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”Ingenting görs för sina fels skull utan för sitt värdes skull.”

Thomas Thorild
1759-1808, svensk skald och författare.
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De dubbla agendornas tid

H.C. Andersen skrev sagan om Kejsarens nya kläder. Alla människor lovprisade de

vackra tygerna och färgerna. Endast det lilla barnet ropade: ”Men kejsaren har ju

ingenting på sig.”

I dagens Sverige, och kanske också i världen i övrigt, är kejsaren sällan en enda

person utan snarare ett nätverk med en kärntrupp och en stor mängd ”soldater”

runt omkring sig. Som lyder order för de vågar inte annat. I den offentliga retoriken

kallas det lojalitet.

Det här handlar specifikt om Det kejserliga nätverket och de dubbla agendorna vid

Stockholms universitet – en agenda över vad man officiellt hävdar att man gör, en

annan som döljer det man i realiteten gör. Du kan byta ut Stockholms universitet

mot annan offentlig eller privat verksamhet. I alltför många sådana hittar du likheter

med det jag skriver om här. Och som sällan behandlas. Alla är rädda för makten. Få

vågar säga det de ser: ”Kejsaren är naken”.

Det kejserliga nätverket styr och ställer
Kärntruppen i det här specifika fallet är officiellt rektorn, professor Kåre Bremer, universitets-
direktören, Leif Lindfors och förre dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten, professor
Eskil Wadensjö. Vem som styr och har den verkliga makten är oklart, kanske till och med
för de inblandade. Kanske tror rektor att han är den som styr.

Boken handlar om en attack på Företagsekonomiska institutionen, Feken. Feken är tio procent
av universitetet och femtio procent av samhällsvetenskapliga fakulteten. Den var den
snabbast växande institutionen, och den var Sveriges största handelshögskola eller ”business
school”, som det nu heter i den internationella konkurrensen.

Attacken på Feken har ”lyckats” på samma sätt som många krig ”vunnits”. Det blir tyst för
stunden, men det blir inte fred. Feken är vingklippt. En som varit med länge sade att vi var
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tillbaka till 1970-talet. Det kejserliga nätverket har uttryckt stor tillfredsställelse med
dagsläget.

I organisationer krävs följsamhet inför makten om du ska göra karriär. Antingen är du så
stark att du kastar ut destruktiva inkräktare (är ofta övermäktigt), eller så spelar du med för
att du inte begriper bättre (de godtrogna kan vara ganska många), eller låtsas spela med för
att få vara ifred (majoriteten: ”Jag har ju inget annat jobb”, ”Det blåser väl över”), eller drar
nytta av situationen och ser ett tillfälle att få makt själv, kanske att ta revansch för att du
aldrig fick din chans – eller lämnar skutan. Du ser att några sätter sig på tvären, du kanske
lovordar dem i enrum och avundas dem deras mod, men du bekänner inte färg inför
makthavarna.

Rektor och den nya dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten, professor Gudrun Dahl,
har sett till att Feken nu administreras av en lydig men tunn grupp. Denna grupp ska få
Feken på fötter och leda den in i framtiden i en alltmer internationell konkurrenssituation.
”Vad tycker du om det som händer nu”, frågade jag en mångårig medarbetare. Det spontana
svaret: ”Vadå, händer det något?”

Makten disciplinerar somliga –men inte alla
Det hederliga barnet – ”whistleblower” som det heter internationellt – klarar sig sällan bra.
Få whistleblowers är starka nog att överleva. De blir ofta frustrerade. Makthavarna fnyser
åt dem och kallar dem ”rättshaverister”, det finns ett ord för allting. Och allt detta vet
makthavarna. De fnissar gott åt det när de dricker kaffe tillsammans. Det gäller bara att
trötta ut oppositionen. Skjuta upp. Ge oklara besked. Vara oanträffbara. Sprida rykten.
Hota.

Vem orkar i längden? Har jag mitt liv till det här? Men ibland ser vi trots allt hur starka män
och kvinnor stått emot och fått maktfullkomliga härskare på fall. Dessa har ofta sett ut som
frågetecken när de ställts inför domstol, tribunaler eller kanske rent av avrättats. De som så
troget tjänat sitt företag eller sitt land! Men det har tagit tid och inneburit många umbäranden
för den som sökt sanning och rättvisa.
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Det finns mycket mer man kan säga om maktens mönster. Där finns också sjukdomsbilden
som det inte är riktigt opportunt att prata om, psykopaterna, som söker makt för maktens
egen skull, som är kroniska mytomaner, som skräms. Det finns många psykopater på ledande
poster, både i offentlig och privat sektor. De är ofta förföriskt charmiga utåt. En vanlig
enkel människa får det inte att gå ihop. Hur kan han/hon/de åstadkomma så mycket elände?

Alla dess mönster finns på Stockholms universitet. Det cirklar kring rektor Bremer,
universitetsdirektören Lindfors och förre dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten
Wadensjö.

Vem bryr sig?
Det är knepigt att förstå vad som händer i en organisation, särskilt i den sorts hybrid som ett
universitet är. Det är en myndighet men utan egentlig myndighetsutövning. Det ska vara en
innovativ, skapande miljö, vilket Feken varit. Alla sådana miljöer är stökiga – men de leder
framåt. När sedan ordning och reda med hjälp av fragmenterade bestämmelser, trendiga
styrprocesser, så kallade kvalitetsprogram och så vidare och dess bärare – byråkraterna och
alltmer politikerna – får övertaget, då dör skapandet. Men det ser inte byråkraterna och
politikerna. Vad förstod den så kallade utbildningsministern Leif  Pagrotsky av det som
skedde, om han ens visste om det? Han talade i alla fall aldrig med oss. Vad förstod han av
vetenskap och utbildning överhuvudtaget? Ingenting skulle jag vilja säga. Det var glassigare
att bli sminkad och stylad och gå på Melodifestivalen.

Vad förstår den nye, Lars Lejonborg? Han har i alla fall hävdat att politikerväldet i universitets-
världen måste brytas. Vi får väl se.

Feken är ett av tusentals offentliga organ. Varför skulle någon som inte jobbar där bry sig?
Feken är inte någon isolerad företeelse. Samma företeelser finns i hela det offentliga Sverige.
Bakom fasaderna på misskötta organ som inte kan leverera det de lovar, som åsidosätter
sina uppgifter, som smiter från att ge service åt medborgarna, som skryter med en rättssäkerhet
som inte finns, som till sist blir så självgoda att de tror att deras meningslösa rutiner är
normen för det goda samhället. De tappar kontakten med medborgarna – som avlönar dem.
De tappar kontakten med de människor de är anställda att betjäna. De sätter sig på sina
höga hästar, och i stället för att tjäna hunsar de sina uppdragsgivare.
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Vi vill tro: Så illa kan det väl inte vara? Jodå! Och i privata verksamheter kan det se lika illa
ut.

Jag skriver i tysthetens kultur
Tyvärr kan jag inte skriva allt här. Det finns en dold censur som innebär att mycket av det
man vet är sant inte får lyftas fram. Det är en tyst rättsskandal, ett tyst angrepp på
rättssäkerheten som justitieutskottets ordförande, f.d. justitieministern Tomas Bodström
vill tala tyst om. Eller kanske rent av inte förstår. Precis som ”makt korrumperar” har en
vän till mig sagt att ”professioner deformerar”. De blir självgoda, förlorar bollen ur sikte.
När JK Göran Lambertz vill ta itu med rättsliga missförhållanden skriker hela juristkåren
med Bodström i spetsen som stuckna grisar.

Om man öppet framför kritik, kan man råka illa ut. Rektor kan troligen stämma folk och
låta universitetet betala, öppet eller i skymundan via någon insynsbefriad stiftelse som
universitet håller sig med. Mer om detta fenomen senare. En privatperson kan inte agera så
utan att riskera ekonomisk ruin. Detta innebär i klartext att jag vet mycket mer om missför-
hållandena, men att jag har blivit avrådd av mina jurister att skriva om dem. Yttrandefrihet
är något fint som deformerats till ett tomt slagord.

Genom att studera det som händer på Feken kan man åstadkomma många olika saker, om
man orkar hålla ut. En kan vara att få en inblick i en spännande, dold värld av intriger. Man
behöver inte titta på TV utan lever nära dokusåpan och dess aktörer. Vad Det kejserliga
nätverkets personer har för sig är i sig ointressant. De är ointressanta människor, på samma
sätt som dokusåpornas tillfälliga aktörer snabbt glöms bort. De är snarare exempel på
mänskliga fenomen och organiserat förfall. Det tråkiga med dem är att de skapar så mycket
elände på arbetsplatser och för de människor som berörs. Människor som vill vara delaktiga
i utvecklingen av de verksamheter där de jobbar. Som vill delta i dialogerna och arbetet med
utvecklingen. Men som nu inte bara omyndigförklaras utan också kränks.

Feken har kurser i bland annat organisation och ledarskap. Inget av detta har nått Den
kejserliga triangeln. Deras ledarstil är från en svunnen tid. Men de vet inte om det. Rektor
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skryter i en skrift1, om sin eminenta ledarstil och anser att han själv kan ge kurser i hur man
organiserar sitt arbete. Tecknet på att han lyckats med detta är enligt honom själv att hans
skrivbord är tomt när han går hem för dagen. Då har han också gått igenom vad har gjort bra
under dagen, eftersom det är viktigt att se positivt på sig själv.

Men ledarskap handlar om att få positiva saker att hända, inte om att ha ett tomt skrivbord.

Det finns många fula trix man kan tillämpa om man ska få något eller någon på fall. Det är
viktigt med ett nätverk, ensam räcker inte. Sedan är det ekonomi. Allt är ekonomi i dag.
Tyvärr missförstådd ekonomi. Då skapar man en ohållbar finansiell situation. Längre fram i
boken beskrivs detta i många märkliga detaljer och turer.

Jag frågar en äldre medarbetare vad han anser om rektorn. ”Han verkar inte kunna något”,
säger han. ”Han verkar inte heller vilja ta till sig något. Han verkar också lättmanipulerad.”
Vad ska man tro?

Läs om en sannare sanning
När man talar om ägarstyrning (corporate governance) görs det alltför ofta i övergripande
termer som resulterar i nya regelsystem och ökad kontroll. Det viktigaste vid all ägarstyrning
är transparens. Att maktens agenda stämmer med verksamhetens bästa. Att den kan prövas
och omprövas beroende på vad som händer i omvärlden och i verksamheten. Att den fungerar
som en grund för medarbetarnas arbete med att utveckla verksamheten. Bidrar till att de
med glädje går till jobbet på morgonen och känner tillfredsställelse när de går hem. Maktens
öppna agenda är dock inte alltid sann; det finns alltför ofta en dold agenda som rymmer en
sannare sanning. Det som beskrivs i boken är en ägarstyrning som leder till precis motsatt
resultat. Utan att det ifrågasätts. Förrän nu!

1 IDAS-projekt, 2005, Rektor på 20 sätt – personliga reflektioner om hur det är att leda universitet och högskolor.
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Jag vill ha svar på frågan: varför?

Vilka var de verkliga orsakerna till Företagsekonomiska institutionens, Fekens,

tvångsförvaltning? Till Sikander Khans och alla andra forskares och lärares

avskedanden och till försöken att tysta ner protesterna mot den orättfärdiga hante-

ringen av Feken? Dessa frågor sökte jag svar på i min första bok om skandalen på

Stockholms universitet. Varför hände allt detta? Vilka var aktörerna? Kanske finns

en del av svaret i de olika aktörernas roller och i de händelseförlopp som följde. Jag

tror inte på någon konspirationsteori som orsak till Fekens problem, men inte heller

på förklaringen ”dålig ekonomi”. Kanske var orsakerna många, stora och små, och

en av dem blev det som brukar kallas för ”the tipping point”. En enda liten sak kan

få allt att rasa ihop. Fjärilens vingslag som får massorna att rasa. Fanns det händelser

som bidrog till att Feken hamnade i ett sådant läge och i så fall, vilka kan de ha varit?

Effekterna av tvångsförvaltningen är väl synliga, men dess verkliga orsaker är desto

mer dolda. Det är just dessa verkliga orsaker som jag söker svar på med att ännu en

gång beskriva händelseförloppet och försöka förstå aktörernas tänkbara motiv för

sina handlingar.

Händelserna i backspegeln
I den här bokens första del återkommer jag till händelseförloppet som beskrivs i Skandalen
på Stockholms universitet – överhetens kupp mot företagsekonomer (2005). Det har nu gått över två
år från det att rektorn Kåre Bremer beordrade prefektstyre på Feken. Prefektstyret kom att
i folkmun heta tvångsförvaltning, och den odemokratiskt utsedda prefekten kallar jag för
tvångsförvaltare2.

2 Universitet styrs av en styrelse bestående av ledamöter som representerar samtliga intressenter; offentlig sektor,

näringsliv, forskning, studenter, personalen. Universitetet leds av en rektor som regeringen tillsätter. Rektorns

ställföreträdare heter prorektor. Fakulteten motsvarar divisionen i privata företag och leds av en dekanus. En

dekanus motsvarar en divisionschef. Ersättaren heter prodekanus. Dekanus väljs av alla röstberättigade anställda

på institutionerna. En institution är en självständig resultatenhet som styrs av institutionsstyrelsen och leds av

en prefekt.
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Det händelseförlopp jag nu beskriver är mer mångfasetterat än det jag fångade i den första
boken. I den såg jag enbart det som hände på Feken. Här ser jag på det som hände utanför
Feken. De externa aktörerna som deltog i processen har lämnat spår efter sig, och det går att
förknippa dem på ett helt annat sätt med avvecklingsprocesserna på Feken än tidigare.
Deras motiv att agera på det sätt de gjorde blir också tydliga när helhetsbilden börjar ta
form. De handlingar som beskrivs i den första boken får helt plötsligt mening, och fakta av
stor betydelse om den studerande tvångsförvaltningen kommer fram.

Händelseförloppet en gång till
Beskrivningen innehåller fortfarande luckor och alla aktörer är inte med. Vissa känsliga
händelser har jag utelämnat med tanke på att beskrivningen skulle kunna skada den berördas
tjänstgöring på Stockholms universitet. Det handlar om i den akademiska världen då och då
förekommande utpressningsförsök i betygsfrågor och plagieringsbeskyllningar samt
textstölder. De hade inte på ett avgörande sätt förklarat händelseförloppet, möjligen bara
visat varför vissa personer som deltog i tvångsförvaltningsprocessen var så fientligt inställda
mot prefekten Sikander Khan.  Det finns också aktörer vars aktiviteter jag inte kan beskriva
här med tanke på kommande juridiska processer mellan Sikander Khan och Stockholms
universitet. Eftersom analysen av händelseförloppet görs i ett senare forskningsprojekt,
drar jag inga slutsatser av materialet utan beskriver så objektivt jag kan vad som hände.

I bokens första del beskriver jag händelseförloppet ännu en gång och redogör för både externa
och interna aktörers aktiviteter under tvångsförvaltningen. Återkommande frågor i dessa
kapitel är: vad hände och vilka deltog i aktiviteterna. I bokens andra del ställer jag frågan
om varför detta hände och diskuterar användarnas insikt om sitt ansvar och behovet av
insyn i vad man åstadkommer med makt. I slutet av beskrivningen gör jag en kort personlig
reflektion över maktanvändningen under tvångsförvaltningsprocessen.

Jag har försökt sammanfatta händelseförloppet så objektivt som möjligt. Jag har försökt
undvika värderingar, vinklade val av händelser och mina egna synpunkter. Beskrivningen
kommer ändå att brista eftersom jag inte har tillgång till all information och inte heller
känner till universitetsledningens och tvångsförvaltningens innersta syfte med tvångs-
förvaltningen. Viss information om maktanvändning, otillbörliga vänskapsband, bristande
integritet, egennyttiga handlingar och ren dumhet kan jag inte återge med exakta beskrivningar
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på grund stort samhällstryck om det vad man får och inte får återberätta. Det jag ser är den
ledningsstil som utövats vid institutionen under tvångsförvaltningen och reaktionerna på
denna. Det jag fångar upp i texten är således enbart fragment av en mer eller mindre greppbar
och synlig helhet. De på Feken, och i dess ledning, som har en positiv bild av tvångs-
förvaltningen, och som stödjer det sätt på vilket Sikander Khan sades upp, kommer således
inte till tals i detta arbete. Redovisningen sker i kronologisk ordning och följs av prövning
av tänkbara orsaker till det som skett. Jag räknar med att det kommer att bli reaktioner på
den här texten – på samma sätt som det blev på den första boken – och att dessa också
kompletterar händelseförloppet. I datainsamlingstermer brukar man tala om snöbollseffekter.

Flyttningen till Kräftriket

Mina minnesbilder från tiden före flyttningen till Kräftriket är få. Jag minns bara att

många nya lärare som hade anställts på Feken under de senaste åren inte hade en

egen permanent arbetsplats. Inte jag heller. Vi delade arbetsrum med andra lärare

som hade stora tjänsterum eller flyttade runt i rum som blev lediga när någon hade

fått ett längre externt uppdrag eller var tjänsteledig. Vi som var rumslösa hade aldrig

en egen bokhylla för våra böcker, ingen egen dator eller ens ett klädskåp för att låsa

in böcker och värdesaker.  Det gjorde inte så mycket, och bristen på en permanent

arbetsplats upplevde jag inte som något större problem.

Att flytta eller inte?
Jag förstod inte alls varför flyttningen till Kräftriket var en så viktig fråga för mina kollegor.
Kollegor som tidigare inte ens noterat oss nykomlingar i lärarkåren började helt plötsligt
argumentera för vikten av att rösta ja för flyttningen till Kräftriket. Meningarna om flyttningen
till Kräftriket och nyttan av det var delade. Några menade att vi skulle stanna i Frescati och
att någon annan institution kunde flytta ut. Motståndet att tvingas flytta från Frescati var
stort. Några tyckte att SL-kommunikationerna till Kräftriket var urusla; det fanns inget
bibliotek, ingen matsal och för övrigt låg hela platsen i periferin. Låt administrationen eller
nationalekonomerna flytta dit, sade några. Varför tvingar universitetsledningen just Feken,
som är den största institutionen, att flytta? Varför kan de inte flytta några mindre institutioner
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till Kräftriket, protesterade mina kollegor. Själv hade jag varit i Kräftriket en gång tidigare,
när Veterinärhögskolan låg där, för att avliva dotterns katt Mirri. Kräftriket var för mig en
kattdödarplats.

Omröstningen om flyttningen till Kräftriket föregicks av både ja- och nej-sidans kampanjer.
Ja-sidan använde som sista argument professor Bo Hedbergs hot att han slutar hos oss på
Feken om vi inte samlar oss och säger ja till flyttningen. Nej-sidan menade att vi inte har råd
med flyttningen, och att vi kommer att bli helt isolerade från andra delar av universitetet i
Kräftriket.

Jag kommer inte ihåg hur jag röstade. Troligen röstade jag inte alls. För mig var flyttningen
till Kräftriket helt ointressant. På universitetet stod jag i föreläsningssalen och skriv- och
läsarbetet gjorde jag hemma. Egentligen hade det räckt om vi som föreläste hade fått ett
klädskåp med lås, tyckte jag redan då som nu. Min dåvarande rumskamrat Levi Wiklander
hade en period då han arrangerade utvecklingsseminarier med studenter i minigrupper. De
satt för det mesta i hans stora hörnrum och tolkade antingen bilder eller ord. Det var alldeles
för stökigt för att jag skulle ha kunnat skriva eller läsa i den miljön. En dag sade Levi att han
behövde hela rummet för han ville utöka tolkningsverksamheten. Jag hade redan då gjort i
ordning ett arbetsrum hemma och kollegan fick gärna ta också min bordshörna.

I början av min lärarbana, när jag hade mycket kvällsundervisning, såg jag att mitt emot i B-
huset satt en man ofta sent på kvällarna och skrev. Kollegorna berättade att det var Sven
Grassman, och att han var mycket känd nationalekonom. Jag ville inte arbeta som han och
sitta på universitetet i Frescati och skriva på kvällarna.

Ja-sidan vann och flyttningen till Kräftriket började med jakten på ekonomiskt stöd och
bidrag till ombyggnadsarbeten. Vi hade fått en ny prefekt, Sikander Khan, och han arbetade
med all kraft för att förverkliga flyttningen av företagsekonomiska institutionen från A-
huset i Frescati till Kräftriket i Albano-området.

I SU-Nytt:s majnummer 1998 behandlades flyttningen till Kräftriket på följande sätt.
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Ekonomflytt stöds ekonomiskt

Universitetsstyrelsen har beslutat att avsätta fem miljoner för företagsekonomernas planerade flytt till

Kräftriket. Med det i ryggen börjar nu det omfattande projektet allt mer närma sig ett avgörande.

Företagsekonomiska institutionen har sedan några år haft planer på att flytta till lokaler i Kräftriket. En effekt

av det vore dock att man drog på sig flera oväntade kostnader.

– Det här med att förvalta lokaler är nytt för oss. Vi har fram tills nu saknat pengar för kostnaderna det skulle

innebära, säger institutionens prefekt Sikander Khan.

Därför är han nu nöjd när universitetsstyrelsen i början av april 1998 beslöt att skjuta till en miljon kronor per

år under de första fem åren. Pengarna ska täcka de merkostnader institutionen får för bland annat lokaldrift och

säkerhetssystem.  Lokalerna ekonomerna har ögonen på är Veterinärhögskolans gamla, som i dag står tomma

eller är uthyrda på rivningskontrakt. Ägaren Akademiska hus har gjort klart att man snarast vill ha besked om

flytten, för att veta om de behöver leta efter andra långsiktiga hyresgäster. Universitetsstyrelsen motiverar

tillskottet av pengar till företagsekonomerna med att det är strategiskt viktigt att hålla igång en verksamhet i

Kräftriket, vilket kan bli svårt om man blir av med de här lokalerna. Sikander Khan hoppas beslutet gör att han

kan slutföra förhandlingarna med Akademiska hus under de närmaste veckorna.

– Stödet är dessutom viktigt för hela flyttningen till Kräftriket. Vi har dragit mycket av arbetet själva. Det är

viktigt att vi känner att universitetsstyrelsen står bakom oss, inte minst i förhandlingarna med alla sponsorer,

förklarar han.

Totalt beräknas kostnaderna för flyttprojektet bli 167 miljoner kronor. Till stor del ska pengarna komma från

externa sponsorer. De viktiga förhandlingarna som nu pågår med olika stiftelser och företag kan enligt Sikander

nu börja anta fastare former. Om planeringen håller ska allt vara klart till höstterminen 2000.

Planerna höll och Feken flyttade till Kräftriket under sommaren, och höstterminen 2000
började arbetet i ”egna” lokaler i Kräftriket. En efter en flyttade vi till Kräftriket. Motstån-
darna till flyttningen kom sist.

I en vänbok3 till dåvarande rektorn Gustaf Lindencrona skriver universitetsdirektör Leif
Lindfors som följer.

3 Universitetet – en gemensam angelägenhet – en vänbok till Gustaf Lindencrona rektor vid Stockholms universitet 1994–

2003.
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”Universitetets företagsekonomiska institution – vår största institution och vad som ibland halvt skämtsamt

kallas Stockholms största handelshögskola – menade att en flyttning kunde stärka institutionens profil och

göra den mera attraktiv samtidigt som man fick vackra och ändamålsenliga lokaler. Efter ett väl genomfört

planeringsarbete av institutionen och Akademiska hus kunde inflyttningen ske år 2000. Tack vare frikostiga

bidrag från flera företag genomfördes flyttningen inom ekonomiskt rimliga ramar. För dessa bidrag spelade

Gustaf en betydande roll.”

Kuppen och början på Fekens tvångsförvaltning

I min första bok om skandalen på Stockholms universitet kallade jag det händelse-

förlopp som ledde till att vår dåvarande prefekt Sikander Khan blev avskedad och att

institutionen sattes under tvångsförvaltning för en kupp. En kupp är en orättfärdig

handling som verkställs med våld eller hot. Kuppen sker som en överrumpling. I

överrumplingstaktiken ingår att ledaren snabbt byts ut för att göra resten av organisa-

tionen hanterbar. Motståndet bryts för att kuppmakarna ska kunna vidta de åtgärder

de önskar genomdriva.

En gemensam problembeskrivning saknades
Normalt brukar förändringsarbete börja med en problembeskrivning och kartläggning av
nuläget, som sedan leder till en faktaredovisning och gemensam syn på vad det egentliga
problemet är. Processen som följer får en gemensam målsättning i och med att alla vet vad
problemet är och dialogen kan påbörjas för att lösa det.

