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”Att inte ta ställning i konflikten mellan de mäktiga
och de maktlösa är inte att vara neutral utan att ta
ställning för de mäktiga.”

Paulo Freire
Brasiliansk pedagog 1921–1997
Feire´s pedagogy of literacy education involves not only reading the word but also reading
the world.
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Varför?

Jag skriver den här boken av tre skäl:

1. För att redogöra för och om möjligt påverka en specifik process.
Det gäller en kupp och tvångsförvaltningen av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms
universitet. Institutionen har offentligt skandaliserats av nye rektorn, fakultetens dekanus, univer-
sitetsdirektören och en tvångsförvaltare. Universitetsstyrelsen har varken sett eller förstått vad
som händer.

2. För att beskriva arbetsmiljön i en kunskapsorganisation under dess skandalisering och kris.
I kunskapsarbetet är motivation och autonomi viktiga värden som skapar hälsa och engagemang.
När dessa hotas riskerar man att förlora kunskapsarbetaren och dennes arbetsinsats. Tvångs-
förvaltningen är ett hot mot vår autonomi, vår akademiska frihet och en begränsning för vår
kreativa arbetsmiljö.

3. För att lyfta fram ett fall som innehåller generella lärdomar om bristande ledarskap, dolda
motiv och maktspel inom den offentliga sektorn.
Forskning och utbildning ska stå fri från politiska särintressen och tillfälliga trender. Men i
praktiken – vilket många pekar på idag – handlar det om politiska vänskapsnätverk som agerar
i det fördolda och belönar och skyddar sina egna.

Jag hoppas att boken ska stimulera till att det specifika problemet får en konstruktiv lösning,
och att en debatt uppstår om hur kunskapsorganisationer som universitet och högskolor liksom
andra myndigheter och offentliga organ i framtiden ska ledas.

Stockholm, den 30 mars 2005
Paula Liukkonen
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Kapitel 1
Attacken mot Företagsekonomiska institutionen

Helt plötsligt vaknar den för övrigt osynliga och tysta universitetsledningen till liv, vår
överhet1, och börjar agera. Företagsekonomiska institutionen, Feken kallad i dagligt tal,
Stockholms universitets största institution utsätts för en nedmontering. Utan samråd med
institutionens ledning eller personal sparkas prefekten, docent Sikander Khan och tvångs-
förvaltning införs av nytillträdde rektorn, professorn och botanikern Kåre Bremer. Motiven
till denna attack kommuniceras via pressen till vår ledning och personal. Från att ha varit
en fungerande institution under stark utveckling trots mycket små resurser, förpassas
Feken till tvångsförvaltning under en nationalekonom.

Argumenten för tvångsförvaltningen är grumliga, men används för att skandalisera Feken.
Attacken mot Khan är svår att förstå eftersom från den tidigare rektorn Gustaf Lindencrona
och övriga chefspersoner inte framförts något missnöje. Tvärtom fick Feken sin förvaltning
godkänd år efter år. Många har vittnat om hur Lindencrona lyfte fram Feken som ett gott
exempel på en framgångsrik studie- och forskningsmiljö. Akademiska institutioner är svåra
att leda och Feken hade också sina problem som var internt kända. Dessa skulle i en
normal verksamhet ha hanterats löpande i nära samråd mellan prefekten och dennes
närmaste överordnad, fakultetens dekanus Eskil Wadensjö, nationalekonom och professor
vid SOFI, Institutet för social forskning. I det här fallet räckte det inte för överheten att
göra ett civiliserat prefektbyte utan institutionen, studenterna och den förre prefekten
skulle skandaliseras. Och skandalen är nu ett faktum.

1 Överhet, ordförklaring.
Jag föredrar att kalla universitetsledningen för överhet i denna bok av följande skäl. Ordet ledarskap är ett positivt
ord som används för yrkeskunniga ledare. Universitetsledningen har visat sig sakna dessa färdigheter. I tjänste-
beskrivningen har de titlar som rektor, universitetsdirektör, dekanus, personaldirektör, styrelseordförande, tvångs-
förvaltare m.m. men i verkligheten har de inte visat sig vara värdiga titeln ledare. De har valt att isolera sig i en tyst och
i verksamheten osynlig överhet som utgör ledningsgruppen för Stockholms universitet. Av språkliga skäl är det
motiverat att använda ordet ledarskap i texten för att få bättre flyt, men när det är frågan om styrning och ledning
av Stockholms universitet är det ordet överhet jag egentligen avser.
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Prefekten sparkas
Plötsligt den 25 maj 2004 sparkades prefekten Sikander Khan på Feken. Khan är docent i
företagsekonomi. Han är invandrare från Pakistan och har lyckats mycket väl i Sverige och
internationellt. Han kom hit på 1970-talet på ett stipendium, doktorerade 1978 och har haft
flera FN-uppdrag och gästprofessurer utomlands. År 1995 kallas han till prefektposten på Feken,
en post som motsvarar rektorstjänst på en handelshögskola. Före honom har prefektskapet
innehafts av tunga professorer som Bertil Näslund, Paulson Frenckner och Lars Persson, men
också av många docenter på en kortare tid.

Att prefektskap är ett otacksamt arbete, för att inte säga omöjligt uppdrag, det visste alla. Att
arbetet är administrativt tungt och otacksamt på grund av den svaga förvaltningen på Stockholms
universitet, det visste alla som innehaft chefsposter på institutionen. Universitetsledningens, över-
hetens, visade passivitet när institutionen behövde hjälp med frågor som inte kan lösas på
institutionsnivå. Ett återkommande svar på ställda frågor var: ”Det får ni sköta själva, det har vi
inte tid med!” Allt detta försatte Khan och andra befattningshavare på Feken i en brydsam situation.

Kahns prefektskap varade nästan nio år, från 1995 till 2004. Det finns en omfattande doku-
mentation på hans kapacititet som prefekt och de resultat som han har åstadkommit med sin
personal. Under hans tid växte Feken till ungefär samma storlek som Handelshögskolan i
Stockholm, fick egna lokaler i Kräftriket inom den sydligaste delen av universitetets campus,
och institutionen började skapa sin egen identitet, ett ”varumärke”. Omslutning ökade från 70
till 140 miljoner kronor. Antalet studerande ökade till 4 000 studenter och 17 000 alumner. År
2002 omsatte uppdragsutbildningen 32 miljoner kronor, vilket kan jämföras med att det statliga
anslaget detta år var 73 miljoner kronor.

Destruktiva krafter tar över
Under sina sex första år som prefekt hade Sikander Khan starkt stöd av dåvarande rektorn Gustav
Lindencrona. Det tomrum som skapades av dåvarande styrelseordföranden Anitra Steen och hennes
svårigheter att i god tid rekrytera en ny rektor inför Lindencronas pensionering, har bidragit till
den situation som nu råder på Feken. Kanske var det till och med den utlösande faktorn.
Tomrummet, som varade i åtta månader, gav jordmån till att destruktiva krafter fick övertaget.

Under Lindencronas tid fungerade samarbetet mellan rektorn och prefekten på Feken utom-
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ordentligt väl. Rektor besökte ofta Feken och var lättillgänglig för dess olika befattningshavare.
Det blev också en nödvändighet. Dekanus, nationalekonomen Eskil Wadensjö, Fekens närmaste
chef, besökte inte institutionen eller gav konstruktivt stöd i viktiga frågor. Genom sin brist på
ledarskap beskar dekanus sin egen handlingsfrihet. Det som var bra för Feken, upplevdes tydligen
av honom och vissa andra aktörer i universitetsledningen som mindre bra för deras särintressen.

Dekanus och nye rektorn anklagar prefekten
Efter det att Gustav Lindencrona hade gått i pension, och under den tid Anitra Steen fortfarande
inte lyckats finna en efterträdare till honom, trädde dekanus Eskil Wadensjö plötsligt fram.
Han anklagade Khan för budgetöverskridanden under en serie av år. Anklagelserna kom helt
utan någon förvarning. Det fanns inga anmärkningar om misshushållning från vare sig den
interna eller externa revisionen. Inga sådana protokollsanteckningar går att finna. Internrevisorn,
som självständigt ska bevaka institutionernas ekonomi, hade inget att anmärka på Feken. Däremot
framgår det av fakultetsnämndens protokoll att Feken hade stora svårigheter att få stöd för sin
uppdragsverksamhet, och att få klarhet i hur avskrivningarna och hyreskostnaderna skulle fördelas.

Plötsligt anklagades prefekten av den nytillsatte rektorn Kåre Bremer för Fekens ”dåliga” ekonomi.
Grova anklagelser framfördes. De argument som presenterades övertygade inte Fekens
professionella ekonomer. Rektorn gav intryck av att vara dåligt påläst i företagsekonomisk metod
och analys. Attacken mot prefekten är retroaktiv – nio år tillbaka i tiden – på bokslut som sedan
länge lagts till handlingarna och för vilka ansvarsfrihet beviljats. Universitetsstyrelsen, rektor,
dekanus, universitetsdirektören och revisorerna har godkänt förvaltningen av Feken och därmed
också tagit över ansvaret för den. I stället för att ta sitt ansvar och sparka sig själva, sparkar de
den länk som de anser vara mest ofarlig, han som sitter längst ner i kedjan, prefekten. Han som
saknar ett politiskt skyddsnät. Det gäller att få en syndabock, att ge intryck av att man agerar, att
därmed fria och ”rena” sig själva. Detta är ett känt och ökänt beteende i många organisationer,
inte minst i de offentliga.

Osynlig och tyst överhet
Dekanus Eskil Wadensjös chefsutövning som Fekens närmast överordnad och direkt underställd
rektor har under alla år kännetecknats av osynlighet. Fekens chefer och övrig personal uppfattar
honom som den ”osynliga handen” som styr och ställer i det fördolda. De som haft med honom
att göra på Feken beskriver honom ofta som nedlåtande. Bakom detta tycks också ligga en



12

attityd som nationalekonomer ofta exponerar mot företagsekonomer, delvis orsakad av att
nationalekonomin som ämne har sprungits förbi av företagsekonomin.

Wadensjö är chef på pappret men inte ledare i vår vardagsverklighet. Nästan ingen har sett
honom, han ingår i en anonym överhet. Dekanus ”ledarstil” är densamma som nye rektorns
och den övriga ledningens: osynlig och svårtillgänglig. Numera kan till denna ledarstil också
läggas ordet tigande. Ingen av dessa chefer anmäler sig som ledare i den kris de själva har skapat.
I stället väljer de som syndabockar prefekten Khan, institutionens personal och studenterna.

Personalen och studenterna svartmålas av nye rektorn Kåre Bremer i press och radiointervjuer:
”De kunde helt enkelt inte klara av att sköta sin ekonomi,” hävdar han i en artikel i Dagens
Nyheter den 23 november 2004. Samma budskap och nedvärdering av Fekens personal och
ledning återkommer i efterföljande radiointervjuer.

Att leda – eller att bli vilseledd?
Professorn i franska språket Gunnel Engvall har varit prorektor, det vill säga rektors ställföreträdare,
sedan flera år. Under tomrummet i väntan på att styrelsens ordförande skulle utföra sitt arbete,
försökte hon hålla den löpande verksamheten i gång så gott det gick. Den nye rektorn Kåre
Bremer informerades vid tillträdet om Fekens svårigheter att få stöd från dekanus och univer-
sitetsdirektören för bl. a. sin uppdragsverksamhet, att få ordning på lokalkostnaderna och bristen
på finansiering till de professurer som skulle behövas för att hålla verksamheten igång.

Trots detta väljer rektor att sätta sig i knäet på dekanus Eskil Wadensjö och universitetsdirektören
Leif Lindfors i stället för att inta en aktiv och självständig ledarroll. Varför avsätter rektorn
prefekten utan någon dialog med honom? Varför tillsätter rektorn en tvångsförvaltare, natio-
nalekonomen Harry Flam, en kollega till dekanus Eskil Wadensjö? Varför tilldelas den nye
prefekten enväldig makt, så kallat ”prefektstyre”, och får fria händer att genomföra en
tvångsförvaltning av Feken? Varför väljs demokrati, dialog och insyn bort?

Rektorn verkar vara helt bortspelad av de politiska tjänstemännen. Är han själv medveten om hur
han blir manipulerad och utnyttjad? Förstår han vilka värden han sätter på spel när han, uni-
versitetsstyrelsen och universitetsledningen ”leder” universitetets största institution på detta sätt?
Hade rektorn ingen kontroll och makt över förvaltningen? Litade han för mycket på sina rådgivare?
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Kapitel 2
Den nye rektorns stridsrop – trakasserierna börjar

FAKTA:

• Den nye rektorn ser, hör eller gör ingenting när människor i
organisationen ropar på hjälp.

• Den nye rektorn saknar förmåga att kommunicera med de
människor han är satt att leda.

• Den nye rektorn smutskastar vår institution och våra studenter
i massmedia. Han saknar förmåga att inse när han har handlat
omdömeslöst och saknar vilja att ställa till rätta de fel han begått.

UNDERLAG:

• En artikel i Dagens Nyheter ”Ekonomiprefekt får gå efter finansiell kris” och
radiointervju i P1.

• Ett brev till Stockholms universitets styrelseordförande och dennes svar.

Den nye rektorn hade knappt hunnit bli installerad innan han drog ut i strid mot univer-
sitetets största institution. ”När jag upptäckte hur stort underskottet var samt att det sak-
nades en realistisk räddningsplan tvingades jag att ingripa. De klarar helt enkelt inte av att
sköta sin ekonomi”, säger han i en DN-intervju 23 november 2004. Motreaktionen kom
snabbt och den var stark. Vi accepterade inte attacken. Det fanns ingen hållbar problem-
beskrivning. Ekonomiska uppgifter användes vårdslöst och godtyckligt.
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Rektorn krävdes på förklaringar. Några sådana ville han inte ge. Hans klavertramp var
naturligtvis obehagligt för honom men kan inte ursäktas med att han var nybörjare. Styrelse-
ordföranden, rikspolischefen, Sten Heckscher som efterträtt Anitra Steen, ville inte heller
agera. Överheten visade genom sitt sätt att hantera skandalen att de fortsatte att vända
oss ryggen. Skandalen började växa.

Skandalintervjun ges av rektorn och texten publiceras över allt
Någon hade tipsat Dagens Nyheter om problemen på Feken. En journalist, Bernt Hermele,
sattes på uppdraget. Varifrån han fick sin information vet jag inte, men han intervjuade Sikander
Khan som då var i Hong Kong. Jag fick veta att journalisten hade en felaktig bild av Fekens
ekonomi. Jag ombads att till Hermele skicka mina grafiska bilder och de sammanställningar
som en av våra lektorer i redovisning, Sture Larsson, hade gjort, så att den ekonomiska bilden
skulle kunna tydliggöras.

Jag ringde till Hermele som just då arbetade med artikeln. Frågade hur mycket företagsekonomi
han kunde och om vi grundligt skulle gå igenom begreppen och siffrorna. Jag upplevde att han
inte alls kunde ekonomi och försökte förklara hur en resultat- och balansräkning på ett universitet
fungerar. Han var inte intresserad. Ekonomi var svårt och läsarna orkade inte med siffror. Dess-
utom förstod han inte vad jag sade. Helt lönlöst samtal, tyckte jag, och avslutade kontakten.
Journalisten hade redan bestämt vad han ville skriva. Han skulle skriva ner oss och då hjälpte
inga påminnelser om research, analys, objektivitet eller källkritik.

Artikeln var ute på DN:s hemsida redan dagen efter vid sjutiden. Det var som jag hade befarat
en ordentlig ”nedtagning”. På vems beställning arbetade journalisten? Sin egen? Troligen inte.
Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att misstänka att någon ville att Feken skulle
få dålig press. Och det fick vi ju. Fekens egen informatör tyckte att intervjun med Khan var
pinsam. Han framställdes i artikeln som en mindre vetande stackare. Ingen hjälper honom, allra
minst den nyligen till universitetet kontrakterade kommunikationsexperten. Sikander är ensam,
sa informatören.

Här följer artikeln i DN.
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Ekonomiprefekt får gå efter finansiell kris
Dagens Nyheter, den 23 november 2004.

”Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet har drabbats av ekonomisk kollaps.
Ett budgetöverdrag på över 50 miljoner kronor har lett till att styrelse och prefekt fått sparken.
Rektor Kåre Bremer har beslutat om tvångsförvaltning.

På sin hemsida presenterar sig företagsekonomiska institutionen i lyriska ordalag: ”I ett progressivt
gränsland mellan akademi och näringsliv, erbjuder Företagsekonomiska institutionen vid Stock-
holms universitet, studenterna allt som ingår i modern ekonomiutbildning.”

Men tydligen ingår inte grundläggande kunskaper i debet och kredit i utbildningen. Åtminstone
inte när det gäller institutionens egen ekonomi.

Efter att fem år i rad dragit över budgeten med sammanlagt 50 miljoner kronor har Stockholms
universitets nyinträdda rektor Kåre Bremer dragit i nödbromsen. Bara förra året uppgick
underskottet till 17 miljoner kronor på en årsbudget av 150 miljoner. Enligt universitetsledningen
riskerar budgetöverdraget att hamna på totalt 70 miljoner kronor räknat på fram till och med
2005. Eftersom institutionen tidigare haft en egen kassa på 30 miljoner kronor, skulle det
sammanlagda underskottet landa på 40 miljoner kronor.

– När jag upptäckte hur stort underskottet var samt att det saknades en realistisk räddningsplan
tvingades jag att ingripa. De klarar helt enkelt inte av att sköta sin ekonomi, säger rektor Kåre
Bremer.

Och nu går kvasten på företagsekonomiska institutionens nya fina lokaler ute i Kräftriket utanför
Stockholm. Prefekten Sikander Khan har fått sparken. Styrelsen, där Khan var ordförande,
likaså. Institutionen är nu satt under tvångsförvaltning, vilket är en drastisk och ovanlig åtgärd.
Harry Flam, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har blixtinkallats för att
få ordning på institutionens ekonomi.

– Vi kommer att tvingas att säga upp såväl lärare som administrativ personal för att spara. Det
är impopulära åtgärder som måste vidtas, säger Harry Flam.
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Totalt handlar det om sexton tjänster av drygt 100, som måste bort för att rädda ekonomin;
dels genom uppsägningar, dels genom så kallad naturlig avgång. Flam har i en rapport kommit
fram till följande orsaker till haveriet:

– Flytt till dyrare lokaler med stora avskrivningskostnader för ombyggnationer och inventarier.

– Under fem år har personalen ökat med upp till 40 procent, samtidigt som elevantalet har
minskat.

– Dessutom har det, enligt uppgift, förekommit årliga och kostsamma studieresor för sammanlagt
ett par miljoner kronor. Upp till 55 medarbetare har bland annat åkt till Kina, Japan, Pakistan
och Schweiz.

– Man kan ifrågasätta om det är rimligt att 30 personer åker till Schweiz samtidigt som
institutionens underskott år 2003 uppgick till 17 miljoner kronor, säger Harry Flam.

Universitetsledningens larmsiffror har mötts av misstro från SACO-facket och flera av
institutionens lärare.

– Därför har revisionsfirman Öhrlings fått i uppdrag att granska siffrorna, säger Harry Flam.

Företagsekonomiska institutionen är med sina 4 000 inskrivna elever Sveriges största institution.
På institutionen jobbar i dag över 100 lärare samt administrativ personal. År 2006 räknar
universitetets ledning med att företagsekonomiska institutionens ekonomi åter ska vara i balans.”

Bernt Hermele
DN
23 november, 2004.

Bernt Hermele har bl.a. arbetat som chefredaktör för Veckans Affärer, chef för Dagens Industris DI Lördag och som
nyhetschef på reklambranschens tidskrift Resumé. Närmast kommer han från GCI Rinfo (nuvarande JKL) där han
suttit i ledningsgruppen och ansvarat för bl.a. finansiell kommunikation. GCI Rinfo och JKL är ett kommersiellt
konsultbolag som åtar sig uppdrag rörande kommunikation i kriser och i förändringsarbete. Källa: www.jkl.se/2004-
12-06.
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Bernt Hermele arbetade som journalist på Dagens Nyheter och som kommunikationskonsult
– eller lobbyist – på JKL. Han presenteras som en oberoende journalist trots att han också är
knuten till ett konsultbolag som åtar sig betalda uppdrag för att företräda sina klienters intressen
i bland annat kriser och förändringsprocesser.

Många frågar om det var någon från Stockholms universitet som kontrakterade Hermele att
skriva om Feken. Var DN-artikelns egentliga syfte att skapa krismedvetenhet på landets universitet
och högskolor? Av kriskänsla skulle så småningom födas behovet av kriskommunikation. För
det behövdes en expertorganisation med professionella kommunikationsexperter. Dessa hoppar
in när ledningen av någon orsak inte vill eller klarar av att kommunicera med sin personal under
förändringsprocessen. Är DN:s ledning medveten om sina journalisters affärsrelationer? Hur
påverkar detta tidningens journalistiska trovärdighet?

Attacken bemöts av en av Fekens professorer med vädjan om professionellt ledarskap
Dagarna efter DN-artikeln skriver professor Hunter Mabon ett brev till universitetets högsta
ansvarige, styrelseordföranden Heckscher, och uppmärksammar honom på det som sker på
Feken. Mabons specialitet är organisationsfrågor, ledarskap och personlighetstester. Han är den
av våra professorer som har handlett flest studenter under sina fyrtio år på Feken. Han kan
utvecklings- och avvecklingsprocesser bättre än någon annan.

Mabons brev skickades in av mig och därav kom Heckschers efterföljande svar felaktigt till
mig. Heckscher svarar egentligen på Mabons brev.

Ett brev till styrelseordförande Sten Heckscher, den 26 november 2004.

Hej,
Du blir säkert bombarderad av brev till följd av dagens artiklar i DN om Företagsekonomiska
institutionen. Jag gissar att flertalet, liksom tidigare, ställer sig bakom Sikander Khan. Här drar
jag mitt strå till stacken.

Kåre Bremer är nyutnämnd rektor för universitetet med bakgrund inom naturvetenskap. Vid
sitt enda framträdande på Feken i maj gav han prov på en total oförmåga att beskriva fekens
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situation i ekonomiskt begripliga termer. Han blandade ihop t.o.m. den mest grundläggande
terminologin i redovisning. Hans överlägsna kommentar om att ”De kunde helt enkelt inte
klara av att sköta sin ekonomi” får ses mot bakgrunden av att han själv tycks sakna elementära
kunskaper i ämnet. Den tidigare rektorn var både jurist och ekonom som insåg vilken enorm
betydelse Feken hade för hela universitetets utveckling. Sikanders otroliga förmåga att dra in
externa pengar och bygga upp internationella kontakter är precis det som universitet behöver
när de statliga anslagen stagnerar eller krymper.

Bara tre företagsekonomiska institutioner i Sverige har fått den ansedda Equis-ackrediteringen:
Handels, Lund och Feken. Att vi fått den är nästan helt och hållet Sikanders förtjänst. Det talas
rätt tyst om att Uppsala, Umeå, Göteborg och Jönköping alla ansökt om denna ackreditering
men blev ratade. De åtgärder som rektorn och prefekten har vidtagit och deras ständiga offentliga
svartmålning av Feken gör det mycket osannolikt att vi i framtiden får behålla denna
statusackreditering.

Att antyda att vi har färre studenter numera är också missvisande. Vi tog alltid in cirka tio
procent fler studenter än vi fick betalt för av universitetet. Detta var dels för att minska trycket
av alla sökande (ca fyra på varje tillgänglig plats) men också med en förhoppning om att vi
skulle få pengar överförda från andra institutioner inom fakulteten som hade svårt att fylla sina
studentplatser. Men så blev det inte; de andra ville behålla sina pengar, trots att de inte kunde
locka tillräckligt med studenter. Därför minskade vi vår intagning till den rätta nivån, vilket ger
oss ”färre studenter”. Men vi är fortfarande överlägset störst på hela universitetet.

Den externa prefekten från nationalekonomin har också visat prov på ett mycket bräckligt
grepp om kostnads- och intäktsanalys. Nyligen räknade han fel på 13 miljoner i kostnaderna
p.g.a. bristande grundläggande kunskaper. Efter fem månader har han fortfarande inte på något
begripligt sätt presenterat en redogörelse för vad som har hänt och hur framtiden kommer att te
sig. Inför en förödande kritik från våra egna redovisningsexperter och fackliga krav på en
löntagarkonsult har han nu vänt sig till Öhrlings för att få klarhet om situationen. Men under
tiden kan han och Bremer basunera ut, bl. a. genom DN, att Feken haft enorma underskott.
Dessa är kraftigt ifrågasatta av många insatta. En del av Fekens ekonomiska problem härstammar
ifrån en minskning i antalet företag som skickar deltagare till s.k. Executive MBA-utbildningar
(från 90 ned till 40). Dessa betalar 200 000 kronor för sin utbildning och då ser man hur 10
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miljoner försvinner på ett bräde. På motsvarande sätt har Handels tappat 20 miljoner per år de
senaste åren, med som följd drastiska nedskärningar, avsättningen av rektorn m.m. Men
marknaden vänder, man får övervintra för att komma igen.

Flytten till Kräftriket är ett annat kapitel där det tycks vara omöjligt att få ett grepp om vad
som har hänt. Helt klart är att hyresnivåerna, satta av det ökända Akademiska Hus, ligger på
samma nivå som Gyllene Triangeln i centrala Stockholm. Med de anslag som kommer från
statsmakmakterna är det omöjligt att få det hela att gå ihop med den hyresnivån och med
ändrade avskrivningsperioder.

Eftersom HRM är mitt ämnesområde kan jag inte låta bli att skriva några ord om sättet att
sköta denna nedskärning. ”Downsizing” är alltid svårt, men den nye prefekten tycks helt sakna
de mellanmänskliga färdigheter som krävs för att sköta ett så känsligt ärende. Bortsett ifrån ett
fåtal anställda som nu ser sin chans att få framträdande positioner är stämningen katastrofal hos
det stora flertalet anställda. Duktiga unga lämnar Feken, trotjänare får gå, människor sjukskriver
sig och många drabbas av en uppgivenhet och handlingsförlamning.

De flesta anställda inser nog att vissa ändringar krävdes inför förändrade externa omständligheter,
men hela krishanteringen är en parodi på hur man bör gå till väga i sådana situationer. Det är
bl.a. därför stora flertalet anställda ställer sig bakom Sikander som helt orättmätigt utsetts till
store boven i dramat.

Hunter Mabon
Professor

Hunter Mabon, pofessor
Avhandling:
”Job analysis – Measurement problems
and applications”, 1974
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Det går en vecka och ett svar kommer – med önskan om Glad jul!

Svaret avser Hunters brev.
Paula Liukkonen
Företagsekonomiska institutionen
Stockholms universitet

Hej,
Tack för ditt brev och för det material som du skickat till mig. Jag förstår din oro för din
institution. Jag har själv varit orolig, och jag har bemödat mig om att på olika sätt skaffa mig
information om situationen och om vad som händer.

Låt mig konstatera att det aldrig är kul att bli uthängd och hudflängd i media. Men jag konstaterar
också – mot bakgrund av egna erfarenheter under 20 år – att vindarna kring Feken varit milda.
Om dessutom alla berörda avstår från offentliga gräl, ter sig utsikterna goda att det skall förbli
ganska lugnt.

Det är min bedömning att institutionen har försatt sig i en besvärlig situation och att det varit
nödvändigt för universitetets ledning att ta tag i det hela. Jag har fått löpande information från
rektor, och jag har också haft ingående samtal med Harry Flam.

Så vitt jag kan bedöma har Harry presenterat ett rimligt program. Han har dessutom strävat
efter att undvika konfrontationer.

Jag tycker att ni som arbetar vid institutionen nu skall gräva ner alla yxor och söka samverkan
med Harry. Jag tror att ni med gemensamma krafter relativt snabbt kan ta er igenom den här
situationen och därigenom se till att institutionen står fortsatt stark inför framtiden. Självfallet
står jag, liksom rektor, bakom varje strävande i den riktningen, och vi står också till förfogande
för fortsatta samtal.
Glad jul!

Sten Heckscher
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Kopia:
Rektor
Harry Flam

Sten Heckscher, jur.kand., Rikspolischef
Styrelseordförande på Stockholms
universitet från och med 2004.
Styrelseledamot sedan 2003.

Styrelseordförande Sten Heckscher svarade på Hunters brev och uppmanade oss att begrava
yxan och göra som tvångsförvaltaren säger. Styrelseordföranden tar inte ställning i sakfrågan
utan väljer att markera sitt stöd till rektorn och tvångsförvaltaren.
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Kapitel 3
Personalen och studenterna kräver en ursäkt av rektorn

FAKTA:

• Rektor och universitetsledningen i övrigt svartmålar och skandaliserar
studenternas och vår arbetsplats och ser inte situationens allvar.

• De bäddar marken för att förstöra vår internationella kvalitetscertifiering EQUIS.

• De förstör studenternas och vårt rykte för flera år framåt.

UNDERLAG:

• Omgivningens reaktioner på rektors uttalanden i press och radio.

• Brev till DN:s journalist och rektor och deras svar.

Personalen på Feken söker kontakt med rektorn. Vi känner oss förnedrade och motarbetade.
Vi vill ha en ursäkt och en förklaring. Vi vill träffa rektorn för att klara upp eventuella
missförstånd.

Han vill inte träffa oss.

Skandalen sprids i pressen. Lärare och annan personal tvingas att svara på frågor om
verksamheten och dess framtid och om rektorns ovärdiga sätt att leda en kunskaps-
organisation. Rektorns sätt att leda döms ut av de många som hör av sig och ger oss stöd.
Avsättningen av vår prefekt döms ut.
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Den felfria överheten reagerar inte. Den är tyst och osynlig som alltid.

Mitt i skandalen...
Det har gått några dagar sedan DN-artikeln publicerades. Mejlen är överhopade av reaktioner
från nuvarande och gamla studenter, affärskontakter, samarbetspartner m.fl. Ett axplock av
mejlens innehåll visar hur läsarna har reagerat på DN:s text. Mejlen har skickats både till Khan
och till lärare på institutionen. På Dagens Industris webbsida pågår en livlig debatt om Feken.
Närmare 60 personer deltar i diskussionen. Att ekonomer inte kan räkna intresserar många och
kommentarerna är syrliga och rektorns oskickliga uttalanden döms ut. Khans prefektskap kom-
menteras i rasistiska ordalag. Några av institutionens professorer sägs vara flummiga pajaser.
Skurhinken töms ordentligt! De positiva stödmejlen är långt fler än de kritiska kommentarerna
på webben. Här följer ett axplock.

Reaktioner på tidningsartiklar och radiointervjuer
”Ville bara med dessa rader ge dig några uppmuntrande ord. Din och dina kollegors insatser
under åren har lyft fram universitetet och Fek på ett utomordentligt positivt sätt. Den nära
kopplingen till näringslivet har stärkt universitetets image på ett avgörande sätt. Det hade aldrig
kunnat ske med ett traditionellt synsätt som många universitet och högskolor lider av. Det är
bara att beklaga att intern maktkamp och avundsjuk tar sig dessa former. Jag hoppas verkligen
att det kommer något gott ur denna soppa och som inte spolierar det förtroende som du och
dina kollegor lyckats bygga upp hos näringslivet.
Informationsdirektör
Banken”

”Hej!
Jag tror inte mina ögon. De pampar som sitter och tronar borde bytas ut och helst i går! Det är
ett tungt arbete, men dock värdefullt, att fortsätta att försöka förändra i ett samhälle som
tappat bort sig självt.
Hälsar studenten”

”Bra initiativ. Det är bedrövligt att se hur ett varumärke eroderas på grund av interna strider.
Skulle det här ske i näringslivet hade företagsledningen fått sparken för länge sedan.
f.d. EMBA-student (extern magisterkursstudent)
Direktör i Banken”
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”Jag ser hur universitetet och media behandlar dig. Jag vill på detta sätt tala om att du är en av
de personer som betytt mest för mig i mitt professionella liv och att jag inte hade varit den jag
är om du inte givit mig chansen på MBA-utbildningen. Jag hoppas att allt går så bra det kan för
dig och din familj och att du får upprättelse mot idioterna i universitetsledningen.
f.d. MBA-student” (extern magisterkursstudent).

”Ni har mitt stöd... om det hjälper.
Direktör ... ”

”Tack för att ni reagerar. Hela historien vittnar om dåligt ledarskap och rimmar illa med ambi-
tionen att utbilda framtidens företagsledare.
Ekonomie magister från Stockholm universitet”

Många före detta studenter från MBA-kurser har hört av sig och visat sitt stöd till Sikander och
Feken. Våra linjestudenter har tagit initiativ och visat prov på ett självständigt tänkande som jag
tycker är viktigt att presentera för läsaren. Självklart har de undertecknat brevet med sina egna
namn, men med hänsyn till deras kommande studier hos oss har jag anonymiserat citaten.

”Hej Bernt
Jag har under flera år studerat på denna institution och kan intyga att utbildningen inte bara
beskrivs i ”lyriska ordalag” utan även håller det de lovar. På denna institution arbeta professionella
och hängivna människor som givetvis vet hur man sköter och balanserar ett företag. Har det
aldrig slagit dig att det kan finnas andra orsaker till att tvångsförvaltningen nu är ett faktum?
Hur väl undersöker du bakgrundsfakta innan du skriver? Jag förstår att du tycker att en sådan
här artikel är för ”smaskig” för att motstå och att det på ett enkelt sätt går att ”trycka ner” dem.
De faller ju så att säga på eget grepp om det är så att de inte ens kan sköta sin egen ekonomi. Det
är ju trots allt Företagsekonomiska institutionen eller hur?

Jag undrar dessutom hur du kommit i kontakt med uppgifterna? Har du själv tagit reda på
detta eller har du blivit kontaktad av rektor själv. Dessutom anser jag att artikeln med prefekt
Khan i stället förlöjligar snarare än bidrar till en förståelse av problematiken. Journalistik handlar
väl om objektivitet? Jag vill också tillägga att jag givetvis anser att även Företagsekonomiska
institutionen skall hålla sina siffror i balans. Men, undersök i stället hur det ser ut inom vår
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offentliga sektor, där underskott är ett faktum år efter år utan att vi så mycket som blinkar
nämnvärt.

”Enkla” artiklar anser jag inte har något nyhetsvärde, det är bara ett ”gottande” i andras ”olycka”.
Gräv lite djupare och se om kritiken står i paritet till de åtgärder som genomförts.

Hälsningar”
[Av mig anonymiserad brevskrivare]

Rektorns uttalanden i massmedierna om sin personal på Feken kan inte räknas till en nybörjares
arbetsolycksfall. Uttalanden måste tas tillbaka och rektorn måste vidta åtgärder för att återställa
förlorat förtroende hos sin personal. Förtroendekrisen mot ledningen är djup. På Feken diskuteras
de tres sammansvärjning mot institutionen. De tre är dekanus, universitetsdirektören och rektorn.
Många tror, som Khan, att det är dekanus Eskil Wadensjö som är motorn i de tres grupp.
Tvångsförvaltaren är bara en springpojke i detta sällskap, säger de som har insyn i styrelsearbetet.

