
Remissvar på PM angående balans mellan linjestyrning och kollegialitet vid 
Malmö högskola från fakultetsstyrelsen för Teknik och samhälle 
 

 

Denna remiss har föregåtts av en intern utredning ”Stärkt kollegialitet – för en bättre balans mellan 

linje och kollegium vid Malmö högskola”, av Patrik Hall et al (dnr Mahr 19-2014/428). Slutrapporten 

från den utredningen ger en bra bakgrunds- och problembeskrivning av de specifika omständigheterna 

vid Malmö högskola och utredningen har också en bred förankring inom alla fakulteter på Malmö 

högskola. Det är nu viktigt att i handling visa att Malmö högskola menar allvar med att skapa bra 

förutsättningar för en god balans mellan linjestyrning och kollegialitet.  

 

Nedan följer fakultetsstyrelsens samlade synpunkter på de konkreta frågor som ställs i promemorian. 

 

 

Rekrytering av akademiska chefer 

 

 Finns det behov av en högskolegemensam process som säkerställer kollegialt inflytande vid 

rekrytering av akademiska chefer? Varför/varför inte?  

Ja, det skulle förmodligen ge ett ökat förtroende bland medarbetare. Det positiva med 

kollegialt inflytande är att det ger en bättre förankring vid ledarval hos övriga medarbetare. 

Samtidigt bör kollegialitet inte vara styrande, då det kan leda till att man förbiser intressanta 

och kompetenta externa ledarval. Även då är en tydlig process viktig för att säkerställa en bra 

balans mellan olika intressen.   

Att processen är högskolegemensam är kanske inte det avgörande, men är processen bra och 

fungerar finns det ingen anledning till att den inte skulle vara gemensam. 

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

De behov/utmaningar som finns på fakulteten bör forma de krav som sätts på den nya chefen 

och bör vara tydliga så att det är möjligt för den enskilde att göra en adekvat bedömning. 

Processen måste vara transparent så att alla medarbetare själva kan jämföra kandidaterna. 

Det bör vara en beprövad process (som kanske valideras av en extern rekryteringsfirma / 

headhuntingfirma) 

 Hur säkerställs en jämställd och likabehandlande rekryteringsprocess?  

Rekryteringsprocessen bör följa högskolans policys för jämställdhet och likabehandling. 

En genusgenomlysning bör vara en del av processen och möjligtvis bör en oberoende grupp 

tillsättas för ändamålet. 

 Hur kan de akademiska chefernas legitimitet stärkas?  

Det är viktigt att exempelvis prefekter har en förankring i det område hen är satt att leda. 

De personer som ingår i rekryteringsråd/grupper bör vidare skolas in i HR-processen för att se 

det vidare perspektivet i rekryteringen och rollen som ska besättas. 

Vidare är det förvånande att många akademiska ledare saknar bra administrativt stöd, trots 

storleken på de organisationer de ska leda. Det leder ofta oundvikligen till att fokus hos 

beslutsfattare blir kortsiktig och förvaltande, som också Bremers rapport tar upp. Ett gott 

administrativt stöd är en viktig del i att flytta fokus till långsiktiga och strategiska frågor, 

vilket i sig kan bidra till att öka chefernas legitimitet. Medarbetare som vill ta på sig 

akademiska ledningsuppdrag bör också få tydligare stöd för att kunna upprätthålla sina 

akademiska roller som forskare och lärare. Detta kan t ex ske genom s k sabbaticals, dvs man 

kan få en sammanhängande tid "i utbyte" för den tid man lägger på ett akademiskt 

ledningsuppdrag.  

 

En annan viktig åtgärd rör hur tillväxten av akademiska chefer ser ut och hanteras i 

organisationen. Framgångsrika organisationer satsar ofta på att tidigt i karriären ge 

ledarskapsbegåvade medarbetare ledarskapsträning i form av utbildningar eller chefsvikariat, 

oavsett om de senare blir chefer eller ej.  Det är ett utmärkt sätt för både chefer och 



medarbetare att identifiera framtida ledare, behålla talanger och därmed också ge dem både 

självförtroende och större legitimitet att ta ledarpositioner i framtiden.   

 

Fakultetsstyrelsernas roll och ansvar 
 

 Bör ordförande i fakultetsstyrelsen vara extern eller bör dekanen vara ordförande? 

Varför/varför inte?  

Åsikterna går isär vad gäller om ordförande ska vara extern eller inte. Ansvarsområdet och 

mandatet för fakultetsstyrelsen behöver beslutas innan ordförandefrågan kan besvaras.  

Det som talar för en extern ordförande är att få en opartisk och styrelseprofessionell syn på 

verksamheten samt också att signalera betydelsen av fakultetsstyrelsen. En extern ordförande 

ger också en viss neutralitet och balanserar förhållandet mellan chef och medarbetare.  

Det som talar mot en extern ordförande är att det försvårar och fördröjer diskussioner om 

ordföranden inte förstår situationen och förutsättningarna. Det underlättar om ordförande har 

erfarenhet från den akademiska världen. En intern ordförande måste dock inte automatiskt 

vara dekanen eftersom denne behöver bli ifrågasatt för en givande diskussion i olika ärenden. 

 Vilken roll och vilket ansvar bör fakultetsstyrelsen ha avseende kvalitetsuppföljning av 

verksamheten?  

