/styrning och kollegialitet. Särskilt bör 
styrelsens roll och ansvar för kvalitetsuppföljning och strategiska vägval 
tydliggöras. 
 
Förslag till mål: Fakultetsstyrelsen fattar beslut i principiellt viktiga, strategiska 
fakultetsfrågor såsom uppföljning av utbildningens och forskningens kvalitet och 
strategiska vägval. Dessa frågor bereds i fakultetens olika nämnder. 
Fakultetsstyrelsen utser ordförande och ledamöter i respektive nämnd på förslag 
från och i samråd med dekan. Dekan beslutar om resursfördelning efter samråd 
med fakultetsstyrelsen. 
 
Förslag till åtgärd: Att tydliggöra fakultetsstyrelsernas roll och ansvar genom att 
revidera arbetsordningen. 
 
Frågeställningar:  

• Bör ordförande i fakultetsstyrelsen vara extern eller bör dekanen vara 
ordförande? Varför/varför inte? 

• Vilken roll och vilket ansvar bör fakultetsstyrelsen ha avseende 
kvalitetsuppföljning av verksamheten? 

• Vilken roll och vilket ansvar bör fakultetsstyrelsen ha avseende 
strategiska vägval för verksamheten?  

• Vilken roll och vilket ansvar bör fakultetsstyrelserna beslut om 
resursfördelning? 
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• Bör nämnderna vid fakulteterna bereda frågor inför beslut i 
fakultetsstyrelsen respektive beslut av dekan? Varför/varför inte? 

 
 

3. Beredning av högskolegemensamma frågor  

Problemformulering: De högskolegemensamma beredningarna har en viktig roll 
enligt högskolans nuvarande arbetsordning men det finns behov av ett 
förtydligande av deras roll och ansvar och vilken typ av frågor som bör beredas på 
denna nivå i relation till beredningen av frågor på fakultetsnivån. Relationen 
mellan beredningarna och rektors ledningsgrupp uppfattas också som otydlig. 
 
Förslag till mål: Transparenta processer för beredning av högskolegemensamma 
frågor och en tydligare avgränsning av på vilken nivå och i vilken typ av 
organ/grupper olika frågor bäst bereds för att högskolan ska uppnå hög kvalitet i 
utbildning, forskning och samverkan. Högskolegemensamma frågor prioriteras, 
diskuteras och förankras i rektors ledningsgrupp inför rektorsbeslut.  
 
Förslag till åtgärd: Att tydliggöra vilka frågor som bör beredas på 
högskolegemensam nivå inför rektorsbeslut och vilka frågor som bör beredas i 
fakulteternas nämnder genom att revidera arbetsordningen. 
 
Frågeställningar: 

• Vilken typ av frågor bör beredas i högskolegemensamma 
beredningsgrupper inför rektorsbeslut? Varför? 

• Vilka beredningsorgan för högskolegemensamma frågor bör finnas? 
• Vilken typ av högskolegemensamma frågor bör beredas i arbetsgrupper 

som har ett tidsbegränsat uppdrag? 
• Hur bör beredningsprocessen/ordningen vara utformad (övergripande 

principer)? Varför? 
 
 

4. Högskolekollegium 

Problemformulering: Idag saknas ett högskolegemensamt rådgivande organ med 
bredare kollegial representation. 
 
Förslag till mål: För att stärka det kollegiala inflytandet finns ett 
högskolekollegium som utgör högskolestyrelsens och rektors rådgivande 
gruppering och diskussionsforum i viktiga högskolegemensamma frågor. 
Kollegiets inflytande bidrar till transparens och inkludering i verksamheten vilket 
bidrar till jämställdhet och lika villkor. Högskolekollegiet kan även initiera 
diskussioner om frågor som är angelägna och behöver diskuteras. Ledamöterna 
utses inom respektive gruppering och fakultet (lärare och forskare, övrig personal 
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och studenter). Högskolekollegiet utgör även hörandeförsamling vid tillsättning 
av ny rektor/prorektor. 
 
Förslag till åtgärd: Att inrätta ett högskolekollegium samt tydliggöra vilken typ 
av frågor som bör diskuteras i ett högskolekollegium inför beslut av rektor och 
högskolestyrelsen och att revidera arbetsordningen i enlighet med detta. 
 
Frågeställningar: 

• Vilka behov kan ett högskolekollegium fylla? 
• Vilken typ av frågor bör diskuteras i högskolekollegiet? 
• Hur bör sammansättningen av detta kollegium vara och hur bör 

medlemmarna utses? 
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