Det är återigen dags att skriva brev och söka kontakt med ledningen, som tycks ha vänt ryggen
till de ledda. Än värre är att ledningens uttalanden i tidningar och radio riskerar att skada vårt
varumärke. Ett varumärke, som vi har arbetat hårt för att bygga upp under många år. Brevet har
min kollega docent Bengt Gustavsson skrivit, och jag står också bakom innehållet. Det är ett
brev till rektorn, och i brevet vädjar vi om att denne ska ta tag i situationen på Feken. Vi ber att
han kommer till Feken och ställer upp på ett möte med all personal. Rektorn svarar att han inte
kan komma nu, men att han kommer under våren 2005.

Öppet brev till rektorn, Kåre Bremer på Stockholms universitet

Stockholm den 28 november 2004.

Med hänsyn till studenters, institutionens och universitetets anseende vill vi inte föra en dialog
om ledningen och styrningen av Företagsekonomiska institutionen i pressen utan söker i första
hand en för universitetet värdig dialogform. Trots flera försök att etablera en sådan dialog har vi
inte fått någon respons. Vi vill ha kontakt med alla berörda för att reda ut den uppkomna
situationen senast tisdagen den 30 november.
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Företagsekonomiska institutionen har hängts ut i medierna som inkompetent att sköta sin
egen ekonomi, och journalisterna ställer frågan hur vi då kan undervisa i ekonomi.

Det är att dra skam över alla oss lärare och administratörer, som entusiastiskt och med stor
kompetens arbetar på institutionen. Studenterna drabbas och undrar vad som försiggår. Vårt
anseende i universitetsvärlden har fått sig en knäck. Vår internationella kvalitetsstämpel (EQUIS)
är äventyrad, våra omfattande internationella nätverk slås sönder och förtroendet för vår ny-
skapande och spännande utbildning förstörs. Medarbetare tvingas lämna sina arbeten på felaktiga
grunder. Vi känner oss förnedrade och motarbetade av vår egen högsta ledning. Detta särskilt
som du, Kåre Bremer, i medierna inte på något sätt försöker balansera felaktigheterna och i brev
till alla på institutionen deklarerar ditt stöd till tvångsförvaltaren. Du känner mycket väl till
bakgrunden till den diskussion Företagsekonomiska institutionen fört med fakulteten och med
rektorskansliet under flera år. Det finns en djup oenighet om hur det ekonomiska underskottet
ska tolkas, och om de löften som lämnats till tidigare prefekt om hur dessa skulle uppfyllas.

Det har gjorts gällande att budgetöverdraget, enligt universitetsledningen, riskerar att hamna på
totalt 70 miljoner. Denna felaktiga uppgift härrör sannolikt från ett uttalande av Harry Flam i
vår egen tidning SU-Nytt. Trots att han numera är medveten om att uppgiften är felaktig har
han inte gjort något för att korrigera detta. Du, likaväl som Harry Flam, vet att den siffran och
för övrigt också uppgiften om ett underskott på 50 miljoner är grovt felaktig. Fackföreningarna
inom universitetet har också begärt att uppgifterna ska granskas av en oberoende konsult. Det
hade varit klädsamt och enligt vår mening alldeles nödvändigt om du hade framhållit detta i
tidnings- och radiointervjuerna.

En av våra mest erfarna lärare i externredovisning har undersökt institutionens kapitalbindning
och därav förorsakade kostnader. Han har funnit att institutionen i dag har nettotillgångar som
uppgår till ca 20,9 miljoner, att de bokförda avskrivningarna varit ca 15,6 miljoner för höga
och att den hyreskostnad som universitetet påfört institutionen är ca 29,7 miljoner kronor för
hög. Beräkningarna bygger på den för oss självklara förutsättningen att universitetet står vid de
överenskommelser som gjordes mellan universitetsledningen och institutionen då beslutet om
flytten till Kräftriket fattades.

Det är därför djupt olyckligt att du vidtagit sådana exceptionella åtgärder utan att det förekommit
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någon kommunikation om vari oenigheterna bestått. Den tidigare styrelsen begärde och fick
ett möte med dig, förvaltningschefen och fakultetsnämndens ordförande den 15 mars 2004,
där ditt beslut var att styrelsen och fakultetskansliet skulle kommunicera om oenigheten. Det
enda besked institutionens ledning fick därefter var att den skulle avgå. Detta utan att man på
något sätt diskuterat eller kommenterat ledningens budget. Vad är det för ledningsstil du visar
med detta beteende? Att den ensidiga bild fakultetskansliet propagerat för, inklusive detaljer
som ”vidlyftiga konferensresor” m.m. nu släppts ut till medierna, anser vi vara skandalartad.

Vi är bekymrade för den behandling vi utsatts för och som du är högste ansvarig för. Vi vill ha
en rektor som arbetar FÖR oss i svåra tider, inte MOT oss! Vi vill ha en rektor som respekterar
vår och våra studenters kompetens. Förtroendet för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
och rektor är mycket lågt hos en stor del av institutionens anställda, och vi vill nu se konkreta
åtgärder för att detta förtroende ska kunna förbättras. Vi vill fortsätta att utveckla vår arbetsplats
och tillhandahålla universitetsutbildning i företagsekonomi och forskning i företagsekonomi.
Detta under stabila förhållanden och med den goda kommunikation som tidigare fanns med
universitetsledningen.

Medarbetare på Företagsekonomiska institutionen
Bengt Gustavsson, docent Paula Liukkonen, docent

Bengt Gustavsson, docent Paula Liukkonen, docent
Avhandling: Avhandling:
”The Transcendent ”Det lokala arbetsmiljöar-
Organization”, 1992 betets effektivitet - en fall-

studie från Garnisonen”, 1987

Rektorn svarar att han kommer under våren
From: Kåre Bremer [kare.bremer@adm.su.se]
Sent: den 2 december 2004 08:30
To: paula liukkonen
Subject: Re: Öppet brev till rektor
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Bengt Gustavsson, Paula Liukkonen,
Jag beklagar att universitetet och Företagsekonomiska institutionen fått dålig publicitet på grund
av den ekonomiska situationen vid institutionen. De uppgifter som förekom i media 24/11 är
dock i stort sett korrekta. Det bästa institutionens medarbetare nu kan göra är att samarbeta
med prefekten i hans ansträngningar att få ekonomin i balans och förstärka forskningen. Jag
kommer själv att besöka institutionen vid lämpligt tillfälle under vårterminen.
Kåre Bremer.

Kåre Bremer, professor
Avhandling:
”Taxonomy of Relhania and
Rosenia” och härtill två andra
uppsatser
1976

Den interna kommunikationen går inte snabbt. Det tog en hel vecka att få svar på nödropet.
Ingen hjälp är att vänta från rektorn. Han kommer på besök under vårterminen. Den börjar hos
oss på Stockholms universitet den 17 januari 2005 och avslutas den 3 juni 2005.
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Kapitel 4
Överhetens arrogans och felaktiga beslut drar i gång
skandalen

FAKTA:

• Rektor, dekanus, universitetsdirektören och styrelsens
ordförande fattar beslut på bristande ekonomiskt
underlag och saknar förmågan att göra företags-
ekonomiska analyser av personal, ekonomi och
organisation.

• De saknar kompetens att arbeta med förändrings-
processen i en kunskapsorganisation.

• De ställer inte upp för personalen och studenterna
efter negativa skriverier i pressen och efter rektorns
radiointervju.

UNDERLAG:

• Brevet till tvångsförvaltaren.

Den förändringsprocess som är på väg att bli en nedmontering av Feken, urartade redan
från början. Tvångsförvaltarens problembeskrivning accepterades inte och många på Feken
började förbereda sig på en motståndskamp. Hur kort eller lång den skulle komma att bli
visste ingen. Motståndet är både aktivt och passivt och tvångsförvaltaren påminns om det
på olika sätt. Några har framfört sina protester muntligt, några har skrivit, några har visat
sitt motstånd genom att inte delta i de av tvångsförvaltaren initierade aktiviteterna. En del
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av personalen – några få – har accepterat tvångsförvaltarens agenda. Rektorn hänvisar
ständigt till denna grupp för att styrka legitimiteten i åtgärderna. Tvångsförvaltaren har
etablerat samarbete med dem. De har fått i uppdrag att utarbeta riktlinjer för den ”nya
Feken”. Uppgifter om nedbantning, personalavveckling, förtidspensioner m.m. började
sippra ut från de hemliga tvångsförvaltarmötena. Spekulationerna var snabbt i gång – och
också motreaktionerna. Processen blev utdragen. På möten höll tvångsförvaltaren långa
monologer om vad som skulle göras och hur. Men i verkligheten hände inte mycket.

Motståndet på institutionen intetgjorde nästan alla de nedbantningsförsök tvångsförvalta-
ren initierade. Det rådde en stämning av osäkerhet, rädsla och motivationsbrist. Osäker-
heten om framtiden och spekulationer, både välvilliga och illvilliga, var stressande för perso-
nalen. Bristen på möjligheter att påverka och vetskapen om att man kunde förvänta sig
vad som helst från överheten förvärrade situationen. Den av överheten initierade föränd-
ringsprocessen/nedmonteringsprocessen var på väg att glida in i ett töcken med konse-
kvenser på personalens hälsa och välbefinnande. Mitt i skandalen ökar risken för ohälsa,
varnar teorierna, vilka nu blev verifierade.

Khan går och tvångsförvaltaren tar plats
Höstterminen på universitet börjar alltid för tidigt. Mitt i forskarnas bästa skrivperiod i augusti
ska all personal på institutionen samlas till ett planeringsmöte. Motvilligt packar jag ihop väskorna
i Sammi och åker till Sverige. Vår prefekt, har fått sparken under våren och det lär vara någon
utifrån som ska ersätta honom. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Vi har inte haft något val
av prefekt utan den nya rektorn har tillsatt en för oss okänd person. Det sägs att institutions-
styrelsen också har tvingats avgå. Så här odemokratiskt brukar det inte gå till. Det brukar alltid
vara personalen på institutionen som föreslår någon av kollegorna som prefekt, och vi brukar
också rösta om institutionsstyrelsens sammansättning. Prefekten är på så sätt en ”folkvald”
institutionschef. Chef och chef, det kan diskuteras.

Att leda en kunskapsorganisation är inte någon enkel uppgift. Professorerna ska ha huvudansvaret
för forskning och undervisning, hos oss också många lektorer. Institutionerna har egna admi-
nistratörer som ska bistå med nödvändigt stöd. Servicefrågorna sköts excellent av Lars Jonson
och Fernando Cordero. Sikander Khan har varit bra på så sätt att han har hållit en låg chefsprofil.
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Han har inte ”chefat” för mycket. Han har förstått att vi är en bångstyrig församling, en nöd-
vändighet för att driva forskningen framåt och utveckla undervisningen. Prefekten ska se till att
ekonomin är under kontroll och att organisationen är funktionell. Han ska driva vissa
övergripande personal- och strategifrågor. Han ska se till att kontakterna med universitetsled-
ningen fungerar. Inom dessa ramar är det forskarnas och lärarnas spänst och vilja att vara glada
kunskapsarbetare som avgör framtiden.

I år är det två frågor på augustimötets dagordning. Sikander Khan ska avtackas och hans
efterträdare introduceras. Efterträdaren tar plats först. Det är en professor i nationalekonomi,
från en helt annan institution, som presenterar sig som vår nye prefekt. Han heter Harry Flam.
Han berättar att vi inte har skött vår ekonomi och att vi från och med nu är ställda under
tvångsförvaltning. Han har rektorns och universitetsstyrelsens stöd att sanera ekonomin, ”få
ekonomin i balans”. Han är vår tvångsförvaltare. Institutionen har fråntagits rätten att driva sin
verksamhet. Alla in och utbetalningar ska härefter godkännas av tvångsförvaltaren. Han har
tagit med sig en egen stab av ekonomiadministratörer. Hur denna personalökning minskar
kostnaderna är inte uppenbart, men arbetskraftskostnaderna ska minskas. Det kommer att
innebära minskning av vår nuvarande personal och en bantning av kursutbudet. Vi får veta att
vi forskar för lite och vi har för mycket övertid.

De overheadbilder som tvångsförvaltaren presenterar är helt oläsliga. Det är det klassiska felet;
för liten stil på bilderna för att visas i den stora Wallenbergssalen. Siffrorna om vår misskötta
ekonomi går inte att läsa. Vi har levt över våra tillgångar och andra institutioner är irriterade på
våra budgetöverskridanden. De vill inte vara med och finansiera vår verksamhet. De tycker att
vi har en extravagant livsstil på Feken! Khans ersättare talar bara om vår dåliga ekonomi på sitt
första möte med hela institutionens personal närvarande. Var det för att få veta det här jag åkte
till Stockholm, tänker jag irriterad. Har han inget annat budskap i början av terminen? Ser han
inte personalen? Kunskapsarbetarna, administrationen och serviceorganisationer? Studenterna
då? Oläsliga bilder, inget budskap om vad han har för visioner för Feken – annat än att vi ska
spara pengar.

Vad är det för ersättare för Sikander Khan vi har fått? Nu blir jag riktigt arg! Kan inte hålla mig
tyst utan frågar irriterat om han har något annat budskap eller några visioner för Feken. Hur har
han tänkt lägga upp ledningen av universitetets största institution och vilka utvecklingssatsningar
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tänker han presentera? Svaret blir att han är tillsatt av rektorn för att få ekonomin i balans. Inte
ett ord om visioner eller om utveckling. Bara ”ekonomin i balans”.

Hunter Mabon, vår organisationsprofessor, är irriterad och påpekar att vi är vana vid att ha
professionella presentationer i stora hörsalen. Frågorna om innehållet i tvångsförvaltarens
ledarskap förblir obesvarade. Återigen är svaret att ”ekonomin ska vara i balans”.

Sikander Khan avtackas. Stig Johansson är en engagerad konferenciär, Lisbeth Svengren-Holm,
Evert Gummesson och Marianne Nilson håller fina avtackningstal. Sikander får presenter och
han hyllas av alla närvarande på ett sätt som ytterst sällan sker i vår verksamhet – med stående
ovationer. Känslan av samhörighet är mycket stark under avtackningen. Hur många prefekter –
efter kortare eller längre tids balansakter på sina institutioner – har fått ett sådant tack som
Sikander Khan? Jag tänker på hans efterträdare och på vad han känner i detta ögonblick. Är det
kämparvilja att åstadkomma något som gör att han åtagit sig detta uppdrag? Är det rädsla att ta
platsen efter Khan? Är det just nu som viljan att ta äran av Sikander föds? Vad tänker han i en
stund som denna? Känner han sig välkommen till Feken? Efter mötet dricker vi kaffe och
”minglar” utanför hörsalen. Jag hälsar på efterträdaren, tvångsförvaltaren, och säger att början
kunde ha varit bättre. ”Varför sa du inget om innehållet i ditt ledarskap och om dina ambitioner
som ledare för oss”, frågar jag. Kanske var han nervös och första mötet blev därför inte så lyckat.
Han får flera chanser ...

Situationen på institutionen blir ohållbar
Det har gått över en månad från augustimötet och jag upplever att situationen på institutionen
har blivit ohållbar. En morgon möter jag administrativ personal som är upprörda över alla
rykten som florerar om vilka som ska gå och om kommande nedskärningar. Rykten går om
vem som får gå och vem som får stanna.

Kollegorna ifrågasätter tvångsförvaltarens förmåga att hantera Fekens siffror. Ena dagen är
underskottet 70 miljoner, andra 50 miljoner och nu sist har underskottet krympt till 17 miljoner.
Personalen mår dåligt och det finns ingen plan för hur arbetsmiljön och personalen ska hanteras
under förändringen. Det sätt på vilket Khan behandlats är under all kritik. Många kollegor
upplever att Khans skandalisering också är en skandalisering av dem och av hela institutionen.
Det finns också kollegor som tycker att Khan har fått vad han har förtjänat. Han var otillgänglig
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och ledde Feken med ”Asian Management”-stilen. Andra beskriver Khan som en ledare som
kunde fatta snabba beslut och driva frågor effektivt, men det var ibland svårt att förstå vad han
egentligen ville. Från sin tid i FN var han van vid förhandlingar på regeringsnivå under svåra
omständigheter.

Hur kan en akademisk organisation och dess ledning tillåta dessa trakasserier och själv vara
drivkraften bakom denna förnedring, frågar jag mig. I näringslivet hade en sådan ledning sparkats
mycket snabbt. Varför tar inte den arbetsmiljöansvariga ledningen något ansvar för den avsatta
prefekten och för sitt eget sätt att handla vid avsättning?

Det tredje brevet är mitt brev till tvångsförvaltaren, Khans efterträdare, som jag konsekvent
vägrar att kalla prefekt, eftersom han inte är en av oss vald prefekt utan en av rektor tillsatt
tjänsteman. Brevet är alltså skrivet innan DN-artikeln och breven till styrelseordföranden och
rektorn var aktuella. Brevet var min första reaktion på det som började gå snett på Feken. Den
som skrev veckobreven hade redan bestämt hur saker och ting skulle vara. Det är inte frågan om
dialog utan diktat. Sådant var vi inte vana vid på Feken.

Med tvångsförvaltningen fick vi ett nytt kommunikationssätt på institutionen. Tvångsförvaltaren
skriver veckobrev till oss varje torsdag. Först uppfattades veckobreven som någon slags rutin för
disciplin och maktutövning med signaler om ”se vem som bestämmer här och gör som jag
säger”. Efter ett tag förstod jag att dessa veckobrev inte alls var riktade till oss. De hade i stället
funktionen av veckans rapport till rektorn om vad tvångsförvaltaren hade åstadkommit under
den gångna veckan. Det är därför det står ”jag har gjort”, ”jag har bestämt”, ”jag vill” osv. Ordet
vi används sparsamt. Han gör allt själv.

Svar på PREFEKTENS VECKOBREV 6 oktober 2004 – v. 41
av Paula Liukkonen
paula@paula-liukkonen.se

Kära brevvän!
Nu har du gjort helt fel! Sade jag inte redan efter ditt första möte med oss på institutionen att
du ska satsa på ledarskapsfrågorna, lyssna på oss och lära känna organisationen. Vi är en



34

professionell kunskapsorganisation och inte ett industriföretag. Förändringar ska genomföras
efter konstens alla regler. Jag tror att du har hört samma sak från mina kollegor. Det du skriver
i detta veckobrev är ett övertramp som många med mig inte bara stillatigande kan acceptera. Jag
skriver ner mina synpunkter direkt i din text så att du ser var du är på väg att tappa taget – och
förvärra situationen på institutionen. Jag kan inte kan närvara den 15 oktober och då personligen
framföra dessa synpunkter så därför får det bli detta brev.

Jag förstår att det finns en stor oro för uppsägningar och att väntan på besked är plågsam för många.

Ja, det är helt rätt. Men din strategi för förändring – som tydligen också är rektorns – är helt fel.
Du med din lilla stab kan inte förändra något på Feken utan vår medverkan. Du har valt att
arbeta med gruppansvariga och med facket, medan övrig personal har lämnats i plågsam väntan.
Du har valt att brevväxla. Så här kan du inte leda en förändring. Du ska möta den personal du
planerar att avveckla och du ska finnas i verksamheten. Satellitledare brukar inte fungera i
förändringstider. Inte heller ledare som tar med sig en egen stab. Det blir mycket snabbt ”Harry
och hans gäng” i folkmun.

Det är emellertid viktigt att besluten om de förändringar som måste göras är väl underbyggda och
förankrade, vilket tar tid.

Det går inte att förändra något om inte alla har en gemensam bild av problemet. Det är inte
förankring av problemet som krävs utan förståelse för vad problemet egentligen är. Eller om det
överhuvudtaget finns något problem. Det visar sig nu att vi inte alls har samma problembild
som du och dina uppdragsgivare. Visst har vi på institutionen ekonomiska problem som kräver
genomtänkta lösningar. Våra lokalkostnader är för höga och med dem följer höga driftkostnader.
Ändå sitter många som jag hemma och arbetar, vilket innebär att universitetet sparar både lokal-
och driftkostnader.

Våra intäkter från externa uppdrag föll förra året och för det finns det relevanta förklaringar,
bl.a. har fakulteten systematiskt förhalat och motarbetat Fekens ärenden rörande uppdrags-
utbildning. Att sedan säga att man inte tror att Feken kommer att klara intäkterna är oärligt av
fakulteten och väl magstarkt. Om man inte förstår vad som är problemets orsak och vilka
verkningar det ger kan man inte heller påbörja förändringsarbetet. Dina ekonomiska analyser
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övertygar inte oss företagsekonomer. Det finns många förklaringar till att ekonomin inte är i
balans. En orsak som helt glömts bort är att många av oss är intäktsskapare och till Fekens kassa
drar in 1–2 milj.kr/år i intäkter från våra externa kurser, seminarier och forskningsuppdrag. Den
dagen vår motivation släcks på grund av icke professionell styrning/ledning eller på grund av att
organisationen inte fungerar blir det inte heller några pengar i kassan.

Om jag har förstått reaktionerna rätt på institutionen har många av mina kollegor valt att
avvakta utvecklingen/avvecklingen på institutionen. Det är sådant som snabbt blir mer än minus
sex miljoner i kassan.

Min tågordning har därför varit att först försöka skapa konturerna av en verksamhet som – inom de
ekonomiska ramarna institutionen disponerar – är så bra som möjligt, och därefter se vilka åtgärder
som krävs för att få ekonomin i balans.

Det är just det här som blir helt fel. Du kan analysera lokalkostnader och driften men kommer
inte åt arbetskraftskostnaderna. Således arbetar du på helt fel planhalva och tvingas göra förhastade
uttalanden som inte övertygar oss företagsekonomer. Vi arbetar i en kunskapsorganisation och
du kan inte analysera en sådan verksamhet med metoder från industrin. Täckningsbidrag och
täckningsgrader i alla ära, men det är inte rätt metod att använda hos oss. Du borde skaffa dig en
ordentlig bild av våra arbetskraftskostnader och av vad de består. Uppgifter som visar personal-
antalet, bemanningen, kompetensen, tidsanvändningen, arbetskraftskostnaderna, lönearterna
m.m. saknas och går inte att få fram från år 1999 till dags dato. Bara det att vi inte från universi-
tetets administrativa system kan få fram relevant statistik är anmärkningsvärt.

Du skriver om personalminskning och tror dig kunna minska personalen utan ett ordentligt
beslutsunderlag. Det är sådant som skrämmer oss på institutionen. Vi vet att du inte har allt det
underlag som du skulle behöva för dina beslut. Ändå är du beredd att agera. Varför ska vissa av
oss få lämna arbetet och andra stanna när vi inte ens vet hur många vi är, hur mycket vi arbetar,
vilken personalomsättning vi har eller hur stor frånvaron är?

Självklart kommer alla upptänkbara besparingsmöjligheter att prövas – lokaler, driftkostnader etc.

Bra, undersök dessa möjligheter noggrant. Lokalkostnaderna är trögrörliga och personalminsk-
ningens positiva effekter brukar dröja flera år innan de syns i lägre lokal- och driftkostnader.
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Ansträngningar för att öka intäkterna kommer också att göras.

Det är just det här som bekymrar mig mest. Den förändring/tvångsförvaltning som nu genomförs
är så dåligt skött av dig och dina uppdragsgivare att jag är mycket tveksam till om det över-
huvudtaget finns någon möjlighet att tala om ökade intäkter. Vi är universitets största institution
och till oss skickar vår arbetsgivare en person utan vare sig erfarenhet av prefektskap, personal-
frågor, organisation och företagsekonomi som sanerare/rationaliserare/förändrare. Det här
uppdraget borde du ha tackat nej till. Den här typen av förändringar görs av institutionen själv
om möjlighet till detta ges. Vi hade av egen kraft kunnat förändra det som måste åtgärdas. Tio
miljoner är inte mycket för tio duktiga forskare/lärare/professorer att dra in i kassan genom
externa föreläsningar.

Den förändring som du försöker genomföra kommer att slå tillbaka just här på intäktssidan.
De av oss som har möjlighet att snabbt söka sig till andra arbeten kommer att göra det. Ofta är
det just dessa intäktsskapare som försvinner först. Sättet att initiera och genomföra förändringen
kommer att påverka vår vilja att skapa intäkter till universitetet. I en förändring finns ofta
många andra signaler som personalen läser av. Signaler som visar att vår arbetsgivare inte respekterar
oss, inte vår kunskap, inte det vi tillsammans har byggt upp och den EQUIS-kvalitet vi har
lyckats arbeta fram tillsammans med studenterna. Det sätt på vilket man behandlar vår prefekt
Sikander Khan är en kränkning inte bara mot honom utan också mot oss andra på institutionen.
Vi accepterar inte detta. Dina veckobrev förbättrar inte den saken.

Tyvärr räcker inte dessa åtgärder för att få ekonomin i balans. En viktig förklaring är att perso-
nalkostnaderna utgör ca 70 % av institutionens totala kostnader.

Just, det. Personalkostnaderna, eller egentligen arbetskraftskostnader eftersom i de ingår löner
och sociala avgifter, måste följas upp. Vår gamla professor Paulsson Frenckner lärde oss att den
största kostnadsposten i resultaträkningen/ekonomin ska följas upp och analyseras ordentligt.
Vi måste få löpande rapporter om hur arbetskraftskostnaderna utvecklas, personalstatistik som
visar med vilken personstyrka arbetet genomförs, statistik om tidsanvändningen som visar
närvaron, frånvaron och den arbetade tiden. I stort sett allt detta saknas nu. Vad gör vår perso-
nalavdelning och personaldirektören? Vad gör fakulteten som struntat i att följa upp den största
kostnadsposten och inte heller initierat bättre verksamhetsuppföljning på universitetet? Vem
bär ansvaret? Vi ensamma?
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Från många håll har jag fått höra att det skulle finnas en lista på anställda som kommer att sägas
upp och att denna kommer att presenteras den 15 oktober. Låt mig därför säga att en sådan lista
inte existerar.

Lista hit eller lista dit. Listan är inte det viktiga utan det som nu sker på institutionen. Oavsett
om man har lovat att inte berätta för oss andra om vad som har sagts/gjorts på dina möten med
facket och kursgruppsansvariga har informationen ändå läckt ut. Det gör det alltid i föränd-
ringstider. Kursgruppsansvariga har valts av oss, personalen i kursgruppen. Att de har ställt upp
på dina möten och diskuterat sina kollegors anställningar, gjort anställnings- och personalbe-
dömningar/värderingar m.m. är bara att beklaga. Vissa uppdrag ska man inte ställa upp på när
man är folkvald. Någon borde ha sagt till dig att så här gör vi inte på Feken och att vi vill ha en
helt öppen diskussion om framtiden, bemanningen och kriterierna för utveckling/avveckling.
Det finns ingen tydlig bild av vad problemet egentligen är. Så länge bilden saknas är det svårt för
dig att få oss med i förändringsprocessen.

På informationsmötet kommer jag endast att ange det antal heltider som personalstyrkan måste
minska med. Däremot vet jag inte vilka personer som kan bli aktuella. Detta beror bl.a. på vilka
som utnyttjar möjligheten till delpension, vilka som vill arbeta till 67 i stället för 65 m.m. Viktigt
är också resultatet av kommande förhandlingar med de fackliga organisationerna om turkrets-
indelningar, eftersom detta avgör inom vilka delar av verksamheten det finns övertalighet.

Här har du gått alldeles för långt utan att någon har upplyst dig om vad som ska göras. Innan du
ens skriver om personalminskning, turordningslistor och annat borde du ha gjort en ordentlig
arbetsmiljö- och riskanalys. Mer om detta finns att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Analysen
är alltid obligatorisk före en stor förändring. Facket har tydligen också glömt bort att bevaka en
av sina viktigaste uppgifter.

Jag har också förstått att det faktum att institutionen befinner sig i en mycket svår ekonomisk
situation kommer som en överraskning för de allra flesta. För fem år sedan hade institutionen
tillgångar på 32 miljoner. Sedan dess har institutionen varje år haft kostnader som överstiger
intäkterna med i genomsnitt 13 mkr. För år 2004 beräknas underskottet bli ca 14 mkr. När
ekonomin är i balans, vilken kan nås först år 2006, har därför vårt ingående överskott vänts i en
skuld på uppskattningsvis 43 miljoner. Till detta kommer en dold skuld till personalen i form av
innestående övertid på upp till 10 mkr.
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Den här analysen av vår ekonomi är helt sanslös och visar att varken du eller dina uppdragsgivare
har förstått siffrorna. Jag vet att frågan kommer att tas upp av mina kollegor som arbetar på att
få till stånd en oberoende förvaltningsrevision och berör inte ämnet närmare.

Flera har till mig sagt att fakulteten och rektor bär ett ansvar och att vi därför borde kräva att
åtminstone en del av skulden avskrivs. Jag kommer att ta upp detta och andra frågor till diskussion
med rektor och dekanus. En fråga som jag också kommer att ta upp är att institutionen ska få
kompensation för de höga lokalkostnaderna.

Bra. Det är just detta som Sikander har försökt göra ett flertal gånger. Vad är det som säger att
de kommer att lyssna på dig nu? Många av oss skulle vilja höra/se/träffa dekanus som påstås
vara ”motorn” i denna förändring. Vad har han emot företagsekonomiska institutionen? Hur
vill han att vi ska utvecklas? Varför har inte han agerat tidigare?

Vi måste emellertid vara på det klara med vilka förutsättningarna är för en sådan sådan diskussion
med fakulteten och universitetsledningen. Det underskott institutionen har är en skuld till de
andra institutionerna inom fakulteten.

En mycket absurd slutsats och analys. Feken har bidragit med mycket stora belopp i overhead
för Stockholms universitet. Eftersom det finns grupper som analyserar siffrorna tar jag inte upp
frågan mer i det här brevet.

Dessa har genererat ett överskott som de naturligtvis räknar med att använda för sin verksamhet –
detta på samma sätt som vi tidigare utnyttjade den kapitalbuffert på 32 Mkr som institutionen
byggt upp fram till 1999.

Det här är ett resonemang som inte alls håller. Att vi har höga lokal- och driftkostnader på
grund av flytten till Kräftriket kan ju inte innebära att vi har lånat – eller nästan stulit pengar
från andra institutioner, vilket du får det att låta som i ditt brev. Vilken annan institution var
beredd att flytta till Kräftriket? Nationalekonomerna? Rektorn och hans ledningsgrupp? Vem
vill flytta hit utan att få full kompensation för ökade driftkostnader? Hur kan du skriva om lån
och förvränga resonemanget så här?



39

De institutioner som vi lånat pengar av kan med rätta också fråga sig varför de ska vara med och
betala för resor till bl.a. Pakistan, Japan, Kina och Turkiet samt representation på anslagsmedel för
flera miljoner kronor.

Nu tycker jag att du är oförskämd! Det här kräver en ordentlig redovisning från din sida. Vad
menar du? Eftersom jag aldrig rest eller varit med på några andra festligheter som Stockholms
universitet stått för ser jag lite andra dimensioner i frågan. De som skapar intäkterna till Feken
”levererar” också in en penning till kursgruppen. När kursgruppen använder dessa pengar till
studieresor eller marknadsföring av våra externa utbildningar är det ju rätt använda pengar.
Externa intäkter har medfört att kursgruppen har haft möjlighet att ta in doktorander som har
fått prova på att föreläsa/ha gruppövningar. Vi blir ju inte sämre som forskare/lärare/
administratörer av att bygga nätverk som ger oss och studenter kontakter med andra universitet.

Jag har också fått erfara att det finns en mycket negativ inställning till oss p g a extravaganta
utgifter.

Det här måste redovisas/verifieras ordentligt och inte bara slängas ut som ett löst påstående.
Vilka extravaganta utgifter talar du om? Lägg fakta på bordet! Vad menas?

negativ publicitet som drabbat hela universitetet,

Den negativa publiciteten har sina ”budbärare” och jag är helt säker på att dessa budbärare inte
finns på Feken utan på annat håll. Tids nog får vi veta vilka de är och varför de smutskastar oss.
Vidden av den negativa publiciteten har vi ännu inte sett. Att det blev negativ publicitet – och
kommer att bli mycket mer – är för att hela processen sköts så klantigt. Om man vill ändra vår
organisation kan det skötas snyggare än så här. Det man beställer, det brukar man också få. Jag
håller helt med dig att den negativa publiciteten skadar oss. Men tänkte du inte alls på
konsekvenserna av att dra igång förändringen på detta sätt, uppifrån och ner, utan större
personalmedverkan och bara med fakultetens/rektorns diktat att spara. Problembilden är
fortfarande oklar.

upprepade och medvetna överträdelser av olika regler, m m.



40

Det här med regler kan alltid diskuteras. Det finns väl en regel som säger att arbetsgivaren i
förändringstider ska leva upp till sitt arbetsmiljö- och personalansvar. Det finns kanske också
regler som säger hur förändringar ska genomföras. Du har helt rätt i det att vissa regler gäller för
oss och vissa för andra. En sak har jag lärt mig under åren på universitetet och det är att en grupp
kunskapsarbetare kan man inte styra, kontrollera och tvinga in i en form de inte trivs med. Det
gäller i stället att satsa på motivationen, friheten, engagemanget och viljan att arbeta just på det
här stället.

När det gäller fakultetens ansvar är det också så att anslagsmedel ska användas för utbildning och
forskning, inte samlas på hög. Att det överskott som institutionen tidigare byggt upp förbrukades
under åren 1999–2002 var därför inte bara förväntat med tanke på flytten till Kräftriket utan
också önskvärt.

Lokal- och driftkostnaderna minskar inte efter år 2002 utan kostnadsökningen måste kompen-
seras även efter år 2002, eller hur?

Det fanns därför ingen anledning för fakulteten att ingripa förrän år 2003, då kapitalet var för-
brukat och vi fått en skuld till fakulteten. Detta skedde också i september 2003, då institutions-
ledningen fick en skrivelse som tydligt markerade fakultetens oro för institutionens ekonomiska
utveckling.

För sent reagerat och på fel område dessutom. Enstaka institutioner kan inte ha en egen balans-
räkning eller delar av den. Om det bara är lokalkostnaderna som vållar problem varför inte
avgränsa förändringsarbetet till dessa? Jag tror inte alls på din text, det låter som en efterkonst-
ruktion. Fakulteten borde ha följt upp hela ekonomin och framför allt arbetskraftskostnaders
utveckling. Men för sådant fanns ju inte uppföljningsmetoder, fick jag höra av personaldirektören
och hans stab förra veckan.

Den ekonomiska situationen har därför inte varit okänd för institutionsstyrelsen och prefekten; de
har fortlöpande fått rapporter från fakulteten.

Må så vara, men hur professionella har dessa rapporter varit eftersom vi för de stora kostnads-
posterna saknar uppföljningssystem och inte får fram information om hur arbetskraftskostnaderna
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och bemanningen har utvecklats. Närmare 70 procent av kostnaderna har inte kunnat följas
upp på grund av bristande uppföljningssystem på Stockholms universitet.

Men det förefaller som om denna information inte förts vidare. Man har inte heller haft grepp om
institutionens ekonomi.

Det är just den här typen av insinuationer som skapar rubriker i pressen. Journalisterna älskar
sådana ”självmål”. Var lite försiktigare med uttalanden framöver.

Ett exempel är att redan efter årets första sex månader låg resultatet på minus 9 miljoner – trots
försäkringar så sent som i april om att ekonomin var i balans.

Jag är rädd att minus nio miljoner kommer att vara ett större minus efter det att våra intäktsska-
pande forskare/lärare har lämnat oss.

Mot denna bakgrund måste förväntningarna om välvilja från fakultetens sida vara lågt ställda.