I den kupp som jag beskriver i min första bok är just avsaknaden av en gemensam problem-
beskrivning orsaken till en del av förändringsmotståndet. Olika uppfattningar om problemet
delade institutionen i mindre grupper där några tyckte att det fanns fog för bättre ekonomisk
styrning och kontroll av Feken och några menade att användningen av ekonomiska argument
på ett oprofessionellt sätt var skandalöst. Några tyckte att vi forskade för lite och att uppdrags-
verksamheten hade vuxit för mycket. De flesta, som jag uppfattade det, ville inte tycka
någonting alls utan ville fortsätta att arbeta som vanligt.



18

Fakulteten tvingar fram tvångsförvaltning och prefektens avveckling
Fekens ekonomi var inte i obalans. Om ekonomin var i obalans, som universitets- och
fakultetsledningen hävdade, skulle det ha räckt med byte av prefekt och översyn av ekono-
min. Processen tog inte alls slut efter det att Sikander Khan avsattes från prefektposten.
Den accelererade i stället i en långvarig och mångfasetterad trakasseringskampanj, som
bedrevs med universitetsledningens och samhällsvetenskapliga fakultetens godkännande
och stöd. Universitetsledningen har på uppdrag av samhällsvetenskapliga fakulteten lagt
ner stora belopp på juridiska processer mot Sikander Khan och andra forskare med utländsk
bakgrund. Likheten i dessa processer är slående. Det tyder på att ekonomin inte heller var
den avgörande orsaken till tvångsförvaltningen av Feken. I Fekens interna kommunikation
– som under tvångsförvaltningen externaliserades och fungerade aktivt på privata e-post-
adresser – diskuterades frågan intensivt. Det politiska regimskiftet i Stockholms universitets
ledning, och fackets (SACO:s) passiva roll i Fekens svårigheter, kommenterades.

”Leif Lindfors och den förrförre rektorn Lindencrona samt förre rektorn Gunnel Engvall
har inte uttalat att ekonomin skulle vara i obalans (inte heller de två företagsledarna som
externa representanter i institutionsstyrelsen.) Varför ska Feken dras in i denna menings-
skiljaktighet, som faktiskt gäller ”den tidigare rektorsregimen” och ”den nya rektorsregimen”.
Feken har inget med detta att göra. Det är mycket dålig management på ledningsnivå. Alltså
är det ett mycket kontroversiellt beslut att tillsätta en ny prefekt då den förre tydligen ansågs
sköta sig väl under närmare nio år. Harry Flam borde lägga ned mycket möda på att förklara
varför den tidigare regimen hade så fel att man behövde tillsätta en tillförordnad prefekt.
Det är just detta med ”den tidigare föreställningen” och ”den nya bilden” som de flesta på
institutionen tänker på dagligen. Situationen var närmast som i en Kafkaroman; med angiverier
och inställsamhet. Det är overkligt att sånt här kan inträffa på ett framstående universitet i
en modern välfärdsstat. Detta skapar sammantaget ett mycket allvarligt maktmissbruk som
SACO bör ta allvarligt på. Sanningen kommer alltid fram förr eller senare. Och slutligen att
SACO som arbetsgivarkonsult tillstyrkt samma konsult som arbetsgivaren utnyttjar är helt
fel, ja rent snurrigt.4"

4 Här syftar källan till tvångsförvaltaren Harry Flams och Isak Abramovicz, partner i Öhrling Pricewaterhouse

Coopers personliga vänskap. Förutom det fanns det band mellan dåvarande utbildningsminister Leif  Pagrotsky

och SU:styrelsens ordförande Sten Heckscher.
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Fekens nya planer – ett hot mot samhällsvetenskapliga fakulteten?
Relationerna mellan fakulteten och Feken var inte de bästa. Feken var för stor och ostyrbar
enligt samhällsvetenskapliga fakulteten. Sören Bergström och Jan-Erik Gröjer, som var
Fekens representanter i fakultetsnämnden före Sikander Khan, kom ofta från mötena miss-
nöjda och besvikna. Feken behövde flera professorstjänster för att klara av en ökad under-
visningsbörda och för att kunna frigöra resurser för forskning. Fakulteten ville inte stödja
Feken. Då söktes nya vägar för att få gehör för Fekens utvecklingsplaner. Under förra rektorn,
Gustaf Lindencrona, sköttes mycket av de löpande ärendena direkt med rektorn. Han var
till utbildning både ekonom och jurist samt mycket intresserad av Fekens utveckling. Han
hade ju själv arbetat mycket aktivt för att möjliggöra flyttningen till Kräftriket. Han var inte
heller främmande för Fekens planer på att bilda en från fakulteten fristående Handelshögskola
inom Stockholms universitet. Både prefekten och professorerna hade lärt att om man vill få
något gjort var det bäst att kontakta rektorn direkt och inte fakulteten. Frågor av vikt
hanterades med rektorn och de övriga mindre viktiga frågorna med fakulteten. Det var inte
bara Feken som var missnöjd med samhällsvetenskapliga fakultetens sätt att sköta lednings-
och administrationsuppgifterna. Samtliga prefekter på samhällsvetenskapliga fakulteten skrev
ett kravbrev till dekanus Eskil Wadensjö i början av 2002 och krävde effektivare arbete på
fakulteten5.

Sikander Khan berättar att institutionsstyrelsen på Feken under 2001 och 2002 hade gett
honom i uppdrag att ta reda på om det fanns möjligheter att bilda en fristående handels-
högskola inom Stockholms universitet. Svaret var positivt från alla förutom nationalekono-
miska institutionen som ville arbeta i nuvarande organisationsform och fackets, SULF:s,6

representant Rolf Lind som protesterade mot planerna. Syftet med att skapa en handelshög-
skola hade diskuterats i Fekens institutionsstyrelse och där fastslogs att målet skulle vara:
att skapa en starkare profil för Feken och de valda ämnena, att satsa på en konkurrenskraftig
organisation och att skapa en modern effektiv administration.

5 Arbetssituationen på samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, brev till förvaltningschefen  undertecknad av åtta prefekter

på samhällsvetenskapliga fakulteten.
6 Sveriges Universitetslärarförbund, SULF.
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Fakultetschefen blev rasande när Fekens planer tillkännagavs honom. Tanken var både
politiskt och ekonomiskt omöjlig. Bildandet av en fristående handelshögskola skulle ha
inneburit nedläggning, eller åtminstone en kraftig minskning av samhällsekonomiska
fakultetens kurser. Politikerna, och framför allt dåvarande utbildningsminister Thomas Östros
och senare Leif  Pagrotsky, hade i flera sammanhang talat om vikten av att ha politiskt
kontroll över universitetens verksamhet. Anslagsfinansierad forskning gav goda påverkans-
möjligheter. Med egen finansierad forskning fanns en uppenbar risk att forskarna skulle
kunna börja forska om sådant som kanske inte alltid hade en politisk beställning. I universitets-
ledningen hade nyss ett regimskifte skett från folkpartister till socialdemokrater. Fekens
frihetsplaner föll inte heller tidsmässigt i god jord. Ännu mindre populära var Fekens frihets-
planer hos universitetsdirektören Leif  Lindfors. Problemen med Akademiska Hus, som hängde
ihop med höga hyror och avtalstider, gjorde att den nya handelshögskolans företrädare hade
helt andra planer om lokalisering och val av hyresvärd. Detta innebar att Akademiska Hus
skulle ha förlorat många hyresgäster såväl i Frescati som i Kräftriket7.

Fekens dåliga relationer med fakulteten försämrades ytterligare av dessa planer. Den bild
som Sikander Khan redovisade som en framtidsbild blev en hotbild för fakulteten och för
de politiker som motarbetade fri utbildning och forskning.

Tillsättningen av en ny rektor tog mycket lång tid på grund av rekryteringens politiska
karaktär, och det skapades ett tomrum i relationerna mellan Feken och fakulteten. Gamla
rektorn var borta och fakulteten såg möjligheten att återta en del av den under Lindencronas
tid tappade makten. Organisationsplanerna på Feken var viktiga att stävja redan i början så
att de inte spreds. Hårdare budgetsstyrning var en beprövad metod. Detta syntes bl.a. i det
att institutionsstyrelsen på Feken fick striktare budgetkrav och att det krävdes en nollbudget
för år 2004. På inga villkor fick Feken överskrida budgetramarna. Flyttningen till Kräftriket
hade inneburit ökade lokal- och driftskostnader som var svåra att bära av institutionen,
trots stora satsningar på externa uppdrag. Feken var tvungen att satsa på uppdragsutbildning
för att få pengar till hyran och driften av Kräftriket. Tidigare överenskommelser om donations-
medel, långa avskrivningar och hjälp med hyror frångicks. Dekanus arbetade konsekvent
mot uppdragsutbildningens ökning för att på detta sätt strypa Fekens möjlighet till ökad

7 Universitetskanslern Sigbrit Franke, Högskoleverket är styrelseledamot i Akademiska Hus.
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egenfinansiering. Till slut ledde budgetgrälet till att Sikander Khan sade upp sin plats i
fakultetsnämnden för att med full kraft ägna sig åt Fekens ekonomi och få den i balans.

Till Eskil Wadensjö

Ang din respons på mitt avsägande av uppdrag som ledamot i fakultetsnämnden

Tack för ditt brev daterat 2004-03-22 där du hoppas att jag ska ompröva mitt beslut att avsäga mig mitt

uppdrag som ledamot i fakultetsnämnden. Efter att ha tagit del av ditt brev har jag noga övervägt och står fast

vid mitt beslut. Jag står fast vid min uppfattning att institutionen inte frivilligt flyttade till Kräftriket. Det var

universitetsstyrelsen som fattade beslutet. Institutionen accepterade flyttningen under särskilda villkor. Jag

förstår att inga av dessa villkor och löften respekteras idag. Tyvärr måste jag konstatera att våra ståndpunkter i

sakfrågorna är väsensskild. Jag kommer nu att koncentrera mitt arbete på att göra besparingar och öka våra

intäkter för att uppnå en nollbudget det här året.

Figur 1. Fekens framtid som fristående Handelshögskola inom Stockholms universitet. Källa: Khan, 2004.
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Med vänliga hälsningar

Sikander Khan

cc: Kåre B, Leif  L

Uppgiften var mer eller mindre omöjlig. Feken behövde mer pengar, och uppdragsutbild-
ningen, som skulle ha kunnat förstärka ekonomin, var inte alls ett prioriterat område för
fakulteten och dess chef  dekanus Eskil Wadensjö.

Av tidigare redovisad korrespondens framgår att fakulteten, med Leif  Lindfors och rektorn,
var indragen i diskussioner med Kinas ambassad om Fekens uppdragsutbildning redan under
hösten 20038.  Att det skulle sättas stopp för uppdragsutbildning togs upp i dessa diskussioner.
Senare skulle detta stopp resultera i att Feken fick akuta ekonomiska problem.

Av följande statistik framgår hur Fekens IEMBA-utbildning avvecklades under tvångsför-
valtningen.

Termin IEMBA-grupp Totalt antal   Antalet kinesiska studenter
deltagare

___________________________________________________________________
Vt 1999 1 12 5
Ht 1999 2 31 23
Vt 2000 3 14 10
Ht 2000 4 13 7
Vt 2001 5 7 4
Ht 2001 6 10 1
Vt 2002 7 14 6
Ht 2002 8 16 5
Vt 2003 9 14 6  Attacken mot Feken började mars–april
Ht 2003 10 8 0  Ingen rekrytering till kursen i Kina

Ytterligare åtta deltagare hade rekryterats till nästkommande MBA-utbildning, de flesta
finansierade av Världsbanken. De kunde inte börja på Feken eftersom tvångsförvaltaren

8 Redovisas närmare i ”En välplanerad process”.
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vägrade att skriva på kontraktet. Feken förlorade en stor uppdragsintäkt. Det var sådana
mer eller mindre väl planerade aktiviteter som gjorde att ekonomiska problem skapades.

Ett simpelt utpressningsförsök eller professionellt

konsultarbete?

Samhällsvetenskapliga fakultetens officiella förklaring till Fekens tvångsförvaltning

har hela tiden varit ekonomin, som sades vara i obalans. Eftersom ekonomin fort-

farande är i obalans, är det svårt att acceptera det som huvudorsak till de händelser

som drog igång förändringsprocessen. Ekonomin var inte i obalans. Däremot hade

Feken problem med för höga avskrivningar och hyror. Det ekonomiska stödet från

fondmedel m.m., som gamla rektorn hade lovat, uteblev efter bara några år. Som

orsak till prefektens avskedande behövdes starkare argument än ekonomin. Det är

här någonstans kommunikationskonsulten/torpeden Tom Smith kommer in.

Problemskapare tar plats
Forskare, lärare och politiker som jag känner har analyserat det händelseförlopp som Smith
skapade. De menade att Tom Smith inte finns utan att han är ett ”artistnamn” och en
bulvan för någon som vill skada Feken och dess ledning. Smiths uppdrag var att kompro-
mettera antingen Sikander Khan eller hela Feken. Kanske också hela Stockholms universitet?
Huvudsyftet med uppdraget var att snabbt och effektivt släcka Fekens uppdragsverksamhet
och de organisationer som sysslade med uppdragsutbildning. Uppdragsverksamheten som
gav Feken egna intäkter riskerade statens styrning av forskning och forskningsmedel. Smiths
uppgift var att gillra en fälla för Sikander Khan/Feken och få honom/institutionen skandali-
serad. Skandalen skulle räcka för att avveckla Fekens uppdragsverksamhet och samtidigt
skulle man snabbt och smärtfritt kunna sparka Sikander Khan.

Vem var Toms uppdragsgivare? Vad hans uppdrag var, kan vi däremot avläsa genom hans
aktiviteter och genom att sätta in dem i rätt sammanhang.  Det i sin tur ringar in den tänkta
beställaren; han som kontrakterade en extern kommunikationskonsult/agent/torped skulle
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kunna komplettera beskrivningen. Att det är en han, ensam eller med sina vänner, är jag
övertygad om. Sikander var omtyckt som prefekt på Feken, men han hade också fiender.
Fiender, som en ledare alltid får när någon måste avskedas, någon som upplever sig ha blivit
orättvist bemött eller vill hämnas av ren ondska eller på grund av rasism. Sikander hade
fiender både inom och utanför institutionen och på samhällsvetenskapliga fakulteten. Dessa
fiender kan ha aktiverat Tom Smith och utformat hans uppdrag.

Fiender är ett starkt ord och det är viktigt att förtydliga vad jag menar. Fienderna var av
olika sort. De som öppet demonstrerade sin fientlighet mot Sikander, de som bemötte honom
med falsk vänlighet och talade illa om honom och de som aningslöst och utan att själva
förstå sina gärningars vidd spred illasinnade rykten och kritik om honom till universitets-
ledningen och till den nye rektorn. Det fanns också fiender som var beredda att gå hur långt
som helst för att få bort Sikander. Sikander skrev tidigt om sina farhågor till mig i ett
meddelande. ”De vill utplåna mig helt. De vill skicka mig i fängelse eller göra mig sjuk och
skada min familj. De vill göra mig arbetslös. Det finns en hemlig, rasistisk organisation med
anknytning till Stockholms universitet eller till Högskoleverket och de har lagt ner minst en
halv miljon på kommunikationskonsulter/journalister för att bli av med mig.”

När jag ser på vidden av Tom Smiths aktiviteter för att smutskasta Feken liknar händelse-
förloppet vid en första granskning mer ett simpelt utpressningsförsök än något annat. Men
bilden stämmer inte eftersom Tom Smith, som är amerikan, var en mycket professionell
kommunikationskonsult. Han anlitades bl.a. av politiker som föreläsare om lobbyism, val-
taktik m.m. i Almedalen.

”Jag ska förstöra Feken och dig!”
Sikander berättar om sina kontakter med den man som på Feken använde namnet Tom
Smith. Sikanders bild av Tom Smith är att han inte var en vanlig student utan en uppdrags-
tagare beställd för att skada Feken och Sikander. ”Studenten” Tom Smith tog aldrig ut sina
poäng eller examen som andra magisterstudenter. Han hade knappt hunnit bli inskriven på
kursen innan han började bombardera kurskamraterna med negativ information om Feken
och uppmanade dem att protester mot ”criminals”. Han hoppade av en utbildning som
någon hade betalat 170 000 kr för. Mig veterligen betalades kursavgiften aldrig tillbaka, och
i alla fall inte från Fekens konto, berättar Sikander. Möjligen har universitetsledningen eller
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Högskoleverket gjort en återbetalning antingen för att få tyst på honom eller för att någon
föll för en väl iscensatt smutskastningskampanj och utpressningsförsök. Det kan också vara
så att externa finansiärer betalade för genomfört arbete. Så här minns Sikander hela händelse-
förloppet:

”Första gången jag och Fekens administration kom i kontakt med Tom Smith var under
hösten 2002 i samband med antagningen till internationell magisterutbildning (IEMBA)9.
Kursen arrangerades en gång per termin och Tom Smith kom in på kursen som började i
januari 2003. En av de första delkurserna på IEMBA behandlade Business Intelligens och
kursansvarig för den var jag. Jag noterade att Tom Smith var mycket tillsammans med fem
kinesiska studenter. Han ville presentera en plan för en ny internationell IEMBA-kurs och
bad att jag skulle läsa hans förslag. Jag hade inte omedelbart tid att läsa och Tom Smith
kontaktade mig igen och insisterade på ett möte. Jag kommer ihåg honom från första delkursen
för att han tilltalade mig nedsättande som ”Mr. Ambassador of  Pakistan to Sweden.”

Det ordnades tid för ett möte där jag och Lotta McLaughlin, som var ansvarig för kursens
administration, träffade Tom Smith. Han började mötet med att ösa mycket beröm över
kursen, över ledningen och Feken och sade att han var mycket nöjd med IEMBA-utbild-
ningen. Till och med så nöjd att han skulle kunna tänka sig bli Fekens marknadsförare och
rekrytera amerikanska studenter till Fekens IEMBA-kurser. Men han tyckte inte alls att det
var bra att ha så många kinesiska studenter på IEMBA-kursen. Jag och Lotta lyssnade på
honom och tackade för synpunkterna.

Då mötet10 var nästan avslutat propsade Tom Smith på att han ville bli min agent mot
provision och omgående börja med marknadsföringen av Fekens IEMBA-kurser i USA.
Han ville att jag omedelbart skulle skriva ut en check på 170 000 kr och på så sätt återbetala
hans kursavgift som förskottsutbetalning för kommande rekrytering som marknadsförare.
Jag sade bestämt ifrån att jag inte behövde någon marknadsförare eller agent för Feken, och
att det absolut inte kunde bli frågan om något marknadsföringsuppdrag. För övrigt hade vi

9 IEMBA, International Executive Masters of Business Administration, är en ettårig uppdragsutbildning för

betalande företag.
10 Mötesprotokollet är diariefört och finns i Fekens arkiv.
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inget checkhäfte på Feken. Då blev Tom Smith mycket arg och skrek till Lotta att han hade
blivit lurad och att Fekens utbildning i själva verket var en mycket dålig utbildning. Tom
Smith betedde sig mycket hotfullt och var nära på att slå till Lotta. Jag bad honom kontakta
rektorn, Gustaf Lindencrona, och universitetets chefsjurist, Marika Riben, om han hade
några klagomål på Feken. Om det var frågan om ett försök till utpressning var det bäst att
juristerna skötte detta redan från början. Kanske hade han lyckats pressa andra universitet
på pengar med den här tekniken av offentlig smutskastning. Men på Feken gick vi inte på
tricket. Tom Smith lämnade mitt rum rasande och skrek att från och med nu är jag och
Lotta hans fiender nummer ett och han ska göra allt för att störta Feken (I will destroy the
School of Business …).

Efter det skrev Tom Smith nedsättande brev om Feken och om mig till alla möjliga instanser:
gamla rektorn, Gustaf Lindencrona, justitiekanslern, Högskoleverket, Kinas ambassad,
Amerikanska ambassaden, statsminister Göran Persson, riksdagen, riksdagens talman Björn
von Sydow, EU, EQUIS, Svenska ambassaden i Peking, Exportrådet m.fl. alla  blev föremål
för denna brevbombning. Innehållet i breven var komprometterande för Feken och för mig.
Och när breven inte räckte ville Tom Smith besöka Gustaf  Lindencrona. Rektorn tog inte
emot honom. Inte heller Gunnel Engwall som efterträdde Lindencrona. Men Tom Smiths
brev fortsatte att komma till rektorskansliet och i dem krävde han i brev efter brev att jag
skulle sparkas. Så fort det blev känt att Kåre Bremer blev Stockholms universitets nya
rektor började brevbombningen mot den nya rektorn. Innehållet var alltid detsamma; åter-
betala kursavgiften och Sikander ska sparkas. Tom Smith JK-anmälde universitetet utan att
JK ändrade på SU:s tidiga beslut att avskriva hela ärendet.11 Kursdeltagare på IEMBA-
kursen fick motta Tom Smiths provocerande hatbrev. Här följer ett exempel”, berättar
Sikander.

Den 13 och 17 januari 2004

Från: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skickat: lö 2004-01-17 15:00

Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11 Dnr. SU 40-2350-03. Kåre Bremers brev till Tom Smith om Your request for tuition and claim for damage.
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Ämne: FYI-my response:): —— Original Message ——

To: ”Tom Smith” <tsmith@

Sent: Saturday, January 17, 2004 2:58 PM

Tom,

I am a little confused over why you care what I think or do regarding the University. I have told you repeatedly

that I don’t agree with your methods regarding the matter.  I do appreciate your ”warning” this summer but

frankly it sounded filled of resentment and hostility and therefore I started asking around about you in DC

and was told to take your words with again of  salt as these outbursts were activities you were prone to.  I took

all the information given to me by you and others and made my decision, I am not sorry for my decision.  The

program has been very valuable for me, my colleagues wonderful peers and the only aspect of the experience

that has not been positive has been all this litigious business hanging over all over our heads.

Tom, I do not doubt that the school made some mistakes when establishing this program and they have been

nothing but cooperative when I and my classmates have presented problems.  However, we have always been

part of  the solution.  Yes, I will be very disappointed if  I do not receive a Magister’s degree but if  that time

comes, I have no doubt that the school will work with us and jointly we can come up with a solution.  I think

the school had a lot of potential and I for one will take the approach of helping them build the foundation, it

behoves all of the graduates for me to take that approach (the same philosophy all of my class has taken). I’m

sorry that you felt you had to seek other avenues to be heard.  Tom, I wish you the best and hope you have

support and help to get you through this that appears to have taken on a very personal nature.  But, please take

me off your PR distribution list, I’m not interested.

Best, xxxxx

 —— Original Message ——

From: ”Tom Smith” <tsmith@

Sent: Tuesday, January 13, 2004 7:55 AM

xxxxx,

Your hope that the school will ”win” is already a lost cause. Högskoleverket, which was required by Swedish

law to make an objective legal determination, concluded in September that the university acted wrongfully and

financial damages can be awarded.

Furthermore, the forthcoming Justitiekanslern decision concerns only legal precedent in the provision of

financial damages. My request is for only financial damages. It is based upon only one narrow element of the

numeroua violations of  law and ethics undertaken by the university, namely, false marketing. Also, my claim

ignores the acceptance or promotion of  personal monies for tuition payments. That activity, documented by

Högskoleverket, Dagens Nyheter and IQ Student magazine, will likely be tested in another legal venue.
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 My request does not ask that punishment be levied, although the overwhelming evidence may require it. That

Stockholm University has broken the law has already been determined and published by the government. So

compelling was the presentation of evidence Högskoleverket commenced a formal investigation into the school.

The Högskoleverket findings, signed by Chancellor Sigbrit Franke, state: ”there are special reasons for the State

to compensate Tom Smith for any capital damages he has suffered due to the fact that the university in its

marketing and course information has wrongfully stated that the education in point leads to an IEMBA

degree.”

Specifically, Högskoleverket states: ”the university on its homepage before April 2003 stated that the program

in point would lead to an IEMBA degree [the school also stated on the homepage ‘International Executive

Master of  Business Administration degree’ (author’s note)][…] The homepage has since changed. Also in the

written program information the university stated that the education leads to an IEMBA degree.”

The document continues: ”no one but the university could have informed him of that. Högskoleverket

considers that it is of vital importance for a participant in a contract education program to be informed about

whether an education leads to an approved degree or if it results in a diploma which does not have any formal

value” (emphasis added).

Please know that the university forwarded my request for a tuition refund to Justitiekanslern. It was originally

addressed to the school’s chief  attorney. While this financial damages request is currently under review in the

university’s preferred venue, I am prepared to find the legal venue, inside or outside the country, that will apply

he Högskoleverket legal findings.

This assures further embarassment for the criminals who defrauded us. I hope that the actions of my

team bring closure to the wrongful marketing and financial activities Stockholm University has used.