Fakultetsstyrelsen bör vara granskare av kvalitetsuppföljningen samt besluta om åtgärder för 

att hantera avvikelser. Idag har fakultetsstyrelsen ansvar för uppföljning av kvaliteten inom 

utbildning, forskning och samverkan men dessa tre delar tenderar att behandlas var för sig och 

det saknas ett uppföljningsansvar för den samlade verksamheten vid fakulteten. 

Kvalitetsuppföljning, förslag på förbättrande åtgärder m m bör inkludera fakulteten och 

högskolan som arbetsgivare, dvs hur man kan förbättra kvaliteten på och öka 

attraktionskraften hos högskolan som arbetsplats. Detta är ytterst en strategisk fråga, bra 

rekrytering och behållande av personal lägger grund för hög kvalitet på forskning och 

utbildning. 

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

verksamheten?  

Strategiska vägval är självklart en del av fakultetsstyrelsens ansvar och om det nu ska finnas 

en fakultetsstyrelse så är det just strategin och implementationen av denna som styrelsen bör 

ha fokus på. Det vore emellertid önskvärt med en tydligare koppling mellan högskolestyrelsen 

och fakultetsstyrelserna. 

Rent generellt bör ansvar och befogenhet stå i paritet med varandra. Både kvalitetsuppföljning 

och strategier är bra ansvarsområden för fakultetsstyrelsen, men då måste det finnas 

befogenhet att fatta beslut om åtgärder inom områdena.  

Fakultetsstyrelsens arbete behöver generellt bli mer synligt i verksamheten. Många 

medarbetare är idag sannolikt ovetande om vad som diskuteras och beslutas i 

fakultetsstyrelsen. Vidare bör information distribueras till ledamöterna innan sammanträdena 

så att själva sammanträdena kan ägnas åt diskussioner och eventuella 

beslut/rekommendationer snarare än informationspunkter. 

 Vilken roll och vilket ansvar bör fakultetsstyrelserna ha avseende beslut om resursfördelning? 

Strategiska vägval utan ordentlig insyn i resursfördelning riskerar att bara bli fina 

ord. Fakultetsstyrelsen bör besluta om resursfördelningen på övergripande/budget nivå. 

Detaljerna bör hanteras av den operativa ledningen. 

 Bör nämnderna vid fakulteterna bereda frågor inför beslut i fakultetsstyrelsen respektive beslut 

av dekan? Varför/varför inte?  

Nämnderna vid fakulteten bör, på samma sätt som idag, bereda frågor inför beslut i 

fakultetsstyrelsen respektive inför beslut av dekan (eller den som via vidaredelegation från 

dekan givits beslutanderätten). 

 

  



Beredning av högskolegemensamma frågor 
 

 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?  

 

Ärenden som berör kärnverksamheten (t ex kvalitet, inriktning, samverkan) kan beredas av 

respektive fakultets styrelse eller ledningsgrupp. Ärenden av mer generell karaktär kan 

beredas i högskolegemensamma organ.  

I högskolegemensamma beredningsgrupper är sammansättningen av medlemmar ett tvärsnitt 

av hela högskolan, vilket vid mer specifika frågor gör att många av personerna i gruppen inte 

har tydlig förankring i den verksamhet som ärendet berör. Den typen av beredningar bör göras 

i arbetsgrupper. Ärenden som tydligt berör samtliga delar lika mycket bör behandlas i 

högskolegemensam beredningsgrupp. 

I syfte att öka upplevelsen av meningsfulla möten vore det också önskvärt om olika möten 

tydligare delades upp i föredragande, diskuterande respektive beslutande möten. 

 

Högskolekollegium 
 

 Vilka behov kan ett högskolekollegium fylla? 

Ett forum som skulle kunna ge ökad förståelse mellan fakulteterna och där man kanske kunde 

uppmärksamma orosmoln i ett tidigare skede. Ett högskolekollegiums roll bör dock förtydligas 

så att diskussion och beredning är klargjort. Risken är annars att ett sådant kollegium kan bli 

ett forum för "klagomål" och som inte har ett tydligt mandat.  
 

 Vilken typ av frågor bör diskuteras i högskolekollegiet?  

Ett högskolekollegium skulle kunna bevaka gemensamma intressen för personalen, 

exempelvis professorstid, kompetensutvecklingstid osv. Kollegiet skulle också kunna 

behandla utbildningskvalitet, övergripande personalstrategier och forskningskvalitet.  

Andra förslag är högre tillsättningar, expansion/neddragningar och hantering av yttre 

omständigheter som politiska beslut, förändrade studentgrupper osv.  

Det är emellertid viktigt att det blir tydligt vilka frågor som ska behandlas och vilka 

personer/roller som ska ansvara för frågorna. Det bör inte vara en kontroll- eller 

standardiseringsinstans eftersom detta sannolikt skulle minska engagemanget hos 

medarbetare. 

 Hur bör sammansättningen av detta kollegium vara och hur bör medlemmarna utses?   
Kollegiet bör ha representativ blandning. Det bör understrykas att adjunkter också bör vara en 

del av detta kollegium. Viss erfarenhet av verksamheten är önskvärt. Medlemmar bör utses 

från respektive fakultet samt någon från rektors ledningsgrupp men bör väljas eller på annat 

sätt kandidera till posten med tydlig presentation av vad hen vill bidra med i kollegiet.  