Det krävs också mycket välvilja från vår sida när den verkliga sanningen om den här förändringens
igångsättarkrafter når oss alla. Jag misstänker att det inte bara räcker med välvilja.

Vi har ett drygt arbete framför oss också när det gäller att förbättra vårt anseende på universitetet.

Det är inget större fel på vårt anseende. Däremot finns det en hel del att rätta till i de budbärares
anseende som är negativt inställda och som sprider felaktig information. Att vår personaltidning
SU-Nytt måste räknas till denna skara är beklämmande.

Samtidigt finns många positiva sidor – inte minst en attraktiv och väl fungerande grundutbildning.
Den måste vi trots de kärva ekonomiska förutsättningarna anstränga oss för att bevara och utveckla.
Det är en svår, men alls ingen omöjlig uppgift. Men det kräver gemensamma ansträngningar.

Det här borde du och dina uppdragsgivare ha tänkt på innan det som nu sker på institutionen
sattes igång. Snart går det inte att stoppa processen. Dina uppdragsgivare har dragit i gång en
kraft som jag är rädd de inte klarar av att hantera. De kanske tror att en organisation som denna
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går att styra, kontrollera, att det går att diktera villkor för den och att det går att utsätta den för
maktutövning. Så fungerar inte en kunskapsorganisation. Du måste snabbt sätta dig in i hur vår
organisation är. Och det gör du inte med sifferexercis och täckningsgradsanalyser.

Möt människorna! Förvänta dig inte att de kommer till dig. Du ska komma till oss på Feken
och tala med oss. Lyssna på oss. Det behövs mycket mer arbete innan vi kan dela varandras
bilder. Den problembild som du förmedlar och vår bild är helt olika. Nu måste vi göra något
radikalt och be därför någon professionell utifrån ge oss en oberoende bild.

Mitt mål är att efter bästa förmåga att skapa så goda förutsättningar för utbildning och forskning
som möjligt.

Det är ditt mål, men vårt mål är mycket mer. Det här är vårt ämne som vi brinner för, som vi
vill arbeta med oavsett vilket helvete andra skapar för oss. Ibland skulle vi bara vilja ha lite
mindre av detta helvete så att vi orkar undervisa, forska, administrera och ge bra service åt
studenterna.

Harry Flam, professor
Avhandling ”Growth, Allocation
and Trade in Sweden – An empirical
Application of the Heckscher-Ohlin
Theory”, 1981.

Tvångsförvaltaren väljer tystnad som strategi
Det kommer inget svar på brevet. Hade jag förväntat mig det? Nej, men ändå hade jag hoppats
att tvångsförvaltaren hade tagit den kastade handsken. Björn Molin, senior näringslivskonsult
på K4 (Kulturrum 4) hade lovat ställa upp och varsamt lotsa aktörerna in på mer fruktbara spår.

Med vänliga hälsningar
Paula Liukkonen

Hälsningar,
Harry Flam
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Björn har lång erfarenhet av att arbeta med styrelser och koncernledningar och som rådgivare
till VD:ar. Under åren har många av mina studenter fått hjälp av Björn och Eva Molins nätverk.
Vi har med studenter haft många inspirerande möten i K4. Men den här gången blev det inget
möte. Det fanns även andra krafter som försökte ordna ett möte mellan gamla och nya
beslutsfattare för att reda ut vilka avtal om avskrivningar och hyror som gällde. Inget gick att få
till stånd.

Dessa tre brev visar hur den förändring som började med en enkel fråga om ett budgetunderskott
på 1,5 miljoner kronor och byte av prefekt har vuxit till stor rationalisering och nedmontering
av företagsekonomiska institutionen. Hur ämnet har hanterats i organisationen framgår av dessa
inledande brev. Ärendet, och motreaktionerna på en dåligt genomförd förändringsprocess, har
nu vandrat genom hela organisationshierarkin. Och ingen i ledningen eller i universitetsstyrelsen
vill ta tag i ärendet.

Kanske hade det varit bättre att ordna en presskonferens, vilket många kollegor som var kritiska
till tvångsförvaltningen uppmanade mig att göra. Om inget annat hjälper får vi använda den
tredje makten, pressen, och synliggöra skandalen om bristande ledarskap på landets största
akademiska arbetsplats, sade man. Frågan diskuterades, men det blev ingen presskonferens. En
sådan skulle mer ha förstört studenternas och institutionens rykte än den skulle ha bidragit till
att förbättra ledningens bristande beslutsförmåga. ”Interna organisationsbråk” – det har vi hört
hur mycket som helst. Det är väl inget att skriva om”, hälsade journalistvännerna. ”Kom igen
när ärendet har hamnat i arbetsdomstolen!” Nej, det här var inget att skriva om.

Vi var en helt vanlig organisation som hade hamnat i kris på grund av obefogade besparingskrav
och oprofessionell ledning. Det hindrade dock inte att till tvångsförvaltningen nylojala
informatörer ständigt var efterfrågade när presskonferensen skulle bli av. De sysselsatte sig själva
och universitetsledningen med spekulationer om ”kommer presskonferensen nu?”, ”kommer
presskonferensen inte nu?” Vad var man så rädd för i fall pressen skulle komma? Var det därför
att man skjutit sig själv i foten? Var det också för att man insåg vilken oreparerbar skandal man
hade blåst upp?
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Kapitel 5
Tvångsbyte av prefekt och Feken körs i botten

FAKTA:

• Universitetsledningen visar bristande respekt för ingångna avtal och
sätter igång en omorganisation på felaktiga grunder.

• Den utsätter Fekens ledare, personal och studenter för trakasserier och mobbning.

• Dess bristande styrning och ledning av universitetets största institution visar oförmåga
att se kunskapsorganisationens särdrag i ledningssammanhang.

UNDERLAG:

• Brevet till Sikander Khan.

• Sikanders avsked, meijl från tvångsförvaltaren.

• Dekanus protokoll från samhällsekonomiska fakultetens möte den 24 april 2004.

Sikander Khan drabbades av skandalen på många plan. Hans avveckling från prefektposten
var ovärdig efter nio års prickfri tjänst på Stockholms universitet. Hans avsked var också
ovärdigt då han tvingades se på hur en okunnig universitetsledning, överhet, monterar
ned allt som institutionen under hans ledning har byggt upp.

Att rasera institutionens goda rykte och resultat var smärtsamt för oss alla. Säkert allra
svårast för Sikander som ledare. Att bli behandlad på ett ovärdigt sätt av människor som
inte kan ledarskapsfrågor och inte ser vidden av sina handlingar, är omänskligt.
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Överhetens beslut innebar att alla de relationer som hade byggts upp under Sikandes tid
mellan Feken och internationella samarbetsparter nu skulle raseras och lämnas åt sitt öde.

Trots alla försök att skandalisera Sikander, institutionen, studenterna och personalen har
motståndet på Feken inte kunnat knäckas. Försöken att köra Feken i botten möter motstånd
visar lägesbeskrivningen en månad senare. När jag skrev texten i detta kapitel var vi mitt
i skandalen och det var svårt att bedöma hur det hela skulle avlöpa.

Prefektens beskrivning av skandalen
Det är bara ett perspektiv som saknas, nämligen det perspektiv som visar hur Sikander Khan har
uppfattat händelseförloppet. Den fjärde berättelsen är därför Sikanders egen beskrivning av den
situation som ledde till hans avgång. Hur reagerar den som har byggt upp en verksamhet? När
det med Fekens gemensamma krafter byggda livsverket nedmonteras, samtidig som rektorn
och krafterna bakom honom accepterar en smutskastningskampanj av uppbyggarna. De flesta
på institutionen trodde som jag att Sikander hade tröttnat på att vara prefekt på Feken. Han
hade ju skött jobbet under nio år och när han på våren 2004 aviserade att han ville lämna
prefektskapet kändes det helt naturligt. Få har varit prefekt så länge som Sikander och med
tanke på allt uppbyggnadsarbete som han hade varit motorn i var inte hans beslut oväntat.

Överhetens revansch
Sikander såg i händelserna något mer än bara ett byte av prefektskap. Från sin prefektposition
och sin närhet till universitetsledningen såg han maktfrågorna på ett sätt som vi anställda på
institutionen inte hade tillräcklig insikt i. Är det möjligen så att det inte alls är fråga om kost-
nadsbesparingar och ”ekonomi i balans” utan en simpel fråga om maktutövning? Om vem som
ska ha makten över Feken? Den eller de som under många år varit satta på undantag passar nu på
att under den nya rektorns smekmånad straffa Fekens ledning, och i synnerhet Sikander Kahn
som dess frontalfigur, för allt ont de lidit under förra rektorns tid. Dekanus och universitets-
direktören fick inte vara delaktiga under gamla rektorns tid, de var osynliggjorda som beslutsfatta-
re. Är det vi nu ska straffas för och tryckas ner till en nivå där vi är styrbara, frågar sig mina kollegor.

Kahn med sina internationella kontakter och sitt stora nätverk inom svenskt näringsliv är natur-
ligtvis den som måste bort från sin ledande post så fort som möjligt. Prefekten ska oskadliggöras.
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Utan honom är institutionen lättare att styra och mer välvilligt inställd till de förändringar som
ledningen vill införa för att få Feken att bli en hanterbar liten institution.

De visste naturligtvis hur svårt det skulle vara att rekrytera en stark efterträdare. Normalt borde
prefekten vara professor men med bara fyra professurer varav en innehavare var långtidssjuk var
rekryteringsunderlaget svagt. Ett rimligt antal med hänsyn till institutionens storlek var 15–20
professurer. De tre institutionerna inom nationalekonomi har ett 15-tal. Till detta kom de som
fått titeln professor efter de nya reglerna, men som inte hade professurer. Inget ont om dessa,
men de har fortfarande lektors tjänstgöringsplikt och tunga undervisningsbörda.

Den lilla professorskåren är splittrad och försvagad. Två av institutionens starka och internationellt
erkända professorer har gått i pension eller är på väg att gå. Under hot om nedskärningar och
risk att förlora arbetet växer viljan i alla grupper att vara till lags. Egennyttan – den som visar
akademikers andliga nakenhet – växer också under hot om indragna kurser och forskningsanslag
och sämre löneutveckling. Få vågar stå öppet emot utan låtsas följa ledningen utan att de egentligen
gör det. Oppositionen växer men så också rädslan och viljan att vara foglig.

Sikanders berättelse om händelseförloppet
Sikanders berättelse är skriven under senhösten 2004 när han insåg att mycket av det som man
hade kommit överens om vid hans avgång under våren inte alls respekterades. Institutionen var
på väg att gå överstyr. Relationer med internationella och svenska universitet och högskolor
nonchalerades, upprättade avtal och överenskommelser avvecklades och flera års internationali-
seringsarbete var som bortblåst. Skandalen var ett faktum. Sikander skriver till sitt juridiska
ombud.

”Under mina ca nio år som prefekt, mellan 1 oktober 1995 och 31 juli 2004, har institutionen
vuxit kraftigt och dess omslutning ökat från ca 70 till ca 140 miljoner kronor. Under denna tid
har Företagsekonomiska institutionen och Stockholms universitet blivit placerade på världskartan,
bl.a. har vi blivit internationellt ackrediterade. Feken har blivit den största institutionen på
Stockholms universitet och den största företagsekonomiska institutionen i Sverige med drygt
4 000 studenter och 17 000 alumner.
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Jag och vår institution fick mycket stöd från vår förre rektor Gustav Lindencrona och vår förre
prorektor Gunnel Engvall med vilka jag hade mycket goda relationer. Feken lyder under dekanus,
Eskil Wadensjö, amhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Han gillade inte Fekens utveckling
och försökte bromsa den men blev alltid överkörd av förre rektorn Gustav Lindencrona.

Under min tid lyckades Feken utveckla en konkurrenskraftig uppdragsutbildning som resulterade
i kraftiga överskott för institutionen. Eftersom vi hade dessa överskott tyckte förre rektorn att
vi skulle kunna flytta till nya och dyrare lokaler i Kräftriket. År 1998 bestämde vi oss för att
flytta till dessa moderna lokaler, vilket vi gjorde år 2000. Vi lyckades få in drygt ett tjugotal
miljon kronor i sponsring och donationspengar. Våra totala investeringar i Kräftriket uppgick
till ca 180 miljoner kronor.

De anställda var rädda för att flytta till Kräftriket. Detta delvis på grund av att hyran skulle gå
upp från tio till tjugo miljoner kronor per år, avskrivningarna skulle öka från en till åtta miljoner
kronor per år och driftkostnaderna med flera hundra procent/år. Universitetsstyrelsen kunde
bara erbjuda fem miljoner kronor i bidrag, dvs. en miljon kr per år under fem år.

Fekens styrelse begärde och fick ett skriftligt intyg på att om hyran skulle överstiga tio procent
av omslutningen skulle Stockholms universitet komma att betala överskjutande kostnad för
hyran. Facket fick skriftliga garantier på att ingen personal skulle sparkas på grund av ökade
hyreskostnader.

Akademiska Hus och Feken sökte tillsammans dispens för längre avskrivning av K-märkta hus
från Finansdepartementet och fick tillstånd att ha en parallell bokföring, där vi kunde göra våra
avskrivningar på femton år istället för på fem, sju och max tio år som annars gäller i statlig
redovisning. Universitetsdirektör Leif Lindfors deltog i ärendets handläggning och var informerad
om den längre avskrivningstakten. Universitetets bokföring har trots detta gjort alltför snabba
avskrivningar på ca 16 miljoner kronor. Om man summerar vår bokföring fram till nu visar
den att vi har ett överskott. Det var därför jag och min avsatta styrelse vågade fortsätta med
internationaliseringsprogrammet och med att utvidga verksamheten. För detta fick vi idel beröm
av vår förre rektor Gustav Lindencrona.
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Plötsligt efter att den nye rektorn, Kåre Bremer, tillträdde i mars 2004, började dekanus Eskil
Wadensjö aktivt arbeta för att avsätta mig som prefekt. Innan dess hade han systematiskt mot-
arbetat Feken i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och förhalat många av våra ärenden,
särskilt sådana som gällde uppdragsutbildning. På dekanus begäran valde rektor, grundat på
dekanus felaktiga underlag om vår ekonomi och trots våra protester om felaktigheter, att avsätta
mig som prefekt. Samtidigt proklamerade rektor tvångsfäörvaltning på Feken, frångick regler
och god praxis vid prefekttillsättning och utsåg enväldigt som prefekt Harry Flam, som är
nationalekonom liksom dekanus. En månad senare fick även min styrelse sparken. Detta innebar
att rektorn införde tvångsförvaltning på Feken.

Dekanus framstår som motorn i hela den nedmontering av Feken som pågår. Han framstår
som helt anonym i det som sker. Dock är han inte utan inflytande. Han sitter med i Stockholms
universitets styrelse, är chef i fakultetsnämnden över den person som representerar mig fackligt
inför arbetsgivaren, är dessutom sittande styrelseledamot i SACO centralt.

Problemet för dekanus är att Feken har blivit för stor med egen profilering och potential att
genom framgångsrik uppdragsutbildning kunna växa sig ännu större och starkare. Då jag varit
drivkraft i den tidigare expansionen måste Eskil få bort mig från allt vad uppdragsutbildning heter.
Han är ute efter att förnedra mig offentligt och göra slut med allt som byggts upp under min tid
som prefekt och under beskyddet av förre rektorn. Det finns inget demokratiskt beslut bakom
denna nedmontering, varken i fakultetsnämnden eller i universitetsstyrelsen. Det är en hemlig
agenda som genomförs utanför alla demokratiska regler. Ska detta maktmissbruk få utövas i ett
demokratiskt land som Sverige? Ska jag bli likviderad på detta sätt när allt som jag gjort skett med
förre rektorns och nuvarande universitetsdirektörens Leif Lindfors tillstånd och goda minne?

När ledningens beskyllningar bygger på bristande faktaunderlag upplever jag att kränkningen är
ännu svårare att bära. En stor förändring och omorganisation har dragits i gång utan att aktörerna
har förstått det företagsekonomiska faktaunderlaget, vilket har lett till felaktiga beslut som i sin
tur har kulminerat i min avsättning som prefekt och i tvångsförvaltning. Viktiga värden (för-
troende, relationer, samarbete) som inte kan räknas i pengar har raserats. Jag och min institution
har inte gjort de misstag som vi beskylls för. Vi har rätt när vi säger att vår ekonomi och beslut
varit förankrade hos högsta ledningen på universitetet. Vad mera skulle vi ha kunnat göra?
Utbilda nuvarande ledningen i grundläggande företagsekonomi och verksamhetsstyrning?
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Med vänliga hälsningar
Sikander

Sikander Khan, ED, docent
Avhandling:
”A Study of Success and Failure in
Exports. An empirical investigation of
the export performance of 165 market
ventures of 83 firms in the chemical
and electronics manufacturing
industries”, 1978.

Vårt långsiktiga utvecklingsarbete riskerar att raseras av skandalen
I universitetsvärlden bedöms människor på ett annat sätt än i näringslivet. Det som räknas som
förtal i näringslivet har en grövre, synligare och rakare form. Hos oss är förtalet mer ”akademiskt”
och har för en utomstående osynliga koder. När vi (och även indirekt de studenter som utbildas
av oss) beskylls för att inte kunna skilja på debet och kredit eller att köra ekonomin i botten i
artiklarna i Dagens Nyheter och i Dagens Industri är det ju frågan om att ifrågasätta vår kompetens
och yrkesskicklighet. Att göra detta offentligt och med ledningens stöd (rektors mobbning av
Sikander Khan och hela institutionen i artiklarna och radiointervjun) innebär att våra möjligheter
att vara verksamma som forskare blir kraftigt beskurna. Vi är helt enkelt inte trovärdiga i vårt
ämne. Att bli stämplad som opålitlig, ej trovärdig eller icke lojal mot ämnet eller ledningen är
beskyllningar som jag förknippar med systematisk trakassering i arbetet.

Hela det nätverk av näringslivsföreträdare, studenter, kollegor, sponsorer och vänner till Feken,
som alla har arbetat för att etablera, kommer nu med dessa skandalartiklar och ledningens sätt
att agera att skadas. Det är ett arbete som går att rasera på kort tid men som kan kräva många års
arbete att återskapa. Överallt vi går får vi nu först svara på frågor om vår kunnighet i att räkna,
diskutera tidningsartiklarna och rektorns personalfientliga svar. Det tar tid från konstruktiva
uppgifter. Ledningen – den som ska värna om vår arbetsmiljö – har skapat ett stort arbetsmiljö-
problem.
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Kapitel 6
Förändringsarbetet påbörjas med skandalisering av Feken

FAKTA:

• Bristande förståelse i teori och praktik om styrning och ledning av landets största
kunskapsorganisation.

• Bristande ledarskap under förändringsarbetet.

• Föråldrad människosyn.

UNDERLAG:

• Dokumentering och synliggörandet av den ledningsstil
ni har praktiserat på Feken.

• Oförmågan att hantera de förändringsprocesser som tvångsförvaltningen orsakar.

• Oförmågan att koppla ihop arbetssättet med de processer som visar att ni säger
en sak och gör något helt annat. Opålitlighet i ord och handling och skandalisering av
vår verksamhet.

Är det frågan om ett verkligt förändringsarbete med syfte att förbättra Fekens verksamhet
eller är det frågan om något annat? Vad vill tvångsförvaltaren och överheten åstadkomma
med alla förändringsprojekt de initierar? För att få svar på frågorna görs en organisationstest
och analys. Förändringsprocessen, som blir mer och mer en nedmonteringsprocess, sköts
illa. Turerna i processen är inkonsekventa. Problem ska lösas innan man ens är överens
om vad problemet är. Man angriper symptom. Inga demokratiska dialoger förekommer.
Allt är dikterat av överheten. Inget händer.
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I stort sett allt som kan göras fel i en förändringsprocess görs också fel av rektor och
tvångsförvaltaren. Kan det vara så att det inte fanns något som helst behov att förändra
något utan motivet var bara att skandalisera Feken? Skandalisera så att det skulle vara
lättare att montera ner en stark och välfungerande institution. Överheten behövde en
fjäder i hatten för ”effektiv ledning av landets största företagsekonomiska institution”
eller politiker behövde en fjäder i hatten för visad ”handlingskraft”. Eller är national-
ekonomerna störda över dess eget ämnes tillbakagång och företagsekonomins frammarsch?
Vill de ta över?

Om förändringsarbete på institutionen
Det finns olika sätt att se på det som händer i en organisation. Det sätt på vilket arbetet organiseras,
det sätt på vilket makt används och beslut fattas är exempel på aktiviteter i en organisation som
studeras av organisationsforskare. Så också motreaktioner på förändring, kriser, konflikter och
ifrågasättande av ledningens sätt att leda arbetet. Organisationsforskare anser att ledare som har
alltför snäva referensramar kan få svårt att leda en organisation. Den syn man har på organisationen
och den syn man har på människor är därför viktiga frågor att analysera när en organisation och
dess sätt att handla ska beskrivas. Organisationsteorier hjälper oss att förstå hur en organisation
fungerar och vad dess drivkrafter är. De hjälper oss också att förstå hur medlemmarna i en
organisation tänker och i vilka olika banor de kan agera. Till exempel kan konflikter ha många
olika betydelser beroende från vilket perspektiv frågan studeras.

Hur man ser på människor i en organisation är en central fråga i alla organisationsteorier. Män-
niskosynen påverkar andra områden – allt från hur beslutsprocesser genomförs till hur organi-
sationens kultur tar form. Vilken människosyn, och syn på organisationen, har de ledare som
nu styr Feken? Arbetar de för institutionens bästa eller för att förstärka sin egen maktposition i
universitets hierarki? Genom att byta perspektiv och se i vilken kultur och maktsfär handlingar
genomförs kan man också se spår av aktörernas människosyn och motiv. Hur fungerar förvalt-
ningen av universitetets största institution, Feken?

Vilket synsätt styr handlingarna?
Enligt det strukturella synsättet präglas organisationen av auktoritetstänkande och strikt ordning.
Strikt arbetsledning behövs för att leda en hierarkisk organisation. Människosynen följer
McGregors X-teori. Människan är lat och för att han/hon ska arbeta behövs kontroll. Auktoritärt
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ledarskap krävs för att få hierarkin att fungera. Distansering mellan ledare och anställda sker
med stöd av byråkratiska rutiner och en hierarkisk organisationsform.

Personalperspektivet kännetecknas av att organisationen existerar primärt för att tjäna medlemmars
mänskliga behov. Organisationen, och människorna i den, har ett gott förhållande till varandra.
Scheins (1994) syn på människan som en social och självförverkligande varelse är en bärande idé
i detta synsätt. Ledningen får då rollen som ”coach”, som ska motivera och träna människor till
utvecklande handlingar.

Företrädare för det politiska perspektivet poängterar maktkamp och konflikter. Ledningen
manipulerar och försöker styra sina anställda samtidigt som de ges möjlighet att säga sin mening.
Ledningen skapar arenor för att vädra konflikter och på så sätt stabilisera sin makt. En grupp
som är i konflikt är lätt att styra. Söndra och härska sker i samma medeltida anda som i
Macchiavellis värld.

Det symboliska synsättet utgår från händelser som tolkas och ges värde av symbolhandlingar
med betydelse. Processer genomförs för själva processens skull och inte för det resultat som
förväntas av processen. Medlemmarna i organisationen utvecklar symboler och gemensamma
värden som hjälper medlemmarna att känna sig betydelsefulla. Den organisation som byggs
upp av symboler och värden är en unik organisation. Det unika gör att organisationsuppbyggarna
stannar kvar och arbetar för ”sin” organisation.

Mikael Sterner (2001) studerade det psykologiska kontraktet och organisationen och det är
från hans arbete jag har hämtat följande sammanställning av händelser i organisationen och
klassificering av dessa efter organisationssynsättet. Modellen är en grov förenkling av organi-
sationen, men fungerar ändå väl som en första sorteringsmodell. Jag har testat händelseförloppet
på Feken med hjälp av frågor i Sterners modell. En grov skattning av vilket organisationssynsätt
som gäller kan göras med enkla frågor som ”stämmer för organisationen hos oss” och ”stämmer
inte alls hos oss”. Gränsfallen hamnar under ”både och”. Efter testet fann jag mest ja-svar under
det strukturella perspektivet och under det politiska perspektivet. Mest nej-svar fanns under
personalperspektivet följt av det symboliska perspektivet.
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Exempel på situationsanpassning av synsätten. Sammanställt efter Mikael Sterners analysmodell
i, ”Det psykologiska kontraktet och organisationen”, 2001.

= min upplevelse av situationen på Feken under tvångsförvaltningen.



55

I följande redogörelse av händelser som beskrivs ur olika perspektiv har jag samlat information
från Fekens förändringsprocess för att närmare studera den. Syftet med redovisningen är att
söka mönster som hjälper läsaren att förstå händelserna och deras bakomliggande styrkraft.

Strategisk planering
Det fanns inget utrymme för en dialog om Fekens mål när tvångsförvaltaren redogjorde för
institutionens framtid. Målet var redan bestämt och löd ”få ekonomin i balans”. Min och
andras efterlysning av en strategi kunde inte uppfyllas av ledningen eftersom det helt enkelt inte
fanns någon strategi. Mötet i augusti och senare möten var inte möten för att skapa delaktighet
och engagemang utan demonstrationer i simpel maktutövning.

På augustimötet gav tvångsförvaltaren information om kommande aktiviteter, vilket också kan
beskrivas som information om på vilka arenor besluten fattas och var maktutövningen sker.
Maktens symbol, tvångsförvaltaren, hade placerat sig i en struktur som hos oss var reserverad
för trevlig samvaro i början av terminen. Att komma med alla dessa negativa budskap var ett
klavertramp i vår augustiritual.

Tvångsförvaltarens utanförskap understryktes av hans svårigheter att smälta in i vår miljö. Inte
ens OH-bilderna klarade han, muttrade åhörarna. Vad ska det bli av en sån hos oss, sa andra.
Han var inte välkommen. Fast kan en tvångsförvaltare någonsin bli välkommen som ledare?
Borde han inte ha tänkt på det före mötet med oss? Varför svek dekanus, universitetsdirektören
och rektorn tvångsförvaltaren och lämnade honom helt ensam med oss? Är det frågan om
maktens övermod eller okunskap? Borde strategin för det som tvångsförvaltaren skulle
åstadkomma hos oss ha redovisats av de som styrde processen, dvs. dekanus, rektor och univer-
sitetsdirektör?

Beslut
Vad är egentligen ”rationella sekvenser” och ”rätt beslut”? Det är frågor som jag har reflekterat
en hel del över under den här processen. Som ekonom är jag van att lita på ekonomiska rapporter,
som är framställda enligt god redovisningssed. När dessa redovisningar ena månaden påstås visa
ett kapitalunderskott på 70, sedan på 50 och till slut på 17 miljoner, försvinner deras trovärdighet.
Det är också omöjligt att känna förtroende för budbärare som kommer med så varierande
siffror.
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Underskottet enligt rektorn och tvågsförvaltaren:

Rektorn går ut i pressen
23.11.2004
Underskott: 70 milj.kr.

Tvångsförvaltaren i veckobreven till all personal på Feken under hösten 2004
Underskott: 70 milj.kr., 20 milj.kr., 32 milj.kr., 50 milj.kr, 17 milj.kr.

Detta beslutsunderlag, dessa siffror, ifrågasattes redan på första mötet med universitetsledningen.
De felaktiga redovisningarna har visserligen skapat engagemang hos oss företagsekonomer men
inte i form av ökad delaktighet. Vi har varit tvungna att kontrollera varenda siffra som kommit
från tvångsförvaltaren eftersom många av hans redovisningar varit vilseledande. Normalt brukar
en redovisningskunnig ekonom inte ha några större problem att erkänna misstag om något har
blivit fel. Vi har nu hamnat i en situation där det till massmedia, internt till styrelsen och till
rektor distribueras ekonomiskt beslutsunderlag som inte håller måttet. Tvångsförvaltaren, som
bidrar med en del av dessa feltolkningar, håller fast vid dessa och kan inte medge att siffrorna
inte stämmer.

Den slutsats jag tvingas dra av detta är att man helt saknar förmåga att förstå eller att siffrorna
enbart används som maktmedel för att motarbeta Feken och motivera behovet av tvångsförvalt-
ning. Om man inte förstår visar det på att de ledande spelarna har passerat sin inkompetensnivå.
Prestigeförlusten för styrelseordföranden, rektor, universitetsdirektören, dekanus, och tvångs-
förvaltaren skulle naturligtvis vara obehaglig men inte förödande. Den glöms bort efter en tid.
Men nu får institutionen, Feken, skadas hellre än att dessa män erkänner att de inte har förstått
och därför har tolkat siffrorna fel.

För mig är den här sortens tjurskallighet något jag inte förstår. Alla gör fel någon gång – och
kanske även många fel. Det är till och med tillåtet, säger Nokias framgångsrike VD Jorma
Ollila. Med på ett villkor: man ska lära av sina fel och inte göra om dem. Under mina tjugo år
som lärare i företagsekonomi har jag både i Sverige och Finland undervisat många VD:ar och
linjechefer i affärsekonomi. Ibland på öppna kurser för all personal och ibland som privatlärare
för VD:n. Om det är något som kräver mod i undervisningssammanhang är det att i sin egen
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grupp och inför alla kunna erkänna att man är okunnig och behöver uppdatera sina kunskaper.
Sådant tycker jag är stort och hedervärt. Att försöka förändra en verksamhet på falska besluts-
underlag kommer aldrig att gå. Och absolut inte på en företagsekonomisk institution. Sedan
må rektor i pressen tycka vad han vill om våra räknekunskaper. Det är sådana klumpigheter som
gör att man förtjänar att botaniker Bremer i folkmun bli kallad Blomsterkung och inte rektor.
Smekmånaden som ny hög chef tar snabbt slut om man inte respekterar sina medarbetares
kompetens. Det är regel nummer ett för en ledare i en kunskapsorganisation. Respektera dina
medarbetare annars blir de dina motarbetare och du riskerar ditt ledarskap.

Omorganisation
Prefektbytet har vuxit vecka för vecka till en stor omorganisation av Feken. Hela den gamla
organisationen ska frångås och arbetet ska organiseras på ett nytt sätt. Personalen har formellt
getts möjlighet att reagera på tvångsförvaltarens organisationsförslag. Det har dock inte varit
möjligt att förändra rollerna och arbetsuppgifterna i vår egen takt och på vårt eget sätt utan vi
har tvingats att sitta vid ett av rektor, dekanus och universitetsdirektören dukat bord. Några
som under tvångsförvaltningen har fått bättre tjänster har tagit plats, andra avvaktar situationen.
Många vill inte ens sitta vid skandalbordet. Det har inte varit någon diskussion om personalens
behov och önskemål. Hela omorganisationen kännetecknas av tvångsförvaltarens strävan att
samla all makt till sig och till honom lojala underchefer. Den kännetecknas också av en övertro
på byråkratiska papperslösningar där allt inordnas i tydliga rutor och allt kontrolleras. Kreativa
kunskapsorganisationer som ständigt är stadda i förändring fungerar inte så.

Utvärdering
Inte oväntat har just frågorna om kontroll av prestationer och styrning av resurser varit två
viktiga frågor i förändringsprocessen. Det har fattats beslut om arbetstider, bemanning, ned-
sättning av undervisningsskyldighet vid forskning, principer för beslut om kursutbud m.m.

Mångsidigheten, kreativiteten – och arbetsglädjen – har reglerats bort. Feken, denna mångsidiga,
glada och nyfikna institution är på väg att bli strömlinjeformad och anorektisk – och därmed
inte bara tråkig utan också hämmad i arbetet att utveckla vårt ämne. Allt detta direkt efter
regelboken om hur beslutsfattare med ett strukturellt synsätt på organisationen handlar. Stödjande
processer som skulle hjälpa kunskapsarbetare att växa och utvecklas, saknas. Möjligheten att
utöva makt kanske för med sig tron att man kan beordra en akademisk organisation att utvecklas.
Att forskningen administrativt kan styras att producera mer och av högre kvalitet.
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Konflikt
Målet att ”få ekonomin i balans” har överlåtits till underchefer. Dessa har delegerats makt och
stöd av tvångsförvaltaren. Att denna makt också används är uppenbart, berättar unga kollegor.
En underchef tar först itu med att rensa bort icke lojala gruppmedlemmar. De som har kritiserat
tvångsförvaltningen och utnämningarna hotas att få lämna sina arbeten. Mycket lättvindigt
viner maktens piska och pekar mot ytterdörren. Att den hålls i en hand som inte är mogen för
detta maktmedel är ingen tröst för den som får gå.

Innan jag kom till universitet arbetade
jag på en statlig myndighet och hade
personalansvar. En av de första dagarna
på mitt nya jobb fick jag den här bil-
den av en arbetskamrat.

Ibland när jag tittar på nollan och på
hans eller hennes mödosamma väg för
att bli en stor chef, en aktad professor,
en duktig lärare kommer tanken att
vägen att bli stor är så besvärlig att man
inte orkar ställa upp för andra efter
det att man själv uppnått denna stor-
het. Jag har haft förmånen att få
umgås med kvinnor och män på
Stockholms universitet som generöst
har delat med sig av sin storhet. På
sätt och vis har det varit en lång ut-
bildning i hur man själv ska vara mot
sina studenter. Jag frågar mig själv om
vi har dessa personer att se upp till i
framtiden på universitetet. Tar den här
typen av tvångsförvaltning och skandal
död på all storhet? Blir det bara små
tomma nollor kvar?
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Konflikter är inte skadliga alls, påstår företrädare för postmodern organisationsteori. Lite kon-
flikter då och då ökar organisationens hälsa och utvecklar verksamheten. Forskare uppmanar
medlemmar i en organisation att möta sina konflikter och reda ut missförstånd. De konflikter
som har uppkommit under vår tvångsförvaltning har inte tillåtits ”leva ut” utan frågorna har
tigits ihjäl. Ingen i ledningen vill ta tag i våra nödrop. Vi får tillbaka intetsägande meddelanden
med innehållet ”gör som tvångsförvaltaren säger”, ”var snälla och samarbeta” och ”gräv ner
yxan”.

Det har skrivits många ledarskapsböcker om lojalitet och om hur viktigt det är att anställda är
lojala mot sin ledning, kunder, företagets intressenter m.m. Lojalitet verkar gå i en enda riktning:
nerifrån och uppåt. Finns det ingen lojalitet som riktas från ledningen till medarbetarna, frågar
jag mig efter alla dessa ensidiga beskrivningar. Ska inte ledningen vara lojal mot sina medarbetare,
och ta ansvar för de beslut som berör människorna i deras organisation? Hur ska man kunna
vara lojal när ledningen med sitt sätt att handla skapar en skandal som drabbar hela organisationen
och dess intressenter? Kan man säga upp sin lojalitet på samma sätt som ledningen säger upp en
prefekt? Visar styrelsen, rektorn, universitetsdirektören och dekanus lojalitet mot sina anställda
genom att göra sig oanträffbara och osynliga i denna skandal? Vem är de lojala mot med sitt sätt
att hantera denna skandal?