We have already begun to reverse the trend, as there are no new students starting the IEMBA program

this spring.

Finally, I find it rather befuddling that you are hoping to ultimately be awarded a master degree, since you,

more than anyone else in your semester, were told beforehand that it was not. But as you have said time and

time again, you are acting in your own best interest, and no one else.  That I hope you will someday see, is the

biggest disappointment of  all.

Sincerely,

Tom Smith

———————————————
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Sikander berättar vidare.
” I april/maj 2003 fick jag besök av DN-journalisten Christian Palme tillsammans med
frilansjournalisten Ola Wong. Det var bara några veckor efter det att jag hade träffat Tom
Smith och han rasande hade hotat att förstöra Feken och mig. Christian Palme var vän till
Tom Smith och en av journalisterna i hans team. Det team som han hade lovat att aktivera
för att förstöra Feken och mig. Christian Palme skrev negativt och falskt om Feken. Han
ville inte rätta till felaktigheterna i artikeln före publiceringen trots mina krav på korrigering.
Flera månader senare införde DN ändå en rättning.

Kinas ambassad besöktes under hösten 2003 av chefer från Stockholms universitet. Svenska
institutet och Tom Smiths journalistteam uppvaktade Kinas ambassad. I oktober 2003 var
Gunnel Engwall, Leif  Lindfors, Eskil Wadensjö på en middag hos Kinas ambassadör.
Ambassadens personal träffade också Fekens lärare och ville ha information om Feken och
om IEMBA-utbildningen. Läraren informerade ambassaden och lämnade mitt telefon-
nummer för ytterligare kontakter. Utbildningsansvarig på Kinas ambassad ringde mig och
berättade att hon tidigare hade fått besök av Tom Smith och Högskoleverkets representant
och att hon skulle träffa Leif  Lindfors och Eskil Wadensjö. Tom Smith nämnde till mass-
medierna och personal på Kinas och USA:s ambassader att Justitiekanslerns granskning av
ärendet skulle komma att ge honom rätt. Tyvärr hade alla lämnat bara negativ information
om Feken, och i synnerhet om mig som prefekt och om kursen IEMBA, och om SABEC 12

som arbetade med uppdragsutbildning. Tjänstemannen på ambassaden var mycket förvånad
över informationen, som hon hade fått av gruppen som besökte henne, och nu skulle hon
skriva till Peking om IEMBA-/BBA-programmen på Feken.

Mellan den 16 och 22 december 2003 träffade Leif  Lindfors och Eskil Wadensjö flera gånger
chefen för utbildningsavdelningen på Kinas ambassad. Den 25 december 2003 svartlistades
Feken på Kinas utbildningsministerium. Annandag jul ringde Christian Palme och meddelade
att Feken hade blivit svartlistad i Kina på utbildningsministeriets hemsida. Mina kinesiska
vänner hade ringt tidigare och bekräftat detsamma. Kinas TV och tidningar skrev om svart-

12  SABEC, Sweden Asia Business Education Center, institutet för internationell ekonomiutbildning i Asien.

IEMBA , internationell MBA-utbildning.
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listningen av Stockholms universitet, Feken13. Genom mina kinesiska kontakter fick jag
veta att kravet på svartlistningen hade kommit från den utbildningsansvariga kvinnliga tjänste-
mannen på Stockholms ambassad, dvs. den kvinna som SU-representanterna, Högskole-
verkets representant och Tom Smith hade träffat tidigare under hösten. Senare har det
berättats att Tom Smith hade hörts skryta över hur lätt det var att påverka folk på ambassaden.

Att det var frågan om ett beställningsjobb är helt klart. På ambassaden erkände man några
månader senare, i början av februari 2005, att kinesernas beslut att svartlista Feken helt
hade byggt på Smiths agerande och argument. ”De hade inte förstått att de hade att göra
med en torped”, berättar min källa. Det är förståeligt eftersom Tom Smiths sällskap inte
antydde något annat än seriositet. Högskoleverkets chef, rektorn, universitetsdirektören,
fakultetschefen m.fl. från Stockholms universitet hade varit på besök på ambassaden och
bekräftat Tom Smiths berättelse med sin närvaro. Smiths kontaktman på Svenska institutet
hade också blivit indragen i ärendet. Landets största tidning DN hade publicerat en negativ
artikel om Feken. Bilden var professionellt svartmålad och för Feken ogynnsam”, samman-
fattar Sikander läget.

Tom Smith krävde att universitetet skulle betala tillbaka hans kursavgift, eftersom han
ansåg sig ha blivit vilseledd av informationen på Fekens hemsida. Den 15 april 2003 avslog
universitetet begäran om återbetalning av kursavgiften. Tom Smith anmälde ärendet till
Justitiekanslern (JK) under våren 2003. Ärendet prövades av Justitiekanslern och svaret
framgår av rektorns brev till Tom Smith. På Kinas ambassad gick Smiths berättelse hem och
orsakade en hel del problem för Fekens IEMBA. Den 2 april 2004 kom JK:s avslag och
rektorn informerade om avslaget att reglera det av Tom Smith framställda skadestånds-
anspråket mot staten14.

13 Nyheterna visades på CCTV9, China Daily.
14 JK, 2004-04-02, Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till felaktig information från ett universitet rörande

uppdragsutbildning.
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Den 7 april 2004

Handl. chefsjurist Marika Riben

2004-04-07

Dnr SU 40-2350-03  (jfr Dnr SU 309-0905-03)

Att. Mr Tom Smith

Your request for tuition and claim for damages

We are in receipt of  the decision issued by the Office of  the Chancellor of  Justice. As You may have noticed,

the Chancellor of  Justice pointed out that the University had already made a decision rejecting Your request,

and stating that the Chancellor of Justice neither can nor wishes to change that decision.

I have carefully considered Your arguments, but cannot find any new circumstances that would permit me to

reconsider the decision made by the University.

Hence, the decision made by the University remains unchanged, and I regret to say that I do not see any need

for us to meet again. On behalf of Stockholm University I should like to state that we consider the case closed.

Yours sincerely

Kåre Bremer

Enclosure:  A copy of today´s minutes showing that we have acquainted

ourselves with the decision of the Office of the Chancellor of Justice

Från Svenska institutet (SI), som informerar om svensk högre utbildning och koordinerar
marknadsföring av uppdragsutbildning utomlands, kom ett meddelande om Fekens hemsida,
och i det noterades att Feken hade gjort de ändringar som hade efterfrågats15

I ett senare meddelande från Svenska Institutet till Tom Smith gav tjänstemannen helt fel
lägesbeskrivning. JK-beslutet hade kommit tidigare och rektorn hade meddelat att ärendet
var avslutat på SU. Om JK-beslutet hade varit till Fekens nackdel hade det inneburit betydligt
större skadeståndskrav. Inte bara för Feken utan också för alla andra universitet som
tillhandahöll internationella MBA-utbildningar. Det hade inneburit att alla svenska universitet

15 E-post från SI, 2004-04-21.



32

som arrangerade internationella MBA-utbildningar skulle ha varit tvungna att återbetala
kursavgifterna och betala skadestånd till ett stort antal studenter. Tom Smiths hotbrev om
skadestånd hade tydligen nått fram till Svenska Institutet eftersom hans kontaktperson har
en annan tolkning av JK:s svar än SU.

Den 13 maj 2004

—— Original message ——

>Date: Thu, 13 May 2004 18:29:22 +0200

>From: xxxxxxx@si.se>

>Subject: SV: Letter for Chancellor Franke

>To: ”Tom Smith” <tsmith@

>Cc: <sik@fek.su.se>

>

>Dear Tom,

>Last week I met with Sikander Khan and other people at the Business School (the day after you and I spoke).

We discussed this whole affair and I told them what you had told me: that your only demand was that they

refund your tuition fee.

>They agreed to do this.

>Have they not communicated this decision to you?

>

>Best regards,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

>Swedish Institute

>P O Box 7434

>SE-103 91 Stockholm

Den 17 maj 2004

——Ursprungligt meddelande——

Från: Tom Smith [mailto:tsmith@

Skickat: den 17 maj 2004 00:02

Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kopia: Tom Smith; sik@

Ämne: Re: SV: Letter for Chancellor Franke

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Swedish Institute/ www.studyinsweden.se
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P O Box 7434

SE-103 91 Stockholm

Dear xxxxxxxxxxxxx,

Thank you for your email about your meeting with Dr. Sikander Khan and other officials from the school of

business.

I am delighted to learn from the Swedish Institute that I shall now be receiving a tuition refund from the

business school. I look forward to receiving the refund within a reasonable time. I expect the full payment of

170,000 SEK to be made no later than the morning of  Friday, 28 May, thirty days from the date of  your meeting.

Upon receipt of that amount, I shall confirm for you that the money has been paid and that this issue has

finally been resolved.

The bank account number to which the business school is to make the payment is 9150-xxx.xxx-x, at Skandia

Banken. The banking information is, for the record, hereby provided to the school of business officials who

made this commitment to and through you. It is provided only for the purpose stated in this letter. I will also

provide you a signed version of this letter for due diligence.

Thank you for taking the time to inquire and communicate to create what appears to be a solution for the

business school and me on this important matter. Please know that Stockholm University attorney Marika

Riben stated to Högskoleverket, in a signed statement dated 26 February, that the business school dean, Dr.

Khan, would contact me. He never did. I hope that the more recent commitment made directly to and

through you is not another empty promise.

I also hope to let you know in a short time that the matter is finally resolved. All along, I have hoped for little

more than the tuition refund originally requested. Only upon full payment will I be certain to inform you that

the matter is once and for all closed.

Sincerely,

Tom Smith

Chefsjuristen Marika Riben gjorde en sammanfattning av händelseförloppet med Tom Smith
för att informera den nye rektorn Kåre Bremer om de juridiska processer som pågick på
rektorns nya arbetsplats. Den 27 maj 2004 kl. 12 ringde Tom Smith Marika Riben och
hälsade: ”Mission accomplished”. Inget annat sades. Nu var Smiths uppdrag avslutat och
det var klart att börja avveckla Feken och uppsägningen av Sikander Khan.
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Sista gången Tom Smiths aktiviteter berörde mig, berättar Sikander Khan, var i samband
med den EU–Kina-konferens som ägde rum hösten 2004 i Stockholm. Konferensarrangör
var Länsstyrelsen i Stockholm. Som huvudtalare hade Kinas ambassadör kontaktats och
som andra talare EU-folk, Kåre Bremer, rektorerna från KTH och KI samt Sten Söderman
och Sikander Khan från Feken. Det förekom starka påtryckningar från Stockholms universi-
tet/Kinas ambassad som gick ut på att jag på inga villkor skulle ges möjlighet att tala på
konferensen. Påtryckarna lyckades också manövrera bort mig från talarlistan.

Sedan dess har Tom Smiths agerande mot mig varit indirekt och genomförts av hans vänner
och ombud. Jag är mycket väl medveten om vilka dessa ombud är. Det är samma ombud
som gjorde sig till vän med Harry Flam för att kunna påverka honom och hjälpa honom att
sparka mig.” Så långt Sikanders minnesbilder av händelseförloppet.

Nya tider – nya ledare och ny ledningsstil

Efter en långvarig rekrytering lyckades universitetsstyrelsens ordförande Anitra Steen

äntligen hitta en politiskt lämplig kandidat. Lindencrona var folkpartist och den här

gången var det socialdemokraternas tur att tillsätta rektorsposten på Stockholms

universitet. Valet föll på botanikern och professorn i biologi Kåre Bremer. Anitra

Steens val av Kåre Bremer vållade protester på SU, och det gjorde också att hon

snabbt hoppade av som SU:s styrelseordförande. Några styrelseledamöter hade

kritiserat henne för valet och Steen blev så arg av kritiken att hon lämnade SU-styrelsen

omedelbart. Rikspolischefen Sten Heckscher blev nästa styrelseordförande.

Nye rektorn Kåre Bremer sparkade Fekens prefekt
Ett av den nya rektorns första personalbeslut var att sparka Sikander Khan från prefektposten.
Från mötet med universitetsledningen finns ett protokoll som är undertecknat av Carl
Norrbom och Sikander Khan. Beslutet att sparka Fekens prefekt hade fattats av fakultets-
ledningen långt innan nya rektorn kom, och hans uppgift var nu bara att verkställa dekanus
tidigare beställning. Långt tidigare hade också Tom Smith och hans team kontrakterats för
att medverka i Fekens kommande nedmontering. Våren 2004 var kommunikationskonsulten/
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agenten Tom Smith mycket aktiv i kampanjen mot Feken och Sikander. Han skrev brev till
politiker och ambassader, JK-anmälde och hotade med rättegångar m.m. Tom Smith var en
professionell konflikt- och skandalskapare som anlitats för att påskynda Sikanders uppsägning
och uppdragsutbildningens avveckling. Fekens nedbantning hade börjat och Sikanders
uppsägning från prefektposten var ett etappmål i kommande avvecklingsprocess.

”Prefekten Sikander Khan sparkas –

Minnesanteckningar från möte med universitetsledningen

Tisdag den 25 maj 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 den 1 augusti 2004. Han heter professor

Harry Flam, nationalekonomiska institutionen. Professor 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 samhälls-

vetenskapliga fakultetens kansli där dekanus och kanslichefen rekommenderar att nuvarande ledning för Fek

måste bytas ut. Rektorn sade att det är bara prefekten, Sikander Khan, som ska gå. Styrelsen och ställföreträdan-

de prefekt stannar kvar. Han (rektorn) står fast vid sitt beslut trots att han tagit del av prefektens e-post 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.

Rektorn sade att dekanus har begärt en nollbudget för år 2004 från prefekten och att rektor, då han träffade IS

ledamöter den 17 mars, bad IS lämna en nollbudget. 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 den i 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 initiativ för att

utveckla institutionen. Men om han hade låtit Sikander sitta kvar till årsskiftet hade Sikander lämnat en ny

budget för år 2005. Rektor upprepade att han anser det bättre att få in ny prefekt från den 1 augusti.

Rektorn meddelade att han vill informera om sitt beslut till Fekens anställda nästa dag, onsdagen den 26 maj

kl. 11:30.

Rektorn gav Sikander två alternativ att avgå på. Antingen entledigar han Sikander eller så väljer Sikander att avgå

frivilligt. Sikander sade att han vill tala med sin familj först och återkommer till rektorn. Rektorn bad att få svar

från Sikander dagen efter, dvs. onsdag den 6 maj före kl. 11.30 då rektorn skulle träffa personalen. Om Sikander
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inte svarar innan dess, kommer rektor till personalen att säga varken att Sikander valt att avgå självmant eller att

rektor entledigat Sikander.

Sikander sade till Leif Lindfors att i hans svar på Sikanders skrivelse om 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 Lindfors att se över detta. Leif nickade. Sikander sade att det är viktigt att det rättas till för att

det negativa kapitlet på 17 miljoner kronor förra året kommer att se annorlunda ut efter rättelsen. Sikander sade

att det var viktigt för honom att detta rättas till före den 15 augusti därför att hela Fekens flytt till Kräftriket

baserades på en avskrivningsperiod på 15 år.

Carl Norrbom 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 för företag samt att vår arbetsplats blir mer attraktiv särskilt för

nydisputerade. Rektorn instämde i detta.

Därefter begärde Carl åter ordet och kommenterade ekonomin: när Annika Åkerblom (fakultetskansliets

ekonomihandläggare) vid besök hos Carl fick en sammanställning av uppdragsverksamheter 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 sade slutligen att han står fast vid sitt beslut att Fek ska få en ny prefekt från och med den 1 augusti 2004.”

Stockholm den 1 juni 2004

Sikander Khan, Carl Norrbom

Hade fakulteten problem med Fekens starka prefekt? Frågan väcks om Sikander var en
alltför stark prefekt för samhällsvetenskapliga fakulteten. Feken hade blivit EQUIS-ackredi-
terad, personalen hade valt honom till en tredje prefektperiod och uppdragsverksamheten
började ge pengar trots vissa igångsättningssvårigheter.  Feken gick som tåget utan större
gnissel och utan fakultetens aktiva stöd. Eller som en ledamot i institutionsstyrelsen sade,
trots fakultetens försök att sätta käppar i hjulet. Feken fick inte förstärkning i form av nya
professorer och frågor som berörde uppdragsverksamhetens ökning förhalades på fakulteten.
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I figur 2 finns en sammanfattning av Fekens ekonomiska utveckling, och av den framgår hur
snabbt intäkterna från uppdragsverksamheten sjönk efter tvångsförvaltningens införande.
Som mest genererade uppdragsutbildningen mer än 50 milj. kr per år (2000) och som lägst
knappt 2–3 milj. kr (år 2006). Det blev som stf. prefekt Carl Norrbom hade befarat på maj-
mötet 2004. Efter Sikanders avgång skulle uppdragsverksamheten rasa och Fekens ekonomi
skulle bli mer styrd av anslaget från staten. Statens kontroll över den företagsekonomiska
utbildningen skulle öka, vilket också var i linje med den då genomförda politiska styrningen
av universiteten och högskolorna.

Sikander sparkades som prefekt och ersattes av tvångsförvaltaren Harry Flam. Hur prefekt-
bytet gick till officiellt har jag skildrat i min första bok. Berättelserna om de inofficiella
turerna kring prefektbytet är lika många som berättare. Jag kommer inte att kommentera
dessa utan beskriver enbart några händelser som kan ha betydelse för att förstå utvecklingen
längre fram.

Det skedde ingen växling av chefskapet
Prefektbytet blev inte ett stilrent chefsbyte. Det blev ingen växling alls. Den nya tvångs-
förvaltaren ville inte ha – eller förstod inte att det borde ske – en växling av chefskapet med
informationsöverlämnande och annan kommunikation i samband med prefektbytet.

Det hade behövts en ordentlig avrapportering av pågående projekt. Ut- och avvecklingsplaner
borde ha diskuterats och överföring av aktuella personal- och uppdragsfrågor borde ha
planerats med avlämnande och nytillsatt chef. Flam undvek att ha kontakt med Sikander,
och det skedde inget överlämnande av chefskapet. I stället, berättar Sikander, skötte Rolf
Lind, SULF:s fackliga ombud, Fekens överlämnande till tvångsförvaltaren. Sedan
tvångsförvaltningen infördes har Rolf  Lind inte haft någon kontakt med Sikander.

Det avvecklingsmeddelande som Flam skickade en lördagseftermiddag till Sikander under-
lättade inte heller ett civiliserat överlämnande. Broarna var brända – eller på väg att monteras
ner av Harry Flam.
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Flams signal till personalen på Feken var tydlig. Dess andemening tolkades på följande sätt:
Allt ni har gjort är helt fel och undermåligt. Inte ens semesteransökningar har ni haft ordning
på. Anna-Greta (Flams sekreterare) får lära er rutinerna. Nu ska jag rensa här och införa
mina rutiner och mitt arbetssätt. Jag behöver ingen information av Sikander eller av hans
stab. Jag gör allt på mitt sätt och med rektorns fulla stöd. Protesterar ni kan det gå för er som
för Sikander.

Det började spridas kränkande rykten att hus 3 (där Sikander hade sitt kontor) hade smittats
av fågelsjukan från Kina. Undvik att gå dit, sade de illasinnade budbärarna.
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Tvångsförvaltaren Flam litade inte på Fekens egna administratörer utan tog med sig sin
egen sekreterare från den gamla arbetsplatsen IES. Sikanders sekreterare frystes ut av Flam,
och hon tvingades söka nytt arbete utanför Feken. Den officiella förklaringen var – som det
brukar heta i sådana situationer – arbetsbrist. Samtidigt fanns det behov att externrekrytera
en administratör, och behovet motiverades officiellt med Fekens risiga administrativa rutiner
som krävde en extra arbetsinsats. Inofficiellt sades att tvångsförvaltaren inte litade på någon
på Feken och behövde en extern administratör som ”höll tätt” och inte berättade allt som
hände på Flams kontor. När andra professorer undrade varför tvångsförvaltaren aldrig deltog
i Fekens forskningsseminarier/disputationer fick de till svar att Flam inte hade tid. All tid
gick åt att med Anna-Greta kontrollera Sikanders gamla reseräkningar.

Sikanders prefektkontor fanns i hus 3 uppe på vinden. Den nya tvångsförvaltaren ville
markera en ny era på Feken och placerade sitt kontor i hus nr 15. Det var också en signal om
maktens nya placering på Feken. Snabbt uppfattades vinken, och det skedde några över-
flyttningar från hus 2 och 3 till hus 15. Professorerna hade redan sina arbetsrum i hus 15.
Nu flyttade facket med Rolf Lind i spetsen och delar av administrationen till det nya
”ledningshuset”. Signalen till personalen var tydlig, nu står facket på arbetsgivarens sida.
Facket och tvångsförvaltaren hade erövrat makten över Feken och styrde organisationen,
var en uppfattning som delades av många. Dock ej av dem som hade de nya makthavarna
att tacka för sin position. Tudelningen av institutionen hade börjat.

Makten var överförd men kulturen stannade envist på sin plats. Tvångsförvaltaren förstod
inte Fekens kultur, och kulturens fysiska knutpunkter var för honom osynliga. Den verkliga
maktcentralen har, enligt min mening, aldrig varit på prefektens kontor utan på Fekens
vaktmästeri hos Lasse Jonsson och Fernando Cordero. Där finns Fekens nervcentra mitt i
all inkommande och utgående post. Där möts människor och där snackas det. Hur det går
på institutionen kan snabbt avläsas i mängden post som kommer in och ut. På Sikanders tid
var det 3-–4 fulla postlådor som kom in och gick ut. Under tvångsförvaltningen sjönk
postmängden till knappt en låda. På samma sätt går det att läsa av arbetsklimatet på mängden
deltagare på torsdagskaffet i Faculty Lounge. Kommer alla till kaffet, hur går diskussionerna,
sitter alla med alla eller finns det små grupper som bara blänger på varandra? Vem talar med
vem och vilka undviks, kan också noteras.
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Tvångsförvaltaren införde nya rutiner i en gammal organisation
Tvångsförvaltaren införde nya rutiner. Han började skicka veckobrev till all personal. Mot-
tagandet av dessa brev varierade. Några tyckte att löpande information om det som pågick
på Feken var mycket bra. Några uppfattade veckobreven som disciplineringsbrev. Somliga
irriterades av tonen i breven som uppfattades vara självgod ”jag har gjort” och ytterst sällan
”vi har gjort”. Tvångsförvaltaren föredrog envägskommunikation och det retade många.

Tvångsförvaltarens präktighet och behovet att få rektorns bekräftelse på att det han gjorde
på Feken var rätt och väl accepterat störde somliga.

Bland personalen drogs paralleller till den gamla västernstjär-
nan William Boyd, som spelade Hopalong Cassidy – en ridande
sprit-, rök- och svordomsfri renlevnadstyp som gjorde livet
surt för skummisar och spred visdom och goda råd till många
generationer. Innehållet i veckobreven uppfattades som ”goda
råd” och styrning i Hopalong Cassidy-stil. Med veckobreven
ville tvångsförvaltaren kontrollera agendan på Feken.

Men institutionen var inte möjlig att styra, vilket ofta brukar
vara fallet med kreativa organisationer. Det hade tvångsför-
valtaren redan förstått, men hade svårt att hantera. Att styra
en institution är som att försöka styra vilda katter, skrev
Torbjörn Stockfelt i (1982) sin bok ”Professorn”. Sikander hade
under åren lärt sig hantera det kreativa kaos som då och då

rådde på Feken. Han förstod att katterna måste få springa fritt för att de ska orka jaga. Flam
ville bura in katterna. Några var så arga på veckobreven att de deletade filerna direkt. ”Vi
och dem-andan”, som förstärktes av tvångsförvaltarens i och för sig goda ambitioner att
hålla oss informerade om det som skedde på institutionen, gav motsatt effekt. Det var bara
sättet och tonen i breven som var fel. Ambitionen var god. Själv läste jag allt och kommen-
terade även ett av veckobreven. Jag fick inget svar förutom att jag i de följande två lönerevisio-
nerna var den enda på hela Feken – förutom Sikander som redan var svartlistad – som inte
fick någon löneförhöjning. Jag läste allt också för att jag ville dokumentera händelseförloppet.
Frågan om varför nedmonteringen av Feken skedde och varför på just detta sätt, krävde sitt svar.
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Företagsekonomiska institutionens ekonomi granskades och godkändes av externa revisorer
Förändringsarbetet var igång. Men det stötte på motstånd av olika slag. De ekonomiska
argument som fakultetskansliet, rektorn, dekanus och Flam presenterade som stöd för föränd-
ringsarbetet övertygade inte institutionens alla professionella och redovisningskunniga ekono-
mer.

