
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 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?  

Ja, det är rimligt att ha en högskolegemensam process.  

• Varför? Varför inte?    

Det bör finnas en kollegialt utsedd rekryteringsgrupp, vi är däremot 
tveksamma till hörande. 

Det är emellertid viktigt att säkerställa att rekryterad chef har förtroende 
också i linjen, det inte är rimligt att behöva delegera ansvar till någon som 
chefen inte har förtroende för. T.ex. skall man kunna delegera 
arbetsmiljöansvaret. Det är också viktigt att få med aspekten med en 



välfungerande ledningsgrupper på alla nivåer. Kollegiet/hörandeförsamlingen 
/rekryteringsgruppen bör därför ha en rådgivande karaktär. 

Kollegialt inflytande kan göra det mer attraktivt att vara t ex prefekt. Om 
kollegiet står bakom och tror att man kan göra ett bra jobb, kan det stärka en i 
rollen. Dock kan även det motsatta inträffa, vilket TS tydligt vill påtala. 
Handlingsutrymmet som chef kan minska om det finns en viss falang som 
stött och röstat fram chefen som därefter kan hamna i en beroendesituation för 
att t.ex. bli omvald. Detta är en process vi sett dåliga exempel på.  Processen 
riskerar bli en popularitetstävling. Vi instämmer med Bremers utredning där 
de skriver: ”Ett antal personer som utredningen talat med menar  att systemet med 
val gör att dekanerna känner sig bundna till de personer som har valt dem, vilket 
begränsar incitamentet till nödvändiga förändringar som av kollegorna skulle kunna 
uppfattas som negativa. ” 
 

Det finns en risk att kollegiala rekryteringsgrupper alltid lyfter upp nya 
oprövade personer, utan ”historik” hellre än redan existerande personer som 
tagit på sig ledarroller då kollegiet redan känner till deras ”dåliga sidor”. 
Detta är också något vi noterat från andra högskolor/universitet. 

 

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

För att inte riskera minskat intresse för kollegiet är det viktigt att processen 
inte är alltför omständlig eller komplex. Lärarrepresentanter bör finnas med i 
rekryteringsgruppen. TS har inga åsikter om huruvida man bör ha 
hörandeförfarande.  

 

Hur säkerställs en jämställd och likabehandlande rekryteringsprocess?    

Rekryteringsgruppen bör ha i uppdrag att arbeta fram kandidater utifrån de 
krav som ställs på jämställdhet/likabehandling.  

Rekryteringsgruppen bör inte lägga fram förslag till ev. hörandegrupp där 
rekryterande chef kommer att säga nej, dvs slutkandidater måste tas fram i 



samråd med rekryterande chef.  

• Hur kan de akademiska chefernas legitimitet stärkas?    
Genom att högskolan har en process med kollegialt inflytande.   

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?  

TS förordar att ordförande bör vara extern och att förslaget till ordförande tas 
fram i samråd med dekan. Om fakultetsstyrelsen framöver skulle få i uppgift 
att besluta om resursfördelning och budget bör dekanen däremot vara 
ordförande. 

• Varför/varför inte?    

En driven extern ordförande kan föra frågor framåt utan att vara bunden av 
band till kollegor. Det är viktigt att den externa ordföranden har omfattande 
ledningserfarenhet. Med den erfarenheten kan ordförande vara ett stöd i 
strategi- och förändringarabete. 



Om resursfördelning är en del av styrelsens beslutsmandat bör man istället 
överväga dekan som ordförande eftersom det är mer tekniskt komplexa 
frågor. 

 

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

Styrelsen träffas väldigt sällan och bör därför ha ett övergripande ansvar för 
kvalitetsprocessen, inte följa upp kvaliteten på t ex varje program (jmfr 
UKÄ). Styrelsen bör följa upp kvalitetsprocessen och bör även kunna begära 
information ”ner på djupet” för ytterligare uppföljning där man så önskar, 
men bör inte vara ansvarig för kvalitetsuppföljningen i sig. 

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

Det är de strategiska vägvalen fakultetsstyrelsen bör hantera.  

• Vilken roll och vilket ansvar bör fakultetsstyrelserna beslut om 
resursfördelning?    

Fakultetsstyrelsen skulle kunna besluta om resursfördelningsmodellen och 
process, då det är ett tydligt strategiskt beslut, men inte själva fördelningen i 
sig.  

• Bör nämnderna vid fakulteterna bereda frågor inför beslut i 
fakultetsstyrelsen respektive beslut av dekan? Varför/varför inte?  