Att utveckla makt genom att förhandla och manipulera andra är kännetecknande för aktiviteter
i det politiska organisationsperspektivet. Flera kollegor har berättat hur de blev ”nyttiga” i tvångs-
förvaltningens första inledande fas, och hur de skulle medverka för att lämna information.
Efter kartläggningsfasen ändrades förutsättningarna och det var inte mer frågan om någon sam-
verkan. Besvikelsen att ha blivit lurad till en relation och sedan nonchalerad har gjort att några
av dessa gruppansvariga överväger att inte ställa upp som ledare.

I kunskapsorganisationer spelar relationer och hur de definieras en viktig roll. De nätverk som
byggs mellan kollegor och externa intressenter vilar på dessa väl definierade relationer. Att ha väl
definierade relationer med dem man vill umgås med är en annan regel i kunskapsorganisationen.

Tvångsförvaltaren skriver i regelboken och förstår inte att bygga upp en relation med oss på
institutionen. Dekanus, Eskil Wadensjö, specialiserad på socialt arbete, och som sägs ligga bakom
händelserna tar inte heller ansvar för brutna relationer. Han är som vanligt anonym och osynlig.
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Det är i kriser, konflikter och skandaler som ledarskapet prövas. En vanlig universitetslektor
med 30–35 000 kronor i månadslön förväntas ha doktorerat, vara docent och kunna sitt ämne
så väl att han eller hon kan handleda nya doktorander. Nyexaminerade doktorer börjar sin
akademiska karriär med en lön som ligger på ca 25 000 kronor, dvs. ungefär samma ingångslön
som nyexaminerade ekonomer får i näringslivet. Professorers löner ligger kring 40–50 000
kronor. Dekanus och rektor har också doktorerat och är professorskompetenta, dvs. lönen
borde ligga på mellan 40 och 50 000 kr per månad. Universitetsdirektör har 68 000 kr i månads-
lön, dekanus 53 250 kr i och rektor 77 000 kronor enligt universitetets senaste verksamhets-
berättelse. För styrelsearbetet arvoderas styrelseordförande med 66 000 kr/år och ledamöterna
med 40 000 kr/år. Det vill säga dubbelt så mycket som en vanlig på institutionen undervisande
akademiker. Den dubbla lönen motiveras bl.a. av ledarskapsansvaret. När nu detta ledarskaps-
ansvar efterfrågas tycks lönen inte ha motiverat vare sig dekanus, rektorn eller universitetsdirektören
att vidta några åtgärder för att lösa de konflikter som deras bristande ledningsförmåga har
åstadkommit. Den enda som har agerat är personaldirektören som snabbt – mitt i det kaos som
rådde på institutionen – skickade årets kriterier för lönesättning. Någon annan hjälp har vi inte
fått från personalavdelningen.

Den svåra konsten att formulera mål för verksamheten
Lars Wiberg delade med mig priset för årets PA-bok år 2000. Lars bok heter ”Visioner – ett
ledningsinstrument för lärsamhället”. Han beskriver vägen från vision till mål och målets
genomförande. Stegen, hämtade hos Jones och Kahanet (1995), i denna process är som följer.

■ ”Se till att visionen är enkel, inte nödvändigtvis kort, men enkel. Besvara först frågan:
”Vad vill jag berätta för andra om vad vår verksamhet syftar till?” Därefter ska de faktorer
beskrivas som gör det möjligt att förverkliga det vi ska åstadkomma.”

På Feken tycks visionen nu bestå i att ”få ekonomin i balans”. Kahns vision var att göra Feken
till ett internationellt respekterat EQUIS-universitet med många kontaktmöjligheter för stu-
denterna så att dessa skulle kunna skaffa sig bästa möjliga företagsekonomiska utbildning. Kastet
från en uppbyggarvision till en administrativ byråkratvision har skett på kort tid och är en av
orsakerna till att tvångsförvaltningen inte kan accepteras. Visioner i en kunskapsorganisation
kan inte bytas ut som strumpor.
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■ ”Låt alla vara med och lämna synpunkter. En vision är inte en produkt av kompromisser
i ett kollektiv. En person eller en ledningsgrupp svarar för viljeinriktningen, men innan
man fastställer den, ska man ta till vara synpunkter från alla som berörs, dvs. i första hand
alla medarbetare. Förmedla visionen genom så många kanaler som möjligt, gör den synlig
och se till att alla inte bara tagit del av den utan också använder den. Visionen ska vara ett
praktiskt verktyg som ska användas, därför ska man göra det möjligt för alla att ansvara
för att den hålls vid liv.”

Den viktiga förankringsprocessen saknas helt på Feken. Det är naturligt eftersom det inte fanns
någon ordentlig vision för verksamheten utan enbart ett ensidigt besparings- och nedmonte-
ringsmål.

Universitetet som är en stor kunskapsorganisation har säkert resurser för att stödja chefer som
placeras på institutioner för att utveckla verksamheter. Kunskaper finns i form av forskning,
läroböcker och lärare. Att de används så dåligt är anmärkningsvärt. Flera av de ekonomie doktorer
som disputerat med avhandlingar på för Feken nu aktuella ämnen har erbjudit sin hjälp. De har
alla avvisats.

Vad är det som gör att människor som kan ett ämnesområde, sitt eget forskningsområde, tror
att de behärskar alla ämnen? Detta fenomen möter jag ofta inte bara på universitetet utan också
i andra kunskapsintensiva organisationer, som t.ex. sjukvården. Är det dålig insikt om den egna
förmågan eller bristande respekt för andras ämneskunskaper som gör att man blir ”allkunnig”
utan att kunna något alls om ”allt”. Är det kanske makten och osårbarheten som byggs upp på
detta sätt? Att veta allt, men ändå inget.

Ord och ton i samklang
Ordval och ton ska spegla stämningen i organisationen och den stämning man vill utveckla och
stödja. Med fel ordval och än värre fel ton tar utvecklingsviljan snabbt slut. En direktör som
ryter till sina medarbetare att han ska tilltalas respektfullt förtjänar naturligtvis ingen respekt.

Jag har läst igenom de senaste årens styrelseprotokoll från samhällsvetenskapliga fakultetens
möten. Från förra årets protokoll hittade jag uttryck som jag upplever är störande i en akademisk
organisation. Det är helt enkelt inte värdigt att använda fel ton i ett justerat styrelseprotokoll.
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Dekanus hade krävt förklaringar av Sikander till budgetsöverskridanden på Feken. Sikander
hade svarat och förklarat. I protokollet står det efter Sikanders förklaring inom parentes chic.
Chic betyder stilfull, modern, piffig enligt ordboken. Tyckte personerna som skrev och justerade
protokollet att det var ”piffigt” med Sikanders svar? Eller används ordet chic för att beundra
stilfullheten i Sikanders svar? Kanske var protokollskivarnas behov att trakassera Sikander Khan
så stort att man inte förmådde hålla språket under kontroll. Jag tycker att när administratörer
och ledare börjar tycka att huvudverksamheten är chic borde det omedelbart leda till något som
säger klick i huvudet. De borde fråga sig vad deras samhällsuppdrag är och för vem de arbetar.

Kunskapsarbetare stannar kvar i sin organisation bara så länge det finns en värdegemenskap och
en vision som överensstämmer med de egna värderingarna. I stället för den vägledning som
styrning och kontroll skulle kunna ge i en vanlig organisationsstruktur, tar visionen över och
fungerar strukturerande. I en vision som ”ekonomin i balans” saknas all vägledning. Möjligen är
den disciplinerande, men inte en vision för en kunskapsorganisation som vill utveckla sig.

Om målen inte är definierade och förankrade, skriver Lars Wiberg, kan organisationen drabbas
av en sjuka som går under namnet BOHICA (bend over here it comes again), eller ledningen tar
initiativ till förändringar som inte leder till något resultat. Det blir bara rundgång, problemen
skyfflas vidare utan att lösas. Det är just detta som enligt erfarna organisationsforskare och
professorer nu drabbat Feken. De ser att all den exercis som nu genomförs inte kommer att leda
till något så länge inte alla på institutionen delar utvecklingsmålen. När exercisen är över kommer
man att falla tillbaka till ett sämre läge än tidigare. Överhetens kupp gör att vi riskerar vår
EQUIS-ackreditering.

Kommunikation för gemensamma problembilder
Hur det kommer att fungera kan organisationsteorier ge en fingervisning om redan nu. I ett
politiskt organisationsperspektiv ska individer och grupper ges möjligheter att definiera sina mål.
Efter det att målen fastställts ska kriterier för måluppfyllelse fastställas. Eftersom det råder
osäkerhet om vems siffror som är rätt eller fel har allt detta arbete förskjutits. Utan mål och
kriterier för måluppfyllelse går det inte heller att mäta verksamhetens effektivitet. Just nu saknar
vi dessa effektivitetskriterier. Det saknas en väl förankrad vision för verksamheten, och dialogen
om verksamhetens inriktning är ofullständig. Strategin är på villovägar, som hela tvångsför-
valtningen.
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En kollega skriver; ”För mig är det en excersis i maktlöshet. /…/ En patetisk one man show.
Egentligen är det bara en sak jag skulle önska, en dialog om framtiden.”

Enligt det strukturella perspektivet ska i organisationer fakta och information förmedlas som
beslutsstöd. Att faktaredovisningar verkligen är redovisning av verifierbara siffror är en princip
som är mer betydelsefull för oss företagsekonomer än för många andra ämnesföreträdare. En
kunskapsorganisation hålls ihop av respekten för fakta och av respekten för medlemmar med
ämneskunskap. På Feken saknar vi just nu båda dessa former av respekt. Det finns ingen ge-
mensam bild av det problem som ska lösas med tvångsförvaltning. Siffrorna som har redovisats
av rektorn, dekanus och tvångsförvaltaren saknar relevans. Att dessutom använda dessa bristfälliga
uppgifter utan att rätta till felaktigheterna i dem är ett tecken på nonchalans mot ämnet och
dess företrädare. Just denna nonchalans mot ämnet företagsekonomi, och redovisning i synnerhet,
har retat upp inte bara personalen utan även studenterna. De har krävt att rektorn och tvångs-
förvaltaren rättar till sina skandalösa uttalanden. Utan resultat.

Personalperspektivet, i vilken informationsutbyte och förståelse för varandras känslor och behov
får utrymme, har man inte tagit hänsyn till i vår förändring. Om man inte har tyckt som
ledningen är det ledningens sanning som har gällt. Breven till chefer på tre nivåer i vår hierarki
visar tydligt hur lite en enskild anställds nödrop betyder. Att inte ta studenternas ilska och
besvikelse över skandalisering av deras lärosäte och efterföljande nedvärdering av deras betyg på
allvar är ett stort misstag. Klarar inte vår ledning att hantera känslor, undrar studenterna. De
undrar också vad de ska svara på alla illvilliga påståenden om att de inte är räknekunniga. Deras
lärare påstås ju inte vara det och hur skulle de då kunna vara klokare? Många invandrarstudenter
som redan i början av sitt sökande efter arbete hamnar i en klass för sig är mycket besvikna på
den oförtjänta nedgraderingen av deras kompetens. Rektorn är skyldig oss en ursäkt för sina
klantiga uttalanden, säger mycket arga studenter som jag har mött på magister- och kandidatkurser.
Inte ens en vädjan att rätta till det som räddas kan får gehör.

Ett önskemål och ett förväntat svar – jag gör inget
En professor på Feken skriver till tvångsförvaltaren: ”Jag skulle önska att du söker påverka
rektorn att ta tillbaka sitt påstående i DN att ’de kunde helt enkelt inte klara av att sköta sin
ekonomi...’ Att gå ut med en dementi eller dylikt. Situationen börjar bli ohållbar när kollegor
(värst från andra universitet), vänner och partner som stöttar mina studenter vill ha fakta. Man
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får skämmas och lojaliteten ställs på stora prov. Jag har fått telefonsamtal från Volvo, IKEA,
Bonniers, samt andra som vi träffar, under de senaste dygnen. De har uttryckt sin förvåning
över rektorns uttryckssätt som ledare och de undrar om vi är konkursmässiga. Oavsett vad som
hänt på Feken så formulerar man sig inte som Bremer gjorde. Detta är troligen allvarligare än du
tror, varför jag behöver besked om dina åtgärder.”

Och tvångsförvaltaren svarar :
...
”Jag håller med om att man externt ska säga ’vi’ och inte ’de’ om den egna organisationen. Jag
vet ju inte hur dialogen mellan journalisten och rektorn gick till, men om han redogjorde för
turerna mellan fakulteten/rektor och institutionen så är det väl enklast att säga vi och dom, och
det var väl det som journalisten tog.
....
Jag kommer inte att göra någonting uppåt i denna sak mot bakgrund av ovanstående och därför
att jag inte ser att vi har något att vinna på att anstränga våra relationer ytterligare med rektor
och på att käbbla offentligt om detta.
...
Hälsningar Harry.”

Att påverka och manipulera organisationsmedlemmar är typiskt för det politiska organisations-
perspektivet. Ledningen kan använda sina kanaler för att förmedla en bild av ”den lyckliga
familjen/organisationen” som är på personalfest. Att det inte är frågan om mer än ett tjugotal
personer ser inte läsaren. Manipulation är också sådant som inte publiceras så att informationen
kommer all personal till kännedom. Ledningen väljer att ”mörka” vissa budskap. Veckobreven,
som tvångsförvaltaren skriver till personalen på Feken, är ett exempel på manipulativ information.

I veckobreven tas inte upp något som är negativt för tvångsförvaltaren. Enbart positiva bilder
förmedlas. Han ger sken av att förändringen går enligt förutbestämda planer även då problem
med dålig publicitet, risken att hamna i arbetsdomstol på grund av MBL-brott, mobbning/
trakasseri av Kahn och annat hopar sig.

Personaltidningen är också en intressant kanal att granska. Sällan har innehållet i tidningen varit
så torftigt som under tvångsförvaltningen. Ansvariga för tidningen gör ett bra jobb som alltid,
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men ingen känner sig engagerad att bidra med upplyftande texter till personaltidningen. Samma
torftighet kännetecknar texterna på hemsidan. Det är enbart administrativa meddelanden till
studenter som förmedlas.

Organisationen verkar ligga på sparlåga. Var finns de upphöjande debatterna, diskussionerna i
vårt ämne och spännande forskningsrapporterna? Förr i tiden kunde man läsa spännande berättelser
från forskningsmöten, från resor och möten med intressanta kollegor. Inget sådant syns i dag.
Den andliga torftigheten lyser igenom och skvallrar om tristessen på institutionen. Hur lång tid
tar det innan vi börjar berätta historier för varandra?

Vad gör professorerna? Varför skriver inte professorerna något? Vill de inte? Eller är de för
tvångsförvaltningen? Jag tänker med stor saknad på mina ”gamla” professorer på Feken. Jag är
säker på att de hade agerat och stått i främsta ledet för att försvara Fekens intressen. Paulson
Frenckner, vår legendariske första professor på Feken, hade aldrig låtit sig tystas av någon tvångs-
förvaltare eller nyutnämnd rektor. Förstår våra nuvarande professorer vilket arv de är tillsatta att
förvalta? Var finns respekten för detta arv och stolthet över de generationers arbete som har
byggt upp institutionen och dess anseende?

Vi har i Sverige Nordens lägsta lärarlöner och likaså professorslöner. Även andra förmåner, som
till exempel tid för egen forskning, är snålt tilltagna. Jag frågar om det är tjänsteställningen att
vara professor på Stockholms universitet eller lönen på 40–50 000 kr som motiverar denna
pinsamma tysthet under skandalen? Jag hoppas att svaret inte är att det är pengarna eller anställ-
ningstryggheten som motiverar tystheten utan andra mer värdiga skäl.

Möten med många meningar
Mötena i organisationen, sett ur det strukturella perspektivet, är formella och beslutsprocesserna
står i fokus för mötena. I och med tvångsförvaltningen ändrades stilen på Feken till en mer
formell. Det verkar som många anpassar sig till tvångsförvaltarstilen. Det är kostym och sten-
ansikte som nu gäller.

När dekanus och rektor klagar över att vi inte forskar tillräckligt mycket undrar jag ibland hur
naiva de kan vara. Tror de verkligen att all vår forskning går genom universitetets kanaler när
universitetet inte gör något för att bemanna forskningsorganisationerna med människor som är
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balanserade och har vett att uppföra sig som akademiker. När man klagar över att vi inte ha
forskat tillräckligt, att det är för få forskningsprojekt på Feken, har man nog inte alls förstått att
i den officiella redovisningen av forskningsprojekt finns enbart med de projekt som forskarna
har velat redovisa under institutionens meritlista. Det finns flera stora akademiskt meriterande
forskningsprojekt som inte alls redovisas under Fekens utfall eftersom forskarna upplever att
institutionen inte alls är intresserad av deras forskning. När institutionen inte har haft möjlighet
att tillhandahålla de elementära materiella resurserna för forskningen, arbetsrum och datorer,
finns det ingen orsak att redovisa forskningsprojekten på universitetet. Till elementära resurser
räknas också ledarskap. När det inte fungerar, avstår också forskarna att visa vad de presterar.
Forskningen och dess resultat är synliga utanför universitetet, men fångas inte upp internt.

Forskningsmiljön och organisationskulturen där projekten genomförs är viktiga att förstå om
man vill satsa på ökad forskning. Med bättre kvalitet på dialogen, värdeutveckling som gör alla
delaktiga och satsningar på ledarskap kan mycket av den forskning som redan finns göras synlig
på institutionen. Den nuvarande linjen – hård disciplinering och styrning, som införts med
tvångsförvaltningen – kommer att leda till ännu större osynliggörande av forskningsprojekten,
befarar jag. Kahns ambitioner att, trots ständiga problem med alltför höga lokalkostnader, ge
oss tid att forska på ett sätt som värnade om vår akademiska frihet var hedervärda. Sådant
förstår man ofta först efter det att möjligheten är borttagen.

Hur kan de vara så dumma att de tror att vi går med våra forskningsprojekt, som redan är
godkända av internationella forskningsorganisationer, och låter projekten prövas av personer
som inte har vårt förtroende, säger kollegor. Det kommer inte heller att fungera att dessa personer
tilldelar befrielse från undervisningsskyldigheter på godtyckliga grunder. Det hade varit betydligt
enklare att fastställa kriterierna för nedsättning av undervisningsskyldighet och acceptera alla
projekt som har granskats av externa forskningsbedömare. Den interna granskningen är alltid
godtycklig. Nu ska t.ex. forskningsstiftelsernas bedömningar bedömas en gång till av en liten
klick på institutionen. En klick som redan nu har hunnit samla fler ovänner än vänner genom
sitt stöd till tvångsförvaltningen.

Att tänka i bilder – hjälper det mitt i skandalen?
Det har varit ont om tillfällen att hylla Feken-kulturen. Vart tog den vägen? Vad händer med
oss utan de värden som gör att vi respekterar varandra och att vi vårdar vårt ämne? Är det kanske



67

Feken-kulturen som försatt oss i den här situationen? Var vi för stora, för yviga och för spretiga
för universitets strikta byråkratregelkultur.

Björn Molins två bilder om organisationen sätter i gång tankarna. ”Två målningar av Piet
Mondrian som bl.a. ansåg att tavlor var självständiga föremål, som (enligt min [Björns tolkning])
är fristående från det de avbildar. Ibland undrar jag om inte organisationsbilder – i varje fall
många av dem som jag sett – är fristående från de verkligheter de ska gestalta. Den vänstra
målningen kan sägas gestalta den mer slutna värld många organisationslösningar resulterar i.
Den högra målningen illustrerar en mer öppen organisationslösning.”

Vi har aldrig fått plats i dessa strikta fyrkanter. Det är kanske det som är felet med Feken. De
andra institutionerna lever i sina inrutade stängda fyrkanter med honnörsorden ordning och
reda. Vi har levt som de färgglada prickarna. Vid behov har man kunnat se ett flyktigt mönster.
Kanske en organisation. Nu ska vi omformas för att passa byråkratrutorna. Vill vi det?

I den vänstra lever regeltrogna byråkrater och i den högra ”katedralbyggare”. Bland ”katedralbyg-
gare” lever också entreprenörerna som Sven Hamrefors (2002, s 27) i boken ”Den uppmärksam-
ma organisationen – från Business Intelligence till Intelligent Business” redogör för. ”Överallt i sam-
hället finns det exempel på människor som får saker att hända, och alla dessa människor är entre-
prenörer. Östen Mäkitalo drog i gång mobiltelefoniutvecklingen på Televerket, Christina Naess ut-
vecklar verksamheten i Sollentuna kommun, Maria Eliza Manteca nyplanterar skog i Anderna och
på Stockholms universitet finns en prefekt på företagsekonomiska institutionen som heter Sikander
Khan. Han var den drivande kraften bakom företagsekonomiska institutionens flytt från Frescati till
Kräftriket. Alla dessa individer sysslar med entreprenörskap på olika områden i det globala samhället.”

Professor Evert Gummesson (2004, s 10) skriver i ”Many-to-many Marketing – från one-to-one
till many-to many i nätverksekonomins marknadsföring” om sin forskningsmiljö på Feken: ”Före-
tagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, eller Stockholm University School of
Business, som vi heter i vår strävan att positionera oss i det internationella nätverket av business
schools. Ekonomiskt pressad med förunderligt stor produktion. Högt till tak, pluralistisk miljö, ingen
falang har lyckats ta makten även om försök naturligtvis gjorts. Jämfört med business schools ute i
värden är vi gynnade. Miljön bland lärare och forskare i marknadsföring, Marknadsakademien
(MA) institutet Marknadsakademien (IMA) kännetecknas av mångfald och experimentlusta.”
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En arbetsmiljöfråga till kunskapsarbetare och alla andra som funderar över sin kreativa
arbetsmiljö. I vilken arbetsmiljö VILL du arbeta i? I vilken arbetsmiljö TVINGAS du
arbeta i? Vad kan du göra åt situationen?
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Källa: Björn Molins kulturbilder från ”Tänkeboken för chefer”, 2004.
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Kapitel 7
Maktutövning är motorn och medlet i skandalen

FAKTA:

• Maktfullkomlighet.

• Manipulativt beteende.

• Maktutövning i smyg och på ett oetiskt sätt.

UNDERLAG:

• Tvångsförvaltningen synliggör ledningens oförmåga att se sina felahandlingar och
dessas konsekvenser.

• Ert sätt att systematiskt lura ansvariga att lämna sina tjänster, att inte hålla
överenskommelser.

• Sättet att behandla den avsatte prefekten Sikander Khan, att arbeta efter
en hemlig agenda i syfte att få Feken på fall med en attack.

Maktbehovet kan ses på två sätt. Det positiva maktbehovet kopplas ihop med maktdriften,
som går ut på att använda makten så att man med den åstadkommer något gott för andra.
Då talar vi om ett socialiserat maktbehov. Det negativa maktbehovet beskrivs som ett
personifierat maktbehov, dvs. makten används för att göra makthavaren större och mer
betydelsefull. Det är ett egennyttigt maktbehov.
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Enkelt uttryckt: makt att göra något gott för alla, eller makt att bara vinna personliga
fördelar. Samhällsnyttigt eller bara egoistiskt. Det är inte bara individer som använder
makt i sina olika roller i organisationen utan maktanvändningen kan också vara organi-
satorisk.

Administrationen, ledningen, produktionen utövar således också makt genom att skapa
rutiner och strukturer för arbetet. Maktens språk och bilder är viktiga att reflektera över.

”Du får den information som de tror du vill ha.” Erfarna företagsledare granskar sin
ställning i organisationen och berättar om maktriskerna. En av de tydligaste är budbärares
foglighet att leverera sådan information som budbäraren tror ledaren vill ha. Ledaren kan
då riskera att få för mycket positiv information och de negativa frågorna undanhålls. Det
kan också vara så att budbäraren vinklar informationen och berättar bara det som han/
hon tror ledaren vill höra. Det finns tecken på att vår överhet har drabbats av dessa ”du får
den information som du vill ha budbärare” under tvångsförvaltningen.

Makten används för att förtala och stänga vägar
En kollega berättade hur hans forskningsprojekt avvecklades och hur näringslivets företrädare
ringde och undrade vad som pågick hos oss. Har vi blivit galna när vi lägger ner lysande projekt?
Överlägsna kommentarer som ”jag tror inte på hans förmåga” eller ”han är inte trovärdig” är
exempel på sätt att stänga vägen för en kollega. När ledare inte tror på sina anställdas projekt
utan uttalar sig på detta sätt är det katastrofalt för hela universitetets trovärdighet. Om inte vår
ledning, våra medarbetare och vi själva tror på oss – vem ska då göra det?

Vi har under denna förändringsprocess år 2004 lagt ned internationella projekt för närmare 30
miljoner kronor. Att resultaträkningen också har en intäktssida förefaller vara mindre intressant.
Vi ska spara pengar och få ”ekonomin i balans” och förlorar samtidigt viktiga forsknings- och
utbildningsuppdrag.

Ett annat flitigt använt sätt att utöva makt i en kunskapsorganisation är att isolera och utestänga
medarbetare. Inte så att man agerar själv utan man använder sig av vänner och vänners vänner,
som gör grovjobbet. Att Khan pressades till att inte delta i Kina-konferensen i Stockholm är
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exempel på ett sådant ansiktslöst maktutövande. Skäms de aldrig? Alla vet ju vilka krafter det
var som agerade i det dolda.

Samma maktutövning gäller för studenterna. I början av förändringsarbetet, när kritiska röster
började höras, skickades en förhållningsorder.

”Studentföreningar, andra än Föreningen Ekonomerna och Kvalitetsrådet, får inte informera
studenter på undervisningstid. Föreningen ekonomerna och Kvalitetsrådet är de föreningar,
genom vilka studenterna har inflytande enligt Högskoleförordningen och bör ges möjlighet att
kommunicera med studenterna i samband med undervisning, företrädesvis på rast eller efter
undervisningens slut.”

Eller i en rakare form. Tala inte med studenter om det som sker på institutionen. Gör ni det så
är det frågan om tjänstefel och ni riskerar era anställningar. Universitetet har jurister fick vi veta
av tvångsförvaltarens budbärare.

Dessa order och regler om hur saker och ting ska hanteras fyller snart en A-4 pärm, en samling
administrativa instruktioner, som under taylorismens gyllene år. Allt som riskerar att i ”lugn
och ro genomföra åtgärdsprogrammet” måste regleras, det måste påpekas att det är fel eller
elimineras. Vi har varit förskonade från den här typen av tayloristisk regelstyrning under Khans
tid. Nu förefaller det som om vi måste satsa ordentligt på administrativ regeltolkning. Det
förefaller som om detta förekommer inte enbart hos oss på Feken utan att även andra universitet
och högskolor är drabbade av samma byråkratisering. Högskoleverkets rapport ”Överlever den
akademiska friheten?” ger en intressant bild som visar att både friheten och forskningen är i fara
på grund av ökad byråkratisering.

Maktens språk tål inte dagsljuset och därför ska det synliggöras
Hur avskedas en medarbetare i en akademisk kunskapsorganisation? Snabbt, effektivt och utan
onödiga känslor eller hänsyn, är svaret. Organisationens trotjänare arbetar sju dagar i veckan och
då kan man få sitt avskedsmejl till lördagens eftermiddagskaffe med familjen. Att det i ledar-
skapsböcker har skrivits hyllmetervis om takt och ton vid avveckling gäller inte för oss. Vi har
egna regler som styrs av ”så snart som möjligt”-strategin.
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Från: Harry Flam
Skickat: lö 2004-12-11 15:06
Till: Sikander Khan
Kopia: Anna Greta Engvall; Carl Norrbom
Ämne: uppdrag och anställningsvillkor

Sikander!

För tydlighetens skull vill jag härmed sätta på pränt vad som gäller om dina uppdrag och
anställningsvillkor:

1. Fr om den 1 november har du inte längre uppdraget som ansvarig för IBA.
2. Fr om den 1 december har du inte längre uppdraget som ansvarig för uppdrags-

utbildningen BBA, EMBA och IEMBA.
3. Detta innebär att den nedsättning av undervisningsskyldigheten som gällt för dessa

uppdrag upphör fr o m respektive datum.
4. Detta innebär också att eventuella abonnemang på mobiltelefon och internetkoppling

kommer att sägas upp så snart som möjligt.
5. Om du inte som överenskommits inlämnat ditt parkeringstillstånd till Gunilla

uppmanar jag dig att göra det så snart som möjligt.
6. Om du har några andra förmåner eller liknande som är knutna till dina tidigare

uppdrag uppmanar jag dig att göra detta så snart som möjligt.
7. Som jag framförde vid vårt möte den 16 november uppmanas du att kontakta de

universitet och andra institutioner med vilka du förhandlat om uppdrag och med vilka
avtal inte slutits för att meddela dem att samarbete inte längre är aktuellt på grund av
”change of policy on our part.”

8. SABEC verksamhet annan än uppdragsutbildning är t v vilande. Detta innebär bl.a. att
inga överenskommelser för SABEC:s räkning som innebär ekonomiska förpliktelser får
träffas av dig. Uppdraget som ansvarig för SABEC medför inte någon nedsättning av
undervisningsskyldigheten eller annan kompensation.

I den mån Carl Norrbom anser sig behöva information och annan hjälp för att överta
ansvaret för uppdragsutbildningen uppmanar jag dig att bistå honom.

Hälsningar Harry Flam
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”Så snart som möjligt” och trefaldigt snabbt ska avvecklingen ske av den som lett institutionen
under närmare nio år, ständigt arbetat för att internationalisera Feken, kämpat för att få oss att
bli en av Europas främsta företagsekonomiska institutioner. Jag saknar ord att beskriva för-
nedringen.

Tänk om det gällde dig! Skulle du vilja bli avvecklad på detta sätt? Efter att du till institutionen
dragit in flera hundra miljoner i uppdragspengar är det frågan om din parkeringsplats och
mobiltelefon. Maktens yttersta symboler: en mobiltelefon och en parkeringsplats. När de ”så
snart som möjligt” har lämnats in är vi kvitt dig.

De nya, som har fått sina maktpositioner av tvångsförvaltaren, kan fundera över Khans avsked. Så
kommer de också att avskedas den dag de inte mer är till nytta i projektet ”få ekonomin i balans”.

Inte heller ska vi glömma Shrivjers (2002, s 109) råd till ”vinnaren” i boken ”How to be a rat:
The fine art of collusion and conspiracy”, som handlar om maktspel i organisationer. Om råttor i
en organisation ska jag berätta lite mer senare. Det var ju den nyblivna råttan som författaren
gav följande råd: ”Glöm inte att många utomstående tar illa vid sig om du sparkar den som
redan ligger. Människor i organisationen vet nog när kampen är över och det behövs inga fler
råttkonster. De skulle anklaga dig för grymhet och själviskhet, och skulle undvika dig ännu mer
och göra allt för att ifrågasätta din ställning. Det finns också en annan orsak till att du inte ska
fira dina segrar. Du skulle bara visa din råttaktighet som maktspelare. Sådant skulle skada din
image. Människorna skulle placera dig i råttornas kungliga svit. Du ska också lära dig att förlora
med stil. Du ska inte fälla tårar och klaga, om du förlorar en kamp. Om du förlorar ska du inte
skylla på styrelsen som inte gav dig befogenheter, inte på dina överordnade som inte gav dig
resurser eller på dina anställda som inte jobbade för dig. Har du inga bättre förklaringar till din
förlust – räkna med att alla betraktar dig som en dålig förlorare.”

Mina sympatier ligger naturligtvis på Sikander Khans sida och jag varken kan eller vill dölja min
upprördhet över dåligt – eller rättare sagt obefintligt – ledarskap. Överheten som gör så här gör
det i smyg i hopp om att ingen, möjligen bara Sikander Khans fru och barn, får se denna
förnedring. Att man utövar makt och tar äran av folk i smyg är riktigt råttaktigt. Att man
dessutom förnedrar oskyldiga människor är bara sådant som kloakråttor gör, enligt Shrivjers
terminologi.
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Maktens bilder både skrämmer och roar
Maktens bilder och komik hjälper oss att se det som inte fångas upp av siffrorna. Sagan om
tuppen och hönorna är ett bra exempel. Händelseförloppet i hönsgården tål att tänka på och
kan jämföras med det som sker på en akademisk arbetsplats. Sagorna slutar nästan alltid lyckligt.
Hönorna gick på kurs och lärde sig hur man sätter tuppen på plats. Tuppen blev också en
vinnare för han slapp hönorna och fick ägna sig åt det han gillade bäst; strukturer, ritningar, och
matematiska och geometriska ritövningar. Alla vann och händelseförloppet skulle kunna beskrivas
som en positiv utvecklingsprocess. Det sägs att humor är förädlad klokskap. De populära
djursagorna kan hjälpa läsaren att se sig själv och en situation i ett nytt ljus.

Förr i världen var människor rädda för vargar. De gick
på vargjakt. För att skrämma bort den farliga vargen
målade de upp grymma, fula ansikten och vapen på tyg-
lappar. När tyglapparna fästes ihop i en kedja och folk
gick och viftade med dem såg det ut som om det var
många människor som var på vargjakt.

Bilderna skulle lura vargen att tro att det var en stor
armé väpnade och farliga människor. Och vad gjorde
vargen? Jo, den satt i skogens trygga skydd och tänkte –
om vargar kan tänka – vilka dumma jävlar människorna
är som går runt med tygbitar och skriker i skogen. Dess-
utom är de ju så fulla och tokiga att de aldrig skulle
hitta mig. De dumma jägarna!, tänkte vargen och skrat-
tade för sig själv.

I en akademisk organisation fungerar tjänstetillsättning, indragning av tjänster, forskningsmedel
och bedömning av meriter som en varglapp. Ju mer man studerar händelseförloppet på Feken
desto mer ser man också komiska sidor i det. Makten och dess nakna aktörer och deras drivkrafter
är ofta skrattretande enkla. När ”jaget” är så stort att det inte riktigt får plats i tuppens fjäderdräkt
kan det gå illa. Eller egentligen bra – en början till gemensam utveckling väntar den som är klok
nog att uppfatta inviten. Här berättar sagan om maktens män.
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Fyra hönor och en tupp
Av Lena Landström (text) och Olof Landström (bild).

”Det var en hönsgård med fyra hönor. En brun höna, en beige höna och en röd höna.

En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och
fråga.

Försiktigt närmade de sig tuppen, som stod lutad
över sin ritning.

”Joo, kunde man inte…? Började den bruna hönan
försiktigt. ”Vi tycker…”

”Hönor ska inte tycka!” skrek tuppen. ”Här tycker
JAG!” Vid det sista ordet fick han en tupp i halsen.

Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige
hönan svimmade. ”Men vi tycker att våra mat-
platser är för små”, sa den bruna hönan. Efter en
stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälp-
tuppar från granngården, en på var sin sida. Upp-
burrade och allvarliga klev de fram till den bruna
hönan och kuckelikuade alla tre så högt, att det
slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de
andra hönorna till marken och sa: ”Vi tycker
ingenting! Vi gör precis som du vill – om du vill
det. Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga
benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptup-
parna gick hem till sig.”

Många forskare har noterat att djuren – de helt oskyldiga varelserna – ofta används som budbärare
när smärtsamma händelser i arbetet ska beskrivas. Hönor och tuppar används, men också pingviner
och påfåglar. Berättelsen om en pingvinorganisation och dess disciplineringsprocedurer gör att
man ler igenkännande och säger; så också hos oss.
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Maktens glömska dagordning
Senaste tillskottet till djursagorna har skrivits av en forskare och konsult i Holland. Han heter
Joep P. M. Schrijvers och boken har titeln ”How to be a rat: The fine art of collusion and conspiracy”.
Boken är skriven år 2002 och var också en bestseller i Europa samma år.