En arbetstagarkonsult beställdes av arbetstagarorganisationerna från Öhrlings Pricewater-
houseCoopers, och utredningen förväntades ge fakta som övertygade rektorn om tvångs-
förvaltningens felaktiga grunder. Arbetstagarkonsultens uppdrag bestod av att:

• Översiktligt analysera resultatet före 2004 och de närmaste föregående åren och därvid
beakta och bedöma tillämpade redovisningsprinciper.

• Översiktligt analysera det budgeterade och prognostiserade resultatet för 2005 och
då beakta och bedöma tillämpade redovisningsprinciper.

• Analysera institutionens utgående kapital per 2004-12-31 utifrån tillämpade redovis-
ningsprinciper och i detta sammanhang särskilt också undersöka de överenskommelser
som låg till grund för beslutet att flytta institutionens verksamhet till Kräftriket.

Det fanns hopp i organisationen om att tvångsförvaltningen bara var ett misstag av den
nytillsatte rektorn, och att faktaredovisningen skulle övertyga honom och få honom att
lyssna på våra argument. En del av organisationen levde i hopp om att allt skulle kunna
ordnas upp och att vi skulle kunna fortsätta som tidigare. En del välkomnade det som
tvångsförvaltningen förde med sig. Deras uppfattning var att det hade blivit ordning på
Feken. Nu var det slut på uppdragsutbildningen och forskningen skulle prioriteras. Kineserna
och Sikander skulle bort.

De som trodde att tvångsförvaltningen var ett stort misstag förstod inte att ett fattat beslut,
även ett felaktigt beslut, inte kan korrigeras av en hög chef  eller av en politiker. Allra minst
av en nytillsatt rektor som sitter på ett politiskt mandat i sin nya tjänst. Många på Feken
tyckte att rektorn hade fattat ett felaktigt beslut. En så stor okunnighet som beslutfattare
kan inte en noggrant utvald person visa under sina första veckor i tjänsten. Rektorn – även
om han själv skulle ha kunnat erkänna att han inte riktigt förstod vad han beslutade om i
Fekens fall – kunde inte ändra sitt beslut. Inte heller styrelsen som hade valt honom.
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Arbetstagarkonsultens rapport ändrade inget
Arbetstagarkonsultens rapport blev klar i slutet på år 2004. Många på Feken hoppades på
en förändring som var omöjlig. Några hade redan accepterat tvångsförvaltningen och de
protesterade inte. De flesta ville bara arbeta i lugn och ro. Många var rädda om sina tjänster
och uppdrag. De som stödde Flam och ville se Sikander sparkad triumferade och talade om
att den asiatiska managementeran nu äntligen var över och om att Sikander var kriminell.
Det spreds rykten på institutionen om hur enormt mycket pengar Sikander hade roffat åt
sig. Men allra värst var det som tvångsförvaltaren antydde; att Sikander hade gjort något så
hemskt att det inte ens kunde sägas vad det var.

Granskningen visade att personalen och ledningen på Feken hade all anledning att bli
förvånade. Det framkom att det inte förelåg någon ekonomisk kris för Feken. Däremot
saknades det klara och tydliga överenskommelser vid Fekens flytt från Frescati till Kräftriket.
Universitetets rutiner för verksamhetsuppföljning var bristfälliga och likaså kommunikationen
mellan olika avdelningar. Dessa brister ansåg arbetstagarkonsultens revisorer vara orsak till
den situation som uppstått.
Genomgången av Fekens ekonomi gjordes av auktoriserade revisorn Bengt Doyle och hans
medhjälpare. Doyle avslutade granskningen med en liknelse som väl sammanfattade situa-
tionen och sinnestämningarna på Feken.

”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. Ledningen, vid sidan om planen, anser dock att det är en helt annan
regelbok och taktik som gäller i tävlingen. Mitt i matchen går därför lagledningen in och
begär timeout 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 spelarna står däremot frustrerade
bredvid och flera säger att de inte förstår någonting.”
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Arbetstagarkonsulternas rapport visade att kapitalunderskottet inte var det redovisade 29,5
milj. kr. som fakultetens ekonomer hävdade utan att Feken hade ett kapitalöverskott på 5,1
milj. kr. Detta resultat accepterades dock inte av tvångsförvaltaren och av universitets- och
fakultetsledningen. Besparingsprogrammet ska fortsätta som planerat, var svaret på alla
protester.

Tvångsförvaltaren Flam kommenterade arbetstagarkonsultens rapport i veckobrevet (nr 1
den 24 februari 2005). ”Arbetstagarkonsultens rapport 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

Figur 2. Fekens intäkter åren 1999 till 2006. Tvångsförvaltningens effekter synliggörs tydligt i sammanfattningen.

Nedlagda kurser, nedlagda institutioner och en nästan helt avvecklad uppdragsverksamhet och avvecklade externa

uppdrag förklarar intäkternas drastiska minskning under åren 2004, 2005 och 2006.
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bristande kostnadskontroll och styrning, omotiverat höga kostnader och orealistiska före-
ställningar om uppdragsutbildningen.” Fokus flyttades i Flams kommentar från ”dålig
ekonomi” till bristfällig verksamhetsuppföljning och uppdragsverksamhet. Verksamhets-
uppföljning är en fråga som fakulteten och internkontrollfunktionen ansvarar för och inte
den som är föremål för granskningen. Hur uppdragsverksamheten gick framgår av sam-
manställningen av Fekens ekonomi i figur 2. Relationen mellan intäkter av uppdrag och
anslag redovisas i sammanställningen som visar utvecklingen från år 1999 till 2006. Av
sammanställningen framgår att uppdragsverksamheten genererade ”ett bra år” ca 60–70
miljoner intäkter. Anslaget var ca 70 miljoner år 2002.

Beslutet om tvångsförvaltning stod fast
Upprördheten över tvångsförvaltarens och fakultetsledningens nonchalans mot slutsatserna
i arbetstagarkonsultens rapport var stor på institutionen. Det var inte bara ledningens brist
på förmåga att ta till sig arbetstagarkonsultens slutsatser och granskningsresultat som skapade
irritation, utan även nonchalansen mot ämnet redovisning, revision och granskning. Det
verkade som om tvångsförvaltaren inte riktigt hade förstått att ett nonchalant bemötande
av rapporten och de slutsatser som presenterades där, också tolkades som respektlöshet
mot vårt ämne företagsekonomi. Det tolkades även som respektlöshet mot våra studenter
som läste ämnet med inriktning på revision.

Det talades öppet på institutionen om att personalens representant hade bytt sida och nu
arbetade för tvångsförvaltaren. Bengt Gustavsson16 skrev ett förslag till ett öppet brev till
rektorn. Han ville uppmärksamma rektorn på den besvärliga situationen på Feken. Bengt
fick inte något gehör för nödropet och drog tillbaka brevet. Många var för rädda eller brydde
sig inte om att protestera. Flams anhängare, de som var positiva till tvångsförvaltningen,
gick runt på institutionen och påstod att arbetstagarkonsultens rapport var undermålig, inte
ens värd att läsa.

Så även om beslutet om tvångsförvaltning var förhastat och byggde på en felaktig analys av
Fekens ekonomi och organisation, var det ett beslut som inte kunde ändras av praktiska

16 Ett manus till öppet brev till rektorn, 2005-02-28, Till Dig som under tvångsförvaltningen på något sätt varit aktiv i

att återställa normala arbetsförhållanden och rätt till medbestämmande på arbetsplatsen.
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skäl. Resultatet av arbetstagarkonsultens rapport var alltså ointressant som argument redan
innan revisorernas granskning av Fekens ekonomi påbörjats. Och syndabocken var också
utsedd och inte heller det kunde ändras. Sikanders roll var klar. Det var bara ett problem –
hur skulle man hitta bevisen mot honom om ekonomiska oegentligheter? Om det finns en
syndabock så måste bocken också ha syndat. Sikander som syndabock var alldeles för ren
och fläckfri. Dessutom hade han en utomordentligt bra ordning i sitt arkiv. Allt som hade
skett på Feken under hans prefektskap var arkiverat och väl dokumenterat. Det var ett stort
problem för alla dem som ville avsätta honom. Det var troligen nu tanken om en extern
kommunikationskonsult/torped föddes och Tom Smiths uppdrag förlängdes till att omfatta
även hösten 2005. Första delen av uppdraget hade han ju avrapporterat med meddelandet
”mission accomplished” (uppdraget genomfört) till chefsjuristen. Nu gällde det att producera
komprometterande texter för att kunna sparka Sikander Khan från Stockholms universitet.

Arbetsmiljöbilder inifrån en tvångsförvaltad organisation
Min bok om skandalen på Stockholms universitet kom ut i början av april år 2005. Den fick
stor spridning i akademier, och kommentarer om att motsvarande processer pågår på andra
universitet kom in, och kommer fortfarande in. Stockholms universitet är inte alls ensamt
om den här typen av organisatoriska problem som snabbt utvecklar sig till långvariga och
slitsamma konflikter. Den akademiska världen är mycket komplicerad och svår att förstå.
Jag fick uppmuntrande kommentarer från andra arbetsmiljöforskare som menade att vi studerar
andras miljöer, medan däremot vår egen arbetsmiljö är som ett svart hål. Det var viktigt att
skriva om den akademiska arbetsmiljöns särart. Ni måste kunna – och våga – synliggöra
problemen om de ska vara möjliga att lösa, var arbetsmiljöforskares hälsning till universitets-
ledningen.

Företagshälsovårdsorganisationer som arbetar i den akademiska världen bekräftade också
de akademiska arbetsmiljöproblemen17. Ofta är arbetsmiljön så dålig att institutionerna inte
vill göra kartläggningar med professionella arbetsmiljöenkäter från företagshälsovården utan
arbetar med hemgjorda kartläggningsinstrument med låg kvalitet. Allt för att resultaten av
dessa undersökningar inte ska sippra ut till allmänheten och skada universitetens rykte. Så
skedde också hos oss på Feken. Under tvångsförvaltningen hade den goda arbetsmiljön mer

17 Samtal med företagshälsovårdsexperter på Curera, Previa och Feelgood.
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eller mindre raserats. Personalbyrån gjorde en arbetsmiljöundersökning med hjälp av en
egen hemmagjord enkät och resultaten av den enkäten mörklades. Det vi fick veta på
institutionen var bara halvsanningar.

Mörkläggningen gällde inte enbart Fekens arbetsmiljöenkät utan även andra känsliga under-
sökningar på Stockholms universitet. Ett exempel ges i tidningen Metro18 i en artikel om hur
universitetet klippte bort negativa synpunkter i en kvalitetsutvärdering. Frågan gällde en
utvärdering av om studenterna var nöjda eller missnöjda med utbildningens förberedelser
för yrkeslivet efter studierna och andra frågor om utbildningens kvalitet. ”Universitetsled-
ningen har velat lyfta fram bara det positiva de har gjort, men inte alls vår negativa kritik på
det som inte gjorts”, kritiserar studenternas representant Mia Sand utvärderingen.  Enligt
kvalitetsrådets ordförande Lena Gerholm är det helt rätt att många delar klippts bort ur
utvärderingen innan den lämnats till Högskoleverket. ”Självklart bearbetar vi materialet
innan vi lämnar in det. Kvalitetsrådet kan inte lämna ifrån sig allt vi får in”, säger Lena
Gerholm.” Med samma självklarhet mörklade tvångsförvaltaren resultatet av Fekens arbets-
miljöenkät. Personalen fick aldrig se hela resultatet av sin egen arbetsmiljöundersökning.

Boken har också inspirerat några forskare att fortsätta på samma tema. I Helsingfors gav
Finlands Akademi medel till ett stort konfliktforskningsprojekt med inriktning på kunskaps-
arbetares arbetsmiljöer och organisationer19. Yrkesverksamma beteendevetare och ledarskaps-
experter har haft kritiska synpunkter på sättet att styra och leda Feken. ”Allt det du påvisat
i din bok är ju bara en liten bråkdel av allt som pågår bakom den fasad som vi oftast får
beskåda. Med det vill jag säga att problemet i de flesta organisationer är just att människor
som har en maktposition sällan är mogna (=hög grad av självkännedom) att hantera sin
makt. Makt kan vara mycket positivt men makten blir destruktiv när den används för att
tillfredsställa egot, intressen och särintressen. Jag tycker det är oförenligt att politiker ska
styra en kunskapsorganisation som ett universitet. Här finns en inbyggd konflikt.” (Marika
Ronthy, psykolog, den 30 maj 2005)

18 Ulrika Widsell, Hälften missnöjda med universitetet, Metro, 2006-10-08.
19 Liike II, Finlands Akademi, 2005/2006.
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Alla kommentarer på boken har dock inte varit positiva. Jag har också fått syrliga kommentarer
– egna och spontana eller av andra beställda. Här kommer ett exempel på det sistnämnda.

25.5 E-post till paula@paula-liukkonen.se från Peter Norman, VD för Sjunde AP-fonden. Kopia av

meddelandet till Harry Flam och Li Malmström.20

Ur innehållet…

”Om någon av de anställda jag har haft, såväl i den offentliga som privata miljön, hade skrivit en sådan bok som

Du har skrivit (hur välskriven och bra den än är) hade den personen fått sluta omedelbart. Med det menas på

sekunden. Personen i fråga hade fått packa ihop sitt pick och pack omedelbart.”

Tvångsförvaltningen pågick under åren 2004 till 2006

Sikander tvingades sluta som prefekt i slutet av vårterminen 2004, och tvångs-

förvaltaren började från och med höstterminen 2004. Under dessa år av förändringar

på Feken har jag försökt dokumentera händelseförloppet för att söka svar på frågorna

varför detta sker och vilka aktörerna som påverkat processen är. De händelser jag

beskriver, beskriver jag i syfte att visa hur den förändring tvångsförvaltningen

medförde uppfattades på institutionen. Det här är också en arbetsmiljöbeskrivning

från en organisation mitt i en tärande konflikt. Med redovisningen fångar jag inte de

för tvångsförvaltningen positiva kollegornas synpunkter annat än mycket ytligt, och

ofta i konfrontationssituationer då olika inriktningar möts. Beskrivningen sker från

det kritiska och granskande perspektivet på en genomförd tvångsförvaltning.

Äntligen kom han – rektorn
Och så kom han äntligen! Rektorn besökte Feken den 30 maj 2005, en av terminens sista
dagar. Vi hade väntat på honom i 370 dagar. Han besökte Stockholms universitets största
institution och den institution vars personal gärna hade velat träffa honom mycket tidigare.
Tvångsförvaltningen hade pågått över ett år. Rektorn och styrelseordföranden hade fått

20 Sällskapet träffades på Equis-middagen därav behovet att informera varandra om meddelandet till mig.
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flera rop på hjälp från Feken. Han hade inte haft tid förrän nu. När professor Hunter Mabon
bad att styrelseordföranden Sten Heckscher skulle ingripa, hade han önskat oss God Jul.

Min lärarkollega Ola Feurst påminde rektorn om löften han hade gett oss 370 dagar tidigare.
Då hade han konstaterat att institutionen lider av en avsevärd kapitalbrist, men att hyror
och avskrivningar har ”inte mer än i en mycket begränsad omfattning påverkat resultatet”.
Han hade lovat att det skulle bli ett kort gästspel av tvångsförvaltaren för att få ordning på
ekonomin. Rektorn tyckte att Sikander hade gjort ett mycket bra jobb med internationa-
liseringen, EMBA, SABEC osv. och att han naturligtvis skulle fortsätta med det i SU Holding21.
Institutionsstyrelsen sitter kvar.22 Det var alltså rektorns löften 370 dagar innan han besökte
Feken.

Vad mötte rektorn på Feken? På första bänk i Philips-salen satt de som hade accepterat
tvångsförvaltningen utan protester. På sista bänk satt de som hade frågor om tvångsförvalt-
ningen och om rektorns uttalanden om att företagsekonomiska institutionen på Stockholms
universitet inte kan sköta sin ekonomi. Där satt också de bland Fekens personal som bara
ville ha lugn och arbetsro.

Ola Feurst sammanfattade för rektorns räkning situationen på Feken i följande punkter.

• En angivarkultur tar form (egoism framför team, ”håll tyst och sitt i båten”).
• Ingen möjlighet att forska för över 90 procent av lärarna. Tveksamheter i val av forsk-

ningsprojekt.
• Kraftigt försämrade arbetsvillkor (över 30 procent mer arbete med samma lön).
• Unga, lovande förmågor knuffas ut.
• Fungerande projekt självdör eller läggs ner.
• Många duktiga lärare söker sig till andra jobb (är det gynnsamt för planen?).
• Bidragsberoendet ökar.

21 Hösten 2005 (SABEC, den 17 november) lades båda organisationerna ner efter beslut av rektorn,  dekanus och

Harry Flam.
22 Institutionsstyrelsen lades ner den 2 juli 2004, dvs. mitt i semesterperioden på Feken för att väcka så lite

protester som möjligt.
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Mötet med rektorn blev som det brukar bli när motiven för förändringen och tvångsförvalt-
ningen inte är tillräckligt klarlagda. Året därpå när rektorn besökte Feken ville han inte alls
träffa all personal i en hörsal. Bäst så, tänkte många som var kritiska till hela tanken på
tvångsförvaltning. Tvångsförvaltningen var ännu inte över. Fekens personal hade inte heller
fått någon ursäkt för rektorns oprofessionella uttalanden om ekonomer som inte kan sköta
sin ekonomi.

Uppsägningarna inleddes
Möjligheterna till missförstånd och feltolkning var många under tvångsförvaltningen. Här
följer några exempel. Flam ville snabba på inrapportering av godkända uppsatser i slutet av
terminen. Några tolkade det som att han uppmanade oss att riskera utbildningens kvalitet
med snabbedömning av halvfärdiga uppsatser. Så menade han troligen inte, men sättet att
sköta tvångsförvaltningen skapade ofta den här typen av negativa tolkningar av helt neutrala
frågor. Avvecklingsspöket dök upp lite här och där.

I andra frågor var både motståndarna till tvångsförvaltningen och de som stödde Flams
process helt eniga. Under tvångsförvaltningen hade intäkterna minskat och nedskärningar
krävdes. Först på tur var personal på administrativa poster, sedan doktorander och till sist
visstidsanställda lärarvikarier. Turordningen är helt accepterad och följer samma mönster
som avvecklingarna i näringslivet. Sist in och först ut i respektive grupp. Så var det tänkt,
men snabbt spårade det hela ur, då kritiker och oppositionella till tvångsförvaltningen i stor
utsträckning hamnade i gruppen som skulle sägas upp. Sikanders långvariga sekreterare
Gunilla Persson, Göran Beckius m.fl. manövrerades ut. Beckius hade arbetat med intagningen
av kinesiska studenter till Fekens IEMBA-kurs och hade mycket god kännedom om vad
som hände med ”våra” kineser. Det var Beckius som Ali Yaklef, Flams högra hand, tidigare
hade hotat att strimla i små bitar om han hjälpte Sikander. I strimlor eller inte, men vägen till
statliga Trygghetsstiftelsen var utstakad för några på Feken. Just den ämneskunskap som
Feken skulle ha behövt allra mest, den person som var den kunnigaste i ämnet etik i arbetslivet,
fick sluta på ett mycket ovärdigt sätt. Det var många som protesterade mot detta i det
externa nätverket. Göran Beckius uppsägning var ingen fjäder i hatten varken för Harry
Flam eller för hans efterträdare Carina Holmberg samt de övriga aktörerna på fakulteten.
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Statliga Trygghetsstiftelsen fick under åren 2005 och 2006 ta emot ett större antal uppsagda
personer från Stockholms universitet än från någon annan statlig arbetsplats. Under år 2006
sades 156 personer upp; allt från administratörer till doktorander och lärare23. Många hade
en långvarig och prickfri tjänstgöring på Stockholms universitet bakom sig. Det sätt på
vilket engagerade och kunniga personer hade manövrerats ut förvånade många. Stockholms
universitet blev välkänt som en arbetsgivare, med egenintressen som främsta motiv för
uppsägningar. Personalpolitiken imponerade inte.

På det externa ”privata” intranätet diskuterades juristernas roll. Många kritiker till tvångsför-
valtningen var bekymrade över händelsernas utveckling. Stockholms universitet hade blivit
känt i Stockholms Tingsrätt som den arbetsgivare som snabbt tog till juridiska processer
mot sina egna medarbetare.24 Det var också känt att universitetets jurister drev ärendena så
långt som möjligt, men att de precis före slutförhandlingar ändå var beredda att backa och
göra upp i godo. Var det för att både personalchefen och universitetsdirektören var jurister
till sin yrkesutbildning och inte hade kunskaper om andra konfliktlösningsmetoder?, frågade
kritikerna. En del av den här kritiken om okänsligt personalarbete hamnade också på professor
Edfeldts protestsida på webben.25

Det var inte bara personalen som hamnade i kläm utan också studenterna.
Storföreläsningar i gamla gymnasielokaler på Sveaplan orsakade protester hos studenterna.
De menade att de hade kommit till universitet för att läsa på ett riktigt campus och inte på
Sveaplans gymnasium. De var besvikna. Besparingarna slog hårt mot en grupp som inte
accepterade de prioriteringar som gjordes. Studenterna protesterade. En del av de nya
lokalerna i Kräftriket, som Feken hade flyttat till, var ledningen tvungen att lämna tillbaka
till Akademiska Hus, eftersom det inte fanns pengar att betala hyran för. Lokalerna stod
tomma i Kräftriket och studenterna trängdes och protesterade i billigare lokaler på Sveaplan.

23 Totalt 156 personer varav 142 doktorander på tidsbegränsade anställningar och 14 tillsvidareanställda.
24 Under åren 2004 och 2005 samt 2006 pågick processer bl.a. mot Sikander Khan och Eduardo Perez. Inger

Gravesens ärende handlades i Arbetsdomstolen.
25 http://web.mac.com/edfeldt.
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Styrelsearbetet inleddes med stora förhoppningar – som snart grusades
Det första styrelsemötet på institutionen ägde rum den 23 september 2005 och i mötet
deltog rektorn. Han sade inte så mycket, men var där som en påminnelse om ordning och
reda när vi nu äntligen hade fått en egen institutionsstyrelse på Feken. Ett litet steg mot
demokrati, skulle det här vara, stod det i mina anteckningar. Det blev ändå bara en marionett-
styrelse utan möjlighet att påverka, framgick det redan av första mötet. Harry Flam satt som
ordförande, hans sekreterare Anna-Greta Engvall höll i styrelsearbetets administration och
var sekreterare på mötena. Dagordningen bestämdes av Flam och också mötesprotokollets
innehåll. Jag krävde ordentliga informativa protokoll med redogörelser för diskussioner och
bakgrund till styrelsens beslut och inte som Flam hade beslutat endast korta beslutsprotokoll.
Jag ifrågasatte styrelsearbetets diktatoriska arbetsformer, men fick inget stöd av andra
styrelseledamöter. Mest formalia, men ingen demokrati på Feken ännu, skrev jag efter första
mötet.

Andra styrelsemötet blev livligare. Fakultetskansliet – självmant eller på begäran av Flam –
hade tidigare under hösten skickat detaljerade förhållningsorder till Fekens nya institu-
tionsstyrelse. Tonen i ”diktatet” var ytterst kränkande och det föranledde lärarrepresentanten
Mikael Holmqvist att hoppa av styrelsearbetet redan på höstens andra möte. Mikael
Holmqvist krävde att styrelsen skulle skicka en skrivelse till fakulteten där vi fördömer den
här typen av direktiv till styrelsen och ingrepp på verksamheten. Flam, styrelseordföranden,
ville inte vara med i protesten och inte heller hans anhängare i styrelsen. Holmqvist skrev i
sin avskedsansökan: ”Bakgrunden är fakultetsnämndens instruktioner till IS som jag inte
anser mig kunna verka under. … Situationen på institutionen är ytterst allvarlig och jag
kräver på uppdrag av mina kollegor att ledningen snarast vidtar åtgärder för att vi ska kunna
återgå till normal verksamhet.”