Fakultetsstyrelsen bör ge uppdrag till dekan som sedan beslutar om 
process/tar frågorna vidare till nämnder, arbetsgrupper eller annat lämpligt 
forum för beredning. En svårighet är dock hur detta skulle förankras i 
kollegiet. 

Det finns en oro för mängden kollegiala möten och engagemang. Det får inte 
bli så komplext och tidskrävande att medarbetarna inte vill vara med och 
påverka.  

 



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?    

Det är rimligt att en högskola har två organ som tittar på grundutbildning 
respektive forskning. Högskolans ledningsgrupp bör prioritera och besluta om 
vilken process man vill ha för olika frågor. Frågor bör kunna komma från 
beredningar, ledningsgrupper m fl.  

Beredningarna skall bereda frågor till rektor, inte till vice-rektorerna (dvs 
ordförandena). Det är viktigt att beredningarnas ledamöter är personer som 
har ansvar för genomförandet av besluten på fakulteterna. 

• Vilka beredningsorgan för högskolegemensamma frågor bör finnas?    

Utbildningsberedningen behövs. Forskarutbildning behöver ett organ – det 
kan dock diskuteras vilket. Forskarutbildningen skulle kunna ligga under 
Utbildningsberedningen, men då i ett separat forskarutbildningsutskott. 
Docentkompetens bör krävas av ledamöter i forskarutbildningsutskottet.  



Forskningsberedningen kan ifrågasättas då inte samma tydliga behov finns. 
Frågorna skulle istället kunna tas i högskolans ledningsgrupp, och beroende 
på frågor, arbetsgrupper tillsättas vid behov.  

Samverkansfrågorna bör tas i övriga beredningar, inte i ett eget 
beredningsorgan.  

Flexibla projektgrupper bör nyttjas i högre grad än nu, istället för att frågor 
ska drivas i de mer statiska beredningarna.  

• Vilken typ av högskolegemensamma frågor bör beredas i arbetsgrupper 
  som har ett tidsbegränsat uppdrag?    

Högskolans ledningsgrupp bör tillsätta arbetsgrupper vid behov.  

• Hur bör beredningsprocessen/ordningen vara utformad (övergripande 
  principer)? Varför?    

Beredningsprocessen/ordningen behöver förtydligas då frågor idag upplevs 
beredas i fel forum/på fel nivå ibland. 

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 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?    

Det är mycket positivt med ett högskolekollegium och TS ser gärna att det 
också finns kollegium på fakultets- och institutionsnivå. För att säkerställa 
kommunikation mellan högskolekollegium och lokalt kollegium bör det 
finnas en ordförande i de lokala kollegierna som också sitter i 
högskolekollegiet. Ordförande har som uppdrag att samla kollegiet för att 
återföra lärarnas åsikter till högskolekollegiet. 

Kollegiet bör vara ett rådgivande organ till högskolans ledningsgrupp. 
Högskolekollegiet bör ha frihet att själva avgöra vilka frågor som ska 
diskuteras. Högskoleledningen kan som del av beslutsprocess ta in kollegiets 
åsikter i vissa frågor, men det är kollegiet som själva avgör om de vill ta upp 
frågan.  

Det är viktigt att tydliggöra vem kollegiet representerar, sig själva eller sin 
institution/fakultet? 

 

• Vilken typ av frågor bör diskuteras i högskolekollegiet?    

Strategiska utbildning och forskningsfrågor bör diskuteras i högskollegiet, 
men det är viktigt att kollegiet ges en fri roll att besluta om sin egen agenda 
och vilka frågor man vill ta upp.  
 
 
Hur bör sammansättningen av detta kollegium vara och hur bör 
  medlemmarna utses?    

Kollegiet bör vara lärarnas forum, inte övriga medarbetar- (och student-) 
gruppers. Fackliga företrädare, doktorander och annan personal bör inte vara 
med i kollegiet, då dessa har egna plattformar där de kan framföra sina 
åsikter.  

Medlemmarna i kollegiet bör utses genom val med valberedning (en tydlig 
skillnad mot beredningarna som är tillsatta i linjen) inom respektive 
fakultet/institution. Någon/några av medlemmarna skall ha rollen som 
sammankallande för lokalt kollegium på fakultet/institution. Genusaspekter 
och representation från samtliga lärarkategorier bör beaktas.  



Det är viktigt att kollegieforumet inte är för litet, minst ett trettiotal personer 
vore önskvärt. 