Efter 25 år i konsultativt arbete hade författaren sett alla möjliga smutsiga knep och trix i
arbetslivet, råttspelet, som han kallar det. Författaren tackar för all hjälp han har fått av råttspelarna
för att samla material till sin bok. För övrigt upplyser han om att han har haft en helt normal
barndom och inte är i behov av terapi och allra minst i behov av terapeutiskt skrivande om
råttspelet. Han vill göra oss medvetna om råttan i oss själva och i andra. När det blir för mycket
råttaktigheter kan det vara dags att stanna upp och fundera över vad man egentligen sysslar med,
är hans budskap. Känn dig själv så förstår du också andra, är ett gammalt råd.

I en förändringsprocess som saknar en gemensam problembild och förutsättningar att lyckas på
grund av odemokratiska arbetsmetoder, finns alltid risken att ”råttans dagordning” får utrymme
att växa. I alla organisationer finns det personer som inte spelar på en gemensam arena. I en
kunskapsorganisation där det finns en tydlig rangordning och tävlan i form av akademisk karriär
är det inte heller så ovanligt att råttaktigheterna blåser upp då och då. Råttans dagordning är
som ett schema för en intrigmakare som smider sina skandalplaner.

Råttans dagordning
– intrigmakeri och spel i organisationen

BEHANDLA ANDRA VERKA GÖR SJÄLV
GENOM ATT GENOM ATT

Muta Välj själv kamparena Förvräng sanningen såofta du
kan

Stäng vägen för andra Samla vittnesmål om Se till att du kan behålladitt
andra goda  rykte

Använd andras svaghet Var oförutsägbar Offra andra
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Feken har varit en bra arbetsplats enligt min mening. Visst har det förekommit råttspel men i
huvudsak har vi levt som respekterade kollegor värdiga en akademi. Kanske var det just det som
gjorde att vi växte, ”alla blommor fick blomma” i Fekens trädgård. När trädgården blev för stor
blev den ett hot, inte för oss själva utan för ledningen och administrationen centralt. Den gick
inte att centralt styra och kontrollera oss. Förvaltningen hängde helt enkelt inte med i Fekens
utvecklingstakt. I stället för att samarbeta med oss och utveckla förvaltningens administrativa
kunskap under vår tillväxt valde man en annan väg. Förvaltningen ville stänga vägen för oss –
och för sin egen utveckling.

Jag har tidigare i texten berättat om sättet att ifrågasätta den arbetssökandes kompetens och att
på det sättet stänga dörren för en medarbetare. Närliggande sätt är att ge dåliga referenser och
verka tveksam till den arbetssökandes forskning. Att ta bort gratis parkeringsplatser och kräva
in mobiltelefoner m.m. är små och obetydliga saker. Men sättet på hur dessa krav framförs kan
vara desto mer kränkande.

Ett annat sätt att stänga vägen för en demokratisk diskussion är att stycka upp arbetsorganisationen
i små grupper och inom dessa grupper göra överenskommelser som gäller majoriteten. En stor
ledare är den som möter sin personal i stora hörsalen. Små ledare möter personalen i grupprum.
Riktigt små ledare hälsar inte ens på sin personal i korridoren.

Alla vill vi lyckas i våra arbeten. Att använda människors styrkor eller svagheter på dessa områden
förekommer. Den som aldrig har lyckats avsluta sitt akademiska projekt och blir tillfrågad om
att bli chef för en prestigefylld funktion tackar naturligtvis glatt ja till möjligheten. Att bli
smickrad av uppmärksamhet, är mänskligt. I alla andras ögon, men inte i dessas som ser råttspelets
grymhet i utnämningen.

Med nya tjänstetillsättningar förstärks organisationens kapacitet. Att fångas i en tjänst och inte
komma ifrån ett arbete är en annan sida av kunskapsorganisationens arbetsmiljö. Alla ska ha en
arbetsförmåga som består av fysisk, psykisk och social förmåga och som räcker till en fullvärdig
arbetsprestation. Förlusten av arbetsförmågan eller delar av den ska leda till rehabilitering. Om
inte det fungerar ska den sjuke förtidspensioneras. Att behålla – och utnyttja sjuka människor –
i en kunskapsorganisation är både grymt och inhumant. När en vaktmästare inte kan genomföra
sina arbetsuppgifter på grund av ett brutet ben eller dylikt är det lätt att se arbetsoförmågan.



79

Men när en professor inte kan genomföra sitt arbete på grund av svår fysisk eller psykisk sjukdom
är det svårare att sätta gränsen. Inte för att det ska vara medicinskt svårt utan för att det är
organisatoriskt svårt att hantera. Ytterst få kunskapsorganisationer – inte ens sjukvården – klarar
av att hantera sina svåra personalärenden själva. Och då blir de olösta samtidigt som det finns
risk att de berörda förnedras. Alla lider och personalavdelningen tiger.

Att verka i det dolda
En maktspelare som regisserar ”sitt spel” syns sällan själv på arenan. Det är många kollegor på
Feken som säger att de som borde träda fram och ta ansvar för sina handlingar är dekanus Eskil
Wadensjö och universitetsdirektör Leif Lindfors. Det är de som i universitetsstyrelsen drivit
frågan om Fekens tvångsförvaltning, det är Wadensjö som systematiskt bromsat projekt som
skulle ha inbringat medel för ekonomins förstärkning, framgår det av styrelseprotokollen. Leif
Lindfors tvår sina händer och står inte bakom de avtal som han är ansvarig för.

Sikander Khan skriver: ”Det har framförts grova och kränkande anklagelser mot mig sedan
februari 2003. Man räknar med psykisk förnedring, universitetet saknar respekt för FN:s mänsk-
liga rättigheter. Ledningen trakasserar mig och räknar med att detta ska leda till sjukskrivning
eller att jag flyttar till något annat universitet i Sverige eller utomlands. ”

Det är inte bara Khan som funderar på den dolda agendan som förklarar det som sker på Feken.
Bilden delas av professorer och docenter som har insyn i universitetets styrande organ. Det är i
relationsnätverken som kunskapen om vad som sker på Feken förs vidare och diskuteras livligt.
Bredvid den formella organisationen, som nu styrs av de fyra makthavarna, rektorn Kåre Bremer,
universitetsdirektören Leif Lindfors, dekanus Eskil Wadensjö och tvångsförvaltaren Harry Flam
finns ett stort nätverk av vänner till Feken som arbetar betydligt långsiktigare än tvångsförvalt-
ningen.

Khan skriver:
”Man kan fråga varför de fyras gäng tagit ett beslut om nedmontering av Feken och hämtat
Harry som tvångsförvaltare. Institutionsstyrelsen diskuterade under 2002 om det kanske var
dags att bryta sig ur samhällsvetenskapliga fakulteten och bilda en ekonomihögskola eller bilda
en egen fakultet på grund av Eskil Wadensjös motarbetande av Feken. Eskil Wadensjö blev
rasande. Eskil var rädd att vi kanske ville bli självständiga som en handelshögskola eller bilda en
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egen fakultet. Det ville de inte ha. Nu räknar de med att Harry ska lyckas med sitt uppdrag att
nedmontera Feken.

Ett odemokratiskt beslut har tagits av Heckscher, Bremer, Lindfors och Wadensjö att Feken
måste bli en liten institution. Högskoleverket stödjer detta förslag framgår det av verkets utvär-
dering av Feken under våren 2002. Varför har inte beslutet förankrats i universitetets styrelse
och i samhällsekonomiska fakultetsnämnden? Varför har ingen dialog förts med Feken? Varför
tiger facket? Varför sker allt i smyg? Och varför är det så bråttom att montera ned Feken så
snabbt?”

Och diskussionen fortsätter och fortsätter. Förändringen går inte framåt. Vi mals i skandalens
virvlar. Många frågor är obesvarade och överheten tiger och gör sig osynlig. Den sitter och narrar
i sin borg.

Källa: Björn Molins
kulturbilder, okänd
målare, 1840.
”Konungen, biskopen,
bonden och kvinnan
talade”.
Kvinnan: ”jag kläder eder
alla”, bonden; ”jag föder
eder alla”, biskopen: ”jag
beder för eder alla”,
konungen: ”jag narrar
eder alla.”
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Kapitel 8
Djupdykningar i skandalens virvlar

Terminen har börjat efter julledigheten och verksamheten på institutionen har kommit i
gång – trögt och trevande börjar detta år 2005. Effekterna av personalminskningarna,
kursindragningarna och lokalavvecklingen har nu blivit ordentligt synliga. Vi försöker hålla
verksamheten igång så gått det går, så att studenterna inte ska drabbas av kaoset i vår egen
organisation.

Feken-andan prövas ordentligt. Vissa dagar försvinner den helt i skandalens hårda virvlar.
Ibland dyker den upp oväntat i kompisens varma kram och önskan om att vi tillsammans
orkar lite till. Snart är det här över.

Aristoteles femte bok i ”Politiken” ger insikt, påminner en annan kollega. Aristoteles visste
hur det är att leva i en odemokratiskt styrd organisation.2

”Tyranniet innebär /…/ att inte vara okunnig om något som en undersåte säger eller gör
utan ha spioner /…/ och genom förtal så fiendskap mellan invånarna och få vänner att bli
osams med varandra, folket med eliten och de rika inbördes. Tyranniet innebär också att
utarma undersåtarna och göra dem så upptagna av det dagliga arbetet att de inte hinner
intrigera /…/ Tyrannen börjar även krig för att undersåtarna ska vara sysselsatta och
alltid behöva en ledare…”

Nej, vi krigar inte med varandra utan vi använder våra krafter mot en okunnig överhet.

I väntan på revisionsrapporten
Oavsett tvångsförvaltningen pågår eller inte är det viktigt att diskutera det sätt på vilket Feken
som kunskapsorganisation leds och organiseras. Behandlingen av Sikander Khan är en fråga för
sig likaså den ekonomiska situationen på institutionen. Eftersom dessa frågor behandlas i ett
annat sammanhang har jag riktat in min analys på förändringsprocessen och på arbetsmiljöfrå-

2 Sture Linnér I ”Akilles lever” i Svenska Dagbladet den 20 februari 2005.



82

gorna. Arbetstagarkonsulten, som kommer från en av de internationellt största revisionsbyråerna
PricewaterCoopers Öhrlings, granskar för närvarande Fekens ekonomi och jag vill inte störa
hans arbete med ytterligare en ekonomisk analys. En sammanställning av revisionsrapportens
slutsatser kommer att redovisas senare i bilaga 1.

Utkastet till bokens första del, med arbetsnamnet ”Brev till chefen”, har nu funnits för läsning
på min hemsida sedan den 17 januari 2005. Texten har till dags dato, en månad senare, lästs av
över 3 000 besökare. Vissa dagar har det varit över 200 läsare på hemsidan. Fekens förändrings-
process har uppmärksammats av många. Jag kommer i följande sammanfattning att beskriva
och kommentera de reflektioner jag fått på denna process. Min tanke har varit att publicera
brevväxlingen i bokens första del, och efter återkopplingen fortsätta med en mer analyserande
och reflekterande text om förändringen.

Har någon av cheferna svarat eller hört av sig?
Nej, ingen. Hade jag förväntat mig att de skulle svara? Båda ja och nej. Som anställd på Stock-
holms universitet förväntar jag mig att mina närmaste chefer svarar på kritiken. Som organisa-
tions- och arbetsmiljöforskare förväntar jag mig inte att en biolog, en nationalekonom eller en
jurist diskuterar organisations- eller ledarskapsteorier. De saknar utbildning i ämnet. Att ledningen
har försatt sig i en situation där dessa kunskaper behövs är en fråga för sig.

Som konsult och rådgivare till företagsledare och politiker förväntar jag mig att mitt brev
besvaras. Jag har under denna process diskuterat Fekens problem med såväl vänster- som
högerpolitiker – men inte med min närmaste arbetsledning på Stockholms universitet. Eftersom
jag själv är styrelseordförande i flera företag förväntar jag mig att en kollega med samma uppgifter
svarar på mina synpunkter om Fekens tvångsförvaltning. Som kvinna – finsk invandrarkvinna
– förväntar jag mig inte att dessa fyra akademiskt välutbildade svenska män svarar. Vilket de
inte heller har gjort. Trots att dekanus Eskil Wadensjö3 klassar mig och mina landsmän i sin
forskning om invandringens ekonomiska konsekvenser i gruppen ”nyttiga nordiska invandrare”
är jag inte värd ett svar. Värre är det med Sikander Khan som, enligt dekanus forskning, tillhör
gruppen ”onyttiga och tärande asiatiska invandrare”.

3 Eskil Wadensjö, Christer Gerdes, 2004, ”Immigration and the welfare state: Some Danish experiences”.
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Dekanus har inte ens under sina åtta år som Sikander Khans chef bemödat sig om att ha ett
utvecklingssamtal med honom – sådant som normalt genomförs regelbundet i en långvarig
relation mellan chef och medarbetare. Mina chefer har alltså inte svarat, däremot har jag fått
både svar och råd från många andra män – och kvinnor.

I den kritiska människans rike på universitetet
Återkopplingen på bokmanus har till övervägande del varit positiv. Jag har fått bara tre negativa
synpunkter från mina manliga kollegor. Samtliga tillhör de den grupp tvångsförvaltaren har
samlat kring sig som stöd och skydd.

Synpunkterna har gått ut på att jag inte har mandat att beskriva situationen på Feken och
använda ordet ”vi” i min text. Kritikerna vill inte vara vi med mig. Vad som är kollegialt och
inte kan alltid diskuteras. Boel Flodgren beskriver i Billy Ehns (2004, s. 22) bok ”Hur blir man
klok på universitetet” den akademiska miljön på ett mycket träffande sätt. Hon talar om universi-
tetsmiljöns destruktiva mentalitet och säger: ”Det förekommer så mycket kritik, så mycket
nedvärdering inom universitet, onödig, opåkallad kritik.” Destruktiv mentalitet, ett ämne som
för oss på Feken var helt okänt före tvångsförvaltningen. Vi var vana att leva i en mycket kreativ
och fri miljö där arbetskamrater respekteras.

Ehn fortsätter på samma tema och jag har från hans bok hämtat ytterligare ett skräckexempel på
den akademiska arbetsmiljöns särart. Är det detta som tvångsförvaltaren vill skapa hos oss?

”Bitterhet, illvilja, småsinthet och avundsjuka mötte mig från detta håll: på detaljer i tarvligheterna
går jag inte in. Jag har, skåning, som jag är, alltid älskat den öppna, fria horisonten, ”die grosse
Linie”, som Goethe kallar den. Varför skulle jag då här i minnet dröja längre än nödvändigt vid
de kvalmiga töcknen av intriglusta och avundsamhet i trångsinnets dal? Jag föredrar att gå
vidare – med en medlidsam axelryckning.”

Den klassiska uppfattningen om vad forskning är och inte är levereras alltid med den akademiska
kritiksalvan. Min text är inte, enligt en av till tvångsförvaltningen positiva kritiker, forskning
utan ”uttryck för dåligt omdöme”. Att det finns flera uppfattningar om det som sker på Feken
är helt rätt. Jag har inte heller påstått att min uppfattning är den enda gällande. Vi har säkerligen
på Feken närmare hundra tolkningar av denna tvångsförvaltningsprocess. Andra får diskutera,
skriva, forska, debattera sina uppfattningar i egna alster. Jag väntar med stor spänning på kom-
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mande forskningsrapporter, böcker, debattinlägg och dialog. Det här är min syn på händelse-
förloppet. Min landsman – Georg Henrik von Wrights (1996, s 15) humanistiska texter ger
stöd åt alla sanningssökare, kritiker såväl som försvarare. ”Kunskaper och färdigheter blir bildning
först i och med att de uppfostrar människan till att i hela sitt tänkesätt och handlande lägga i
dagen den vidsynthet, objektivitet och rättrådighet, som följer av sanningskravet.”

Huruvida återkopplingen ska tolkas som kritik, akademisk avundsjuka eller härdsmälta har jag
ingen lust att fördjupa mig i eftersom kritikerna inte kommer till tals i texten. Jag kan bara
konstatera att vi är alla känsliga för kritik. Trots att kritik och beröm är just de verktyg som vi
lärare och forskare använder i vår dagliga gärning, verkar det som att så länge användningen
avser någon annan än oss själva är det helt rätt att kritisera. Men om det som jag är delaktig i
själv beskrivs, analyseras eller debatteras, är det mycket känsligt.

Vi är som studieobjekt ovanligt ömtåliga, skulle jag vilja påstå. Fast ibland kan vi få raseriutbrott
och då skräds inte orden. ”Hur ända in i helvete var detta möjligt? Varför hade Victor gjort
detta mot mig? Vad längst i glödheta Sahara hade jag gjort som renderade mig denna orättvisa,
denna örfil, denna svinaktiga behandling. Min besvikelse, ett svagt ord i sammanhanget, och
mitt plötsliga hat mot Victor hade nu säkert drivit upp min puls i 300.” Det är en doktorand
som här beskriver sin ilska och besvikelse över betyget på doktorsavhandlingen och relationen
till litteraturprofessorn Victor Svanberg i Ehns bok.

Noam Chomsky (2003, s 226 ) ger ett bra svar på frågan om hur kritik ska vara i samtal med
David Barsamian. ”Vill man ge kritik måste man först göra klart att den är riktig. Korrekt!
Rätta sättet att framföra den, antingen den accepteras eller ej, är inte att vara fientlig utan att vara
korrekt.” Mottagaren av kritik ska veta vad man talar om. Att man uppfattar förändringen på
Feken på olika sätt är helt naturligt. Personer som har läst texten, men inte accepterat innehållet
eller förstått mitt budskap ska vara kritiska. Sådant bör inte leda till någon antagonism, tycker
jag. Jag har eftersträvat korrekthet utan att för den skull släta över det som jag upplever är fel
eller som anses vara fel av andra som har beskrivit eller har synpunkter på tvångsförvaltningen.

Foglighet och trygghet prövas under skandalen
Att försöka påverka på olika sätt, eller att foga sig i situationen, är två förhållningssätt för det
samtal som var och en för med sig själv under en förändringsprocess. Det finns alltid motiv för
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fogligheten. Jag är medveten om detta och att just fogligheten kan vara ett motiv för det faktum
att några reagerar negativt på min text och på så sätt visar lojalitet med tvångsförvaltaren och
universitetsledningen.

Etnologen Mats Lindqvist (1996, s 174–177 ) beskriver processer som tvingar chefer att anpassa
sig till styrelsearbetets oskrivna regler. Han visar hur näringslivet i en krissituation försöker
begränsa skulden för misslyckandet på en enda person. Det är samma överlevnadsstrategi som
Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi, beskriver råder i stamkulturer. En person
väljs till syndabock och att den personen alltid står ensam är mer eller mindre en regel. Rätt-
maskineriet och pressen mal i skandalens djupa virvlar medan övriga aktörer viker undan och
blottlägger offret – den syndabock man själv har varit med och valt. Men offentligt är man tyst.

Oscar Rydbeck som blev den stora syndabocken i Kreuger-kraschen uppvaktades av många
privata brevskrivare. Här följer ett stilprov av Herman Mannheimer. ”... Vi måste säga oss att
den som sig i leken ger, den får leken tåla, och det är jag viss på att Du gör, Du min gode vän,
vars hela person jag alltid högaktar och älskar.” Falskare än så kan det knappast sägas. Jag undrar
om Sikander Khan har fått den här typen av vänskapsbevis och av vilka brevskrivare?

Eftersom frågan är så känslig för oss på institutionen vill jag inte gå i polemik om detta utan
konstaterar bara att de som har andra försörjningsmöjligheter utanför institutionen agerar natur-
ligtvis på ett annat sätt än de som har sin totala trygghet i en tjänst på Företagsekonomiska
institutionen. Är man dessutom i början av sin forskarkarriär är det inte så lätt att visa färg och
gå sin egen väg. Det är inte heller lättare för den äldre och väl etablerade forskaren att ta ställning
i tvångsförvaltningsfrågan om man är helt forskningsfinansierad av Stockholms universitet och
av samhällsekonomiska fakulteten. Samma sak gäller för administrativ personal som närmar sig
pensionsåldern. Skandalen tycks alltid medföra ett dåligt rykte för de drabbade och det underlättar
inte heller den övertaliga personalens anställningsbarhet eller de kvarvarandes rörlighet.

Jag tror också att det är frågan om att känna trygghet i att den egna yrkeserfarenheten och
kompetensen bär och kan användas i ett nytt arbete, på en annan arbetsplats eller på ett annat
sätt. Trygghetsbristen synliggörs av förändringsprocessen. Oavsett om man vill vara foglig eller
inte finns det förklaringar till varför människor hellre anpassar sig till rådande situation än tar
strid för sina värden, sitt arbete och sin framtid.
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Kritiken kan också vara ett utfall för den gamla ärkesynden, klättermentaliteten, som drabbar
oss akademiker periodvis. Att vinna över andra och att få belöningar för dessa vinster är en
mänsklig drivkraft som finns i många akademiska organisationer och utbildningssystem. Det är
beklagligt, skriver Chomsky (2003, s 230–231). ”Det förvandlar honom [kritikern] till en
person som inte gläder sig åt andras prestationer utan vill se andra besegrade och undertryckta.
Det är som om jag lyssnar till en stor violinist och i stället för att glädja mig åt att han är en stor
violinist medan jag inte är det, försöker komma på ett sätt att förstöra hans fiol.”

Ibland är det lättare att kritisera andra än att möta sig själv och sina handlingar.

Att förstå en förändring
För att förstå en förändring och alla de aktiviteter som bildar en mer eller mindre sammanhållen
process, måste man genomleva en eller flera förändringar. Känslan lärs inte ut i teorin – den
måste upplevas. Sett ur kompetensutvecklingsperspektiv har förändringen på Feken bjudit en
spännande resa. Vi har fått se hur de teorier vi lär ut till våra studenter stämmer i vår egen
verksamhet. Lever vi efter det vi lär ut och hjälper kunskapen oss att hantera förändringsprocessen
bättre? Är vi klokare aktörer i förändringsprocessen när vi vet vad vi bör göra och vad effekterna
av våra handlingar blir?

Jag har inget svar på frågan, eftersom det inte går att ensidigt kommunicera om den process vi
nu genomgår. Mina luttrade kollegor på Feken menar att när allt detta är över och tvångsför-
valtaren har lämnat oss kommer allt att återställas. Kanske inte riktigt allt, men det som tvångs-
förvaltningen inte har hunnit skada.

Många säger att ännu så länge har inga stora förändringar i verksamheten gjorts som inte skulle
kunna gå att återställa. Det har mest varit tom retorik om frågor som är tämligen betydelselösa
för Fekens verksamhet. Till synes kraftfulla, men ämnesmässigt innehållslösa veckobrev som
söker dölja att det inte är mycket av det som beskrivs i breven som verkligen genomförs. Saker
och ting genomförs inte bara för att de nämns i veckobreven. ”Att veta men inte göra” är en
aktuell bok av Jeffrey Pfeffer (2001) för alla som vill förstå varför det inte händer något i en
förändringsprocess.
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Kunskap om hur en förändring uppstår, är den teoriläxa som alla som vill utveckla en organisation
ska kunna innan de accepterar uppdraget som förändringsledare. En intressant, och för oss på
Feken aktuell teori, är skriven av Pasquale Gagliardi. Teorin bygger på Edgar Scheins forskning
om organisationskultur. Gagliardi (1986) menar att förändringen kan indelas i olika ”etapper”.
Dessa är skenbar förändring, revolutionär förändring och kulturell utvidgning.

Skenbar förändring
Under skenbar förändring sker en begränsad ytlig förändring. Den gamla organisationskulturen
”styr” handlandet och förändringarna i kulturen är små och obetydliga. Man brukar tala om
ytliga och obetydliga förändringseffekter. Sammanträdesdagar och tider förändras, lokaler om-
disponeras, brevpapper och interna servicerutiner ändras m.m. Allt sådant som är rätt obetydligt
påverkas. Organisationen anpassar sig bara inom ramen för de värden och den identitet man
upplever som sin egen. Tvångsförvaltaren har ”fått” påverka sådant som är reparerbart och innebär
ingen påverkan på Fekens kultur och på våra gemensamma värden.

Revolutionär förändring
I nästa fas under en revolutionär förändring påtvingas organisationen en ny strategi som också
kommer att påverka organisationskulturen. Stora omorganisationer, fusioner och sammanslag-
ningar är exempel på aktiviteter som drar igång en förändringsprocess som förändrar såväl organi-
sationskulturen som värderingarna. Gagliari (1986, s 130) skriver att ”det gamla företaget dör
och ett nytt företag som har mycket lite gemensamt med det förra föds”. Tvångsförvaltaren och
universitetsledningen får inte död på Feken och på vår sammanhållning. Obetydliga störningar
kan uppkomma, men i grunden är institutionen stark och står ut med denna prövning. Händel-
serna under de senaste veckorna har visat att motståndet på Feken är väl mobiliserat och accepterar
inte tvångsförvaltarens agenda.

Kulturell utvidgning
Den tredje fasen i en förändring kallas för kulturell utvidgning i och med att förändringen når
djupare och påverkar såväl kulturen som värderingarna. För en sådan förändring krävs fullständig
acceptans av orsakerna till förändringen, metoderna att förändra och en dialog om de gemen-
samma värden som ska styra handlandet i den nya organisationen. I och med att nya värderingar
introduceras berörs också de djupt liggande kulturella grundtankarna. Kulturen utvidgas.
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Jag har uppfattat situationen på Feken som att det är två förändringar som pågår och kämpar
om sin plats i organisationen. De, en större del av institutionens personal, som inte accepterar
tvångsförvaltarens strategi- och visionslösa arbetssätt är kvar i fasen skenbar förändring. De
menar att tvångsförvaltningen inte ha fört med sig något som förändrar deras arbetssätt eller
synen på arbetsorganisationen. De gör som de alltid har gjort. Förändringen från första fasen till
revolutionär förändring låter vänta på sig. Tvångsförvaltaren är som ledare kraftlös och når inte
fram, är min tolkning av situationen. De, ”vinnarna” som först var positiva till tvångsförvaltarens
nedskärningsprogram och till ökad satsning på forskning, börjar se till vilket pris förändringen
sker. Det finns ett liv på Feken efter tvångsförvaltningens avveckling.

Tvångsförvaltaren med sina stödgrupper från universitetsledningen har inte fått död på den
gamla organisationen och den nya kan inte födas så länge den gamla lever. Misstaget att hantera
den förra prefektens avveckling oprofessionellt är en av orsakerna. Andra orsaker är visionslöst
arbetssätt, ledarnas rädsla att möta människor och framför allt de som är kritiska till förändringen
samt sättet att genomföra förändringar.

Organisationen som ska bygga något nytt kan inte göra det så länge sorgearbetet pågår. Olämpliga
uttalanden, nedvärderande kommentarer om Feken och dess personal och om vårt sätt att arbeta
på Feken är sådant som förlänger kampen. Medlemmarna i organisationen försvarar sitt arbete,
sin gamla ledning och sitt arbetssätt på ett sätt som hindrar den revolution tvångsförvaltaren
skulle behöva för att lyckas med sin nedmonteringsstrategi. Oklara visioner, brist på strategi
och brist på genomskinlighet i såväl ord som handling riskerar hela förändringsprocessen och
ger enbart kraft åt en än större motståndsrörelse. Sista fasen i kulturell utvidgning är långt borta
i periferin och nås aldrig med tvångsförvaltning och skandalisering som metod.

Vi hittar andra lösningar
Vi är fortfarande – trots alla störningar som tvångsförvaltningen har medfört – en sammanhållen
institution med ett eget arbetssätt, en egen kultur och en egen vision för framtiden. Våra nätverk
med kollegorna utanför Stockholms universitet fungerar väl. Vi gör tjänster åt varandra när
penninghushållningen är strypt av tvångsförvaltaren. Vi får inte använda externa gästföreläsare
har ledningen bestämt. Det är ändå fantastiskt att se hur våra vänner ställer upp för oss och
föreläser gratis. Vi byter tjänster. Självklart kommer vi att ställa upp för dem vid behov.
”Ekonomin i balans” tvingar oss att lita mer på väntjänster och på våra professionella nätverk.
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En tillfällig svacka i forskarutbildningen, som tvångsförvaltningen har skapat – och fortsätter
att skapa – kan lösas på många sätt. Forskare med stark ämnesprofil flyttar sina forskningsprojekt
till egna bolag eller till andra universitet för att där övervintra och återkomma till Feken när
tvångsförvaltningen är över och verksamheten åter igen fungerar under mer demokratiska former.
Några av våra duktigaste studenter som påbörjar sin forskarutbildning skickas till Handelshög-
skolan i Stockholm eller till Uppsala universitet. Det allra viktigaste är att studenter med forsk-
ningsambitioner får bästa tänkbara studiemiljö och handledningsresurser.

På Stockholms universitet finns det tre eller fyra studenter som har tagit sina examina med
betyget väl godkänd i alla ämnen. En av dessa kommer från Feken. Han, en ung man av polsk
härkomst, skrev sin magisteruppsats om strategisk styrning. Den rådande osäkra situationen
gjorde att den bästa lösningen för studenten var att söka sig till forskarutbildningen på Handels-
högskolan. Han blev antagen och har nu erbjudits kompetent handledning och en stimulerande
forskningsmiljö. Tvångsförvaltningen tvingar fram okonventionella lösningar med studenternas
bästa som mål.

Feken erbjuder studenter ämnesföreläsare i många ämnen. Mitt ämne, arbetsmiljö och ekonomi
som tvångsförvaltaren avvecklade, lever vidare. Jag har möjlighet att genomföra kurser genom
andra organisationer som förstår Fekens besvärliga situation och stöttar oss så att vi ska kunna
övervintra tvångsförvaltningen. Jag upplever att vårt engagemang och vår känsla för ämnet
företagsekonomi under tvångsförvaltningen har blivit starkare än någonsin. Feken är en bra
institution, den är värd att försvara, skulle min förebild, den legendariske finske generalen Adolf
Ehrnrooth ha sagt.

Hur har studenterna reagerat?
Ett stort misstag som ledningen gjorde vid införandet av tvångsförvaltningen var att inte bättre
involvera studentorganisationerna i arbetet. Att påstå att man har informerat studenterna vållade
naturligtvis en motreaktion. Och att inte heller informera studenter om pågående förändringar
upprör fortfarande. En MBA-student skriver: ”Jag är chockad över att läsa din rapport. Det
som av någon anledning upprör mig mest är det brev som Harry Flam skickade till Sikander
Khan i november angående hans anställning/uppdrag på Feken. Detta känns mycket olustigt,
speciellt för oss studenter som ännu inte har fått någon skriftlig information från Feken om
förändringarna i ledningen och vad det innebär för oss.”
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Att inte få vara delaktig och inte erbjudas en arena för dialog om förändringens nödvändighet,
sättet att förändra och konsekvenserna av denna var en missbedömning som ledningen gjorde.
Alla våra studenter har redan i början av sina ekonomistudier läst så pass mycket organisationsteori
att de ser farorna med tvångsförvaltningen. De kan mycket väl skilja på begreppen demokrati,
dialog och kontroll. Studenternas motreaktioner är viktiga att respektera och ta på allvar. Det är
ju dem som vi på universiteten vill utveckla till självständiga, tänkande, reflekterande och agerande
unga akademiker. Då måste också universitetsledningen börja tänka på vad de gör och inte gör,
säger studenterna.

Påverkas varumärket?
Alla hoppas att varumärket ”Stockholm University School of Business” inte har påverkats.
Trots stora ansträngningar att försöka hålla varumärket obefläckat av tvångsförvaltningens negativa
effekter är vi inte alls säkra på om detta har lyckats eller kommer att lyckas. Det är riskfullt att
smutskasta varumärket och denna stora risk tar rektor med tvångsförvaltningen och med sina
omdömeslösa uttalanden. Värdering av varumärket är något som kommer i ökad grad med nya
internationella redovisningsregler. Den skada som skandalen och rektors uttalanden har medfört
på vårt varumärke går således att värdera och redovisa i balansräkningen.

En organisation går alltid att återskapa om personalen har engagemang och motiv för återbygg-
nadsarbete. Däremot är det svårare att återskapa de immateriella värdena. Skador som uppkommit
på grund av brutna relationer med viktiga samarbetsparter, som tvångsförvaltaren har tvingat
oss att bryta med, kan vara omöjliga att reparera. Den profilskada som rektorn har orsakat med
sina olämpliga uttalanden om vår kompetens minskar varumärkets värde. Jag tror att varumär-
kesskadorna slår hårdare på namnet Stockholms universitet än på Företagsekonomiska institu-
tionen. Rektors skandalösa uttalanden förknippas med hans position och universitetet. Uttalandet
är också av den grad att ingen välutbildad ledare förväntas säga något så dumt om sin personal.
Av kommentarerna på rektorns uttalande framgår att hans rykte som obildad ledare har påverkats
mer än Fekens profil har gjort.

Internationella nätverk fungerar, vad jag har förstått, som de alltid har gjort. Världsledande
professorer i olika ämnen har varit på besök hos oss och kollegorna har förklarat vår tillfälligt
svåra situation. Relationerna är mångåriga och stabila vilket gör att vi behåller vår plats på de
arenor vi har vunnit tillträde till. Värre är det med de nya aktörer som nu tar plats i tvångsför-
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valtarens organisation. Det är inte helt säkert att varumärket kan skyddas om aktörerna är oerfarna
i sina tjänster och inte förstår förväntningarna rätt, agerar osäkert eller gör fel. Det tar alltid tid
att överföra kompetens till nya medarbetare. Under tvångsförvaltning verkar det vara ännu
svårare att åstadkomma denna kompetensväxling på grund av de konflikter som tvångsförvalt-
ningen skapar.

Påverkas organisationen?
Tvångsförvaltarens strategi och visionen för Fekens fortsatta verksamhet är lika oklara som de
var när han påbörjade sitt uppdrag hos oss. Det har inte skett någon som helst dialog med
personalen om institutionens strategi och målsättningar. Den strategin som fanns för Fekens
verksamhet under Khans tid har raserats officiellt men lever ändå kvar som en gällande/önskad/
framtidstrogivande strategi.

Av bilden framgår Fekens vision som Sikander och vi tillsammans har utvecklat. På högra sidan
ska det egentligen finnas en tom ruta med texten ”både vision och strategi saknas”.
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Universitetsledningens dolda vision och strategi skulle kunna uttryckas som sagobokens slagfält
efter att ”tupparna” har lämnat fältet. Det är den bild som väl symboliserar den ödemark som vi
upplever universitetsledningen med hjälp av tvångsförvaltaren vill skapa hos oss. När vi har
bantats till handlingsförlamning, när vår personal har tvångsavvecklats och när ovärdiga uttalanden
om vår kompetens har nått alla potentiella samarbetspartner ligger vi avsvimmade som hönorna.
Den bilden kommer vi inte att låta gälla för oss! Tvärtom är det ledningen och tvångsförvaltaren
som kommer att ”tuppa av” innan vi ger oss.

Vad har hänt i vår organisation sedan sist?
Den fysiska strukturen på Kräftriket är nästan densamma som vid införandet av tvångsför-
valtningen. Det har skett en viss förtätning i och med att Feken har återlämnat hyrda lokaler till
Akademiska Hus. Effekterna syns tydligt när många kurser pågår samtidigt. Det är vissa dagar
trångt och svårt att få tillgång till lediga lektionssalar.