Harry Flams sons betygsfråga hamnade också på styrelsens bord. Här var det studenter som
hade upptäckt betygssättningen, och de drev ärendet till styrelsen. Flams son hade skrivit
en 10-poängsuppsats på Feken, med Sten Köpniwsky som handledare. Arbetet var på 10-
poängsnivån, men sonen ansökte om att uppsatsen skulle höjas till 20 poäng och att betyget
väl godkänt skulle gälla även med dessa nya förutsättningar. Sten Köpniwsky, som varit
handledare, vägrade att uppgradera arbetet och ge det betyget väl godkänt. Rolf Lind,
studierektor på Feken och facklig förtroendeman, ordnade betygsfrågan så att Köpniwsky
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byttes ut som examinator och i stället bedömdes uppsatsen av professor Henry Montgomery
på psykologiska institutionen. Det var första gången en uppsats i företagsekonomi
examinerades av en lärare i psykologi ensam. Ali Yaklef  läste 10-poängsuppsatsen på Feken
och gav klartecken att den kunde godkännas som en 20-poängsuppsats. Detta föregick av
Harry Flams kontroll med sina juridiska rådgivare om examensbestämmelsernas tillämpning
i sonens betygsfråga. Uppsatsärendet vållade en hel del diskussioner på Feken. Främst var
det frågan om betygsnivån och om en 10-poängsuppsats med betyget väl godkänt automatiskt
kan skrivas över som väl godkänt på 20-poängsnivå. Betyget hade redan förmedlats studenten
och kunde inte återtas. Protesterna skulle inte ändra något. Betyget stod fast. Senare berömde
professor Henry Montgomery Rolf Linds administrativa skicklighet och hur han hade skött
ärendet exemplariskt. En grupp studenter som kände till betygsärendet blev mycket upprörda
och ville JO-anmäla institutionen. Jag fick i uppdrag att ta upp betygsfrågan på nästa styrelse-
möte. Handläggningen av betygsfrågan föranledde inga kommentarer från andra styrelseleda-
möter. Frågan noterades inte ens i protokollet. Studenterna var arga och skulle JO-anmäla
betygssättningen.

Disciplineringen spårade ur
Styrelsemötet i november var ett budgetmöte då Fekens budget skulle fastställas. Sikander
och jag reserverade oss mot beslutet om budget. Det var felaktigt och skulle inte hålla. Jag
tog i styrelsen upp frågan om kränkande inlägg på intranätet. Det var frågan om Jens Lindbergs
smutskastning och kränkning av Sikander på Fekens interna nät. Det kränkande uttalandet
sändes till all personal. Jag talade med Jens om kränkningen och bad honom be Sikander om
ursäkt. Det ville han inte. Jens tyckte att han var i sin fulla rätt att framföra dessa saker. I
beslutsprotokollet blev det återigen en kort notering: ”Att ha fri och öppen diskussion på
intranätet uppmuntras. Självklart ska det inte förekomma kränkande inlägg.” Ali Yaklef,
st.f. prefekt trakasserade mig under hela styrelsemötet och kom med uppkäftiga kommentarer.
Efter mötet på väg ut frågade han mig om jag nu var ledsen, och lade hotfullt till att han
skulle visa mig vad en arabisk man kan göra när han blir riktigt arg.

Feken förlorade kvalitetscertifieringen EQUIS och studenterna krävde ansvar
Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet blev EQUIS-ackrediterad år
2002 efter en storsatsning av Sikander Khan och hans team under professor Hunter Mabons
ledning. Syftet med kvalitetscertifiering av företagsekonomins utbildningar är att höja



53

standarden på företagsekonomiska utbildningar världen över. För närvarande är 86 högskolor
i 29 länder ackrediterade, varav nio i Norden26. De kvalitetsstämplade universiteten och
högskolorna måste uppvisa hög kvalitet i alla dimensioner av sina aktiviteter och också ha
en hög grad av internationalisering. Feken fick sin första EQUIS-ackreditering år 2002 och
förlorade den under tvångsförvaltning år 2005. En bidragande orsak till detta var
tvångsförvaltningen, men också andra signaler från Stockholms universitet påverkade
förlusten av EQUIS. Visserligen rätt obetydliga och troligen också tolkade som verk av
människor som kommit på kant med Feken. Där fanns bl.a. Tom Smiths hatbrev om Feken.27

Tvångsförvaltaren Harry Flam intervjuades i Hankens28 personaltidning om orsakerna till
förlusten av EQUIS: ”Förra året drabbades Feken av stora ekonomiska problem vilket ledde
till att institutionen sattes under tvångsförvaltning. Några månader senare inleddes EQUIS
reackrediteringsprocessen. Tidpunkten var den sämsta tänkbara … Feken saknade styrelse.
Det ekonomiska underskottet var för stort och graden av internationalisering var för låg för
att stämpeln skulle kunna förnyas. De ekonomiska problemen hade lett till att 30 kurser på
fördjupad nivå dragits in samt att personal avskedats. Harry Flam är noga med att påpeka
att ekonomin nu är på rätt köl, styrelse numera finns och att ekonomiskt överskott är att
vänta 2006”.29

Den verkliga orsaken som bidrog till förlusten av EQUIS var rektorns beslut att ställa Feken
under tvångsförvaltning. Samtidigt med det beslutet fastställdes också att Feken kommer
att förlora sin EQUIS-ackreditering. Enligt EFMD:s stadgar kan inte en tvångsförvaltad
institution EQUIS-ackrediteras. Professor Thomas Hartman, vid tidpunkten för reackredi-
tering stf. prefekt på Feken, hade således en omöjlig arbetsuppgift. EQUIS hade förlorats
redan långt innan arbetet med en ny ansökan hade påbörjats. Visste Hartman det?

Jämförelsen mellan bedömningen av Fekens EQUIS-ackreditering framgår av följande
sammanställning. I den redovisas resultatet av bedömningen år 2002 och 2005 års bedömning.

26 De nordiska Equis-universiteten redovisas på www. efmd.org.
27 Kinesiska ambassaden har en kopia av Tom Smiths brev till EQUIS.
28 Hanken eller Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
29 Intervju av Magnus Blomkvist i Hankeiten januari 2006, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
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Det som inte framgår av intervjun är det dåliga arbetsklimatet på institutionen vid ackredite-
ringstillfället 2005. Den första ackrediteringen engagerade de flesta i kvalitetsarbetet. Profes-
sor Hunter Mabons och hans teams engagerade arbetsinsatser gav resultat. Hunter kommuni-
cerade med alla på Feken. Tvångsförvaltningen, och framför allt tudelningen av institutionen
i anhängare och motståndare till tvångsförvaltningen, gjorde troligen också sitt till. Kommuni-
kationen på institutionen var vid ackrediteringstidpunkten dålig, och mycket av de satsningar
som fanns i Fekens verksamhet rapporterades aldrig in. Till exempel de internationella uppdra-
gen som Fekens forskare hade och de externa utbildningarna i näringslivet. Dessa blev under-
rapporterade, eftersom de som höll i materialinsamlingen kom från andra lägret och inte ens
ville fråga de som var kritiska till tvångsförvaltningen om deras aktiviteter. Det sätt på vilket
materialinsamlingen av genomförda aktiviteter till EQUIS-ansökan gjordes gav intryck av
att kritikerna till tvångsförvaltningen skulle osynliggöras och likaså deras forskning. Det
var flera internationella forskningsprojekt och uppdrag i näringslivet som inte alls kom med
i EQUIS-ansökan.

Kvalitetsgranskningsunderlagen (EQUIS 2002 och EQUIS 2005) hölls strängt hemliga av
tvångsförvaltaren Flam och hans nätverk. Medarbetarna på institutionen skulle inte få se
utfallet år 2005 och absolut inte utfallet år 2002. Transparens, dvs. att ha ett gemensamt
öppet underlag och att föra en dialog om orsakerna som ledde till förlusten av EQUIS-
ackrediteringen, var inte en prioriterad fråga för makthavarna. Fekens stolthet – att vara en
EQUIS-ackrediterad institution – betydde ingenting för rektorn Kåre Bremer, fakultetschefen
Eskil Wadensjö och tvångsförvaltaren Harry Flam. Det sätt på vilket Fekens stolthet, EQUIS-
certifikatet, hanterades, är avslöjande. Det skulle slängas till soporna.

Av nedanstående sammanställningar, som visar utfallet vid den första kvalitetsgranskningen
år 2002 och den andra som genomfördes under tvångsförvaltningen år 2005, framgår
skillnaderna mellan en välfungerande organisation med stark framtidstro och en hunsad och
sargad organisation.

År 2002 vid den första kvalitetsbedömningen utvärderades Fekens vision om uppdraget till
högsta möjliga betyg. Under tvångsförvaltningen hade båda fallit till värdet ”medium” eller
”ej möjlig att bedöma/obefintlig”.
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Kulturen och de gemensamma
värdena får också högsta betyg
i första utvärderingen för att se-
dan falla eller bli helt obefintli-
ga för bedömning. Kvalitets-
bedömningen visar också hur
vissa aktiviteter helt försvinner
under tvångsförvaltningen. Ett
sådant exempel är personlig
utveckling och lärande i arbete.
Ledarskapet sjunker från ”högt”
till ”medium”. Det verkliga be-
tyget för tvångsförvaltningen
skulle ha blivit obefintligt och
oetiskt, påminde kollegorna när
de såg jämförelserna. Det enda
som har fått högre värden är
externa aktiviteter som avser
fortbildningsstudenternas värde
och sättet att organisera alumni-
verksamheten30. Utbildnings-
programmens kvalitet sjunker
på nästan samtliga områden.

Tvångsförvaltningen av Feken
motiveras bl.a. av ekonomin i
obalans, men även av för låga

forskningsaktiviteter. Tvångsförvaltningens syfte var att få Fekens forskare att forska mera.
Kvalitetsbedömningen visar att även de små framsteg som hade gjorts under Sikanders tid
som prefekt nu hamnade på nivån ”medium”. Det enda område där utvecklingen gick i
annan riktning var vid bedömningen av tillgänglig tid för forskning. Det som kvalitets-

30 Alumniverksamhet är kontaktskapande- och upprätthållande verksamhet med institutionens före detta studenter.
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granskarna inte hade förstått var att kretsen som nu fick
ökad tid för forskning var liten och att tvångsförvaltarens
nya godtyckliga regler innebar att de flesta forskare fick
sämre villkor.

Resurstillgång och administration sjönk från höga värden
till ”medium” eller till en bedömning att aktiviteterna var i
gång och inte kunde bedömas. Kvalitetsbedömningen år
2002 visar att Fekens ekonomistyrning och ledning fick
högt betyg medan tvångsförvaltningen gör att värdena rasar
eller inte alls blir bedömningsbara på grund av de pågående
arbeten som tvångsförvaltaren initierade.

Omvärldsorienteringen sjunker också från högt värde till
medium.

I dess spår följer internationaliseringen som uni-
versitetsledningen hade ett ont öga till i och med
att mycket av det var förknippat med förre pre-
fekten Sikander Khan. Jakten på Sikander släckte
också många av Fekens internationella kontakter.
På samma sätt var extern utbildning ett annat
hatobjekt, och det som hade fungerat väl och där
Feken på nästan alla utvärderingsområden fått
höga värden var inte ens utvärderingsbart år 2005.

Tvångsförvaltningens strategi, som både rektorn Kåre Bremer och fakultetschefen Eskil
Wadensjö stod bakom, är tydligast just på dessa områden. Fekens internationella kontakter
och externa utbildning – och förmåga att finansiera sin verksamhet med externa medel –
skulle släckas. Slutresultatet talar för sig. Feken var vingklippt för många år framåt. Och de
som höll i verktygen belönades rikligt för sitt framgångsrika ledarskap.

Förlusten av ackrediteringen var mer eller mindre ett direkt resultat av tvångsförvaltningen
och den dåliga kommunikation som den skapade på Feken. Studenterna rasade och skrev
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protestlistor när förlusten av EQUIS-ackrediteringen blev känd. ”Vem/vilka har ansvaret
för det inträffade och vem tar ansvaret för konsekvenserna?”

Hela ansökningsprocessen var ett märkligt skådespel där tvångsförvaltaren med sitt nya
team som leddes av professor Thomas Hartman ville ge sken av en verklig ansökningsprocess.
Detta trots att ansökningshandlingar upprättades i hemlighet och utan att personalen hade
insyn i texten som skickades till EFMD31. Ansökan gav sken av att allt var i ordning på
Feken trots att institutionen var satt under tvångsförvaltning och saknade institutionsstyrelse.
I samband med rektorns beslut om tvångsförvaltning hade också ett beslut om förlusten av
EQUIS-ackreditering tagits. Huruvida det var en olycka i arbetet på grund av okunskap
eller medveten handling har jag inget svar på.

Jag krävde Flams avgång på styrelsens höstmöte. Jens Lindberg försvarade Flam. Flam
beordrade vaktmästarna att ta ner alla EQUIS-certifikat, kassera brevpappret med EQUIS-
logotypen m.m. Vi var inte längre EQUIS-ackrediterade, och alla spår av den första ackredi-
teringen var viktiga att plåna ut. Saken blev inte bättre när tvångsförvaltarens uttalanden
till nya EQUIS-granskaren, om att vi inte borde ha fått den första ackrediteringen, blev
kända på institutionen. Det krävdes förklaringar från EFMD i Bryssel32.

Paulsson Frenckners livsverk på väg att försvinna?
I början av maj 2005 ringde Paulsson Frenckner, Fekens grundare, och frågade bekymrat
hur det gick för oss. Klarar ni detta? Får ni ingen hjälp av rektorn? Har ni folk i näringslivet
som kan hjälpa er? I början, när Feken var ung, kunde vi få hjälp av banken, berättade
Paulsson Frenckner. Marcus Wallenberg hjälpte oss, men vi fick också hjälp av politiker.
Jag, berättade Paulsson, träffade Gunnar Sträng och andra politiker flera gånger. Känner de
unga på Feken till institutionens historia, frågade Paulsson bekymrad. Vet de unga vilka vi
är och varifrån vi kommer? Han ordnade så jag fick en uppsats om Fekens första år, som en
doktorand från pedagogiska institutionen hade skrivit, och jag lovade att kopiera upp den
till all personal. Kom ihåg sa Paulsson, Feken är ”min baby”. Han ringde några gånger under
våren och frågade om tillståndet på Feken. Paula, sök inte fienden hos nationalekonomer,

31, 32 EFMD, European Foundation for Management Development. Enligt EFMD:s regler kan en tvångsförvaltad

institution utan styrelse inte få/förnya EQUIS-ackrediteringen.
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de har alltid hjälpt oss, sa han. Vi har alltid samarbetat och hjälpt varandra. Om det inte har
förändrats under de senaste åren. I boken som du har skrivit fokuserar du på fel fiender; de
finns inte på Neken. Han var mycket sjuk och hade svårt att tala. Han undrade hur de
professorer som han själv varit med och tillsatt hade agerat i krissituationen. Vi hade för få
professorer som skulle kunna klara en krissituation som denna. De flesta som agerade som
Flams stöd var rätt unga och nya på Feken. I sista samtalet hade han funderat på vilka som
skulle kunna hjälpa oss. Paulsson följde oss ända in i det sista.

Flam lämnade Feken
I prefektens nyhetsbrev den 2 december 2005 kl. 15.30 meddelade tvångsförvaltaren att
han ämnade avgå vid årsskiftet.33 Regler om hur ny prefekt ska utses fastställs av styrelsen.
Det var dock inte frågan om ett riktigt fritt prefektval utan om en fortsättning på
tvångsförvaltningen. I styrelsen diskuterades valet av ny prefekt och den nya prefektens
profil. Det var viktigt att prefekten var en professor. Det var en helt onödig diskussion,
eftersom valet redan hade gjorts. Professor Assar Lindbeck hade på Lucia-festen hos Olof
Holm och Lisbeth Svengren-Holm meddelat namnet på den nya prefekten: universitetslektor
Carina Holmberg. Inte mycket av det som redogjordes för i styrelsens prefektprofil stämde
på henne. Hon var inte professor och inte ens docent i företagsekonomi. Däremot var hon
kvinna och lojal mot fakulteten och mot Flam. Hon ville så väl och många välkomnade
henne.

Efter Flams avgångsmeddelande aktiverades Feken. E-posten fylldes med kommentarer
och glada tillrop om Fekens nya tid utan tvångsförvaltare. ”Årets bästa nyhet. Snart är vi
fria på Feken. Nu går vi vidare och bygger upp institutionen.” Fekens externa vänner
gratulerade och önskade oss lycka till framöver. Glädjen varade inte länge. Det kom ett
meddelande att Flam stannar ytterligare några månader för att skola in den nya prefekten i

33 Tidsförloppet i en avvecklingsprocess är intressant att studera. Det avslöjar ofta vilka de verkligen aktiva aktörerna

har varit och vilka osynliga band det finns. Tvångsförvaltaren meddelade sin avgång 2.12.2005 kl. 15.30. Samma

dag på em. skickade Thomas Kihlberg (SACO:s jurist som skötte Sikanders ärende) e-post till Sikander och bad

honom bekräfta skriftligt att han hade tagit emot kallelsen till personalnämndens möte där hans ärende (det

visade sig vara hans uppsägning) skulle behandlas. Tvångsförvaltaren aviserade sin avgång först efter det att

han hade fått bekräftelse på att Sikanders uppsägning löpte enligt planerna. Budbäraren var Sikanders eget

fackliga ombud!
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tjänsten. Hon ville ha det så. Och första spiken i hennes kista blev härmed slagen. Inskolningen
var självklart inte den verkliga orsaken utan tvångsförvaltarens halvfärdiga uppdrag att få
Sikander avskedad. Tidigare aviserade personalnämndsmöten gick inte att genomföra
eftersom Sikander var sjukskriven. Tvångsförvaltaren Flam lämnade Feken först den 31
mars 2006. Ingen avskedsfest ordnades.

Tvångsförvaltarens efterträdare började och slutade
Carina Holmberg kom och gick och lämnade efter sig ännu mer kaos på Feken.  Hon var
godkänd av bl.a. professor Assar Lindbeck. Fakulteten satsade mycket på en kvinnlig ledare
på Feken. Hon skulle ha börjat från rent bord efter Flam, utan juridiska processer och andra
personalproblem. Flam hade dock inte hunnit avsluta Sikanders uppsägning, och under
arbetets gång hade det tillkommit fler juridiska processer på grund av förtal och trakassering
samt lönediskriminering. Alexander Garbus uppsats var besvärande, och betygsfrågan som
följde var inte heller lätt att hantera.34 Dessutom krävde fakulteten att universitetsadjunkt
Göran Beckius skulle sägas upp och inte ges möjlighet att söka lediga tjänster på Stockholms
universitet35.

Flam lämnade efter sig en ekonomi som inte alls var i balans. Uppdragsutbildningen var mer
eller mindre släckt, institutionens bästa lärare hade flytt kaoset och arbetade på andra univer-
sitet eller med sin egen forskning, och den ökade administrationen gav inga pengar, tvärtom.
Av institutionens sex professorer var bara två i tjänst. En var långtidssjuk, en föräldraledig,
en tjänsteledig för tjänst på annat universitet, en sökte lediga tjänster på andra universitet.
Tvångsförvaltningen hade skapat problem av skilda slag. Många av problemen hade Holmberg
fått ärva av Flam. Holmberg hade nog inte räknat med så mycket skriv- och utredningsarbete
som de juridiska processerna mot Sikander Khan förde med sig. Holmberg angav som skäl
för sitt beslut att sluta på Feken ”att hon arbetat mer än någonsin tidigare och att det personliga
priset blivit alltför högt”. Min bild är att hon antingen knäcktes under arbetsbördan och
därför slutade snabbt, eller inte lät sig bli till det lydiga verktyg tvångsförvaltningen krävde
av henne.

34 Mer information om Alexander Garbus uppsats finns på www.garbu.eu.
35 Personalkontoret, 2006-09-08, Ang. omplacering av universitetsadjunkt på Företagsekonomiska institutionen Stockholms

universitet.
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Syndabocken var utsedd och skulle nu sparkas

Det räckte inte att få Sikander sparkad från prefekttjänsten utan han skulle också

sparkas från Stockholms universitet – kosta vad det kosta ville, tänkte någon/några

i universitetsledningen och på fakulteten.

En välplanerad process – men kostsam på många sätt
Nu var det inte ont om pengar eller tal om ekonomin i balans. Har en med skattemedel
finansierad organisation råd med den här typen av helt onödiga juridiska processer mot sina
anställda, frågade några kritiker på Edfeldts protestsida36. Satsa på bättre ledarskapsutbildning
i stället för juridik som konfliktlösningsmedel, rådde oss de beteendevetare som hade studerat
fallet.

Min personliga åsikt är att Sikander Khans avvecklingsprocess var så välplanerad att den
inte gick att stoppa. Det stod för mycket prestige, makt och pengar på spel och därför var
aktörerna tvungna att fortsätta. I alla konflikter kommer man till den punkt då aktörerna
inte längre har något att vinna på fortsatt kamp. Båda förlorar. Fienden ska fällas även till
priset av att man själv går under. Man är beredd att betala vilket pris som helst för att slå
motparten. Jakten på Sikander hade redan börjat och den gick inte att stoppa. Den
internationella agenten hade förberett terrängen. Jaktsignalen löd. Men den som skulle jagas
hade sjukskrivit sig. Det var ett oväntat problem för jaktlaget.

Juristerna tog över
Sikanders fackliga ombud från SULF, chefsjuristen Thomas Kihlberg, och arbetsgivarens
jurister Anders Stening och Gustav Dyrssen hade en e-postväxling i ärendet. Thomas Kihlberg
meddelade Sikander att universitetets jurist Gustaf Dyrssen meddelat ”att nu tar jag över
Sikander”. Kihlberg meddelade Sikander att han befarade att SU:s ”tålamod” snart var slut.
Han antog också att Gustaf Dyrssens uppdrag var att föra ärendet till personalansvars-
nämnden, vilket var vad Anders Stening tidigare sagt att SU övervägde. ”Det kan bli fråga
om att skilja dig från anställningen”, skrev Kihlberg till Sikander.

36 http://web.mac.com/edfeldt. Emeritus professor Åke Edfeldts webbsida för stöd till Sikander Khan har haft

över 4 000 besökare (2007-02-25) sedan starten våren 2006.
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Sikander var sjukskriven för stressrelaterad utmattning och för högt blodtryck sedan flera
månader tillbaka. Ingen rehabilitering av honom hade skett, och Försäkringskassan hade
dragit in sjukpenningen med motiveringen att det förelåg en konflikt på arbetsplatsen och
att det som orsak till sjukskrivningen inte accepterades. Sikander skriver till sitt fackliga
ombud att han är mobbad, trakasserad, grovt förtalad och hotad. Min fru är rädd för mitt liv.
Hon har tidigare skrivit till facket, till Mats Rubarth, och vädjat om hjälp. Han har inte
svarat på min frus rop på hjälp.

From: elisabeth@

Date: November 19, 2004

To: Mats.rubarth@sociology.su.se

Hej Mats,

Jag vidarebefordrar Calle Norrboms mejl nedan till Sikander. Hur är det möjligt att det går till på detta sätt?

Stora förändringar i Sikanders arbetsuppgifter meddelas till Sikander och hans medarbetare innan Harry Flam

och arbetsgivaren genomfört facklig förhandling/information. Det är ju först därefter som beslut kan fattas

formellt och facket måste alltid beredas ge synpunkter några dagar mellan förhandling och beslut. Detta är ett

oerhört grovt brott som arbetsgivaren begår.

Jag arbetar själv statligt (är medlem i SACO) och det är skandal hur saker och ting går till på Stockholms

universitet just nu och hur Sikander blir behandlad efter så många års seriöst och hängivet arbete. Det är synd

att hans arbete inte uppskattas av nuvarande ledning som jag upplever är ute efter att ta livet av honom. De är

totalt hänsynslösa för att få bort honom och skyr inga medel för att få bort honom. Facket kan inte stillatigan-

de se på när något sådant händer. Jag ber dig att du reagerar omedelbart och att facket kräver total utredning

om vad som pågår och att inga beslut får fattas förrän utredningen är klar. Jag är orolig för Sikanders liv. Han

har utsatts för det grövsta förtal och systematiska trakasserier från arbetsgivaren under en längre tid. Nu har det

totalt urartat där alla demokratiska regler satts ur spel.

(…)

Du är välkommen att kontakta mig på min mobil.

Vänliga hälsningar

Elisabeth (Sikanders fru)

Meddelandet föranledde ingen aktivitet. Sikander fortsätter beskrivningen av händelse-
förloppet. ”Min läkare vill fortsätta att sjukskriva mig. Min hälsa är mycket dålig, meddelade
Sikander Thomas Kihlberg. Kihlberg svarade att han förstår, men antyder i sitt svar att
ärendet måste avslutas. Sikander tackade Kihlberg för hjälpen. Upptäckten av den täta
kontakten mellan personalchefen och advokaten i samband med tvångsförvaltningens för-
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längning väckte Sikanders misstankar37. Allt stod inte rätt till. Innan själva uppsägnings-
processen började, hade det förekommit flera ”förhör” med Sikanders närmaste arbets-
kamrater på Feken. De hade pressats gång på gång av universitetets jurister att vittna mot
Sikander. Sikander berättar att ställföreträdande prefekt blev tre gånger kallad till personal-
byrån för förhör. Personaldirektören och juristen ställde frågor om han hade attesterat utbetal-
ningar till Sikander under hot eller om Sikander hade erbjudit honom förmåner. Sikanders
ställföreträdare vägrade ljuga – och förlorade sin befattning.