Den sociala strukturen, om man med det menar personal och bemanning, har också påverkats.
Det är först nu i början av året som konsekvenserna av personalminskningar, pensioner och
personalomsättning bli synliga. Tvångsförvaltningens effekter syns redan i dag i det att studenterna
har färre valmöjligheter på pappret. Men i verkligheten har vi lyckats behålla nästan samma
kursutbud som tidigare. Duktiga föreläsare har lämnat oss. Personalkostnaderna har inte minskat
nämnvärt visar den ekonomiska uppföljningen av verksamheten år 2004 trots färre antal anställda.
Tvångsförvaltningen tvärtom ökade personalkostnaderna med över 700 000 kr. Ökningen,
som består av kostnader för tvångsförvaltarens administrativa stab, var 384 500 kr. Kostnaden
för tvångsförvaltaren, som nationalekonomiska institutionen fakturerar Feken, var 316 700 kr
för fem månader under år 2004.

Den fysiska miljön har påverkats. Av institutionens personal har ca 70–80 procent tillgång till
arbetslokaler i Kräftriket. Resten arbetar hemma i sina hemmakontor och subventionerar därmed
universitets dåliga ekonomi. I vilken annan verksamhet förväntas den anställde skaffa fullständig
kontorsutrustning, telefon, datorer, kopiatorer, nätanslutningar och också stå för dessa rörliga
kostnader för att kunna göra sitt jobb? Vad använder universitetsledningen dessa medel till,
som de får från staten som anslag till lokal- och driftkostnader och som uppenbarligen inte alls
används för dessa ändamål eftersom alla får inte plats på universitetet? För närvarande har närmare
20 personer, både tillsvidareanställda och visstidsanställda, inte något arbetsrum på sin arbetsplats
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i Kräftriket. Om alla skulle kräva att få en arbetsplats och tillhörande utrustning skulle lokal-
och driftkostnaderna öka med några miljoner. Den ”rationalisering” av lokalutnyttjande som
nu genomförs är således ingen djupare rationalisering som löser institutionens problem att hitta
en arbetspalts åt all personal.

Tvångsförvaltaren skriver i ett veckobrev att han ska börja bygga om vindslokaler så att det blir
flera arbetsplatser. Det är naturligtvis välkommet, men skulle vi inte just med tvångsförvaltningen
minska de alltför höga lokalkostnaderna? Och de gamla avskrivningsavtalen är ännu inte upp-
klarade. Har vi råd att bygga om och dra på oss ökade lokal- och avskrivningskostnader? Mer
strul om lokalkostnader och oklarheter om vilka avskrivningsregler som gäller har beställts av
tvångsförvaltaren. Teorin om den ekonomiskt rationelle mannen och om hur snabbt han för-
vandlas till en administrativ man verifieras återigen.

Kulturen är en del av organisationen och påverkas eller påverkar förändringen. Anders Isaksson4

skrev nyligen i en artikel i Dagens Nyheter om maktens och kulturens gemensamma mål, ”att
säkra sina egna samhällens överlevnad”. Han refererade till Marvin Harris forskning som visar
hur samhällen, organisationer och grupper tenderar att söka sig till lägen som fanns tidigare i
deras utveckling. Dessa långa rörelser vore intressanta att studera närmare med tanke på de
relationer mellan företagsekonomi och nationalekonomi som rådde vid företagsekonomiska
institutionens bildande.

Nationalekonomins krig mot företagsekonomin
När man läser Paulson Frenckners minnesanteckningar från Fekens första år beskriver de en
kamp mellan nationalekonomer som ville organisera den nya företagsekonomiska institutionen
som en liten filial till nationalekonomiska institutionen. Företagsekonomer på Handelshögskolan
var rädda för att den nya ”statliga” institutionen skulle locka till sig alla duktiga lärare och
forskare från Handelshögskolan med högre löner och bättre anställningsvillkor. Den unga
institutionen, Feken, var således ett hot för såväl nationalekonomer som för Handelshögskolan.
Nu när Feken har vuxit till samma storlek som sin ”ursprungsorganisation” verkar det kollegiala

4 Anders Isaksson refererar i DN-artikeln, ”En bok med magisk lyster”, 2005-01-04, till den amerikanska antro-
pologen Marvin Harris (1927-2001) forskning om maktens och kulturens gemensamma mål. ”Cannibals and Kings
– Origins of Culture”, heter Harris bok.
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samarbetet med Handelshögskolan fungera väl. Under tvångsförvaltningen har just lärarna från
Handelshögskolan ställt upp för oss och hjälpt oss med gratis föreläsningar. Det är också till
Handelshögskolan vi skickar de duktiga forskarstudenter som inte annars under tvångsförvalt-
ningen skulle kunna tas om hand hos oss. Med nationalekonomer som vill reducera ämnet
företagsekonomi pågår fortfarande ordväxling på tidningars debattsidor. Här följer ett exempel.

Carl Johan Åberg, fil.dr. och docent i nationalekonomi,
Dagens Industri, Debatt & Dialog, den 25 maj 2002.

”Reformera Sveriges ekonomiutbildningar
Högskoleverket har genomfört en stor utvärdering av grundutbildningen i företags- och
nationalekonomi vid landets universitet och högskolor. Både generella och individuella betyg
har utdelats. I en del av fall har ganska allvarliga anmärkningar framförts. Generellt sett anser
verket att den kraftiga expansionen av särskilt företagsekonomin, med i dag över 30 000 studenter,
är ett hot mot kvaliteten.

Det ligger mycket i detta. Olika förslag till förbättringar föreslås, men enligt min mening har
Universitetskanslern stannat på halva vägen. Vad ekonomiämnena i Sverige i första hand behöver
är en reform om själva ämnesstrukturen – inte kvalitetsförbättringar inom ramen för det nuva-
rande systemet.

Jag tror inte man kan åstadkomma sådana utan att först ha moderniserat hela ämnet, och
anpassat detta till vad som gäller i en stor del av vår omvärld. Sverige är nästan ensamt om att ha
en uppdelning av ekonomiämnena i nationalekonomi och företagsekonomi. Redan själva namnet
nationalekonomi är en anakronism som inte säger särskilt mycket om innehållet. I dag innehåller
ämnet den centrala ekonomiska teorin – både den som innehåller teorier om nationer och
internationella förhållanden (makro) och den som handlar om hushåll och företag och enskilda
marknader (mikro). Det är också där som de centrala metodämnena ekonometri och matematisk
ekonomi ligger. Bortsett från namnet är nationalekonomin emellertid det ämne som mest
påminner om de anglosaxiska länders ”economics”.

Det svenska företagsekonomiämnet är vi däremot med nuvarande inriktning ganska ensamma
om. Metodiskt sett ligger det sociologin nära, men innehåller också mycket av det som utomlands
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kallas ”business administration”. Teorikraven är klart lägre än i nationalekonomi, vilket kan
förklara ämnets popularitet. Ska den svenska ekonomiutbildningen bli internationellt konkur-
renskraftig, vilket ligger i både studenternas och arbetsgivarnas intresse, borde både kvaliteten
förbättras och inriktningen göras mer ”tydlig”.

I en internationaliserad värld måste man kunna ”känna igen” en ekonom, oavsett om denne har
fått sin utbildning i Sverige eller USA. Därför borde Högskoleverket ta initiativ till en reform
av de olika ekonomiutbildningar som nu bedrivs i Sverige.

■ Slå samman national- och företagsekonomi till ett gemensamt ekonomiämne.
■ Kräv av dem som behöver en propedeutisk kurs i tillämpad matematik.
■ Inför en inledande, gemensam ettårig utbildning i grundläggande ekonomisk teori.
■ Kräv därefter av alla minst 20 poäng i ekonometri och statistik.

Då har man gett ekonomistudenterna en gemensam teoretisk och analytisk bas, på vilken man
sedan kan bygga fördjupningar i makroekonomi eller finansiell ekonomi eller företagsekonomi
med dess olika förgreningar i form av kostnads- och intäktsanalyser eller marknadsföring.

Dessutom ska man inom respektive fördjupningsområde kräva både nationell och internationell
praktik. Det är i brytningen mellan det teoretiska och praktiska som den ”användbare” ekonomen
skapas. Högskoleverket tar i sin utvärdering inte särskilt upp frågan om ekonomernas allmänna
trovärdighet. Det är något paradoxalt att samtidigt som allt fler ekonomer uppträder i medierna
och allt fler söker sig till utbildningen, så sjunker ständigt deras trovärdighet. Detta är inte
enbart en utbildningsfråga. I en del fall får ekonomer ta på sig otacksamma uppgifter som att
avslöja dåligt underbyggda politiska förslag eller ingrodda vanföreställningar, vilket leder till
kritik och ifrågasättanden.

Med det handlar också om en alltför dålig utbildning hos många representanter för den snabbt
växande gruppen av ”ekonomiska orakler” i form av analytiker och ekonomijournalister. En
intressant fördjupning i en reformerad ekonomiutbildning kunde därför vara ekonomisk
journalistik. Jag är naiv nog att tro att man blir bättre – och därmed också mer trovärdig –
förmedlare och analytiker av ekonomisk information ju mer man kan om ämnet.”
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Så långt Carl Johan Åberg.

Den här gången är det professor Evert Gummesson som svarar på nationalekonomens stridsrop.

Gummessons debattinlägg publicerades den 31 maj i Dagens Industri med rubriken ”Vilken
arrogant syn på företagsekonomin!”

”Docent Carl Johan Åberg föreslår den 25 maj 2002 att ekonomiutbildningen och forskningen
ska reformeras – på nationalekonomins villkor. Det är bra om man sammanför tänkande från
nationalekonomi och företagsekonomi och får i gång en dialog. Däremot blir det ingen dialog
om ena parten ensidigt vill diktera villkoren, anser sig sitta med ”sanningen”, kort sagt anser sig
vara överlägsen. Artikeln antyder att nationalekonomi är för de begåvade och företagsekonomi
för de som inte lyckats bli nationalekonomer.

Jag tror – tyvärr – att Åberg representerar en utbredd arrogans och okunnighet hos många i det
nationalekonomiska samfundet. Han påstår att företagsekonomi är ett svenskt påfund. Så är
det inte. Ämnet finns över hela världen och är i dag större än nationalekonomin. På olika språk
har man olika etiketter, och delvis definieras ämnena lite olika. Business administration,
management eller helt enkelt bara business förekommer alla på engelska. Sedan talar de om de
enskilda delarna: marketing, accounting, organization och så vidare. Det är inte etiketten man
ska koncentrera sig på utan innehållet.

Företagsekonomer utbildas för att göra nytta i företag och andra organisationer. Det är där
verkligheten skapas. Det är vardagen företagsekonomerna utbildas för. Sedan är det trist att
lyssna på alla dessa nationalekonomer som trots sin förmenta vetenskaplighet och fantastiska
metod aldrig lyckas förutsäga något av intresse.

Finansekonomerna, som har både inslag av nationalekonomi och företagsekonomi, gör enligt
många undersökningar inte några förutsägelser om börsens utveckling som är bättre än vad en
tärnig, ett barn eller en schimpans kan åstadkomma. I läroböcker i nationalekonomi, som
återger den teori som Åberg anser vara kärnan i ekonomiämnet, talas det knappt om företag
annat än som branscher eller genomsnitt.



97

Makroekonomin ska enligt mytbildningen blicka över de stora globala och nationella sambanden,
mikroekonomin över företag och hushåll. Mikroekonomin skulle därför kunna vara företags-
ekonomi. Mikroekonomins betydelse för företagsekonomin i dag är dock främst historisk,
helt enkelt för att den nationalekonomiska teorin inte har något väsentligt av intresse att erbjuda
och inte tar i de grundläggande frågorna, nämligen att starta och driva företag. Företagsekonomin
är sökande vetenskap. Dess mål är inte att nå en enhetlig teori: dess mål är att successivt skapa
bättre förståelse för vissa fenomen i samhället.

Åberg förespråkar standardiserad hjärntvätt, inte utbildning eller nyskapande forskning. Han
förespråkar en liten delmängd av alla de möjligheter vi har att undersöka verkligheten. Det kan
hävdas att företagsekonomerna i Sverige och Europa varit mindre synliga internationellt och i
missriktad ödmjukhet böjt sig för USAs tankekolonisering. Vi ska ha en dialog med de ameri-
kanska ekonomerna, lära av varandra, men inte acceptera ordergivning.

Samhällsvetenskaperna sneglar med avund på naturvetenskaperna. Det har lett till att
samhällsvetenskaperna försöker imitera fysiken, eller det de tror är fysik. De lever med ett ideal
från 1700-talet och med en gammal matematik. Fysiken har lämnat detta. Kvantfysik, fraktal-
geometri, kaosteori, autopoesis, dynamisk systemteori – praktiskt tagit inget av detta finns i
samhällsvetenskaperna.

Först hade jag en känsla av att Åberg ville föra ekonomin tillbaka ett halvsekel genom att
avskaffa företagsekonomins landvinningar, men vid närmare eftertanke förefaller han vilja tränga
oss tillbaka åtskilliga sekler. Marknadsföring, som är det ämne som handlar om intäkter, kunder
och konkurrenter, har knappast fått något bidrag från nationalekonomin de senaste femtio
åren. Men ämnet har gått sin egen väg. Nu säger nationalekonomer att de ska ta tag i hushåll
och kunder (”business-to-business” tycks de knappt ha hört talas om). Hur skulle det vara om
de läste in sig på det som har hänt med detta och andra ämnen i företagsekonomin? De anser sig
nämligen vara vetenskapliga, därför att nationalekonomin använder mycket matematik och
statistik och skapar ekonometriska ekvationer men för att få dessa ekvationer hanterliga måste
man göra en mängd antaganden. Dit hör att alla kunder är lika (relationsmarknadsföringen och
SRM i dag säger att alla kunder är olika), att alla produkter är lika, att tjänster och service inte
existerar (det som står för 80 procent av sysselsättningen), att kvalitet är lika (!) och att relationer
inte existerar. Alla dessa antaganden är absurda. De är bara till för att tillfredsställa metodritualer.
Verkligheten reduceras till dataspel.
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De metoder och teorier som Åberg förespråkar ska skapa ordning och reda, främst genom att
vara förment precisa och definiera bort verklighetens störande mångfald. Företagsekonomer
sysslar med komplexitet, dynamik, tvetydigheter och kaos, med individer och verkliga företag,
och gör det därför att sådan är verkligheten. Resultaten kan inte bli matematiskt precisa om inte
det studerade fenomenet är precist. Och det är det inte. Åberg säger att företagsekonomin ska ge
kurser i tillämpad matematik, ekonometri och statistik, samt grundläggande ekonomisk teori.
Med det senare menar han väl den i dag impotenta mikroteorin. Jag har ingenting emot att
man ger kurser i dessa ämnen, men de är inte avgörande för forskningen eller utbildningen i
företagsekonomi, och kan inte ges utrymme på bekostnad av det som är mer väsentligt. När ska
nationalekonomerna tvingas läsa kurser i kvalitativ metod, användning av fallstudier och tolkande
forskning? Min förhoppning är att docent Åbergs artikel ska leda till en konstruktiv dialog och
diskussionen inte förfalla till fundamentalistisk retorik.”

Efter debattinlägg och studier av gamla dokument och relationerna mellan Feken, national-
ekonomiska institutionen och Handelshögskolan är det kanske på plats att ställa frågan huruvida
hela tvångsförvaltningen, och de aktörer som deltar i detta spektakel, är en sista ”dödskyss” som
vi företagsekonomer får av nationalekonomer. Om vi hade vuxit på det sätt som Sikanders
strategibild visar hade det säkert påverkat också nationalekonomiska institutionens sätt att
organisera sitt arbete. Vi företagsekonomer sägs vara snabba och handlingskraftiga. Finns samma
kraft på den nationalekonomiska institutionen? Är nationalekonomer trygga i sin organisation
och med stabil finansiering, som återkommande expertuppdrag till stat och politiker ger? Det
förefaller som de tror att de är helt oberoende när de genomför uppdrag beställda av politiska
organisationer och också verkar i mer eller mindre synliga nätverk som består av många politiker.

Var Fekens tillväxt och marknadsorientering något som riskerade att flytta fokus på national-
ekonomin? Är det helt enkelt frågan om ett ämne och en institution som inte vill förändra sig
eller bli förändrad av de krafter som Fekens tillväxt kunde aktivera? Var det därför viktigt att slå
ned Fekens alla expansionsplaner för att slippa få fokus på den egna organisationen? Eller lever
den gamla härskarkulturen kvar som önskar att Feken utgör en liten filial till nationalekonomiska
institutionen? Finns det en strävan mot det forna? Frågorna som kan ställas är många, men
svaren dröjer. Jag har svårt att förstå varför de tre nationalekonomiska institutioner (sociala
forskningsinstitutet, nationalekonomiska institutionen, institutionen för internationell ekonomi)
skulle vara en aktör i någon hemlig agenda om Fekens tvångsförvaltning. Möjligen kan de ha
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fungerat som goda ”gatekeepers”, portvakter, budbärare till politiker och skandalmakare. Troligen
var det så enkelt att det fanns övertalighet på nationalekonomiska institutionen, och när rektorn
frågade efter en lämplig person som skulle vilja ta uppdraget som tvångsförvaltare föll valet på
Harry Flam, kollega till Eskil Wadensjö. Man behövde någon som kunde lite siffror, klarade av
att administrera och var helt känslokall inför de människor han skulle avveckla.

Kanske finns svaret i de siffror som visar resultat år 2004 på Feken? Jag kommer att återkomma
till frågan i bokens näst sista kapitel. Men innan det vill jag kort diskutera hur människor i en
kunskapsorganisation som Feken reagerar på tvångsförvaltning.

Facket handlar under skandalen
Min bild av fackets arbete är mycket bristfällig och inte alls heltäckande. Fackliga organisationer
har gjort mycket mer än vad jag har fångat upp. Vi har på Feken en SACO-förening (SULF)
och en TCO-förening. Den lokala SACO-föreningen har aktivt arbetat med förändringsprocessen
och lyssnat på sina medlemmar. Kommunikationen med medlemmarna och aktiva möten har
resulterat i ett krav att anlita en arbetstagarkonsult. En kort sammanfattning av arbetstagarkon-
sultens rapport görs i bilaga 1.

SACO-föreningen har också kraftigt markerat var gränsen för det som är fackligt acceptabelt i
ärendehantering går. Rektorns svar på varför han har valt att åsidosätta en demokratisk besluts-
process och köra över facket ger inte mycket hopp. ”Innan beslutet fattades skedde samråd med
fakultetdekanus (Eskil Wadensjö, min anm. SACO:s styrelseledamot och samtidigt vår
arbetsgivarrepresentant) och nuvarande prefekt, och de fackliga organisationerna informerades.
Det är riktigt att samråd med institutionens personal inte ägt rum, på grund av att situationen
enligt min uppfattning kräver en extern prefekt.” Sikander Khans bild av samrådet med rektorn
stämmer inte överens med rektorns svar till facket. Det var inte tal om något samråd utan order
om att avgå. (Se bilaga 3, ”Prefekten sparkas, minnesanteckningar från möte med universitets-
ledning”.)

Vägen från skandalen till foglighet och samstämmighet är ibland kort. Nätverket som binder
ihop dekanus, den centrala fackliga SACO-organisationen och lokala aktörer har visat sig vara
en mindre bra kombination i en krissituation. Till en viss gräns är man beredd att reagera och
vara aktiv, men sedan blir det totalt stopp. Det finns för många band mellan de som sitter på
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flera stolar och ska företräda medlemmarna. Dekanus Eskil Wadensjö är både ledamot i SACO-
styrelsen och arbetsgivarrepresentant för oss på Feken. Fackets lokala ordförande, Mats Rubarth,
företrädare för medlemmarna på Feken, är i sin tjänst underställd dekanus Eskil Wadensjö på
nationalekonomiska institutionen. Facket har hamnat i en ohållbar situation där den riskerar
likt den kända grodan bli kokt. Är brödraskapet strakare än den fackliga ideologin, frågar
medlemmarna. När facket ska välja mellan att hjälpa en enskild SACO-medlem eller att vara
lojal mot en styrelseledamot/arbetsgivarrepresentant verkar det inte vara helt klart att medlemmens
intressen kommer först.

Och hur gick det med grodan? Historien berättar att när en groda släpps ned i en kastrull med
hett vatten hoppar den snabbt upp. Om den däremot befinner sig i en från början behaglig
temperatur som därefter gradvis höjs vänjer sig grodan vid förändringen. När det blivit så varmt
att det börjar bli farligt orkar den inte hoppa upp. Grodan har vant sig i värmen, reagerar för
sent och blir kokt.

Hur många kokta grodor kommer medlemmarna att acceptera innan de reagerar på fackets mer
eller mindre osynliga nätverk?
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Kapitel 9
En unik organisation slåss för sin framtid

Min erfarenhet av tvångsförvaltningen på Feken är att vår överhet inte alls har förstått att
de leder en unik kunskapsorganisation, vars medlemmar inte är fastbundna till Feken
enbart av materiella skäl. De har inte förstått att det är vår motivation, vår arbetstill-
fredsställelse, vårt engagemang, vår lojalitet att arbeta med forskning, utbildning, service,
administration som gör att vi kommer till Feken. Den dagen motivationen att arbeta för
Feken släcks kommer vi inte heller till arbetet. Eller än värre att vi kommer till arbetet
som ”tomma skal” som väntar på en befriande pensionering/ befordran uppåt eller neråt
i den akademiska hierarkin eller i administrationen.

Skandalisering av Feken synliggör tydligt att universitetet har en förvaltningsform som är
helt otidsenlig och inte heller klarar av att styra och leda en växande modern kunskaps-
organisation. Överheten använder gamla budgetstyrningsmetoder när den i stället borde
utveckla nya för kunskapsorganisationer skräddarsydda förvaltningsformer. Utvecklings-
tiden används för ovärdigt maktspel.

En unik organisation med många kunskapsarbetare
Vad motiverar en kunskapsarbetare? För att svara på frågan har jag hämtat inspiration, förklaringar
till begrepp och bilder av Peter Drucker (1999, s 121–140). I boken ”Management Challenges
for the 21 st Century” beskriver han kunskapsarbetare med följande egenskaper.

Äger produktionsmedlet
Kännetecknande för en kunskapsarbetare är att hon/han äger sina ”produktionsmedel”, dvs.
kunskapen eller skickligheten som gör personen till kunskapsarbetare. Kunskapen är inte ”fast”
i maskiner/utrustning eller går att fånga i en organisatorisk struktur. En kunskapsarbetare drivs
av inre tillfredsställelse och motivation. Att göra jobbet så bra som möjligt motiverar mer än
ytliga belöningar. I alla arbeten finns kunskapsarbetare oavsett yrkets formella status. En
kunskapsarbetare kan vara en mycket yrkesskicklig arbetare, en smed, en masstillverkare inom
industrin, en skicklig sömmerska eller en administratör med ypperlig organisationsförmåga.
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Väljer själv arbetsplatsen
Kunskapsarbetaren väljer själv var hon/han vill arbeta. Kunskapsarbetaren är inte heller utbytbar.
Personalomsättning och rörlighet är viktigt att följa upp i kunskapsarbete. Stannar kunskaps-
arbetarna i organisationen eller är de på flykt till andra attraktivare miljöer? Hos oss på Feken
har flykten börjat. En kollega skriver. ”Har man väl tagit det stora beslutet att söka sig till ett
nytt universitet, så har själen redan flyttat. Det enda som håller en kvar är försörjningsbördan.
Engagemanget och glädjen har lämnat oss, det enda som återstår är plikten att göra rätt för sig.”

Motiverar och förnyar sig själv
Kunskapsarbetaren drivs av sin egen motivation och är ofta därför omöjlig att styra. Det som
motiverar kunskapsarbetaren att stanna i en organisation är möjligheten att utveckla sin
kompetens, att förnya den och växa yrkesmässigt.

Är profilen, ryktet och anseendet utåt
Kunskapsarbetaren skapar tillgångarna och är ofta organisationens profil, rykte och anseende
utåt. Kunskapsarbetare hämmas av en dåligt fungerande organisation. Att inte ha tillgång till
välfungerande service, stöd, tjänster eller ledarskap kan påverka kunskapsarbetarens arbetspresta-
tion och viljan att stanna i en organisation vars stödfunktioner fallerar. När kunskapsarbetaren
slutar kan dessa värden skadas eller minskas. Kunskapsarbetares flykt från dåligt fungerande
organisationer påverkar snabbt verksamhetens förmåga att utveckla sig.

Det är just möjligheten att utveckla sig och sitt ämne som anges som orsak av dem som nu
lämnar Feken för andra universitet. Under tvångsförvaltningen påverkas utvecklingsmiljön
eftersom själva förändringen tar så mycket av organisationens kraft. När huvudorsaken till
förändring inte har accepterats av medlemmarna i organisationen blir kampen hårdare, som i
vårt fall på Feken. Vi försvarar vår rätt till en fri akademisk organisation med autonomi, goda
kontakter med såväl vår huvudman/ledning som våra intressenter. Kampen mot orättvis
bedömning, tvångsförvaltning och inkompetent universitetsledning stöds av såväl studenter
som av våra kollegor på andra universitet.

Hur påverkas kunskapsarbetarens hälsa och frånvaro av skandalen?
Under de senaste fem åren har jag kartlagt sjukfrånvaromönstret och dess orsaker för mer än 30
000 personer i Sverige. Följande iakttagelser bygger på denna forskning. I kunskapsarbetet är
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just svårigheterna att definiera och begränsa arbetsuppgifterna sådana orsaker som påverkar hälsan.
Eftersom motivationen och tävlan med sig själv och andra styr arbetsuppgiftens genomförande
kan detta också bli en källa för arbetsmiljöproblem. För mycket arbete, för höga krav och för
stora arbetsuppgifter ökar kraven och för att balansera dem behövs aktiviteter som återställer
balansen.

Inget rutinarbete – risk för utbränning
Avsaknaden av arbetsrutiner försvårar kunskapsarbetet. Hjälpmedlet är inte att införa mer rutiner
i kunskapsarbetet. Arbetets natur är sådant att det inte går att rutinisera utan ofta kräver här-
och-nu-lösningar. Det leder till att många kunskapsarbetare arbetar på gränsen till sin kapacitet.
De utvecklar sin kompetens samtidigt som arbetsuppgiften genomförs. Att lära och göra
samtidigt är en sammanblandning som kan öka kravet på att finna en balans i arbetssituationen.
Kunskapsarbetarens ständiga pendlande mellan autonomi och allt bättre genomförd prestation
kan utlösa sjukdom. När de två polerna hamnar i obalans ökar risken för utbränning.

Gör-det-själv-arbetsmiljöarbete
Kunskapsarbetaren hanterar ofta obalanser själv, och när situationen i arbetet blir för besvärlig
flyttar hon/han till en annan bättre fungerande organisation. Kunskapsarbetaren kan ta på sig
skulden för misslyckandet och bär konsekvenserna av dåligt fungerande arbetsorganisationer.
Eftersom banden till arbetsplatsen är lösa är personalomsättning ofta ett sätt att hantera obalanser
mellan viljan att utvecklas i arbetet och den miljö som erbjuds kunskapsarbetaren. I en akademisk
miljö är inte alternativet att sluta alltid en möjlighet utan de missnöjda stannar kvar av andra
orsaker. Av genomförda hälsokartläggningar i akademiska miljöer framgår bl.a. ”väntan på
pension” som en återkommande orsak till varför man stannar kvar i organisationen trots missnöje
och vilja att byta arbetsplats.

Misshushållning av motivation skadar
Eftersom kunskapsarbetares sjukdom eller frånvaro sällan syns i någon administrativ mätning,
är det viktigt att uppmärksamma sådant som kan vara en källa till misshushållning av kun-
skapsarbetarens motivation och vilja att använda all sin kunskap på just den här arbetsplatsen. I
kunskapsarbetet är ett av de viktigaste värdena just autonomin, som motiverar människor att
arbeta. När den hotas riskerar man att förlora kunskapsarbetaren och dennes engagemang. Det
struktureringsarbete, eller disciplinering, som tvångsförvaltaren är sysselsatt med uppfattas av
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oss som ett hot mot vår autonomi, vår akademiska frihet och en begränsning för vår kreativa
arbetsmiljö.

Arbetet med studenter motiverar
För de flesta av oss finns andra alternativ utanför Feken. Det är därför märkligt hur lite ledningen
bryr sig om hur förändringsprocessen genomförs och hur tvångsförvaltningen fungerar. Allt det
som skapar motivation påverkas av sättet att genomföra en av ledningen påtvingad förändrings-
process. Om vi skulle göra en arbetsmiljökartläggning och fråga anställda hur de upplever arbets-
miljön och vad som motiverar dem i arbetet är jag rädd att många skulle svara att tvångsför-
valtningsorganisationen och ledningen inte motiverar, däremot möjligheten att undervisa och
möta studenter. Det är detta som ”räddar” ledningen från den organisatoriska katastrof de har
skapat. Utan studenter, hade många av oss lämnat Feken. Det finns annat mycket mer menings-
fullt att sysselsätta sig med än att vara en bricka i okunniga chefers maktlek.

Motivation och utbränning
I motivationen finns den goda kraften, men också början till det som leder till en utbrännings-
process. Lennart Hallsten et al (2002, s 19) på Arbetsmiljöverket talar om utbränningsprocess
och menar med det ett förlopp som leder till depression, sjukfrånvaro och också i många fall till
utslagning från arbetet. Han skiljer på processen och dess utfall. Av Hallstens forskning framgår
att det är just dåligt genomförda omorganisationer, förändringsprocesser och dåligt ledarskap
som är de vanligaste orsakerna till utbränning. Vi behöver inte illvilliga försök att söndra vår
organisation som dessa experiment i tvångsförvaltning och skandalisering medför. Unga män-
niskor som ännu inte är härdade i konkurrensmiljön slås ut. Det är ett alltför hårt pris att betala
för dessa experiment i tvångsförvaltning. Det är också ett alltför hårt pris för det misslyckande
som universitetsledningen måste möta en dag.

Utbränningen drabbar såväl chefer som medarbetare. Det skrivs mycket om arbetares och
tjänstemäns utbränningsprocesser. Men chefer kan också bli utbrända. Om chefers
utbränningsprocesser och rehabiliterande krishantering har Billy Ehn (2003, s 18–22 ) skrivit
en lärobok ”Stenmuren – redskap i krisarbete”. Jag har läst boken flera gånger under Fekens
tvångsförvaltning och funderat över vad som händer med alla mina chefer som så stenhårt
arbetar med införandet av en odemokratisk organisation och ett arbetssätt samtidigt som de
med ”ekonomin i balans”-argumentet som svepskäl monterar ned Feken. I Ehns bok följer
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författaren en person vars arbete var en stor del av hans identitet. ”Stenmuren” handlar om en
arbetsplatskonflikt med besvärliga konsekvenser för både chefen och medarbetarna.

Felfriheten, att inte inse sina handlingars konsekvenser, verkar vara en ofta återkommande orsak
till utbränningsprocesser som chefer hamnar i. Ondska är en annan orsak, som jag diskuterar
närmare i nästa avsnitt. Några chefer bygger stenmurar, några odlar rosor och några ändrar helt
sin livsstil. Några vandrar runt från den ena chefskonsulten till den andra med ständigt åter-
kommande frågor som ”varför tycker de inte om mig?, ”varför respekterar de mig inte?”, ”varför
visade de ingen tacksamhet för det jag gjort när jag gick?”. Ehn beskriver rehabiliteringen och
följer chefen under hans terapi som består av att bygga en stenmur kring sitt torp på landet. Jag
är rädd att den lilla ängen runt Frescati, där universitetsledningen och förvaltningen har sina
arbetsplatser, inte riktigt räcker till för att bygga den långa stenmur som skulle behövas på
grund av kuppen mot Feken.

Om ondskan i arbetet
Tvångsförvaltningen blottar på ett mycket grymt sätt den ondska som tycks finnas under ytan
i alla organisationer. Schrivjers skrev om råttan och syftade egentligen på den onda intrigmakarens
dagordning. Kan ondskan synliggöras av en skandal, och är det nödvändigt för att förstå vad
som händer i en organisation och varför? Hur tänker en ond människa? Hur ska ondskan i en
skandal hanteras?

Den norske filosofen Lars Fr H Svendsen har undersökt ondskan och dess olika former. Han
menar att vi bara undantagsvis uppfattar våra onda handlingar som just onda. Den som gör
något ont förstår inte att det är en ond handling som skadar en annan människa. I Svendsens
typologi om ondhet finns fyra nyanser av ont. Följande förkortad sammanställning bygger på
fil.dr. Joakim Molanders artikel i Svenska Dagbladet den 20 februari 2005, ”‘Fredsskadade’
svenskar blinda för ondskan” och hans redogörelse av Svendsens forskning.

Den demoniska ondskan
Det handlar om sadism – om människor som tycker om att göra andra ont just för att det är ont.
Vanliga människor begår också sadistiska handlingar och inte enbart sjuka sadister. Många har
torterat insekter och andra djur, men också fysiskt eller psykiskt pinat syskon eller människor
som helt obefogat eller med viss rätt hamnat i allmän onåd. Svendsen menar att de flesta människor
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kan finna en viss tillfredsställelse i att tillfoga andra ont. Människor utför sadistiska handlingar
för att det ger dem tillfredsställelse. Objektet för illdådet blir ett medel för sadistens tillfreds-
ställelse. Vi gör andra ont för vår egen njutnings skull, inte för att vi vill göra det onda, skriver
Svendsen.

Den instrumentella ondskan
Det handlar om att göra ont, i full vetskap om att det är ont, för att uppnå någonting annat.
Det vi önskar uppnå med handlingen kan vara ont, värdeneutralt eller gott. Det onda som
måste göras för att nå detta har inget egenvärde som ondskan i sadistens handling. Ondskan är
inte en njutningsfull handling. En människa som är beredd att medvetet skada en annan för att
öka sin rikedom eller främja sin karriär visar exempel på en handling med instrumentell ondska.

Den idealistiska ondskan
Det handlar om att göra ont i tron att det i själva verket är något gott man gör. Krig är ett bra
exempel på hur den idealistiska ondskan används på olika sätt av antagonisterna. Utmärkande
för den idealistiska ondskan är att den part som gör det onda inte alltid ser sin handling som
någonting ont. Det är ondskan som bekämpas och den egna handlingens ondhet förstår man
inte. Den ideologiska ondskan kännetecknas av vi och de tänkande. Vi är goda och de andra är
onda. Svendsen skriver om gruppbildningens faror: ”Grupptillhörighet tycks vara ett utbrett
mänskligt behov, men blir farligt när gruppen blir för tät, när individerna i gruppen upphör att
tänka som individer och följaktligen också upphör att reflektera över gruppens värderingar,
uppfattningar och handlingar.”

Den dumma ondskan
Det handlar om avsaknad av moralisk reflektion. Den som begår ont på ett dumt sätt är den
som gör ont utan att inse eller förstå att det han gör är ont. Han begår ont av tanklöshet. Sådan
tanklöshet är inte ett utslag av bristande intelligens. Svendsen noterar att det finns många intel-
ligenta människor som begått ont av tanklöshet. Dumhetens ondska stämmer till eftertanke
eftersom det tycks antyda att brist på empatisk förmåga knappast är något abnormt fenomen.
Det föranleder oss också att förmoda att vi alla är blinda för många former av ondska, både i det
lilla och i det stora sammanhanget.
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Överhetens onda handlingar
Den ondhet som överhetens handlingar har lett till på Feken kanske inte alls uppfattas som
onda handlingar av överheten själv. Att tala om vi och de i en organisation, där vi alla är lika
värda, är en ond handling oavsett om man förstår handlingens konsekvenser eller inte. Överheten
kanske tror att den gör rätt fast vi uppfattar handlingen som ond och felaktig. En analys av den
demoniska ondskan hjälper oss att förstå mobbning och andra onda handlingar som förekommer
under en skandal som tvångsförvaltningen orsakar. Det som är svårt att förstå är hur en del av
organisationen (universitetsledningen och den centrala administrationen) mobbar en annan del
av sig själv (Feken). Att se mobbning och onda handlingar i avsättandet av Sikander Khan är
enklare. Ondheten smyger sig in i organisationen och visar sig i handlingar som att osynliggöra
varandra, ljuga, inte hälsa, sprida illvilliga rykten och tala nedsättande om dem som inte delar
ens uppfattning om läget på Feken.

Ondhet tycks vara ett komplicerat kommunikationsproblem. Och eftersom det sällan finns tid
och ork att mitt i en skandal diskutera konflikters verkliga orsaker blir ondhetsproblemet också
olöst. Mitt i skandalens djupa virvlar har vi inte haft ork att fördjupa oss i dessa filosofiska
teorier. De har också en förmåga att dyka upp just när det inte finns kraft eller tid i organisationen
att arbeta med svåra frågor. Ingen för heller upp frågor om ondhet på dagordningen när allt
flyter. Det är ju egentligen då vi borde diskutera konflikter, problemlösningsmodeller, verk-
samhetens värdegrund, ondhet och andra svåra frågor. Mitt i krisen finns varken tid eller ork för
detta.

Riskanalyser saknas
Förändringsprocessen och den oskickligt genomförda tvångsförvaltningen på Feken har redan
medfört att några ha fått söka hjälp för utbränningssymptom. Ett enda fall är ett fall för mycket.
Att drabbas av detta är en mänsklig katastrof. När den drabbar unga människor i början av sitt
yrkesliv är ordet katastrof för svagt. Som äldre och mer erfarna borde vi – och här menar jag alla
vi som ännu står med fötterna på marken och har vårt arbete – känna stort ansvar för ungdomarna.
Det är just för att undvika den här typen av olyckor som Arbetsmiljöverket med hjälp av
arbetsmiljöinspektörer kräver att organisationer som förändrar/omorganiserar sin verksamhet
också gör en ordentlig riskanalys innan de genomför förändringarna. Här skulle vi på universitetet
ha kunnat visa att vi är en mönsterarbetsplats. Men det gjorde vi inte. Vi har inte heller gjort
något hälsobokslut eller annan form av hälso- och arbetsmiljökartläggning. I en organisation
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som kämpar för sin överlevnad görs inga utvecklingssatsningar på arbetsmiljöområdet. Det
gäller att bara överleva...

Effektiviteten på villovägar
Enligt Finansdepartementet ska den statliga ekonomistyrningen bidra till att tre övergripande
mål uppnås. Målen är god kontroll av statens finanser, resursfördelning som sker i enlighet med
de politiska prioriteringar som finns samtidigt som hög produktivitet och effektivitet i använ-
dandet av statens resurser eftersträvas. I målbeskrivningen nämns inget om det tredje operativa
rationalitetsmåttet kvalitet. En gammal regel i företagsekonomin är att samtliga tre mått, produk-
tivitet, effektivitet och kvalitet alltid mäts och följs upp samtidigt. I kunskapsarbete är just
dessa begrepp svårfångade eftersom mycket av värdet och kriterierna för begreppen fastställs av
”kunskapsleverantören” själv och inte av den organisation där hon/han verkar. I kunskapsarbetet
tenderar de operativa styrmåttens kraft att styra minska om ledningen inte förstår arbetets egenart
och betydelsen av en välfungerande arbetsorganisation. Det är motivationen och den inre kraften,
engagemanget, som styr mer än ekonomiadministrativa styr- och kontrollmekanismer.

Effektivitet som begrepp har sina rötter i ordet ”effekt”, något som ger en förändring i ett
tillstånd. Förändringen måste på något sätt uppfattas vara överlägsen eller bättre än det tillståndet
som råder. Tvångsförvaltningen har inte lyckats övertyga alla på Feken att den förändring som
överheten eftersträvar är bättre eller ger ökade fördelar jämfört med tidigare förhållanden. Det
är inte själva måluppfyllelsen i begreppet effektivitet som vållar problem på Feken utan det sätt
överheten använder för att uppnå högre effektivitet. Det brister i bl.a. ledarskap, personalpolitik,
fördelning av kompetensutvecklingsmöjligheter, lönesättning, relationer med Fekens intressenter,
sättet att organisera arbetet och bristande förmåga att lösa konflikter. I stort sett allt som räknas
till grundläggande färdigheter för att få en organisation att fungera och prestera hög effektivitet
berörs. För att övertyga professionella kunskapsarbetare om förändringens överlägsenhet hade
det behövts större respekt för de fakta som förelåg om förändringens nödvändighet innan
tvångsförvaltningen infördes.

På samma sätt kan vi blicka tillbaka och konstatera att förre prefekten inte heller fick alla
kunskapsarbetare med på resan mot ökad internationalisering. Oppositionen bland några av
institutionens professorer var stark och hävdade att Feken i stället skulle satsa på ökad forskning.
Nu har överheten med stöd av förvaltningen gjort en s.k. walkover, en kupp, och demonstrerat
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sin administrativa makt. Jag upplever att alla har förlorat, såväl de forskningsinriktade professo-
rerna som internationalisterna med uppdragsverksamhet som medel att förverkliga Fekens vision.
Samtidigt har överheten visat sin totala oförmåga att leda, administrera och stödja en kunskaps-
organisation i dess utvecklingsprocess.

Det kan diskuteras om Finansdepartementets mål om kontroll över resursförbrukningen uppnås
genom att lägga ned den vitala uppdragsverksamheten på Feken. Nedläggningen av uppdrags-
verksamhet ökar kravet på personalminskningar. Huruvida tvångsförvaltningen är uttryck för
de politiska prioriteringar som föreligger är svårt att bedöma. Fekens tvångsförvaltning genom-
fördes under år 2004 då utbildningsminister Thomas Östros var på väg att lämna över sin tjänst
till den nye ministern Leif Pagrotsky. Eftersom universitetsstyrelsen inte heller har haft Fekens
tvångsförvaltning på dagordningen verkar det som om överheten har genomfört en blixtsnabb
kupp med styrelseordförande Sten Heckschers välsignelse, och utan att de övriga medlemmarna
i styrelsen har haft möjlighet att ingripa.

Demokratiska påverkansmöjligheter släcktes inte bara på Feken utan också på universitetets
högsta ledningsnivå i universitetsstyrelsen. Jag befarar att vi på grund av de oklara turerna som
ledde till Fekens tvångsförvaltning inte under de närmaste åren kommer att se högre produktivitet,
effektivitet eller kvalitet i vår verksamhet. En förtroendekris är alltid svår att reparera. Detta
görs inte heller ensidigt och så länge den andra parten saknar insikt om felen i sina handlingar
förblir effektivitetsvinsterna ouppnåeliga.

Arbetsmiljöskadorna i en kunskapsorganisation är ofta oreparerbara. En aktiv och välfungerande
forsknings- och utbildningsorganisation kan raseras med några fel valda ord på fel plats och
uttalade i fel tid. Att återskapa en välfungerande verksamhet tar flera år. Om det ens är möjligt.
Rädslans kultur och nedkörd arbetsmiljö sätter sina spår på människor. Jag har upplevt under
förändringsprocessen på Feken och i många andra organisationer att människor varken vågar
eller vill arbeta för en ny start. Frågan är också hur många gånger ska människor – oavsett vilken
sorts arbete det är frågan om – tvingas till dessa nystarter. Och var ska förnyelsen starta? I det här
arbetet har jag visat att det inte alltid är givet att förnyelsen börjar från vanliga anställda utan
från styrelsen och den högsta ledningen. Det är där värdediskussionerna bäst behövs.
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Kapitel 10
Det är fakta som gäller...

Vi är i slutet av februari och redovisningen för år 2004 är nu klar. Det är dags att blicka
tillbaka och se hur tvångsförvaltningsåret 2004 på Feken blev. Intäkterna från externa
uppdrag har rasat, vilket jag befarade redan i början på hösten. Vi går mot ökad anslags-
finansiering med allt vad det innebär. Arbetstagarkonsultens rapport har ännu inte kommit
när jag skriver den här texten. Hela institutionen väntar på rapporten. Sture Larssons och
redovisningsgruppens analys av Fekens ekonomi och våra egna sammanställningar är det
fakta som gäller. Motståndet mot tvångsförvaltningen lever starkare än någonsin – vi
accepterar inte skandaliseringen.

Vi accepterar inte skandaliseringen!
Många gånger har vi på institutionen frågat om orsaken till denna tvångsförvaltningsprocess
och undrat vem det är som håller i trådarna och var de finns. Inget svar har vi fått. Vi har sökt
och prövat olika förklaringar. Ibland har vi trott att orsakerna finns att hämta hos illvilliga
nationalekonomer som vill bestämma över oss. Vi har trott att någon/några har svårt att acceptera
vår prefekt Sikander Khan. Vi har sökt svar hos ledarna, överheten, som vägrar att kommunicera
med oss. De och förvaltningen har visat sig vara delaktiga i den agenda som styr oss. De har klart
och tydligt i både ord och handling visat att de inte står på vår sida. Frågorna om orsakerna till
tvångsförvaltningen kan också ha andra svar som ligger helt utanför vår universitetsvärld. Besluten
tas någon annanstans och på grunder som vi bara kan ana.

Vi har sökt svar på frågan i de siffror som styr vår verksamhet. När vi har hittat felaktigheter och
krävt att felaktigheterna rättas till har de som har gjort fel fått raseriutbrott och beskyllt oss för
att förfalska redovisningen och överenskomna avtal. Deras stödgrupper har spridit illvilliga
rykten om oss och visat både i ord och handling att några personer i den centrala administrationen
på universitetsledningsnivån är fientligt inställda till Feken. Det är personer som inte har förstått
att administrationen är en servicefunktion till huvudverksamheten och inte tvärtom. Just den
här attityden att inte tjäna utan att skada så mycket som möjligt den som skulle ha tjänats är
något som jag upplever som mycket störande. Det är en inställning som jag har mycket svårt att
förstå, än mindre eftersom jag också själv har arbetat i ekonomiadministrativa funktioner som
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har gett service åt övriga delar i en organisation. I ett sådant arbete är det yrkeskunskaper och
kundens önskemål som styr och inte egna antipatier eller hämndlystnad. En del av de personer
som stödjer agendan för tvångsförvaltning finns att hitta i våra interna servicefunktioner nära
universitetsledningen.

Jag tror att orsakerna kan hittas i de samtidigheter som har råkat sammanfalla tidsmässigt. En
ny rektor, en styrelse med ständiga ledamotsbyten, ledare på olika positioner som styrs mer av
tanken ”makt att förstärka min ställning” än att ”makt att tjäna andra”. Vi är inte heller helt
oskyldiga till utvecklingen själva. Vi hade kunnat sköta t.ex. kommunikationen till styrelsen
bättre och vi borde själva ha insett att rektorn inte är ekonom och gett honom snabbutbildning
i ämnet. Här var vi själva slarviga och tog inte vårt ämnesansvar. Vi borde också ha reagerat
snabbare på själva idéen om tvångsförvaltning och inte låtit det ske. Var vi slöa?

I siffrornas värld är det fakta som gäller
För några dagar sedan fick vi uppgifter om det ekonomiska utfallet under 2004. Av Fekens
årsredovisning framgår hur tvångsförvaltningsåret, som började i april 2004, blev i intäkter och
kostnader. Av följande resultaträkning framgår skillnaden mot förra året.
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Anslaget från staten ligger på ungefär samma nivå som år 2003. Intäkterna för uppdragsutbild-
ningen är på nästan samma nivå som året innan. Uppdragsutbildningen avser MBA- och EMBA-
kurser och är ett åtagande som på kort sikt inte går att avveckla eller utveckla. Således blir det
inte heller några större ekonomiska skillnader mellan åren 2003 och 2004. Uppdragsutbildningens
långsiktiga utveckling framgår av följande statistik.

Antalet studenter minskar kraftigt, men den trenden finns också på andra universitet.

Övriga intäkter däremot är mer känsliga och som jag befarade redan under hösten när jag skrev
de första textsidorna har de externa uppdragen minskat snabbt. Det är inte så att uppdragen i sig
minskar utan det är lärare/forskare som genomför externa kurser som nu gör det i egen regi, på
ett annat universitet eller i en annan form som företagsintern lärare. Minskningen av övriga
externa intäkter från 23,3 miljoner kronor till 8,0 miljoner kronor är en kraftig försämring av
Fekens ekonomi. Det är just den här externa utbildnings- och forskningsverksamheten som
tvångsförvaltaren har gjort allt för att förstöra och minska. Minskningen har också skett därför
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att de som genomför externa kurser eller projekt har inte heller velat ”dra in” medel till tvångs-
förvaltarens organisation som inte alls är densamma som vår egen Fek.

Personalkostnaderna har minskat från 74,5 miljoner kronor till 71,1 miljoner kronor, vilket är
en förväntad effekt när visstidsanställda, timvikarier och andra med tillfälliga kontrakt får gå.
Det råder nu lärarbrist på Feken.

Lokaler har återlämnats till Akademiska Hus och i stort sett alla överlämnade lokaler står nu
tomma, plomberade och oanvända samtidigt som vi på Feken börjar få det trångt i våra utbild-
ningslokaler. Det är väl det här som kallas för rationalisering i läroböckerna. Akademiska Husets
bruttoresultat år 2004 var 2 895 milj.kr och företaget delade ut över 400 milj.kr. av vinsten till
sin ägare (staten).

Övriga driftkostnader har minskat och en del av minskningen uppkommer på grund av minsk-
ning av personalantalet och neddragning av kursutbudet. Overheadfakturan som vi betalar till
den centrala förvaltningen har ökat år efter år. Vad som ingår i overhead och hur den har räknats
fram råder det oklarhet om. Det gör att ledningen och förvaltningen kan styra Fekens utfall,
antingen till ett positivt eller negativt utfall, genom att öka eller minska overheadkostnaden.

Vissa rättningar som Sikander hann uppmärksamma vad gäller avskrivningar har genomförts
och kostnaderna har minskat med 1,8 miljoner kronor.

Det intressanta i vår resultaträkning är inte att jämföra två år utan att se skillnaderna mellan ”ett
bra år på Feken” med ”ett tvångsförvaltningsår på Feken”. Under ett bra år håller vi verksamheten
i gång med en stor andel intäkter från externa uppdrag/projekt, uppdragsutbildning medan
anslagets andel är blygsammare. Under tvångsförvaltningsåret (eller egentligen delar av året efter-
som tvångsförvaltningen påbörjades i april) har anslaget ökat kraftigt och externa intäkter minskat
på samma sätt som intäkterna från uppdragen. Trenden är ännu tydligare om vi följer en femårsserie
som i grafen på sidan 48.

De ekonomiska sammanställningarna visar tydligt att Feken är på väg att gå mot anslagsfinansierad
verksamhet. Uppdragsutbildningarna och externa projekt ska minskas och staten skjuter in
medel genom anslagsfinansiering.
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Med rasande fart försöker universitetsledningen med tvångsförvaltaren som handredskap lägga
ner universitetets största institution. Jag undrar om de har tänkt på vad händer efter nedläggningen?
Vad händer när den mjölkko som Feken har varit slaktats? Saknas kon förts efter sin död? Är
inte det bättre att mjölka kon än att äta upp den? Varifrån tar förvaltningen de overheadkostnader
som Feken inte längre, efter nedbantningen av uppdragsverksamheten, betalar? Ökar kostnaderna
på de övriga institutionerna? Eller kommer universitetsledningen och administrationen att bantas?

Vi har fakta och kontroll över läget
Min beskrivning av förändringsprocessen på Feken bygger på offentligt material som finns
tillgängligt för alla på institutionen. Materialet består bl.a. av Fekens historik och särskilt av
Paulson Frenckners minnesanteckningar från Fekens första år. Det består även av styrelseprotokoll,
fakultetsnämndens protokoll, institutionsstyrelsens protokoll, löne- och personalstatistik,
universitetets verksamhetsberättelser, ekonomiska redovisningar under de senaste sex åren, Sture
Larssons analys av Fekens ekonomi, avtal om hyreskostnader och intervjuer på Akademiska
Hus med lokalansvariga för Kräftriket och för ombyggnaden av A-huset, stiftelseredovisningar,
magisteruppsatser om internkontrollen på Stockholms universitet, tvångsförvaltarens veckobrev,
samtal med våra egna ämnesexperter, samtal med landets ledande ledarskapskonsulter om
förändringsarbete och möten med politiker samt ett stort skriftligt och elektroniskt material –
allt från mejl som har sänts till mig eller andra lärare under tvångsförvaltningen till tidningsartiklar
och tidigare ej publicerat material.

Jag har också samtalat med PR-konsulter, journalister och lärare från Journalisthögskolan för
att bättre förstå motiven till tidningsartiklarna i Dagens Nyheter och i Dagens Industri samt
hur kommunikationsbyråer och lobbyister arbetar. Med arbetsmiljöverkets inspektörer ordnades
en hearing i början av året på Feken om behovet av arbetsmiljöuppföljning och riskanalys i
samband med förändringsarbete och omorganisation. Arbetsmiljöverkets bedömning av Fekens
förändringsprocess och behovet av riskanalyser redovisas i en separat rapport. Jag har också
intervjuat styrelseledamöter om förhållanden som kan ha lett till Fekens tvångsförvaltning.
Utöver dessa källor har jag haft kontakt med ett tiotal personer utanför universitetet. Deras
identitet eller organisatoriska tillhörighet kan jag inte röja. Det är ett förtroende som jag har fått
och det har varit av stort värde för att kunna beskriva och analysera händelseförloppet på Feken.
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Jag har försökt beskriva vår situation under skandalen så objektivt som jag har kunnat. I vissa
fall har jag utelämnat källor, personers namn och sådant som kan skada deras ställning i den
prekära situation som nu råder på institutionen. Många är rädda för sina anställningar, för
repressalier eller för att hamna i dålig dager hos ledningen och vill inte framträda med sina
namn. Jag har skrivit texten till ”Skandalen på Stockholms universitet – överhetens kupp mot
företagsekonomer” i tre omgångar. Den första delen med arbetsnamnet ”Brev till chefen”  innehöll
text t.o.m. sidan 55 och lades på min hemsida för läsning i mitten av januari 2005. Reaktioner
från personalen på Feken, från studenter och andra intresserade välkomnades. Den andra delen
skrev jag en månad senare, och i denna text summerar jag reaktionerna på den första texten och
diskuterar såväl låsningar som lösningar på den skandal som fortfarande pågår. Den tredje och
sista delen av boken, kapitel 11 och 12, har jag skrivit efter det att arbetstagarkonsultens rapport
publicerades den 24 februari 2005.

Forskning pågår…
Vad händer med kunskapsarbetares arbetsmiljöförhållanden under skandalisering och kris i en
organisation? Forskningsansatsen i detta arbete är induktiv – från verklighet till teori. De teorier
som berörs för att skapa förförståelse av problemet som studeras har jag hämtat från flera ämnes-
områden. Organisationsteori bidrar till att analysera händelseförloppet under tvångsförvaltningen.
Motivationsteorier, teori om organisationskultur och makt har använts. Teori om verksam-
hetsstyrning och uppföljning lyfter fram byråkratiseringsteorin och dess möjliga bidrag till att
förstå problemets vidd. Från arbetsmiljöforskning har jag hämtat kunskap om friska och sjuka
organisationer. Det är mest Anton Antonovskys teori om hälsan i arbetet som jag har använt
och erfarenheter från mina egna arbetsmiljöforskningsprojekt. Jag har beskrivit arbetsmiljö-
problemet – en påtvingad förändringsprocess med tvångsförvaltning som metod och dess effekter
– från olika perspektiv. Angreppssättet liknar triangulering fast här är det frågan om flera
perspektiv än bara tre. Jag har låtit aktörerna i processen tala och använt deras brev och beskriv-
ningar för att dokumentera händelseförloppet. Jag har fått ett viktigt bidrag till processbeskriv-
ningen av Björn Molin och hans sätt att arbeta med kultur och bilder. Jag hoppas att beskrivningen
bidrar till att lyfta problemet till nästa nivå i den hermeneutiska forskningsspiralen där fördjupad
reflektion sker och teoriutvecklingen fortsätter. Forskningsprojektets första fas, beskrivning av
händelseförloppet, presenteras med detta arbete.
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Mina generella slutsatser av förändringsprocessen så här långt är att den teoribildningen som
finns på området utgår nästan alltid från ett stegvis händelseförlopp där en gemensam bild av
problemet är den viktiga startpunkten för efterkommande steg i processen. I den förändrings-
process som nu pågår på Feken saknas just den viktiga första bilden: en gemensam – och av alla
accepterad – problembeskrivning. Processen kan liknas med ”en soptunne-modell”, dvs. oenighet
råder om vad problemet är och vilka metoder som ska användas för att lösa den uppkomna
krisen.
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Kapitel 11
Politiker tror sig styra, styrelsen styr inte och överheten kan
inte styra

Arbetstagarkonsultens rapport från Öhrlings revisionsbyrå ger Feken rätt på alla granskade
punkter. Det fanns ingen orsak att tala om en ekonomisk kris på Feken, när rektorn
fattade sitt drastiska beslut att sätta institutionen under tvångsförvaltning. Det underskott
av kapital som enligt överheten pendlade mellan 1,7 och 70 miljoner har nu visat sig vara
exakt det som vår egen redovisningsexpert Sture Larsson hela tiden har hävdat: ett överskott
på flera miljoner kronor!

I bilaga 1 görs en kort sammanfattning av arbetstagarkonsultens slutsatser om Fekens
ekonomi. Situationen på institutionen beskrivs träffande i rapportens slutmetafor:
”Även om bilder haltar, så skulle man ändå kunna försöka sammanfatta situationen i en
idrottstävling där spelarna på planen lever i tron på och agerar utifrån att taktiken och
spelets regler ser ut på ett visst sätt – enligt vad man menar att man hade kommit överens
om med lagledningen då spelet började. Man tycker sig ha bra flyt i spelet och känner sig
trygg med sin ledning. Lagledningen, vid sidan om planen, anser dock att det är en helt
annan regelbok och taktik som gäller för tävlingen. Mitt i matchen går därför lagledningen
in och begär time-out och byter då ut lagkaptenen m.fl. i laget. Detta eftersom man menar
att dessa har huvudansvaret för att laget nu har spelat bort den jättestora ledning som man
hade när spelet började. Lagledningen pekar på sina resultatnoteringar och förklarar att
laget nu ligger så stort under i tävlingen att det kommer att krävas stora förändringar i
laguppställning m m för att klara av att vända matchen. Lagkaptenen och spelare står
däremot frustrerade bredvid och flera säger att de inte förstår någonting.”

Arbetstagarkonsultens rapport godtogs inte av rektorn, dekanus, tvångsförvaltaren och av
en professor på Feken trogen överheten. Personer som inte är kompetenta i ämnet
företagsekonomi avfärdar en auktoriserad revisors granskning av Fekens ekonomi. Som
motaktion ordnar överheten en snabb mätning av tvångsförvaltarens acceptans i organi-
sationen. Efter att bara ca 50 procent av lärarna har svarat på en manipulerad enkät drar
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rektorn slutsatsen att tvångsförvaltaren är accepterad och ska stanna ett år till. Mätningen
och dess resultat samt rektorns slutsatser redovisas i bilaga 2.

Det fanns således ingen orsak att sätta Feken under tvångsförvaltning. Det fanns ingen
orsak att skandalisera våra studenters examen från Feken. Det fanns inte heller någon
orsak att avskeda prefekten på det skandalösa sätt som rektorn gjorde. Det fanns ingen
orsak att göra sig av med duktiga lärare, forskare och administratörer. Det fanns ingen
orsak att införa ett odemokratiskt arbetssätt på Feken. Däremot finns det nu orsak att
sparka den överhet som har orsakat alla dessa illdåd. Överheten har stulit flera månaders
arbetstid, kraft att forska och utveckla vår verksamhet. Inga pengar i världen räcker för att
ersätta dessa skador.

Politiker tror sig styra
Regeringen och departementen tror sig styra statliga myndigheter som universitet i och med att
de bemannar styrelseplatser med politiker. Den kapitalförstörelse som tvångsförvaltningen har
orsakat på Feken under sitt första år räknas i tvåsiffriga miljontal. De kommande årens intäkts-
minskning ligger troligen på samma nivå, eftersom uppdragen och externa intäkter minskar.

Det behövs nu ökad anslagsfinansiering för att få täckning för de skador uppdragsverksamheten
osakats av tvångsförvaltningen. Ökad anslagsfinansiering innebär att vi blir mer beroende av en
finansiär och i samma spår följer också den ökade politiska styrningen och byråkratiseringen.
Den politiska styrningen innebär ju redan i dag att de tjänstemän som är tillsatta att vara våra
överordnade tycks vara fullt sysselsatta med att hålla kontakt med departement och andra politiska
organ i stället för att leda verksamheten på universitetet. För politiker, eller snarare före detta
politiker, är det en fin ”avskedspresent” att få sitta några år i universitetets styrelse. För oss är det
en katastrof. Vi vill ha politiker och styrelser som kan styrelsearbetet. Björn Molin (2005) har
sammanställt kraven på en bra styrelse och styrelseordförande.

En bra styrelse och styrelseordförande ska:

■ Förstå verksamheten.
■ Vara intresserad av att nå resultat.
■ Förstå och kunna arbeta med utvecklings- och förnyelseprocesser.
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■ Inse att styrelsen har ansvaret för verksamhetens övergripande mål- och strategiformulering
och att det arbetet kräver en kvalificerad dialog med människorna i verksamheten och i
den omvärld som påverkar verksamhetens utveckling samt inom styrelsen.

■ Kunna aktivera alla i styrelsen så att de olika kompetenserna där belyser aktuella frågor ur
olika infallsvinklar.

■ Kunna sammanfatta resultatet av diskussionen på sådant sätt att det speglar styrelsens
vilja och att det är kommunicerbart internt och externt.

■ Arbeta med stor egen integritet.
■ Kunna fånga in de väsentliga frågorna i de agendor, som styr de flesta styrelsers arbete.

Inte acceptera frågor med tveksam koppling till det resultat verksamheten vill nå och
kunna ställa de frågor, som inte tas upp men är av stor betydelse för verksamhetens
framgång.

■ Gärna vara ute i verksamheten och i verkligheten för att öka sin förståelse, identifiera
framgångsfaktorerna och riskerna.

Av mina studenters5 intervjuer med styrelseordförandena i universitetsstyrelserna i Stockholm,
Linköping och Uppsala framgår att det inte är något aktivt styrelsearbete som pågår utan mer
eller mindre rutinmässiga möten under vilka frågorna på dagordningen klubbas igenom utan
några större diskussioner om ärendens innehåll. Jag misstänker att det inte heller sker någon
djupare analys av universitetens ekonomiska utfall utan det klubbas igenom eftersom en större
del av styrelseledamöterna inte kan ekonomiämnet och förstår vad siffrorna står för. En stor
förändring/omorganisation som den som nu pågår på Feken har inte ens diskuterats i styrelsen.

En passiv styrelse som inte har grepp om verksamheten är lätt att styra. När styrelseordförandena
är politiskt tillsatta är också kommunikationsvägen försäkrad. Politiker styr en kunskapsorgani-
sation på samma sätt som om vi var stadens reningsverk. Det vill säga ingen skillnad på styrning
och förståelse för olika verksamheters egenart. Jag har i brevet till chefen försökt kort förklara
att en kunskapsorganisation inte kan styras och ledas på samma sätt som andra ”maskin- och
teknikorganisationer”. För att leda en kunskapsorganisation behövs professionella ledare som
kan sitt yrke. Universitet är inte en plats för inkapabla.

5 Jessica Dahlström, Eva Karlsson, 2004, ”Internrevision i myndigheter – ett effektivt verktyg”?
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Konkurrens till vilket pris som helst?
Under förre utbildningsministern (1998–2004), Thomas Östros, har satsningar gjorts för att
öka konkurrensen i den akademiska utbildningen om forskningsmedlen och universitet emellan.
Ökad konkurrens har lett till rationaliseringar och omstruktureringar i den akademiska världen.
Politiker verkar ha velat visa att de också kan skapa statliga myndigheter som liknar näringslivets
ledande företag och som kan tävla med dem i det som uppfattas vara framgångsrikt och effektivt.

Lärorna om downsizing, re-engineering, processorientering m.m. infördes i Sverige i slutet av
1980-talet och under lågkonjunkturåren i början av 1990-talet. De nya lärorna användes mest
i stora internationella företag och i deras produktion. Efter några år spreds lärorna till kommuner
och där skulle man göra på samma sätt som i industrin. Den kommunala skolan, äldreomsorgen
och barntillsynen fick prova på dessa nya läror. Efter kommunala tillämpningar hade turen
kommit till landstingen. Stora akutsjukhus i Stockholm gjorde försök att införa ABB:s T-50-
system, dvs. halvera genomloppstiden eller i det här fallet vårdtiden, i akutsjukvården. Man
räknade på genomloppstider och funderade på hur de kunde halveras.

Nu verkar det som om turen har kommit till oss i statsförvaltningen. Alla de gamla lärorna som
andra har provat och mer eller mindre förkastat ska nu provas på oss. Först ska vi downsizeas
som på ABB. Sedan ska vi syssla med re-engineering och omorganisera och re-engineera både
grund- och forskarutbildningarna. Just nu är vi i fasen att införa ”produktionsgrupper” i grund-
utbildningen. På forskningssidan går det något trögt. Processorienteringsläran behöver vi inte
prova för vi har alltid varit extremt kundorienterade – eller egentligen elevorienterade som
termen lyder. Allt för att den organisation som inför dessa läror ska öka sin konkurrenskraft.

Men hur fungerar dessa läror och tankar i en akademisk värld där det redan finns konkurrens?
Det finns konkurrens om forskningsmedel, om tjänster, om professurer, om att hinna först
med sina forskningsrön och om att få tag i de bästa doktoranderna. Vi har så mycket konkurrens
att det räcker med det som redan finns. I en sådan miljö är vår verklighetsfrämmande överhet på
väg att införa läror som ökar konkurrensen ännu mer. Vi behöver inte ökad konkurrens utan
ökat samarbete och som bas en organisation som ger stöd att forska, utbilda och ge service. Vi
vill också minska byråkratiseringen hos oss.
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Ökad byråkratisering?
Göran Sundström redogör i sin doktorsavhandling, ”Stat på villovägar” (2003, s 29–39) för
byråkratins olika former. Byråkrati används i hans avhandling i betydelsen offentlig förvaltning.

Byråkratiska imperier
Innebär att offentliga organisationer försöker råffa åt sig så mycket pengar som möjligt från
statsbudgeten för att bygga sina egna imperier. Tjänstemän i byråkratier drivs av viljan att få
högre löner, bättre förmåner, högre status eller andra förmåner. De arbetar ständigt för att få
mer resurser och större budget. Politikerna kan visserligen bromsa penningjakten men byråkra-
ternas kunskapsövertag gentemot politikerna gör det svårt för dem att neka ökade resurser. Det
finns byråkrater som i stället för mera pengar eller stor organisation vill maximera formen på de
organisationer inom vilka de arbetar snarare än storleken. Det kallas för ”bureau-shaping”.

Byråkratiska nätverk
När byråkraterna inte har tillräckligt med resurser eller legitimitet att driva igenom frågor som
gynnar dem själva eller resurser att bygga stora imperier används i stället byråkratiska nätverk.
Byråkraterna lierar sig då med andra byråkrater eller med externa aktörer och bildar byråkratiska
nätverk. Dessa nätverk ger resurser och legitimitet att gå med eller motarbeta de politiker vars
intressen inte sammanfaller med byråkraternas. Eftersom byråkraterna placerar sig i nätverkens
centrum och politikerna befinner sig i nätverkens utkanter kan byråkrater också aktivt utnyttja
nätverken för att stärka den egna positionen.

Byråkratiska rutiner
För byråkrater blir rutiner, tumregler och standardprocedurer i hög grad vägledande och styr
beslutsfattandet. Byråkrater agerar som den s.k. administrativa mannen som beslutsfattare, dvs.
den bästa lösningen eftersträvas inte utan näst bästa lösningar accepteras. Byråkratiska rutiners
betydelse vid beslutsfattande har studerats av många forskare och det talas om byråkraters
satisfieringslogik, dvs. det gäller inte att hitta vägen till den bästa lösningen utan näst bäst duger.

Byråkratiska enklaver
I byråkratier bildas arbetsgrupper där personer från olika enheter deltar. Det görs för att skapa
pluralism vid t.ex. beslutsfattande. Problemet som behandlas får en bred och allsidig belysning
innan man fattar beslut. Forskare har funnit att många grupper lätt fastnar i tankesätt och
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lösningar som inriktar sig på endast ett handlingsalternativ. Fenomenet kallas av Janis (1971)
för grupptänkande. Hans studier visade att det lätt uppstod två förhållanden i gruppen – önskan
att stanna i gruppen och svårigheterna att bestämma problemets beskaffenhet. Därför anslöt sig
gruppmedlemmarna gärna till dominerande synsätt i gruppen och avstod att kritisera eller överge
gruppen och i stället valde att foga sig och uppnå sina personliga mål. Grupptänkade kan
uppkomma vid oklar roll- och ansvarsfördelning och med en auktoritär ledare som utnyttjar
både sin prestige och sin status vid styrning. Byråkraterna hos oss tycks ha som mål att motarbeta
sina egna kunder.

Byråkratiska professioner
I den här formen av byråkrati tenderar byråkraterna (de professionella experterna) att se sina
överordnade politiker i bästa fall som amatörer och i sämsta fall som kriminella. Förhållandet
mellan byråkrater och deras ledning karaktäriseras ofta av motpartsförhållanden, oklarhet –
klarhet, fel – rätt, hyckleri – sanning. Forskare menar att tilltagande professionalisering kan leda
till problem för den styrande ledningen då dessa professionella byråkrater saknar den klassiska
byråkratens lojalitet mot den politiska ledningen. Hos oss accepterar överheten näst bästa lösningar
som inte gagnar Fekens verksamhet men är administrativt smidiga att hantera. För att finna den
bästa lösningen krävs att styrelsen, ledningen och administrationen kan vår verksamhet, dvs.
förstår på vilken ”marknad” Feken agerar.

Byråkratiska institutioner
I denna form eftersträvar byråkraterna att agera korrekt och modernt i stället för att handla
effektivt i teknisk mening. Vad som är korrekt beteende i en viss situation styrs av om-
världsfaktorer. Byråkrater vill likna andra organisationer som de uppfattar som framgångsrika
och som de vill identifiera sig med. De eftersträvar lösningar som är effektiva i funktionell
mening samtidigt som de vill framstå som korrekta och moderna. Detta kan skapa problem på
grund av två handlingsmönster: ett formellt och ett informellt. Vi ska enligt överheten vara
formella när det gäller ledning och styrning av Feken, men informella när det gäller avsteg från
MBL och andra former av arbetsplatsdemokrati.