Uppsägningen från början till slut
Händelseförloppet vid uppsägningen av Sikander Khan redovisas med dagboksnoteringar
som börjar första veckan i mars och slutar i juni 2006 med stämningen av Stockholms
universitet. Det ekonomiska läget på Feken blir sämre och sämre. Sture Larssons brev visar
en bild av institutionens prekära ekonomiska situation. Samtidigt lades det ut stora pengar
på juridiska processer för att få Fekens sista folkvalda prefekt sparkad.

Den kraft som lades ner och alla de aktiviteter som vidtogs – allt från hot om utmätning/
kvittning av universitetets påhittade skuld till oviljan att reglera övertidsersättningen med
rätt lönenivå – tyder på att det var frågan om mycket mer än att bara sparka en prefekt38.
Det var frågan om systematisk trakassering av Sikander Khan. Arbetsgivaren skickade
systematiskt fredag eftermiddag eller före semester eller helgen sina e-post-meddelanden
med krav på ytterligare förklaringar till utredningen om Sikanders prefektskap på Feken.
Syftet var att knäcka Sikander psykiskt och skapa problem för honom och hans familj.
Arbetsgivarens representanter krävde ännu fler förklaringar om Sikanders anställnings-
förhållanden, även när han hade anmält att han måste hjälpa sin mor och släkt efter
jordbävningen i Kashmir. Han hade förlorat släktingar och förhållandena efter jordbävningen
var svåra. I Stockholm krävde personalavdelningen svar på frågorna om vem som hade
godkänt att Fekens prefekt hade en fri parkeringsplats i Kräftriket.39

37 Se beskrivningen i not 26.
38 E-post Bengt Sandberg – Sikander Khan, 2005-04-26,  2005-06-22, Granskning av Sikanders Khans

anställningsvillkor och befogenheter.
39 E-post Bengt Sandberg – Sikander Khan 2005-06-22
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Den 2 och 4 mars 2006
Sikander fick ett hotsamtal i sin röstbrevlåda på universitetet första gången den 2 mars.
Samma person ringde en gång till den 4 mars. Samtalet började som ett normalt samtal men
spårade ur mycket snabbt i hotfulla rasistiska angrepp på Sikander. Samma vecka fick även
jag hotfulla e-brev med innehållet: ”du behöver ett avvecklingsskydd i fall du förlorar arbetet”.
Personen som hade lämnat meddelandet gick inte att spåra.

Den 12 mars 2006
Mitt i alla juridiska processer och turer i uppsägningen av Sikander oroade sig de anställda
på Feken för den ekonomiska utvecklingen. Det finns hos många en stark vilja att få Feken
på fötter. Sture Larsson, en av Fekens mest erfarna redovisningslärare, var oroad över utveck-
lingen och skrev ett brev till Harry Flam, ”Synpunkter med anledning av institutionens
ekonomiska problem”. Larsson framförde sin oro. ”Institutionen tappar intäkter eftersom
antalet studenter minskar. Institutionen är i ett begynnande skede av en verklig ekonomisk
kris då intäkterna kommer att minska i accelererande takt. Den ensidiga inriktningen på
utgiftsminskningar börjar få efterverkningar. Institutionen har under tvångsförvaltningen
misskött grundutbildningen. Institutionen har varit underbemannad vilket skapar problem
med att tillhandahålla en acceptabel undervisning. Den nuvarande institutionsledningen
tycks tro att alla lärare är i stort sett utbytbara och följaktligen borde alla enligt en sådan
uppfattning kunna undervisa på alla kurser på grundnivå, vilket ju inte är möjligt så länge
man vill hålla undervisningen på en nivå som är jämförbar med andra universitet och som
studenterna med all rätt kan kräva. Om detta har jag skrivit i en särskild promemoria till
kursgruppen.”40 Larssons synpunkter utmynnade i två konstruktiva förslag:

• ”Använd klassiska företagsekonomiska styrmedel och beakta då särskilt att vissa ut-
gifter egentligen inte är kostnader utan i själva verket tillgångar, då de ger framtida
intäkter. Det krävs dock mer än ”en slant eller två”, som prefekten gör gällande, för
att få en grundutbildning som studenterna kommer att efterfråga och uppskatta.

• På en konkurrensutsatt marknad för utbildning krävs långsiktighet av institutionen
och en hög trovärdighet bland studenterna (kunderna). Rekonstruera den tidigare grund-

40 Sture Larsson, Synpunkter med anledning av institutionens ekonomiska problem, 2006-03-12.
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utbildningen som fördärvades av den ensidiga inriktningen på kostnadsbesparingar.
Slå vakt om och utveckla den kompetens som finns inom institutionen att bedriva an
kvalificerad undervisning med hög kvalitet i stora grupper. Detta gäller inte minst den
administrativa kompetensen.”

Den 14 mars 2006
Advokaten Anders Karlsson skickade ett brev till Företagsekonomiska institutionen, Harry
Flam, om etniska trakasserier mot Sikander Khan. Arbetsgivarens uppmanades vidta
nödvändiga utredningsåtgärder och vidta skäliga åtgärder för att förhindra trakasserierna.

Den 15 mars 2006
Sikander Khan polisanmälde Stockholms universitet och Jens Lindberg, ansvarig för finans-
enheten på Företagsekonomiska institutionen, för etniska trakasserier. Informerade tvångsför-
valtaren Harry Flam om etniska trakasserier på institutionen samt meddelade professor Ali Yaklef,
ansvarig för internationella enheten och f.d. stf. prefekt, att Yaklef  ägnat sig åt etnisk diskriminering
och trakasserier. Polisanmälningarna föranledde inga åtgärder utan ärenden avskrevs.

Den 7 april 2006
Stockholms universitet informerade Sikander Khan om kommande uppsägning. Orsak:
omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen enligt paragraf 30 i lagen om
Anställningsskydd (1982:80)41.

41 30 § En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig
till arbetstagaren personligen skall underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning
skall den lämnas minst två veckor i förväg. Gäller den avskedande skall den lämnas minst en vecka i förväg. Är
arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbets-
tagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen som
arbetstagaren tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen och varslet
avser. En förutsättning är dock att överläggning begärs senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet
lämnades. Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verksälla uppsägning eller avskedande förrän över-
läggningen har avslutats. (SFS nr 1982:80 Lag om anställningsskydd och Lag (1989:963)
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Den 11 april 2006
Sikanders ombud Juan Fonseca yrkar att ett eventuellt avskedande ogiltigförklaras då det
inte ens föreligger saklig grund för uppsägning. Eventuellt avskedande av Sikander Khan
kommer att leda till skadeståndsanspråk via domstol mot Stockholms universitet på grund
av brott mot lagen om anställningsskydd.

20 april 2006
Sikander Khans ombud Anders Karlsson lämnade en stämning mot Stockholms universitet
till Tingsrätten. Saken gällde underlåtenhet av arbetsgivare att utreda trakasserier och vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas.

Den 21 april 2006
Prefekten på Företagsekonomiska institutionen på Södertörns Högskola hade planerat erbjuda
Sikander undervisning under hösten 2006. Prefekten blev påmind av Stockholms universitets
anlitade jurist om följderna om Sikander erbjöds arbete på institutionen. Sikander berättar:
”Enligt juristen är jag kriminell och har bara några dagar kvar innan jag åker i fängelse. Det
är viktigt för prefekten att han inte samarbetar med mig för i så fall kommer han också att
förlora sitt jobb. Prefekten blev mycket chockad av dessa hot och han vågade inte längre ha
någon kontakt med mig.”

Den 26 april 2006
Möte på personalbyrån om uppsägningen av Sikander Khan från Stockholms universitet. I
mötet deltar personalbyråns chef  Bengt Sandberg, Fekens nya prefekt Carina Holmberg,
Anders Stening, SU:s jurist och Sikanders jurist Anders Karlsson från Advokatfirma Åberg
och Salmi samt Juan Fonseca från Diskrimineringsbyrån.

Sikander Khan hade före mötet kontakt med Mats Rubarth (SULF) för att få information
om vad det fanns för underlag som skulle åberopas på mötet. Rubarth hade svarat att det
inte fanns några bevis eller något underlag för avsked. Det lokala fackets passiva hållning i
frågan väckte misstankar och Sikanders fru protesterade och bad SACO-ledningen Anna
Ekström och Per Åkesson undersöka orsaken till denna passivitet.
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From: elisabeth

Date: May 31, 2006

To: Anna.ekstrom@saco.se, per.akesson@saco.se

To: Mats.rubarth@sociology.su.se

Subject: Brådskande – Arbetsgivaren bryter mot lagen!

Hej!

För ett och halvt år sedan skickade jag mailet nedan till Mats Rubarth, SACO-representant på Stockholms

universitet. Där skriver jag att ledningen på Stockholms universitet är totalt hänsynslösa och skyr inga medel

för att få bort min man. Var har vi hamnat i dag? Jag ber er att ni omgående tar del av händelsernas förlopp på

professor emeritus Åke Edfeldts protesthemsida: http//web.mac.com/edfeldt.

SU:s lednings behandling av min man är helt oacceptabelt och det är en tickande bomb. I morgon – torsdag 1

juni kl. 13.30 – ska frågor rörande hans avsked och åtalande av honom diskuteras i PAN42 på Stockholms

universitet. Inget underlag har presenterats till mötet. Vad gör facket? Jag ber er att ni funderar på om facket

verkligen gjort allt som står i dess makt. Det finns tyvärr mycket starka indikationer på att det förekommit

oegentligheter hos de fackliga representanterna och jag anser att ni borde gå till botten med fackets egennyttiga

agerande under hela händelseförloppet. Fackets trovärdighet står på spel!

(…)

Med vänliga hälsningar

Elisabeth (Sikanders fru)

Det enda svar som Sikanders fru fick på detta nödrop var från Anna Ekström att hon
skickat e-posten vidare till SULF:s ordförande. Inget hände. Facket valde att tiga ihjäl frågorna
och inte svara.

Den 24 maj kl. 16:44 (helgdagsafton) e-post från Bengt Sandberg (personalchefen)
Till Sikander Khan, Anders Karlsson
Hej!
Ni bereds tillfälle enskilt eller tillsammans före Personalnämndens överläggningar yttra er.
Tidpunkt kl. 13.30 torsdagen den 1 juni 2006.
Bengt Sandberg

42 PAN, personal och ansvarsnämnd på Stockholms universitet.
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Den 2 juni 2006
Personalchefen Bengt Sandberg sände ett meddelande till all personal om Sikanders
avskedande. Nyheten ansågs av personalchefen vara av så stor vikt att den måste förmedlas
på kvällsnyheterna i SVT43. Bernt Hermele anlitas även denna gång. Sandberg antyder att
det är frågan om ekonomiska oegentligheter som ligger som grund till avskedandet. Anders
Karlsson krävde bevis på vilka dessa skulle vara. Stockholms universitet har till dags dato
inte kunnat presentera något som helst bevis mot Sikander Khan, påpekar Anders Karlsson
i samma nyhetsprogram.

Den 15 juni 2006
Sikander Khans advokat Anders Karlsson lämnade en stämning mot Stockholms universitet.
Saken gällde avskedande av Sikander Khan i strid mot lagen om anställningsskydd.

Nu ska ärendet egentligen vara avslutat. Universitetet har sparkat Sikander Khan utan orsak
från prefekttjänsten och sedan sagt upp honom lagstridigt från anställningen på Stockholms
universitet. Totalt har denna process, att avskeda Sikander Khan, fött fyra stämningar/
polisanmälningar mot Stockholms universitet. I stället för uppbyggande och utvecklande
personalarbete har rektorn, dekanus och personalchefen fått ägna sig åt att bedriva juridiska
processer inte bara mot Sikander utan mot flera andra. Många av dem är lärare/forskare
med invandrarbakgrund. Totalt 156 personer från Stockholms universitet har hamnat på
Trygghetsstiftelsen. Utöver Sikander Khans juridiska process pågår samtidigt en motsvarande
process mot Eduardo Perez från IT-enheten/Samhällsekonomiska fakulteten/Stockholms
universitet.

43 ABC-Nytt den 8 juni 2006.
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Del 2
Här i bokens andra del ställer jag frågan varför detta hände. Jag vill veta varför

allt detta har skett på Feken och vad är det för krafter som har påverkat föränd-

ringsprocesserna, varav några har utvecklats till juridiska processer. Vägen från

misslyckad förändring till skandal är kort.

Varför hände allt detta?

Sikander har sparkats och tvingats ut ur landet. Flera av mina arbetskamrater på Feken har
fått sluta eller söka andra tjänster. De som har stött Sikander i hans kamp för Fekens framtid
har trakasserats. Varför räckte det inte att byta prefekt när tiden var inne? Varför drog man
i gång en trakasseringskampanj i syfte att knäcka Sikander även psykiskt? Sikander berättar
att universitetsledningen eller fakultetsledningen skickade sina ombud att påverka prefekter
i Uppsala och på Södertörn så att de inte skulle anställa eller erbjuda honom arbete. I
näringslivet skulle vi tala om yrkesförbud efter sådana handlingar.

Det här vittnar om utstuderad ondska och elakhet. Att försöka göra en oskyldig människa
till en kriminell, med hjälp av köpta konsulter/torpeder och sanslösa juridiska processer, är
något som tyder på att organisationen är mycket sjuk. En sådan naken ondska förväntade
jag mig inte möta på en akademi på landets största universitet. Och absolut inte på min
arbetsplats. Är det något som sitter i väggarna? I dessa fem avslutande kapitel vill jag diskutera
tänkbara källor till de handlingar som har beskrivits i bokens första del. Från tänkbara källor
är det långt till verkliga orsaker, kan vara bra att ha i minnet. Dessa handlingar har ändå
bidragit till den kultur som finns på Stockholms universitet. Rädslans kultur tog plats och i
dess spår växte miljön för maktdiciplinering. Ibland styr kulturen mer än ekonomin och
förnuftet.
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Kan historien upprepa sig?

Låt oss lämna Feken och Sikander Khan och gå över till händelser som också spelades

upp i Kräftriket för mer än tio år sedan. Sven Larssons beskrivning av konflikten på

IES visar tydligt hur härskartekniken kan användas på en akademi. Det är frågan

om hot, skrämseltaktik, försök att förlöjliga motparten, ekonomisk utpressning m.m.

Hur är arbetskulturen på en arbetsplats där makten används på ett negativt sätt,

mot enskilda medarbetare i syfte att disciplinera dem? För att förstå tvångsförvaltaren

Flams ledningsstil på Feken är det nyttigt att läsa Larssons artikel. Det är samma

stil som alla som har disciplinerats så väl känner igen i Larssons beskrivning av

förhållandena på IES och på Feken under tvångsförvaltningen.

Kulturbärare är vi alla
Fekens tvångsförvaltare Harry Flam kom från Assar Lindbecks ”egen” institution,
institutet för internationell ekonomi (IES).  Chefen för institutet var professor Assar
Lindbeck. Flam kan naturligtvis inte belastas för konflikten mellan Lindbeck och Grassman,
och det påstår jag inte heller. Det Flam säkert hade lärt sig mycket väl under Assar Lindbecks
ledarskap var sättet att lösa konflikter och hantera oliktänkande personer. Flam hade till
Feken med sig en kultur och en maktutövning som han i någon mån var präglad av.

Maktdisciplinering av den olydige
Av följande artikel framgår hur Assar Lindbeck både manar och hotar professor Sven
Grassman att sluta med sin forskning, som gick stick i stäv mot de läror och idéer Lindbeck
framförde. När hotet inte räckte kunde Lindbeck använda hårdare metoder och avstänga
forskaren helt, se till att forskningsmedlen tog slut, aktivera sitt nätverk och strypa alla
kontakter med den som skulle disciplineras. Artikeln är skriven av Sven Larsson som arbetade
på IES under 1989 och 1990 som assistent till både Assar Lindbeck och Sven Grassman.
Larsson beskriver händelseförloppet men även kampen mellan Lindbeck och Grassman.
Grassmans egna böcker, vilka jag läst de flesta, berättar om en mycket grym maktdiscipli-
nering som pågick på institutet för internationell ekonomi. Det är från den härskarmiljön på
IES som Flam kom till Feken som tvångsförvaltare.
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Artikeln i Ordfront Magasin (nr 3/1993) beskriver väl metoderna för maktdisciplinering
och härskarteknik. Härskarteknik är teknik för att vidmakthålla ett socialt överläge. Metoden
brukar indelas i fem kategorier:
1. Osynliggörande
2. Förlöjligande
3. Undanhållande av information
4. Dubbelbestraffning
5. Påförande av skuld och skam.

Osynliggörande i en akademi är bl.a. det att någon inte räknas. Kollegorna låtsar att människan
inte finns. Den som ska disciplineras ges inga arbetsuppgifter, kallas inte till möten eller
personalfester. Ämnet, kurser och arbeten som den disciplinerade arbetar med plockas bort
eller mörkläggs. Man ”glömmer” att schemalägga arbetstiden och skyller på att det inte
finns utrymme för den disciplinerades ämne eller undervisning. All forskning som den
disciplinerade gör negligeras och det refereras inte heller till dennes arbeten. Folk på institutio-
nen slutar att hälsa på den som ska osynliggöras. När Grassmans forskning släcktes var man
aktiv i första steget i disciplineringen. Sikander Khan försökte man också osynliggöra genom
att isolera honom i hans arbetsrum, ta bort hans kurser och försök strypa hans kontakter
med andra forskare – dock med dåligt resultat. Han syntes och var verksam ändå.

Förlöjligande i en akademi är inte heller ovanligt. I Grassmans fall, som beskrivs i Ordfronts
artikel, finns flera exempel på tekniken. Epiteten som Sikander fick – utan att någon vågade
uttala dem direkt till honom – är medel i samma härskarteknik. Fågelsjuka, asiatisk ledarstil

och illasinnat tal om sekreterarresor är exempel på förlöjligande omdömen.

Undanhållande av information går bl.a. ut på att isolera den som ska disciplineras från den
övriga gruppen. I Fekens institutionsstyrelse satt ett tiotal personer och utformade profilen
på Harry Flams efterträdare, när i själva verket beslutet redan var taget långt tidigare. Att
mörklägga arbetsmiljöundersökningens resultat, att glömma bort viktig information och att
inte låta institutionens personal läsa ens EQUIS-ansökan och svaret på den, tyder på stort
behov att använda härskartekniker till egen nytta. Varken rektor eller tvångsförvaltare har
kunnat vara okunniga om EQUIS-reglerna som förbjöd ackreditering av en tvångsförvaltad
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institution. Ändå drog man igång en låtsas ansökningsprocess med Thomas Hartman som
ansvarig för projektet.

Dubbelbestraffning – ett sätt att ”mörda” med makten

Flera slående exempel på dubbelbestraffning redovisas i Ordfronts artikel om Grassman.
Det räckte inte med att ta bort hans praktiska forskningsmöjligheter utan han skulle knäckas
totalt. Ingen publicerade hans böcker, han var osynlig i de av nationalekonomerna styrda
forskningsskrifterna och hans person förlöjligades av den grupp som beskrivs i artikeln.

Det räckte inte heller att sparka Sikander från prefektskapet, han skulle sparkas även från
universitetet. Inte ens det räckte utan han – och hans familj – skulle också knäckas psykiskt.
När allt detta var verkställt återstod bara att påföra honom skuld och skam både offentligt
i pressen och i den akademiska världen. Kommunikationskonsulten/agenten fick göra
smutsjobbet. Det man inte hade räknat med var att Fekens tvångsförvaltning, och den
ledningsstil som användes, skulle leda till flera juridiska processer, där sanningen om
händelserna på Feken sakta men säkert vaskades fram.

Gammal visdom säger att det inte räcker att få rätt – det gäller att ha rätt.
Artikeln om Grassman visar att han hade rätt. Tillfälligt kunde hans antagonister få det att
se ut som om de hade rätt. Sikander Khan hade också rätt.

Om konflikt och maktdiciplinering på Institutet för internationell ekonomi
Med följande text från Sven I. R. Larssons artikel Historien om hur Assar Lindbeck manövrerade
ut Sven Grassman i kylan och ströp en fri debatt om den svenska ekonomin vill jag belysa
organisationskulturen på Institutet för internationell ekonomi. Av Larssons artikel framgår
tydligt stegen i en konflikt- och maktdisciplineringsprocess44. De går från hårdnande
ståndpunkter och polarisering av debatten till strategiska hot och attacker av olika slag. Jag
kompletterar Larssons artikel med Peter Antmans sammanfattning av händelserna på IES
och Friedrich Glasls konfliktteori.

44 Konfliktens olika delar består enligt Friedrich Glasls forskning av hårdnade ståndpunkter, polarisering av

debatt, handling i stället för ord, värnad image och koalitioner, ansiktsförlust, strategiska hot, begränsade

förintelseslag, attack mot nervcentra och till slut total förintelse. (Källa: Jordan, T, 2002.)
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Jag vill med dessa redovisningar visa hur organisationer som styrs av ledare med mycket
makt löser sina konflikter med härskarteknik och maktdisciplinering. Dessa ”tekniker” förs
vidare med arbetskulturen och används som konfliktlösningsmodeller – oavsett om man
arbetar som ledare på IES eller på Feken. Detta sätt att ”lösa” konflikter med makt-
disciplinering som metod är inte alls ovanligt i en akademi och kanske inte heller i andra
kunskapsorganisationer. Det som däremot är ovanligt är att man år efter år har accepterat
detta dåliga sätt att hantera konflikter. Makten och maktanvändningen i akademier är säkert
en konserverande faktor som förklarar att inget har hänt.

”Historien om hur Assar Lindbeck manövrerade ut Sven Grassman i

kylan och ströp en fri debatt om den svenska ekonomin”

Av Sven I. R. Larsson i Ordfront nr 3/93

Den akademiska miljön är mycket konkurrensinriktad och det skapar lätt
konflikter av skilda slag. Den som protesterar mot härskartekniker stämplas
snabbt som svår att samarbeta med. Sven Grassmans kamp för forskningens
villkor och villkor för värdigt arbetsliv är i dag mer aktuell att läsa än någonsin.
Unga akademiker kommer inte att acceptera dessa urgamla maktanvändnings-
metoder som 1930- och 1940-tals generationerna lämnar efter sig.

Aktörerna i konflikten

”Professor Assar Lindbeck är chef för Institutet för internationell ekonomi (IES).45

Institutet är internationellt sett välkänt och har ofta besök av framstående
nationalekonomer från framför allt USA. Det är kring IES som det mesta av den
svenska nationalekonomiska forskningen kretsar. Det finns helt enkelt inget
annat samhällsvetenskapligt forskningsinstitut av tillnärmelsevis samma dignitet
bland samhällsvetenskapliga forskare. Genom att Lindbeck både är ordförande i
kommittén för Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
och chef för IES har han lyckats skaffa sig en ställning av en sådan dignitet att
han i praktiken nästan kan diktera den ekonomiska politiken i landet. Elaka

45 Institute for International Economic Studies (IIES).
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tungor i branschen säger att ingen kan bli professor i nationalekonomi i Sverige
utan att Assar Lindbeck själv ger sitt uttalade eller tysta medgivande.

Men det har inte alltid varit självklart att IES och Assar Lindbeck skulle ha
denna särställning. I skiftet mellan sjuttio- och åttiotal pågick en intern strid vid
institutet. Striden stod kring en person, institutets dåvarande biträdande chef
Sven Grassman. Som biträdande chef  var Grassman Lindbecks närmaste man.
Striden hotade ett tag att leda till en klyvning av IES, så att Grassman skulle ha
tagit sina forskningsresurser och byggt upp en egen enhet. Men så blev det inte:
konflikten slutade med att Grassman – som avträdde posten som biträdande
chef  – marginaliserades och Lindbeck satt kvar i orubbat bo.”

Polarisering och debatt om rätt och fel forskning

”I grunden handlade konflikten om den forskning som Grassman bedrev vid den
tiden; bland annat påvisade han stora beräkningsfel i den svenska betalnings-
balansstatistiken. På grund av den ekonomisk-politiska sprängkraften i hans
forskningsresultat blev striden mycket hård, men eftersom ingen annan bedrev
forskning av samma slag som Grassman blev det också i praktiken en strid kring
hans egen person. Grassman ville ändra förutsättningarna för sin forskning. Han
såg sina möjligheter att bedriva oförvitlig forskning begränsade eftersom hans
vetenskapliga ambition kunde komma – och vid tiden för konflikten redan hade
kommit – på kollisionskurs med de politiska intressen som företräddes av en del
av IES finansiärer (SE-Banken finansierar en betydande del av verksamheten vid
IES genom donationer och stipendier).

1980 ansåg sig Grassman ha blivit hårt trängd av sina vetenskapliga – och även
politiska – meningsmotståndare, av vilka Assar Lindbeck var den främste. Under
åren 1980–81 korresponderade Grassman med flera instanser för att förändra
den, som han såg det, vetenskapligt ogynnsamma situationen han hade hamnat i.
Han ansåg sig blockerad av styrelsen för IES för sina försök att bedriva forsk-
ning och såg sig om efter någon instans utanför IES där han skulle kunna få hjälp
att skapa bättre förutsättningar för sin forskning. Den 24 september 1980 skicka-
de han ett ”nödrop” – ordvalet är Grassmans eget – till regeringen om att få fort-
sätta sin forskning som pågått i femton år ”utan politiska trakasserier”.
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Värnad image och koalitioner som inte höll

”Under den tid Grassman sökte efter nya arbetsformer för att undkomma på-
tryckningarna att han skulle upphöra med sin kontroversiella forskning, flyttade
han sin dagliga gärning från IES till Utrikespolitiska institutet.”
[…]
”Staffan Helmfrid intog, i egenskap av rektor, en förstående attityd till Grassman
i dennes konflikt med IES ledning. Men som styrelseordförande på IES hade han
oomtvistligen en lojalitet gentemot dess starke chef, Assar Lindbeck. När Grass-
man hamnade i konflikt med Lindbeck och vände sig till Helmfrid för att få stöd,
hamnade Helmfrid i en svår lojalitetskonflikt. Detta antyds också av Grassman:
”Vid våra samtal har ju Du och (förvaltningschefen) Rune Lindquist inte bara
varit införstådda med utan även strakt uppmuntrat mig att så snart som möjligt
söka ordna nya lokaler vid Utrikespolitiska institutet eller på annan lämplig plats
som jag bedömde kunna utgöra en gynnsam forskningsmiljö.”

Hårdnande ståndpunkter och hot

”En av de personer som kritiken från Grassman främst riktades mot var IES
chef och styrelseledamot Assar Lindbäck. Han valde dock att själv inte skriva
några brev i officiella sammanhang till Grassman, utan lät antingen styrelseord-
föranden eller institutets nye biträdande chef, Hans T:son Söderström, sköta
korrespondensen. Assar Lindbäck ringde i stället, enligt Grassman, upprepade
gånger hem till honom och hotade med att ”sätta honom på bar backe” om han
inte rättade sig efter vad Assar Lindbeck sade.”
[…]
”Assar Lindbecks makt och auktoritet skulle kort och gott ha minskat om Grass-
man hade tillåtits att bilda ett eget institut; Grassman var vid den här tiden en så
pass etablerad forskare att han utan större svårigheter skulle ha kunnat skapa en
svår konkurrent till IES – inte minst på grund av hans erkända forskning och
internationella vetenskapliga kontakter, vilket erkändes av hans kolleger vid IES
som ett mycket betydande bidrag till den ställning som IES än i dag åtnjuter. ”
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Attacker och drag av förintelse

Arbetsförhållandena på IES beskrevs av Grassman som psykosocialt undermåli-
ga. I boken ”Det tysta riket” beskriver han arbetsmiljön som följer.

”Om du fortsätter med dina kalkyler, tar vi ifrån dig din forskarlön…
Dagen efter en av mina förargliga debattartiklar i Dagens Nyheter står chefen för
vårt institut, Assar Lindbeck, i min dörr, vit av ilska. Han är en av den förda po-
litikens huvudarkitekter och därför inte oberörd av min kritik. I synnerhet som
artikeln fått rubriken ”Bohmans fjärde symfoni” och Lindbeck är en varm be-
undrare av Gösta Bohman. Några månader tidigare har han till min och ett par
kollegors ohöljda förvåning hävdat att Bohman nu var en av landets ledande
kulturpersonligheter.

Först frågar han hur jag mår, men glömmer att höra vad jag svarar. Sedan före-
brår han mig om den häftiga kritiken av Gösta Bohman, särskilt att jag till och
med hävdat att regeringen avsiktligt vilsefört allmänheten om den ekonomiska
statistiken. Till sist framhåller han att min forskning blivit alltför dyr för institu-
tet. Han vill att jag ska söka nya anslag från de näringslivsfonder som han själv
förvaltar – de skattefria stipendier som näringslivet lagt i hans händer och som
finansierat en hel ekonomgenerations ”stränga” uppfostran.

Nu kommer en trist tid med telefonsamtal till bostaden med omtänksamma råd
om hur jag ska förfara för att inte bli ”satt på bar backe”. Uttrycket upprepas för
ofta för att jag ska uppskatta omtänksamheten. I själva verket är det den mest
hänsynslösa utpressning:
– Om du envisas med att fortsätta med dina kalkyler, så tar vi ifrån dig din fors-
karlön som du åtnjutit de senaste femton åren. Vem fattar detta för mig viktiga,
för vår samhällsdebatt inte helt oviktiga, beslut? Jo, min chef, en av skaparna av
den ekonomiska verklighetsbild som mina kalkyler håller på att rasera”. Så långt
Grassmans egen beskrivning av arbetsförhållandena på IES.”

Försök till förintelse av forskningens frihet

Sven I. R. Larsson avslutar artikeln i tidningen Ordfront med summeringen:
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”Striden mellan Assar Lindbeck och Sven Grassman var en strid om den akade-
miska friheten, om vetenskapens oväld. Universitetens representanter med
rektor i spetsen försökte försvara forskningens frihet mot de särintressen som
styr IES – men de misslyckades. Detta nederlag gav eko under hela åttiotalet och
är än i dag kännbart i form av ett mycket starkt konformitetstryck inom den
ekonomiska professionen. Så kapitalt misslyckad som den förda ekonomiska
politiken visat sig vara hade en tillåten åsiktspluralism kunnat betyda mycket för
att förhindra detta haveri.”

Journalisten och samhällsdebattören Peter Antman refererar till boken Det tysta
riket (1981) där Sven Grassman beskriver hur han tvingas att flytta från institu-
tet. Med två ton arkivmaterial hänvisas han till en gammal laboratorielokal vid
Statens Veterinärmedicinska Anstalt.46 ”Stora diskhoar gapar emot den olydige
nationalekonomen. Ingen telefon, möbler saknas.”

Det gäller inte att få rätt utan att ha rätt…

Antman sammanfattar Sven Grassmans roll och budskap. ”Med början i statisti-
ken blev han en skarpsinnig kritiker av vad han kallade underskottsretoriken och
åtstramningspolitiken; och han blev det till stor del därför att han valde de
mångas sida i stället för de fås – kanske en naturlig följd av hans vidareutveck-
ling av socialdemokratins ekonomiska grundtankar, från Keynes, Wigforss och
Sträng. Bortom fusket med siffrorna tyckte sig Grassman redan mot slutet av
sjuttiotalet se ett mönster: näringslivet, de rika, höll åter på att konsolidera sin
makt genom att riva folkhemmet. Och vägen gick över sparande, sänkta real-
löner, åtstramad offentlig sektor och försvagat fack. Och i detta fick de benägen
hjälp av ett antal s-märkta ekonomer – närda och uppfostrade i näringslivets
penningstinna famn.”

Vänsterextremist, drömmare? ”Jag är ingen outsider, ingen marxist, ingen tok-
dåre. Jag kan allting inifrån, jag kan teorierna, statistiken och institutionerna”,

46 Statens Veterinärmedicinska Anstalt hade sina lokaler i Kräftriket. Sven Grassman blev utlokaliserad

till hus 2 rum 406 och 408 i Kräftriket.
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skriver Grassman i sin sista bok. Skryt?, frågar Antman och svarar. ”Tja, när alla
andra intellektuella antingen beundrande skrev om aktieklippare och Fermenta
eller om civilt samhälle och postmodernism skrev Grassman om ekonomins
tunga frågor – bytesbalans, utlandsskuld, inflation och värdet av en offentlig
sektor – på ett sätt som vem som helst kunde förstå.

Grassman menade att tillväxten blir som störst när konsumtionen fördelas så
jämt som möjligt, när ekonomin också i någon mening är demokratisk. Det var
Grassmans budskap. För att komma dit måste löntagarna ha politiker och
ekonomer som står på deras sida, skriver han i sin sista bok.

”Den där” och Assars kontantarvoden

Det var Lucia-fest i december 2005. Några professorer hamnade i en kraftig ordväx-

ling, som var nära på att utvecklas till ett slagsmål på Lucia-festen. Dispyten gällde

orsakerna till Fekens tvångsförvaltning och huruvida Harry Flam verkligen hade

lyckats rädda Feken.

Lucia-festen som spårade ur
Professor Assar Lindbeck hyllade Flams insatser. Flam hade gjort ett lysande jobb. Andra
professorer menade att han hade förstört hela institutionen.
– Vad har Harry gjort för gott på Feken? Han har ju förstört allt!
Lindbeck blev arg och menade att hela diskussionen var långt under hans nivå och värdighet
och lämnade festen i vredesmål tillsammans med sin sambo professor Solveig Wikström.

Tidigare under kvällen hade Lindbeck flera gånger talat nedsättande om Sikander som ”den
där” som hade orsakat Fekens undergång. Han berättade att Fekens nya prefekt kommer att
heta Carina Holmberg.

Det var flera på institutionen som hade varit med på festen och som berättade samstämmigt
om hur Lindbeck hade talat om ”den där” och menat att Sikander hade orsakat Fekens
problem.
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Vad har du gjort Assar?
Dispyten och Lindbecks ord om Sikander som ”den där” föranledde mig att fråga hur
Sikanders relation till en av landets mäktigaste professorer, ständig svensk Nobel-priskandidat
i ekonomi, Olof  Palmes gode vän och många nationalekonomers förebild egentligen var.
Vad har du gjort Lindbeck som föranleder honom att kalla dig för ”den där”, frågade jag
Sikander.

”Jag har mig veterligen inte gjort något som kan ge Assar Lindbeck orsak att kalla mig för
”den där”. Första gången jag träffade honom var i början av 1980-talet i Wien där jag arbetade
i FN-tjänst med uppgift att bevaka internationella affärer47. På den tiden var det en hel del
trafik till UNIDO. Det var stora internationella vapenaffärer på gång. Från Sverige kom
flera delegationer och besökte oss och andra FN-organ i Wien. Det var allt från Olof Palme,
f.d. USA-ambassadören Eliasson, Hans Blixt chef för IAEA i Wien och naturligtvis också
direktörer från svenska vapentillverkare.

Professor Assar Lindbeck var redan då känd internationellt och vi använde honom för att
göra en utredning om den svenska modellen.48 Vi använde experter från olika länder som
skrev rapporter åt oss. I Lindbecks fall kommer jag ihåg att det var något märkliga rutiner
vid utbetalning av hans skrivarvode. Han ville ha arvodet i form av en check. Vi brukade
på FN betala expertuppdragen mot faktura, men i det här fallet gjordes ett undantag. Om
inte sättet att betala arvodet hade varit så ovanligt hade jag knappast kommit ihåg vårt
första möte. Det var jag som fick i uppdrag att åka till hans hotell och lämna checken. Det
gjorde jag några gånger när han gjorde uppdrag för FN.

När jag kom tillbaka till Sverige och började arbeta på Feken träffade jag Assar Lindbeck i
A-huset. Feken hade lokaler på plan 5 och 6 och nationalekonomiska institutionen på plan
7. Vi möttes i hissen i A-huset och Assar Lindbeck kom mycket väl ihåg mig från mötena i
Wien. Han frågade om det var någon FN-konferens i Stockholm eller hur det kom sig att jag

47 Sikander Khans uppgift på UNIDO var att bevaka industriutvecklingen i världen.
48 Lindbeck, A, 1984, Scandinavian model reconstructed, Industry and Development No 12, UNIDO, The international

economic environment and industrialization possibilities in developing countries, Industry and Development, UNIDO.
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fanns på Stockholms universitet. Jag berättade att jag hade börjat arbeta på Feken och var
deras nya prefekt. Vi har sedan träffats några gånger och sist i Kina förra året.

Enligt min mening bör det inte finnas någon orsak till att han kallar mig för ”den där”.
Tvärtom har jag uppfattat det som att vi har en bra relation. Det var ju jag som ombesörjde
att han fick sina arvoden kontantutbetalda i USA dollar på Crédit Anstalt i Wien. Jag gjorde
som min chef på UNIDO beordrade mig att göra”.

Nationalekonomer bakom Fekens tvångsförvaltning?
Många trodde att det var nationalekonomer som vill kapa åt sig hela Feken. Ser man på
utbildningsstatistiken och antalet examinationer i företagsekonomi och nationalekonomi är

Figur 3. Examen i företagsekonomi och nationalekonomi 1993–2004. Källa: Utbildningsstatistik, SCB.
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det svårt att förstå dessa farhågor. I figur 3 redovisar jag uppgifterna från Stockholms univer-
sitet och utfallet i antalet examina i nationalekonomi respektive företagsekonomi.

Paulssons fråga om relationerna mellan företagsekonomer och nationalekonomer är viktig
att återkomma till. För Paulsson var det helt självklart att företagsekonomer och national-
ekonomer hjälper varandra och samarbetar. Det var så på Paulssons tid. Detta trots att man
i debattartiklar kunde skjuta rätt friskt på varandra och använda hårda argument.49 Paulsson
berättade att han lika väl kunde ha disputerat i nationalekonomi som i företagsekonomi,
men valde företagsekonomi för sin doktorsavhandling. Det var med hjälp av Handels som
Feken byggdes upp på 1960-talet, påminde Paulsson i sina sista samtal. Han var mån om att
vi läste Fekens historia och kände till våra rötter och var stolta över dem. Han såg inte heller
att Handels skulle ha någon orsak att sätta käppar i hjulet för Feken. I Stockholm fanns
plats för två starka och framgångsrika handelshögskolor, sade han alltid.

Jag vet inte hur relationen mellan Assar Lindbeck och Paulsson Frenckner var, och vilken
respekt Lindbeck känner för Paulssons livsverk Feken. Däremot verkar det som om Assar
Lindbeck inte känner någon som helst respekt för Sikander Khan, och orsakerna till detta
kan inte enbart vara mötena i Wien. Varför blev Sikander ”den där” för professor Lindbeck?
Att tala om någon som man mycket väl känner som ”den där” är en stil jag ibland har
noterat hos personer som inte gillar utlänningar.

Stiftelsemiljonerna som finns – eller inte finns – vem vet…

Förutsättningen för flyttningen till Kräftriket var att få de fallfärdiga lokalerna i

Kräftriket renoverade. För det behövdes donationer och bidrag för ca 170 milj. kr.

Feken har alltid haft nära kontakt med näringslivet. Med Fekens uppdragsutbild-

ningar utvecklades den företagsekonomiska kompetensen i våra stora koncerner.

Lärarna gjorde en del av sin tjänstgöring på Ericsson, Scania, SAS, Canon och många

49 Åberg, CJ, Reformera Sveriges ekonomiutbildningar, 2002, Gummesson, E, Vilken arrogant syn på företagsekonomer,

2002.
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andra stora bolag. Det är därifrån Feken fick ekonomiskt stöd att rusta upp lokalerna

i Kräftriket. Vi fick också stöd från olika stiftelser.

Studenters donationspengar
Alice och Knut Wallenbergs stiftelse gav 10 milj. kr. för upprustning av studieplatser för
studenter i Kräftriket. Pengarna var adresserade till studenter och egentligen inte till
universitetet. Det är här problemet började. Donationen från Wallenberg-stiftelsen mottogs
av vår dåvarande rektor Gustaf  Lindencrona och av universitetsdirektören Leif  Lindfors.
De resonerade så att det bästa var att placera pengarna så att universitetet förvaltade dem
och inte studenterna. Studenternas intresseorganisationer var för kortsiktiga och ansvariga
i dem byttes ut i snabb takt. Men pengarna var inte heller universitets pengar och kunde inte
placeras så att de syntes i Stockholms universitet bokföring. Gustaf  Lindencrona och Leif
Lindfors informerade Sikander om att pengarna var placerade på ett hemligt konto och från
detta konto kommer det att till Feken betalas ut 1 milj. kr per år som stöd till studenters
arbetsplatser och lokalhyror. Pengarna skulle räcka tio år framåt och kanske ännu längre om
de placerades väl. Sikander kopplades bort från penningplaceringen, och förvaltningen av
donationsmedlen sköttes av Lindencrona och Lindfors. När Lindencrona gick i pension
övertogs förvaltningen av dessa medel helt av Leif  Lindfors.

Arrangemanget fungerade väl under de första åren och Feken fick 800 000 kronor per år
som stöd till studenters arbetsplatser och hyror i Kräftriket. Tredje året kom inga pengar.
När Sikander undersökte frågan med Leif Lindfors och fakulteten blev svaret att pengarna
var slut och att Feken inte framöver skulle räkna med något stöd till studenters lokaler och
hyror.

Har pengarna redan tagit slut?
Varför hade pengarna tagit slut så snabbt? Frågan ställdes av Sikander och Fekens
administratörer, men det gick inte att få något svar på frågan. Stiftelseredovisningen, av
vilken det skulle ha kunnat framgå hur mycket av donationen från Wallenberg-stiftelsen
som fanns kvar, var stängd för insyn. Det gick inte heller att få veta vilket konto
donationspengarna fanns på eller om de helt hade försvunnit. Wallenberg-stiftelsen som gav
donationen behöver inte heller redovisa öppet vilka redovisningar av penninganvändningen
universitetet har skickat in. Det finns således ingen insyn i hur stiftelsepengarna har använts
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och hur mycket av donationen som är kvar. För Feken var varje miljon viktig, och när
Sikander undersökte varför den muntliga överenskommelsen hade brutits efter bara två års
utbetalningar, hade fakulteten inget svar. Samtidigt krävde fakulteten nollbudget av Sikander
i ett läge då Feken behövde varje donationsmiljon som fanns för verksamheten. Sikander
fortsatte att ställa frågor om Wallenberg-stiftelsens pengar men fick aldrig något svar om
vart pengarna hade tagit vägen. Däremot blev fakulteten mer och mer irriterad på honom
och hans frågor. Troligen väcktes då på fakulteten tanken om Sikanders uppsägning. Om
redovisningen av Wallenberg-stiftelsens pengar varit i ordning på SU hade frågan snabbt
kunnat besvaras av någon. Varför ville ingen svara på Sikanders frågor?

Ingen insyn i stiftelseredovisningar
Det fanns också andra som var intresserade av universitetens stiftelseförvaltning, och det
berättades på Feken att en grupp journalister undersökte hur förvaltningen av stiftelsemedel
fungerade i landets största forskningsorganisationer. Stockholms universitet var med i
undersökningen och så också Karolinska institutet. De ansvariga för stiftelseredovisningen
på Stockholms universitet blev intervjuade av journalisterna. Även studenter blev intervjuade
och några av dem ringde och rapporterade om detta till Sikander. De undrade vad det var
frågan om och varför någon från Stockholms universitet hade ringt till deras kompisar och
krävt att de inte skulle ställa upp på journalisternas intervjuer. Studenterna trodde att Sikander
visste något om detta. Personen i fråga hade hotat studenterna och sagt att om de pratade
med journalisterna kommer man att ta deras lokaler i Kräftriket. Är de tysta kunde man
tänka sig att sänka hyran. Till och med f.d. kårordförande, som hade avslutat sina studier
för länge sedan, hade blivit kontaktade och krävts på total tystnad. Vad är det för något som
pågår hos oss och varför talas det nu om en stor donation till oss studenter som alla verkar
vara på jakt efter? Studenterna förstod ingenting och var helt förvirrade.

Sikander tog upp donationsfrågan, innan han slutade på Feken, med gamla rektorn Gustaf
Lindencrona och frågade om placeringen. Lindencrona svarade att han inte kommer ihåg
något. Han ville inte blanda sig i händelserna på Feken och vägrade att svara, vilket är
förståeligt men inte acceptabelt. Den enda som vet vad som hände med pengarna är
universitetsdirektören Leif  Lindfors.

Vad vet Sikander om dessa stiftelsepengar och vad tror han har hänt med resten av pengarna
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som skulle användas till studenters studieplatser? Det är möjligt att stiftelsepengar har ”lånats”
till löpande utgifter på universitetet. Det har under åren berättats i olika sammanhang att
ombyggnaden av entrén i A-huset och anpassningen av Fekens gamla lokaler till personal-
avdelningens behov kostade mera än planerat.  Det är fullt möjligt att man lånade av Fekens
donationspengar till ombyggnadsarbetet och glömde/inte hade medel att återbetala dem.
Universitetet har också andra kringverksamheter som drar stora pengar, för vilka jag och
mina kollegor under åren sett att det på utbetalningskvitton står ett stiftelsekonto och inte
universitets vanliga utbetalningskonto. Använder universitetet stiftelsepengar för att betala
löpande utgifter, löner, arvoden m.m. som egentligen inte alls har något att göra med den
donation pengarna skänktes till?

Stiftelseredovisningen är en stängd och mycket dåligt kontrollerad redovisning. Universiteten
i Sverige behöver inte offentligt redovisa användningen av mottagna donationer och
stiftelsemedel, och här kan det finnas ett mörkertal som både intern- och externrevisorerna
borde ägna större intresse åt. Praktiska möjligheter för en sådan granskning kan dock vara
svåra att få till stånd eftersom t.ex. internrevisionen är underställd universitetsledningen
och saknar den självständighet som granskningen skulle behöva. Lekmannastyrelser på
universiteten är inte heller alltid insatta i redovisningsproblematiken. Riksrevisionens f.d.
chef  och nuvarande chef  på FN:s internrevision Inga-Britt Ahlenius blev nyligen intervjuad
om revisionen på statliga myndigheter i Sverige50. ”Var och varannan vecka får vi ju exempel
på ren korruption i den statliga verksamheten. Till exempel Bilprovningen och Luftfartsverket
för ett par år sedan, och Migrationsverket som sålde medborgarskap i Sverige.” Ahlenius
menar att korruption/affärer/mygel inte bara sker i privata företag utan även förekommer i
den svenska statsförvaltningen. En annan ekonom som har krävt bättre övervakning av
redovisningens kvalitet är Peter Malmqvist51. Han menar att det är ansvarslöst att inte kontrol-
lera redovisningen bättre. Jag skulle vilja öppna stiftelseredovisningarna på universitet och
högskolor som är finansierade med skattemedel. Gränsdragningen om när och hur donations-
pengar ska användas tycks vara mer en teoretisk regel eftersom efterlevnaden inte kontrolleras
eller är öppen för allmän insyn.

Det är mycket möjligt att varje krona av donationen från Alice och Knut Wallenbergs stiftelse
50 Det behövs en oberoende revision av kommuner med mer än en miljon anställda, Sunt Förnuft, oktober 2006.
51 Ansvarslöst att sluta övervaka redovisningen, DI, 2006-10-20.



84

är redovisad och använd efter donatorernas intentioner. Att så skulle vara fallet, har jag
dock inte kunnat få svar på vid sammanställningen av den här texten. Samtliga som sitter
inne med svaret har vägrat att svara på Föreningen Ekonomers ordförandes frågor, på Sikander
Khans och journalisters frågor om hur pengarna har använts.

Slutsats och början till nytt

Aktörerna som jag har beskrivit i händelseförloppet använde en i marknadsförings-

litteratur välkänd strategi. Den kallas för omringande attackstrategi. Strategin innebär

att motståndaren/konkurrenten angrips från alla håll samtidigt för att man snabbt

ska åstadkomma ett planerat resultat.

Strategin som den var tänkt att fungera
Strategin används när angriparen har betydligt större resurser att använda för kampen än
motståndaren och tror på ett snabbt avslut genom total överrumpling. Följande aktörer var
aktiva i attackstrategin och i det tidigare redovisade händelseförloppet på Feken.

Startsignalen för avvecklingsstrategin var Fekens planer på att tillsammans med andra
institutioner på Stockholms universitet bilda en från fakulteten fristående handelshögskola.
Den avvecklingsprocess som följde har sin början här. Fakulteten satte snabbt in, med nya
rektorns hjälp, tvångsförvaltning på Feken. Tvångsförvaltningen och Sikanders uppsägning
stötte dock på motstånd och skapade söndring på institutionen. Det hade man inte räknat
med. Aktörerna som planerade kuppen hade inte räknat med ett så starkt externt stöd för
Sikander och hans kamp mot en orättvis avveckling av Feken. Fekens grundare, professor
Paulsson Frenckner, följde – och sörjde över – händelsernas utveckling. Ännu under sina
sista månader försökte han hitta personer som skulle kunna hjälpa Feken att lösa konflikten
med ledningen och fakulteten.