Är det som sker hos oss en del av större förändringar av institutionella strukturer för forskning
och undervisning på universitet? Eller är det frågan om ökad byråkratisering av universitet? En
byråkratisering som går ut på att öka styrningen och kontrollen för att befästa administrationens
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makt över en fri akademi. Detta är frågor som jag och mina kollegor ställer oss under Fekens
tvångsförvaltning. Frågan ställs också av Bennich-Björkman (2004) i Överlever den akademiska
friheten? – en intervjustudie av svenska forskares villkor i universitetens brytningstid” och Widenberg
(2003) i ”Psykosocial forskningsmiljö och vetenskaplig produktivitet”. Forskarnas svar är: byråkra-
tiseringen är redan här.

Sundström (2003, s 34–35) refererar till Downs och Niskanen som har beskrivit byråkraternas
egenskaper. ”Byråkraterna använder sina expertkunskaper för att driva igenom egna idéer och
viljor. De kan t.ex. använda kunskapsövertaget till att kontrollera den politiska dagordningen
eller till att avvisa krav från politikerna som inte gynnar den egna myndigheten. Byråkratins
starka position vad gäller information om den egna verksamheten ger också, enligt detta synsätt,
upphov till ett slags hemlighetsmakeri. /…/ Byråkratin kan alltså undanhålla väsentlig
information. Den kan ”lura” politikerna på den verkliga kostnaden för verksamheten och även
kräva pengar för nya uppgifter som kanske inte alltid är särskilt nödvändiga för samhället.”

Frågan som citattexten väcker är: vem har lurat oss på Feken och varför? Arbetsfördelningen
mellan vad politiker ska ägna sig åt och vad tjänstemännen ska göra är otydlig, visar båda
forskningsrapporter och den verklighet vi lever i. Den skandal som överheten har skapat är ett
exempel på styrelsens oförmåga att hantera komplexa processer i en kunskapsorganisation.
Skandalen har tydligt synliggjort att vi har en överhet som sysslar med allt annat än professionell
ledning av universitetet och att vi har en styrelse som är inkapabel att styra.



124

Kapitel 12
Sista frågan till överheten

Universitetsledningen med rektorn och dekanus i spetsen har kört över de sista demokra-
tiska möjligheterna till påverkan och dialog på Feken. Med manipulativa mätningar, diktat
och maktdemonstrationer har överheten försökt skrämma oss på Feken till tystnad och
foglighet. Cheferna tiger som alltid. Styrelsen varken ser, hör eller är intresserad av att
Feken körs i botten. Studenterna flyr… Forskarna och lärarna flyr…

Styrelseordförande Sten Heckscher hälsade att vi ska stå ut och gräva ner yxan. Vi har
ingen yxa att gräva ner eftersom vi inte grävt upp någon. Det har däremot deknus och
rektor. Vi önskar bara att han som styrelseordförande tar sitt ansvar och styr den organi-
sation han är tillsatt att styra. Professionellt. Eller att han avgår med sin styrelse om han
inte kan eller vill styra. Om överheten som inte kan styra och inte förstår att de inte kan
leda en kunskapsorganisation finns inte mycket att tillägga utöver det som redan sagts.
Inkompetensen talar för sig själv.

Vem beställde att Feken skulle köras i botten och varför?
Vi har granskat vår verksamhet med hjälp av bl.a. en professionell extern arbetstagarkonsult,
erfarna externa ledarskapskonsulter har granskat förändringsprocessen, forskare och kollegor
från andra universitet har granskat vår verksamhet. Vad är felet? Varför ljuger vår överhet? Varför
kan de inte erkänna att de har fattat ett felaktigt beslut med katastrofala följder för verksamheten
på Feken. Vi hade ett avtal om lägre hyror och om längre avskrivningstid, visade arbetstagar-
konsultens granskning. Vi har inte heller det kapitalunderskott som rektorn och dekanus vill
påskina. Vem eller vilka är de som har beställt att Feken ska köras i botten?

Respektlöst ledarskap
I arbetstagarkonsultens rapport fastställs det som många av oss redan visste genom Sture Larssons
redovisningar: det finns inget underskott och inte heller någon orsak till tvångsförvaltning av
Feken. Däremot finns det stora brister i universitetsförvaltningens sätt att hantera lokalhyror
och avskrivningar. Det brister även i förvaltningens och ledningens förmåga att respektera
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ingångna avtal och MBL-handlingars resultat. Universitetsledningen tycks helt sakna förmåga
att leva upp till det som kallas arbetsmiljöansvar och gott ledarskap. I stället för att ta ansvar för
gjorda avtal skylls oklarheterna på en underordnad tjänsteman. Höga chefer tar inte sitt chefs-
ansvar. Vad ger det för signaler om förvaltningens kvalitet och förmåga? Ge oss en ledning som
lever upp till sitt ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar!

Överheten motorn i laglöst ledarskap
Det tycks råda total laglöshet, som i Vilda västern, på förvaltningen på Stockholms universitet.
Överheten gör som de vill, de sparkar den de vill, de har en egen företagsekonomisk teori
skapad av icke ekonomerna i överheten och i kretsen kring dem. Vi har en styrelse som inte styr,
en överhet som inte kan styra och politiker som tror sig styra men inte gör det.

Landets största akademiska organisation, Stockholms universitet, saknar både styrkraft och
styrförmåga. Snart också den goda etik som styr akademins arbete. Studenter, anställda och våra
externa intressenter drabbas av detta. Överheten reagerar inte – inte ens när skandalen är ett
faktum. De vill fortsätta som vanligt. De skyr inga medel för att manipulera fram underlag som
befäster deras makt över Feken. Rektorn ”beställer” omröstningar och ger uppdraget till den
som redan vet svaret innan frågorna har ställts. De sätter sig över professionella företagsekono-
mers granskningar och tolkar siffrorna och texterna som fan läser bibeln.

Skandalen och dess onda handlingar har nu beskrivits. Faktagranskningen visar att vi på
Stockholms universitet har en överhet som inte bara är okunnig i förvaltning, ledningsfrågor
och administration utan också illvillig och ond i sina handlingar. Vi på Feken har drabbats av
dumhetens och ondskans förvaltning och ledarskap. Vi har ledare som ljuger och manipulerar
fakta om vår verksamhet för att skydda sin egen ställning och framstå som felfria. Ge oss en
professionell ledning och administration och också en handlingskraftig styrelse!

Till dig som sitter där i ledningen, i överheten, vill jag bara ställa en sista fråga.

När tänker du ta ditt ansvar och avgå?
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Bilaga 1

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Granskning av lokalkostnader och avskrivningar.
Avsnitt ”Sammanfattning”, ”Något om skillnader i angivna totala investeringsbelopp m.m.”
och avsnitt om ”Överenskommelsen med personalfacken – MBL förhandlingen 1998”
Av auktoriserad revisor Bengt Doyle och revisor Maria Petersson

Sammanfattning
Universitetsledningen vid Stockholms universitet vidtog under 2004 några drastiska åtgärder
avseende Företagsekonomiska institutionen (FEK) och dess ledning. Detta utifrån presenterade
(prognostiserade) resultatsiffror som visade på ett befarat ackumulerat kapitalunderskott för
FEK vid utgången av 2005 om 50,2 msek.

De övergripande frågeställningar som denna utredning direkt och/eller indirekt handlar om
gäller i korthet:

■ Var det någon finansiell kris för FEK – egentligen?
■ Är åtgärdsprogrammet relevant utifrån den ekonomiska verkligheten?

Fokus i vår utredning har inriktat sig på den första av ovanstående båda frågeställningar, men
tangerar därigenom indirekt också den andra frågeställningen. Åtgärdsprogrammet handlar om
förslag som har att göra med allt ifrån neddragningar av personal och omläggning av kursutbud
m m till den framtida omfattningen och organisationen av uppdragsverksamheten Att bedöma
dessa senare områden ligger utanför vårt uppdrag. Vi tar därför t ex inte heller ställning till
huruvida det kan finnas vissa förslag i åtgärdsprogrammet som kan vara både förnuftiga och
rimliga att genomföra – oavsett den bakomliggande ekonomiska verkligheten.
Vår utredning av ”FEKs finansiella kris” har främst inriktat sig på att granska det redovisade
kapitalunderskottet per 2004-12-31. Vår genomgång därvid har i huvudsak inriktat sig på att
granska de ekonomiska överenskommelser som låg till grund för beslutet att FEK år 2000
skulle flytta till de då nyrenoverade lokalerna i Kräftriket. I detta sammanhang har vi inriktat
oss på att granska
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■ Överenskommelser om lokalkostnadernas storlek inför FEKs flytt till Kräftriket

■ Överenskommelser om vilka avskrivningsprinciper som skulle tillämpas för FEKs
lokalinvesteringar o d i Kräftriket.

■ Mot bakgrund av att det i åtgärdsprogrammet också angavs att det förelåg en
oredovisad ”timskuld” till personalen vid FEK har också detta granskats

Flytten till och investeringarna i Kräftriket innebar ett stort ekonomiskt engagemang för i
synnerhet FEK men också för universitetet som helhet. Under vår utredning har vi förvånats
över att det inte verkar ha upprättats klarare och tydligare överenskommelser och dokument
inom universitetet, beträffande vilka ekonomiska ramar och villkor som skulle gälla för FEK
efter flytten till de nya lokalerna. Detta borde enligt vår mening ha skett i direkt anslutning till
beslutet om själva flytten. Som en följd av denna oklarhet, har vårt arbete till stor del fått
handla om att utifrån mängder av olika protokoll, PM och andra handlingar men också samtal
och intervjuer försöka utröna vad som egentligen initialt kunde ha överenskommits mellan
FEK och förvaltningen vad gäller flytten till Kräftriket. Därefter har vi gjort en sammanvägd
bedömning av denna information för att på detta sätt försöka bilda oss en uppfattning om vad
som förmodligen hade överenskommits.

Vi har självklart haft som mål i vår utredning att försöka komma fram till en så korrekt
beskrivning och bedömning som möjligt och som således ska överensstämma med de faktiska
förhållandena. Mot bakgrund av ovanstående arbetssätt kan vi dock inte utesluta att det kan
finnas ytterligare aspekter och kommentarer som borde ha lyfts fram i vår utredning, för att
därigenom ge en än mer komplett bild. Vi har f ö själva gjort en hel del begränsningar i vår
rapport för att främst ta upp de, som vi bedömer, mest väsentliga frågeställningarna.

Som framkommer av vår utredning så är vår bedömning att det officiellt redovisade resultatet
samt kapitalunderskottet för FEK inte visar hela sanningen. Detta tar således inte hänsyn till de
överenskommelser mellan FEK och förvaltningen som vi menar, högst sannolikt, bör anses ha
blivit träffade i samband med FEKs flytt till Kräftriket. Det handlar dels om en begränsning av
den totala hyreskostnaden för lokalkostnaderna i Kräftriket men också om vilka avskriv-
ningsprinciper som skulle tillämpas på de investeringarna som gjordes i Kräftriket. Vi har också
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kunnat konstatera att den ”personalskuld” om 14 msek, som påverkat FEKs kapitalunderskott
i ”åtgärdsprogrammet” och som inte redovisats i vare sig FEKs (eller universitetets) bokslut,
tycks ha varit oförändrad under åtminstone de senaste fem åren. Denna ”skuld” kan således inte
tas till intäkt för att FEK har dragit på sig ökade (och oredovisade) kostnader under de senaste
åren. Denna skuld bör, enligt vår bedömning, för övrigt bara beräknas till max ca 9 msek (per
ingången av höstterminen 2004) och det är sannolikt att bara en mindre del av detta belopp de
facto kommer att regleras genom faktiskt utbetalda ersättningar då huvuddelen av timmarna, så
vitt vi förstått, successivt kan regleras genom planerad undertid framöver.

En ”justerad” kapitalbehållning för FEK utan hänsyn taget till inverkan av övertimmarna kan
enligt vår bedömning grovt sammanfattas enligt nedan:

Kapitalunderskott per 2005-12-31 enligt åtgärdsprogrammet
./. avgår prognostiserat resultat 2005 (- 8,5)
Saldo: Beräknat kapitalunderskott 2004-12-31
./. i detta saldo ingår – ej bokförd – ”personalskuld” (-14,0)
Åtgärdsprogrammets beräknade kapitalunderskott 2004-12-31
Kapitalunderskott enligt redovisningen per 2004-12-31
Justeringar enligt föreliggande utredning:
LOKALKOSTNADER – För högt kostnadsuttag (4,9 – 22,0 msek)
AVSKRIVNINGAR – Ej fullt ut beaktad överenskommen avskr.plan
”ÖVERTIMMAR” – Bedömda kommande utbetalningar/kostnader
Justerat kapitalöverskott 2004-12-31– mht utredningens bedömning
mkr
- 50,2
+ 8,5
- 41,7
+ 14,0
- 27,7
- 29,5

ca + 20,0
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ca + 14,6
?
ca + 5,1
Hänvisn.
Bil. 9
”

”
”
Bil. 2

4.2.2.5
4.2.3.5
4.2.4.3

Beloppen i ovanstående uppställning utgör i vissa delar grova uppskattningar. För närmare
bedömning av ”justeringsposterna” så hänvisar vi till rapportens analyser och genomgångar.
Sammanfattningsvis tycker vi oss ändå kunna konstatera att

■ Vi har inte funnit någon egentlig grund i att tala om en ”allvarlig finansiell kris”
för FEK vid Stockholms universitet.

■ Enligt vår bedömning så har flera av de överenskommelser som gjordes i samband med
FEKs flytt till Kräftriket inte fullt ut beaktats av förvaltningen, vid analysen av FEKs
ekonomiska resultat och ställning.

■ Mot denna bakgrund ifrågasätter vi således starkt det ekonomiska underlag som utgjort
bakgrunden till det i oktober 2004 framlagda åtgärdsprogrammet avseende FEK.

Oavsett ovanstående, så vill vi ändå inte avvisa att det ändå eventuellt skulle kunna finnas skäl
till vissa av de åtgärder som aviserats i åtgärdsprogrammet. Detta tar vi inte ställning till i vår
utredning. Vi har dock svårt att finna att ett akut ekonomiskt krisläge inom FEK skulle kunna
anges som huvudmotiv till de föreslagna förändringarna.
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Enligt vår bedömning har ledningen inom FEK under i varje fall de senaste 6–7 åren visat prov
på att man varit väl införstådda med den övergripande ekonomiska situationen för FEK och
man har också på olika sätt försökt att agera och parera kostnadsutvecklingen m m. Brister i den
interna kommunikationen mellan FEK och förvaltningen liksom otydlighet beträffande över-
enskommelser och det gällande ekonomiska ramverket, förefaller ha skapat den situation som
nu uppstått.

Något om skillnader i angivna totala investeringsbelopp m m
Avslutningsvis en något ”teknisk beskrivning” om hur detta kostnadstak i så fall kan
beräknas. /…/

Vi menar att det är märkligt att inte dessa överenskommelser, vilka gjorts i samband med en
MBL-förhandling och som i detta fall dessutom var föranledd av en anmälan om brott mot
MBL, inte verkar ha följts upp på ett bättre sätt inom förvaltningen och att förvaltningen vid
”felaktigheter” i MBL-överenskommelserna i sådant fall inte snarast försökt ”beivra” dessa. Dess-
utom måste denna protokollerade förhandlingsöverenskommelse också av andra skäl väga mycket
tungt i den aktuella frågeställningen. Den talar i varje fall definitivt inte emot påståendet att
institutionen begärt och sedan också fått någon slags löfte om en begränsning av de kommande
lokalkostnaderna genom införandet av ett kostnadstak.

Vid samtal med univ.dir Leif Lindfors liksom med pers.chef Bengt Sandberg6, framfördes att
Åke Hjelm knappast var behörig att ensam träffa förevarande överenskommelser. Lindfors sade
sig f ö inte fått kännedom om det aktuella MBL-protokollet förrän våren 2004 och dessutom
menade han att en sådan (10 %) hyresbegränsning var orimlig bl a med hänsyn till vad andra
institutioner faktiskt betalar. Enligt Lindfors kan dessa ofta uppgå till uppåt 18 % av
institutionernas totala kostnader. Sandberg var å sin sida inte på sin nuvarande befattning vid
tidpunkten för MBL-förhandlingen.

Mot bakgrund av ovanstående har det därför förvånat oss att förvaltningschefen Leif Lindfors
först i mitten av april 2004, i en särskild PM, ger en annan beskrivning av hur frågan om längre

6 Samtal med Leif Lindfors 2005-02-11 samt med pers.chef Bengt  Sandberg 2005-02-14.
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avskrivningstider ska tolkas. Denna redogörelse skiljer sig i vissa delar kraftigt från de belopp m
m som institutionen dittills menat ha gällt då den ger slutsatsen att accepterat ackumulerat
underskott 2004-12-31 ska få uppgå till endast ca 6,4 mkr7, alltså 9,2 mkr lägre än vad som
framkommer av institutionens sammanställning.

1. ”Arbetsgivaren meddelade vidare att ändrade kostnader för Företagsekonomiska
institutionen i samband med dess flytt till Kräftriket inte kommer att föranleda arbetsbrist”
(p 7).

2. ”Årshyran för Företagsekonomiska institutionen får inte överstiga 10 % av institutionens
totala omslutning. Beräknad hyreskostnad efter flytt till Kräftriket väntas uppgå till ca 13
mkr vilket uppnås genom 10 % på ca 120 mkr samt genom de bidrag om 1 mkr årligen
under 5 år som universitetsstyrelsen beslutat om”. (p 1)

3. ”Årshyran för Företagsekonomiska institutionen får inte överstiga 10 % av institutionens
totala omslutning. Beräknad hyreskostnad efter flytt till Kräftriket väntas uppgå till ca 13
mkr vilket uppnås genom 10 % på ca 120 mkr samt genom de bidrag om 1 mkr årligen
under 5 år som universitetsstyrelsen beslutat om”. (p 1)Vid denna förhandling träffades
bl a två överenskommelser som måste anses vara av stor betydelse i detta sammanhang.
Enligt protokollet anges uttryckligen att arbetsgivaren instämde i vad som sagts i tidigare
”kravprotokoll” från institutionsstyrelsen, bl a att:

Vid denna förhandling deltog från myndigheten/arbetsgivaren dåvarande arbetsrättsjuristen inom
personalbyrån Åke Hjelm (ordf ) samt Siw Hedin Olsson (sekr) dessutom totalt 7 personer
från arbetstagarsidan. Enligt protokollet var förhandlingen föranledd av att arbetstagarorgani-
sationerna den 30 mars 1998 anmält tvisteförhandling för påstått brott mot MBL. Brottet
ansågs bero av att arbetsgivaren inte påkallat lagstadgad förhandling i rätt skede, rörande FEKs
flytt från Södra husen till Kräftriket.

7 Bilaga 7 Promemoria, Företagsekonomiska institutionens avskrivningar, förvaltningschef Leif Lindfors, 2004-04-
19.



139

I ett MBL-protokoll från 1998 har denna flyttfråga dock berörts8. Överenskommelser vid
detta slag av lagstadgade förhandlingar måste f ö anses ha en betydligt större juridisk tyngd och
betydelse jämfört med t ex mer eller mindre oklara interna överenskommelser.

Som framgår ovan, har vi inte sett det möjligt att definitivt ”bevisa” att olika slag av interna
överenskommelser träffats eller inte träffats vad beträffar lokalkostnaden. Detta förmodligen
främst beroende av att det inte förelegat något uttryckligt ”partsförhållande” mellan institutionen
och förvaltningen/fakulteten vilket då normalt skulle ha inneburit tydliga ”regelrätta avtal” e d.

Överenskommelsen med personalfacken – MBL förhandlingen 1998
Frågan om just uppsägning av lokaler har därefter tagits upp vid ytterligare ett antal tillfällen. /
…/ Frågan om just uppsägning av lokaler har därefter tagits upp vid ytterligare ett antal tillfällen.
Vissa lokaler har senare också sagts upp (per september 2003 samt mars 2004), dock med effekt
först från oktober 2004 samt april 2005. I samband med dessa uppsägningar lyfte prefekten f ö
frågan gentemot Byggplaneringen om att FEK därefter borde få lägre kommande avskriv-
ningskostnader för Kräftriket, m h t de inventarier som fanns i de uppsagda lokalerna, men som
s a s ingick i det avskrivningsbelopp som belastade institutionen. Byggplaneringen avvisade för
sin del denna begäran. Samma fråga togs också upp i ett PM från prefekten till bl a förvalt-
ningschefen (september 2003)9. Så vitt vi förstått, har denna begäran dock inte medfört några
reduktioner i de kostnader som institutionen debiteras för avskrivningar.

I den ekonomiska uppföljning som fakultetsnämnden gjorde till bokslutet 2003, kommenterades
institutionens höga lokalkostnader. I denna PM refereras till institutionens bokslutskommentarer
m m där det framförts att kostnadsökningarna visat sig bli högre än man hade beräknat vid
flytten till Kräftriket. Det pekas bl a på det ökade hyrespålägget liksom att man genom OH-
fakturan (overhead) bidrar till att finansiera studentservice i Frescati, men att de egna studenterna
behöver service i anslutning till institutionen. Institutionen hade innan flytten också räknat
med större hyresintäkter jämfört med vad som blivit fallet. Av ovannämnda PM framgår också
att institutionen vid flytten till Kräftriket ”räknat med att själv kunna bära sina kostnader (med
bidrag från Universitetsstyrelsen om 1 mkr/år under 5 år)”…. och att man i budgeten 2003

8 Bilaga 5 Utdrag ur protokoll MBL 12/98 ”Förhandling enligt §§ 11, 12 m fl MBL…….” punkt 3.
9 PM från Sikander Kahn 2003-09-11 ”Uppsägning av undervisningslokaler”.
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planerade nedskärningar dels genom uppsägning av lokaler dels genom viss minskad student-
service. I fakultetens PM påtalas dock att ”det vore önskvärt att institutionen väntar med att
göra indragningar av studentservicen (bl a uppsägning av vissa lokaler) i avvaktan på den
kommande utredningen”10. (Anm. OH pålägget från FEK till centrala förvaltningen har uppgått
till ca 10–12 msek/år).

I detta sammanhang är det också viktigt framhålla omständigheten att institutionen rent juridiskt
är en del av universitetet och således en del av samma ”juridiska person” som förvaltningen/
fakulteten. En ekonomisk reglering mellan institutionen och den centrala förvaltningen handlar
således om interna föreskrifter och inte om ett regelrätt avtals- och ”partsförhållande” där den
ene parten vid en eventuell tvist t ex skulle kunna föra talan mot den andre. De (eventuella)
överenskommelser som det här handlar om, måste istället således träffas utifrån interna
delegationer och rutiner o.d. Rent generellt sett måste det därför anses som mycket viktigt att
det finns både en tydlighet och öppenhet i kommunikationen mellan olika interna enheter
inom universitetet, så att det inte uppstår de slag av tvetydigheter och oklarheter som verkar ha
blivit fallet i denna fråga. Om den 10 %-iga överenskommelsen ö h inte någonsin varit aktuell,
så borde enligt vår mening sådana framförda påståenden från institutionen, på ett kraftfullt och
tydligt sätt tillbakavisats av förvaltningen/fakulteten. Och detta på ett tidigt stadium i ”Kräftrikets
historia”. Så vitt vi uppfattat så har detta dock inte skett.

Det ska dock sägas att vi inte tagit del av något dokument från universitetsförvaltningen till
institutionen som uttryckligen accepterat detta synsätt. Om ett uttryckligt sådant (avvisande)
beslut förelegat, måste det då anses som synnerligen märkligt att ansvariga vid institutionen i så
fall ändå under flera år och vid ett flertal tillfällen framhärdat i ett motsatt synsätt, genom att i
olika dokument m m under åren hävda att en sådan överenskommelse förelåg. Utifrån bl a
ovanstående dokument är det vår uppfattning att i varje fall ansvariga inom FEK uppfattat att
man fått ett löfte från universitetsförvaltningen i samband med flytten, om en begränsning av
lokalkostnaderna vid Kräftriket till ca 10 % av omslutningen/kostnaderna. En överenskommelse
som man därför menat rimligtvis borde beaktas då FEKs resultat analyserades.

10 Fakultetsnämndens (Marie Kahlroth) PM 2003-03-04 “Ekonomisk uppföljning av samhällsvetenskapliga
fakulteten budgetåret 2002”.
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• I ett PM till rektor Kåre Bremer i februari 2004 (dvs. ganska snart efter dennes tillträdande)
togs återigen bl a denna ”överenskommelse” upp. Av detta PM, som upprättats av prefek-
terna vid FEK, framförs således bl a att… ” inför Företagsekonomiska institutionens
(FEK) flytt från Frescati till Kräftriket våren 2000 angavs följande förutsättningar, som i
diskussioner också bekräftades av Stockholms universitet, nämligen att: – Flytten inte
skulle medföra högre lokalkostnader än de som var i Frescati, dock högst 10 % av FEKs
totala intäkter”11. Den ökade hyreskostnaden har också tagits upp i senare handlingar. I
anslutning till att budgeten för 2004 skulle revideras skrev således biträdande prefekten
Anders Grönlund följande: ”I samband med flytten till Kräftriket har kostnaden för
lokalerna ökat kraftigt. I Frescati var lokalkostnaden ca 10 mkr per år, medan dessa uppgick
till 21 mkr för 2003. I samband med flytten utlovade SU att lokalkostnaderna i Kräftriket
inte skulle överstiga 10 % av institutionens sammanlagda kostnader. Detta löfte har inte
kunnat hållas av SU, vilket i så fall hade gett institutionen lägre lokalkostnader sammanlagt
med 16,3 mkr enligt nedan fördelning:

- 4,4 mkr för 2001
- 5,2 mkr för 2002
- 6,7 mkr för 2003

Mot bakgrund av ovanstående har det därför förvånat oss att förvaltningschefen Leif
Lindfors först i mitten av april 2004, i en särskild PM, ger en annan beskrivning av hur
frågan om längre avskrivningstider ska tolkas. Denna redogörelse skiljer sig i vissa delar
kraftigt från de belopp m m som institutionen dittills menat ha gällt då den ger slutsatsen
att accepterat ackumulerat underskott 2004-12-31 ska få uppgå till endast ca 6,4 mkr12,
alltså 9,2 mkr lägre än vad som framkommer av institutionens sammanställning.

• Företagsekonomiska institutionen har därmed betalat en ”överhyra” på 16,3 mkr för
lokalerna vid Kräftriket”13

11 ”PM till Rektor Kåre Bremer” 2004-02-23 upprättat av prefekten Sikander Kahn jämte stf  prefekt Carl Norrbom
samt bitr prefekterna Anders Grönlund, Marianne Nilsson och Sten  Söderman.
12 Bilaga 7 Promemoria, Företagsekonomiska institutionens avskrivningar,  förvaltningschef Leif Lindfors, 2004-04-19.
13 PM ”Reviderad budget 2004” upprättat av bitr prefekt Anders Grönlund 2004-02-09.
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Bilaga 2

PREFEKTENS VECKOBREV nr 1, 24 februari 2005 – v 8

Arbetstagarkonsulternas rapport har precis kommit. Mitt nyhetsbrev nr. 2 skrevs
dessförinnan, men jag kan inte undvika att kommentera rapporten. Nedan några
omedelbara kommentarer efter en första genomläsning. Det kan finnas anledning att
återkomma med ytterligare kommentarer senare.

Rapporten fokuserar på kapitalunderskottet per 31 december 2004 för att besvara
frågan ”Var det någon finansiell kris för FEK – egentligen?” Frågan är ställd för att
bedöma om det fanns grund för att byta ledning för institutionen och i förlängningen om
åtgärdsprogrammet är relevant.

Slutsatsen är att kapitalunderskottet inte är redovisade 29,5 mkr utan ett
kaptalöverskott på ca 5,1 mkr. Skillnaden mellan universitetets redovisning och
konsulternas bedömning beror på att konsulterna utgår från att det finns en
överenskommelse om hyrestak och dessutom en överenskommelse om avskrivningar
i långsammare takt.

Vid ingången av år 2000 hade institutionen ett redovisat kapitalöverskott på 31 mkr.
Även med förment hyrestak och långsammare avskrivningar tappades alltså 31 – 5 =
26 mkr på fem år. Detta kommenteras överhuvudtaget inte i rapporten. (Enligt
universitetets redovisning tappades drygt 60 mkr från ingången av 2000 till utgången av
2004.) Inte heller redovisas de framtida konsekvenserna av en långsammare
avskrivningstakt.
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Jag menar att rapporten har fel fokus. Den är helt inriktad på kapitalunderskottet vid
utgången av 2004, inte på de stora löpande underskotten under perioden som bara
delvis kan förklaras av förment felaktiga hyror och avskrivningar. Huvudproblemet när
det gäller ekonomin är inte storleken på kapitalunderskottet, utan bristande
kostnadskontroll och styrning, omotiverat höga kostnader och orealistiska
föreställningar om uppdragsutbildningen.

Konsulternas resonemang om innestående övertid är svårt att förstå. Ingen har påstått
att övertiden har ackumulerats under de senaste åren, bara att den finns och måste
betalas på något sätt. Värdet på skulden beror på om den utbelas kontant eller kvittas
mot undertid. Det förra kostar ca 14 mkr i dagens löneläge, det senare ca 9 mkr,
eftersom ordinarie arbetstid är billigare än övertid. Att övertiden kommer att kvittas mot
undertid betyder inte att övertidsskulden inte finns; det kostar ändå 9 mkr att betala
lärare som inte arbetar full tid.

Besparingsprogrammet är fortfarande relevant. Verksamheten gick med ett underskott
på 9,6 mkr 2004. Även 2005 kommer att gå med underskott, men lägre än
prognosticerat i oktober. Om planerade åtgärder fullföljs, kommer ekonomin att vara i
balans vid utgången av 2005 och uppvisa ett litet överskott 2006.

Jag kommer att diskutera arbetstagarkonsulternas rapport vad avser hyrestaket med
universitetsledningen.

Med bästa hälsningar
Harry Flam
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Bilaga 3

Prefekten Sikander Khan sparkas -
Minnesanteckningar från möte med universitetsledningen
Tisdag den 25 maj 2004 kl 14:30 – 14:50

Närvarande: Rektor Kåre Bremer, förvaltningsdirektör Leif Lindfors, dekanus Eskil Wadensjö,
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, prefekt Sikander Khan och stf. prefekt Carl Norrbom,
Företagsekonomiska institutionen.

Rektor meddelade direkt: ”Jag har beslutat att Fek ska få en ny prefekt från den 1 augusti 2004.
Han heter Professor Harry Flam, nationalekonomiska institutionen. Prof. Flam har tackat ja till
erbjudandet.” Rektors beslut för prefektbytet är baserat på ett dokument, daterat 24 maj 2004
(Dnr SU 113-1252-04), sammanställt av samhällsvetenskapliga fakultetens kansli där dekanus
och kanslichefen rekommenderar att nuvarande ledning för Fek måste bytas ut. Rektor sa att det
är bara prefekten, Sikander Khan, som ska gå. Styrelsen och ställföreträdande prefekt stannar
kvar. Han står fast vid sitt beslut trots att han tagit del av prefektens email daterat den 24 maj
2004 och IS protokoll daterat den 25 maj 2004 där det kraftigt protesteras mot dokumentet och
framförs att dokumentet är ofullständigt och felaktigt underbyggt och där IS i sitt protokoll ger
sitt fulla stöd till Sikander att fortsätta med prefektuppdraget.

Rektor sa att dekanus begärt en nollbudget för 2004 från prefekten och att rektor, då han träffade
IS ledamöter den 17 mars, bad IS lämna en nollbudget. Vad prefekten och IS skickat är en
budget på minus 1,5 miljoner kronor. Efter att ha gjort bokslut för första kvartalet 2004 befarar
dekanus ett betydligt större underskott för hela år 2004. Därför är det bra att en ny prefekt tar
över från den 1 augusti för att börja arbeta med nästa års budget. Rektor har varit medveten om
att Sikanders tredje prefektperiod slutar den 31 december 2004. Han framhöll också att han är
medveten om att Sikander tagit en rad initiativ för att utveckla institutionen. Men om han hade
låtit Sikander sitta kvar tills årsskiftet hade Sikander lämnat en ny budget för 2005. Rektor
upprepade att han anser det bättre att få in en ny prefekt från den 1 augusti.

Rektor meddelade att han vill informera om sitt beslut till Fekens anställda nästa dag, onsdagen
den 26 maj kl 11:30.
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Rektor gav Sikander två alternativ att avgå på. Antingen entledigar han Sikander eller väljer
Sikander att avgå frivilligt. Sikander sa att han vill tala med sin familj först och återkomma till
rektor. Rektor bad att få svar från Sikander senast dagen efter, dvs. onsdag 26 maj före kl 11:30
då rektor skulle träffa personalen. Om Sikander inte svarar innan dess, kommer rektor till
personalen att säga varken att Sikander självmant valt att avgå eller att rektor entledigat Sikander.

Sikander sa till Leif Lindfors att i hans svar på Sikanders skrivelse angående utlovade förlängda
avskrivningar utöver vad statlig redovisning tillåter har förvaltningschefen missat att ta hänsyn
till ca 11 miljoner kronor som i första hand avser byggnader som enligt tidigare löfte ska avskrivas
på 15 år. Detta belopp syns inte i redovisningen för år 2000 i samband med flytt till Kräftriket.
Byggnadsplaneringen skickade fakturor till Fek på 11 miljoner kronor år 2001. Av misstag avskrivs
dessa just nu på 5 till 7 år i universitetets ekonomisystem. Sikander bad Leif att se över detta.
Leif nickade. Sikander sa att det är viktigt att det måste rättas till för att det negativa kapitalet på
17 miljoner kronor förra året kommer att se annorlunda ut efter rättelse. Sikander sa det är
viktigt för honom att det rättas till före den 1 augusti därför att hela Feks flytt till Kräftriket
baserades på en avskrivningsperiod på 15 år.

Carl redogjorde för sin syn på uppdragsutbildning (med hänvisning till fakultetsnämndskansliets
skrivelse) – nämligen att den ger ett bidrag till fasta kostnader, att för vårt ämne företagsekonomi
höjs lärares kompetens när de undervisar chefer från företag samt att vår arbetsplats blir mer
attraktiv särskilt för nydisputerade. Rektor instämde i detta.

Därefter begärde Carl åter ordet och kommenterade ekonomin: när Annika Åkerblom vid besök
hos Carl fick en sammanställning av uppdragsverksamheten så var det tre projekt som ännu var
osäkra – nämligen IEMBA, EMBA och SABEC. Men i dagsläget har nu en del kontrakt säkrats
samtidigt som andra är på gång. Därför uttryckte Carl oro för att om Sikander slutar är många
intäktsgenererande uppdragsutbildningsprogram i fara, särskilt i Asien. Dessa kommer inte att
kunna starta på grund av att det är Sikander som har de stora kontaktnätverken.

Rektor sa slutligen att han står fast vid sitt beslut att fek ska få en ny prefekt från och med den
1 augusti 2004.

Stockholm 2004-06-01

Sikander Khan
Carl Norrbom
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