Ärendet blev mer komplicerat än vad de som dragit igång avvecklingen hade trott och
därför behövdes förstärkning för att slutföra planen. Syftet var att en gång för alla göra
Feken helt beroende av fakulteten så att den här typen av frihetssträvanden inte skulle
uppstå senare. Det var inte enbart frihetssträvan som var orsaken till fakultetens irritation
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utan även det faktum att Fekens snabba tillväxt skapade situationer där fakulteten hade
svårt att hänga med i utvecklingen. Rädsla och svårigheter att styra organisationen är också
viktiga aspekter för att förstå avvecklingsprocessens drivkrafter. Aktörerna i den inofficiella
politikerstyrda fakultetsverksamheten var rädda att förlora kontrollen över Feken. Den
officiella tjänstemannastyrda fakultetsverksamheten hade däremot inte kapacitet att styra
och leda Fekens ökade uppdragsverksamhet och internationalisering. Båda tjänade på att
sätta Feken under tvångsförvaltning och på att sparka Sikander som prefekt. Frågan väcks
om kraften i den positiva utvecklingen på Feken måste stoppas för att makthavarna själva
inte skulle riskera att bli granskade och avvecklade. Fakulteten hade inte kapacitet att leda
en internationell institution, som Feken var på väg att utvecklas till.

Sättet att leda befintliga institutioner hade tidigare skapat protester och missnöje på sam-

Figur 4. Attackstrategins tillämpning på Feken, efter Kotlers strategimodell (1999).



86

hällsvetenskapliga fakultetens dåliga ledningsstil. Missnöjet har alltid funnits. Professor
Torbjörn Stockfelt (1982) har i boken ”Professor” beskrivit hur han och hans kollegor
uppfattade samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet som augurer.

”En fakultet är inte en samlad kraft, den är ett konglomerat av enskildas avsikter, önskningar
och idiosynkrasier. Det är därför som augurprinciper så lätt slår igenom på fakulteter. Augurer
– liksom diktatorer och andra översittare – får sin makt av dem, som inte tänker längre än
till sig själva och det sitta.
[…]
De romerska augurerna hade en sorts sympatiskt självinsikt. När de stod inför allmänheten
var deras ansikten alltid allvarliga. Det var bl.a. därigenom de kunde bevara skenet av att
veta bäste. När två augurer möttes, kunde de emellertid inte underlåta att le, helt enkelt
därför att de visste om sina egna och varandras svagheter. Detta speciella leende kallades
för ”augurleende” och var uppenbarligen ett medvetenhetsbevis. När det gällde augurerna
vid Stockholms universitets samhällsvetenskapliga fakultet satt nog leendet snarare i ansiktet
på en del av betraktarna, även om också de flesta av dessa höll masken. Man biter inte den
hand ur vilken man mottar sitt bröd. Augurerna själva log inte.”

Försök att förstå
Det händelseförlopp som jag har beskrivit, visar att de aktörer jag presenterar nedan har
varit inblandade i Fekens avveckling. För att bättre kunna förstå deras agerande och motiv,
har jag analyserat materialet tillsammans med forskare från olika vetenskapliga discipliner.
Forskare som arbetar med politiska frågor och känner till t.ex. samarbetet mellan officiella
och inofficiella underrättelseverksamheter och politiska partier har läst och gett mig viktiga
råd.  Lärare och forskare från journalisthögskolan, som känner till journalisternas samarbets-
nätverk och kontakter med politiker, har ställt upp och hjälpt mig hitta rätt. Jurister och
diskrimineringsexperter har hjälpt mig att förstå trakasseringsmönstret. Experter har beskrivit
hur etniska nätverk stödjer och samarbetar med varandra. Beteendevetare och konflikt-
forskare har hjälpt mig att förstå ondskans och konfliktens innersta väsen. Palme-gruppens
utredare har bidragit med kunskap om händelser i Wien i början av 1980-talet och dessa
händelsers betydelse för det händelseförlopp jag beskriver. Ett stort stöd har jag fått från
mina äldre pensionerade kolleger som har ställt upp med all sin kunskap och frikostigt
engagerat sina nätverk i sökandet efter sanning. Jag har också haft stort stöd från mina
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kollegor på Feken. Inte alla, är viktigt att påpeka i det här sammanhanget, men tillräckligt
många för att föra de värden vidare som Paulsson Frenckner efterlämnade till oss – Fekens
självständighet och forskningens frihet i en arbetsmiljö där kunskapsarbete respekterades.

Jag redovisar aktörerna och deras tänkbara motiv nedan utan någon inbördes rangordning
som skulle kunna visa deras betydelse för händelserna. Det är just samtidigheten av dessa
aktörers aktiviteter som jag uppfattar gjorde att Feken hamnade i problem som inte löstes
på ett civiliserat sätt.

OFFICIELLA OCH INOFFICIELLA UNDERRÄTTELSEVERKSAMHETER

Politikforskare och journalister som jag har intervjuat berättar att det finns både officiella
och inofficiella underrättelseverksamheter som agerar i det fördolda52. Under de senaste
årtiondena har deras verksamheter blivit alltmer institutionaliserade och utbredda. I frågor
som berör utbildning och forskning finns det två agendor, menar mina källor. En öppen för
allmänheten kommunicerbar agenda och en dold känd enbart av en liten inre krets. I den
öppna agendan accepteras frågor som sedan i den dolda agendan motarbetas. Frågan om
universitetens uppdragsutbildning är en sådan känslig fråga. I den öppna agendan talade
utbildningsministern och tjänstemännen på Högskoleverket om hur viktigt det är att satsa
på internationella kontakter, konkurrenskraftig forskning och på att universiteten uppfyller
sina tre huvuduppgifter. Den första är att forska, den andra att utbilda och den tredje att
samarbeta med och utveckla kontakterna med näringslivet. I den öppna agendan var
näringslivskontakter viktiga, men i den dolda utgjorde de ett hot. För mycket av näringslivet
finansierad forskning ansågs inte vara av godo. I den dolda agendan motarbetade man allt
som skulle kunna göra universiteten alltför självständiga och oberoende av de statliga
anslagen. Med anslagen kunde politiker styra forskningens inriktning. Fekens planer på en
fristående Handelshögskola var ett politiskt hot som snabbt måste avvecklas innan tankarna
spred sig till anda akademier.

52 Parikka Altenstedt, J., 2006, Stella Polaris, Thorsell, S, 2006, Mein lieber Reichskanzler!.
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HÖGSKOLEVERKET

Högskoleverkets verksamhet regleras av den instruktion som regeringen utfärdar i s.k.
regleringsbrev. Ur senaste regleringsbrevet (avser budgetåret 2007) framgår bl.a. att
Högskoleverket ska tillse att den allmänna informationen om svensk högskoleutbildning i
portalen www.studera.nu är korrekt och tillförlitlig. Verket ska vidare sammanställa ett förslag
till referensram för examina, validera utländska högskoleutbildningar och tillhandahålla
statistik om högskoleutbildning. En stor del av verksamheten utgörs av utredningar och
uppföljningar beställda av Regeringskansliet.

Högskoleverket och Leif Lindfors fick redan 1997/98 brev från dåvarande studierektorn
på Feken med önskemål om att förtydliga såväl examensbenämningen som innehållet i MBA-
och masterutbildningarna, framgår det av dokumenten i Fekens arkiv53. År 2003, när Tom
Smith gjorde JK-anmälan (se sid. 28), var Högskoleverkets svar något vacklande. Examens-
frågan väcktes återigen 2002 i samband med händelserna i Göteborg och Lund (se sid. 30)
Av korrespondensen i samband med Smiths JK-anmälan framgår att Högskoleverkets linje
i den här frågan inte var helt glasklar. Den var anpassningsbar beroende på vem som tillfrågades
och i vilket sammanhang. Ibland användes Högskolverkets argument mot Feken och Stock-
holms universitet. Ibland stod man på samma sida och argumenterade mot JK-anmälaren.
Av tidningsartiklar där Högskoleverkets tjänstemän har blivit intervjuade, framgår att
kontrollmyndighetens linje helt gått förlorad i MBA- och masterexamensfrågan.54

SVENSKA INSTITUTET

Svenska institutets (SI) verksamhetsidé är att skapa goodwill och förtroende för Sverige
och att vara en del av den svenska utrikespolitiken. Syftet är att ”placera Sverige på världs-
kartan” och förmedla kunskap om och intresse för vårt land, fastställs det på organisationens
hemsida. Institutet var en stiftelse långt in på 1970-talet och ombildades senare till en egen
myndighet. Arbetet bedrivs nu i nära samarbete med svenska ambassader och generalkonsulat.
Myndigheten leds av en generaldirektör som är politiskt tillsatt.

53 Dåvarande studierektor Sten Köpniwskys brev till Leif Lindfors om MBA- och masterexamen, 1997-04-28,

Dnr. 1098/97.
54 I Christian Palmes intervju av Högskoleverkets jurist, DN, 2003-11-09, Högskoleverkets svar, JK-anmälan,

2004-04-02.
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Institutet ska stödja utbyte med andra länder inom områdena kultur, utbildning, forskning
och samhällsliv i övrigt. Forskare som jag har intervjuat berättar att det under de senaste
årtiondena har skett en ökad politisering av organisationen. Kulturens andel i verksamheten
har minskat till en nivå som beskrivs vara katastrofalt låg. Institutet beskrivs syssla mer med
frågor som berör samhällslivet i övrigt. Några av kritikerna menar att institutet är bemannat
med personer som sysslar med inofficiell underrättelseverksamhet. Sant eller inte – men det
verkar råda mycket delade meningar om Svenska institutets verksamhet i kulturkretsar.

Svenska institutet arbetar också med utbildnings- och forskningsfrågor, vilket förklarar deras
inblandning i Fekens avvecklingsprocess. Att följa den tjänsteman som kopplades in i Fekens
ärende och hans familjära ton i korrespondensen med den utländska konsulten/agenten/
torpeden är intressant att notera. Av e-postväxlingen får man en bild av att tjänstemannen
är nära vän till Tom Smith och mycket angelägen om att SU återbetalar kursavgiften.
Tjänstemannens meddelade, att avgiften kommer att återbetalas trots att rektorn på Stock-
holms universitet hade avskrivit ärendet, framgår tydligt av korrespondensen. Hade Svenska
institutet en egen agenda i denna fråga eller brast det i samordningen mellan aktörerna?
Tonen i meddelandena väcker frågan om det i verkligheten var en kund och tjänsteman som
talade med varandra i e-postväxlingen eller två nära vänner.

TOM SMITH

Vem köpte kommunikationskonsulten/agenten Tomas Carey Smiths tjänster? Det är så han
heter i svenska myndigheters papper. Tom Smith var hans artistnamn. Det är ett av de absolut
vanligaste agentnamnen, som t.ex. CIA använder för sina internationella agenter, berättar min
vän som är insatt i politik. Han kom till Sverige till terminsstarten, officiell inresedag var den
5 december 2002, och han lämnade Sverige efter genomfört uppdrag den 25 september 2004.
I Sverige hade han som täckmantel en enskild firma. Firman Tom Carey Smith hade ett blygsamt
positivt resultat första verksamhetsåret (år 2003), och nästkommande två år var förlustår
(åren 2004 och 2005). Firman användes för att kunna betala hans arvoden från uppdragsgivaren
utan att uppgifterna skulle synas direkt i de offentliga taxeringsuppgifterna. Också det är ett
vanligt sätt för att dölja någons egentliga identitet och uppdragsgivare. Tom Smith hade också
ett bolag i USA med namnet Capital Traction, med adress i Washington i ett kontorshotell.
Bolaget har inga anställda och är inte heller registrerad. Det amerikanska bolaget var också en
del av konsulten/agentens nya profil i Sverige. Han gifte sig – eller skengifte sig – med en
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svensk kvinna sommaren 2003. Kvinnan som han gifte sig med bor kvar i Sverige. Kursavgiften
på 170 000 kr betalades med en check. En närmare granskning av checken visar att kursavgiften
betalades i Sverige och inbetalningen gjordes av Tom Smiths svenska uppdragsgivare.55 Tom
Smith lämnade ett antal tydliga spår, som exempelvis föreläsningar, efter sig i Sverige. Dessa
spår avslöjar också hans uppdragsgivare. Framför allt föreläsningarna i Almedalen och hans

nära kontakter med socialdemokratiska
valarbetare är väl dokumenterade. Likaså
hans föreläsning den 1 december 2004 om
lobbyism och kommunikationens betydelse
i valarbetet hos Frihetsfronten. Efter hös-
ten 2004 var han spårlöst borta.

Det var något som inte stämde med bilden
av ”studenten” Tom Smith. Enligt skrift-
liga referenser hade han arbetat i Vita
Huset och var valstrateg hos Al Gore,
John Kerry och Hillary Clinton.

Tom Smith beskrevs på föreläsningsin-
bjudningar ha arbetat med fredsprocessen
i Mellanöstern, NATO-toppmöten och
andra ”events” med president Clinton. 56

Han presenterades också som en känd
internationell kommunikationsexpert
med bl.a. anställning/uppdrag på Hill &
Knowlton där han hade en e-postadress.
Bilden går inte ihop med den profil han
visade på Feken och som han presenterade

55 Checknumret och en kopia av checken finns i Sikanders arkiv och är möjlig att spåra till den bank som ställde ut

checken.
56 Källa: http://www.henrikalexandersson.blogspot.com.
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för sina kurskamrater på IEMBA. En man i fyrtioårsåldern med de meriter och referenser
som Tom Smith hade läser inte Fekens IEMBA-kurs i Stockholm. En man med sådan
kapacitet kopierar inte heller inlämningsuppgifter på en IEMBA-kurs. Tom Smith anlitades
för att uppdragsgivaren skulle kunna lägga ner Fekens uppdragsutbildning i Asien. I uppdraget
ingick också att skandalisera och trakassera Sikander.

KINESISKA IEMBA-STUDENTER

Varför var kinesiska studenter farliga? I början av år 2006 rapporterade några dagstidningar
både i Sverige och i Finland57 om kinesiska ligor och internationella agenter som sålde
studieplatser i Europa till kinesiska studenter. De skrev sig in på europeiska universitet och
försvann sedan snabbt till USA eller andra länder. Studierna var egentligen bara en täckmantel
för att kunna resa ut ur Kina. Det var inte frågan om studenter utan om avhoppare.

I artiklarna rapporterades att ett finskt universitet hade tagit emot kinesiska studenter och
att mer än hälften av dem hade försvunnit spårlöst. Det finska universitetets rektor visste
inget om dessa avhopp. Han trodde att det var frågan om studenter som skulle stanna och
slutföra sina kurser. Men i Stockholm försvann inga studenter. De som togs in på Feken
kom för att de ville studera. Göran Beckius, som då var ansvarig för intagningen av kinesiska
studenter, åkte regelbundet till Peking för att välja/testa vilka sökande vi ville ta emot på
Feken. Det fanns till och med en mycket noggrann uppföljning av hur det gick för samtliga
kinesiska studenter; vilka tjänster de fick och hur de placerades efter sin utbildning i
Stockholm. Det var en del i Fekens löpande kursutvärdering av utbildningens kvalitet.

Händelserna från Göteborgs universitet kom många ihåg58. Där hade någon – troligen också
en kommunikationskonsult/agent – lurat kinesiska studenter att de skulle få sina kursavgifter
tillbaka, resekostnaderna ersatta och ett rikligt skadestånd om de ifrågasatte utbildningen
och kursavgifterna på Handelshögskolan. SVT:s program ”Uppdrag granskning” gjorde ett
program om händelserna. MBA-kursskandalen i Göteborg ledde till oerhört tragiska följder,
då en av de kinesiska studenterna tog sitt liv och lärare sparkades och skandaliserades så att
de var tvungna att flytta från orten.

57 Helsingin Sanomat, 2006-02-05.
58 Göteborgs Posten, 2002-04-05.



92

I Lund fanns också motsvarande MBA-ärende, som ledde till JK-prövning under år 200259.
Prefekterna i landet var mycket väl informerade om dessa skandalskapare och deras metoder.
Sikander Khan ville inte ha något att göra med Tom Smith och hans marknadsföringsförslag.
Sikander Khan föll inte heller för Tom Smiths utpressningsförsök.

Vad var då Tom Smiths medel för att sänka Feken och Sikander?  Jag uppfattar det som att
hans uppdrag var att få det att se ut som om det var frågan om avhoppare och inte studenter
som Feken ”utbildade”. Ola Wong och Christian Palme hade försökt att med hjälp av
intervjuer med kinesiska studenter visa att det pågick handel med magisterexamina och
studieplatser på svenska universitet. Mönstret är att någon student på en MBA-kurs eller
någon extern ”kommunikationskonsult” hittar fel eller bara felskrivningar i universitetens
MBA-program. Det kan vara allt från MBA-programmets innehåll, målgruppen och dess
behörighet, sättet att rekrytera MBA-studenter, ekonomi eller kursavgifter. Journalister
aktiveras att skriva skandalartiklar om ”universitet som säljer MBA-examen” samtidigt som
det förhandlas om skadestånd eller konsultarvoden för att undvika än värre negativ publicitet.
Risken att universitet kan tvingas återbetala miljoner i kursavgifter till felinformerade
utländska studenter är uppenbar.

KINAS AMBASSAD

Kinas ambassad har inte haft, enligt Sikander som känner organisationen, någon egen roll i
händelseförloppet. Tjänstemännen på ambassaden blev totalt lurade av Tom Smith och
hans prominenta sällskap. Universitetets högsta chefer gjorde täta besök på ambassaden
samtidigt som Tom Smith agerade i ärendet. Sikander Khan hölls hela tiden utanför dessa
besök och ärenden som berörde Feken och honom som person. Syftet med besöken var att
på något sätt stoppa Fekens IEMBA-kurser så att det skulle se ut som en stor internationell
skandal. Journalisternas skandalskriverier i bl.a. DN var ett led i uppdraget60. Händelserna i
Göteborg och Lund var välkända för aktörerna, och de visste också hur känsliga dessa
frågor var för Kinas ambassad. En kinesisk student hade tagit livet av sig efter skriverierna

59 JK, 2002-04-14, Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av information på engelska från Lunds universitet angående

en utbildning.
60 Några rubriker från DN under åren 2004 och 2005; Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet bryter

mot förbudet …, Universitet anklagas för lurendrejeri … Kineser har betalt utbildning själva.
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i pressen och Tv-programmet. Efter händelseförloppet som ledde till Fekens svartlistning,
berättade tjänstemännen på ambassaden att de hade blivit totalt lurade av Tom Smith och
hans brevbombning och besök.

USA:S AMBASSAD

USA:s ambassad var också enligt Tom Smiths e-postmeddelanden inblandad i processen.
Vilken roll ambassaden har haft är svårt att se. Ambassaden fick ta emot kränkande och
svartmålande meddelanden om Fekens IEMBA-utbildning. Dessa meddelanden användes
för att ge tyngd åt klagomålen på samma sätt som JK-anmälan. Politikforskare menar att om
Tom Smith var en internationell agent har ambassaden också hjälpt honom att skaffa en ny
identitet under uppdraget i Sverige. Tom Smith hade inte heller kunnat vistas i landet under
nästan två år utan att ha uppehållstillstånd och finansiering.

JOURNALISTER

Vad var det som sammanförde journalisterna/kommunikatörerna?
Christian Palme var anställd som journalist på DN. Bernt Hermele hade en karriär som
kommunikatör på en informationsbyrå innan han på DN skrev artikeln om rektorns syn på
Fekens ekonomi och ledning. Ola Wong var väl känd på journalistutbildningen i Södertörn.
Tom Smith hade vid denna tidpunkt en e-post adress hos kommunikationsbyrån Hill &
Knowlton i Sverige och i Finland. Byrån är en internationell kommunikationsbyrå som säljer
sina tjänster för olika uppdrag, bl.a. som kommunikatör i krissituationer, omorganisationer
och förändrings- arbete. Byrån användes bl.a. av socialdemokratiska partiet inför valet 2006.
Tom Smith skrev i sin e-post till kurskamraten på IEMBA att hans team skulle aktiveras för
att smutskasta Feken.

FACKET CENTRALT OCH LOKALT

Mindre än hälften av alla universitetslärare och forskare är fackligt anslutna. De två stora
fackföreningar som finns på Stockholms universitet är SACO och Lärarförbundet SULF.
Sikander Khan var som prefekt ansluten till SACO. Rektor Kåre Bremer är medlem i SULF.
Viktigt att notera i detta sammanhang är att Sikanders överordnade chefer också var fackligt
anslutna och att dekanus Eskil Wadensjö satt i SACO:s styrelse när avvecklingen av Feken
drogs igång. Han lämnade sitt styrelseuppdrag senare. Efter inledande turer hos de lokala
fackliga aktörerna överfördes ärendet om Sikanders avsked till SACO:s juridiska ombud.
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Sikander upplevde att fackets resurser inte räckte för att hantera de juridiska processer som
arbetsgivaren hade tvingat fram. Facket satt mitt emellan och skulle samtidigt beakta
arbetsgivarens och den underordnades intressen när båda var fackligt anslutna i samma
organisation.

Det räckte inte enbart med att juristen, som ansvarade för Sikanders försvar, hade hög
integritet, när den övriga fackliga organisationen tydligt visade att de stod mot Sikander i
ärendets hantering. Det var svårt att få tag i de fackliga ombuden; de svarade inte i telefon
eller på e-post och de bollade Sikanders frågor mellan olika handläggare. Efter viktiga
förhandlingar med arbetsgivaren fick Sikander vänta flera dagar innan han fick information.
De diskuterade ärendet med arbetsgivaren och köpslog om utfallet utan att informera
Sikander. Ofta svarade de inte alls på Sikanders frågor. Det lokala fackets agerande kan
sammanfattas i två ord: lamt och orkeslöst. Med ett undantag. Den som var mycket aktiv i
Sikanders uppsägning, enligt Sikander, – utan att själv göra sig synlig i ärendet – var ändå
Rolf  Lind, SULF:s lokala ombud på Feken. Han tog på sig rollen som informant till
tvångsförvaltaren Flam. Han lämnade all information om Feken som Flam efterfrågade för
att denne skulle kunna påbörja tvångsförvaltningen. Flam berättade senare att han hade
fått information om allt och alla på Feken. Han visste till och med vilka konflikter det fanns
mellan olika personer på Feken.

STOCKHOLMS UNIVERSITETS LEDNING OCH STYRELSE

Mycket tidigt i början av avvecklingsprocessen begärde professor Hunter Mabon i ett öppet
brev att styrelseordförande Sten Heckscher skulle ta tag i frågan. Fekens personal61 ansåg
att situationen blivit ohållbar. Brevet fick inte något gehör. Inte heller hördes senare rop på
hjälp62. De besked som gavs var att alla skulle samarbeta med tvångsförvaltaren och inte
protestera.

Fekens nedmontering – en utåtriktad institution med omfattande uppdragsverksamhet –
fortgick i samma takt som den juridiska processen, vars syfte var att sparka Sikander. Sikander
var en av de prefekter som hade fått i uppdrag av sin institutionsstyrelse att undersöka

61 Ett brev till styrelseordförande Sten Heckscher, den 26 november 2004.
62 Öppet brev till rektorn, Kåre Bremer på Stockholms universitet, den 28 november 2004.
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möjligheterna att bilda en fristående Handelshögskola. Det var ett direkt hot mot fakulteten.
Som jag uppfattar det var Fekens frihetssträvan ett betydligt större hot än några kinesiska
studenter och deras MBA-utbildning.  Alla andra prefekter, förutom en, som inte var positiva
till tanken, har också lämnat/tvingats lämna sina prefekttjänster. De har dock fått behålla
sina tjänster på Stockholms universitet. Den enda prefekt som ogillade tanken på en fristående
handelshögskola var prefekten på nationalekonomiska institutionen. Han är fortfarande
prefekt.

Attackstrategin fungerade, och aktörerna aktiverades att agera mot Fekens uppdragsverk-
samhet och mot Sikander. Attackerna nådde sin kulmen efter Tom Smiths svartmålning av
Fekens IEMBA-utbildning och omfattande brevattacker mot externa organisationer, vars
ogillande kom som en bumerang och slog mot Feken. JK-beslutet, som gav Stockholms
universitet och Feken rätt, och rektorns beslut att avsluta ärendet Feken/Tom Smith, föregick
Sikanders uppsägning från prefekttjänsten. Attackens första del var väl planerad tidsmässigt
till början av den nya rektorns tjänsteutövning. Han var tillräckligt okunnig om Fekens
verksamhet och kunde fatta beslut om uppdragsutbildningens avveckling genom tvångsför-
valtning och sparka den demokratiskt valda prefekten. Besluten att införa tvångsförvaltning
på Feken och att avsätta institutionsstyrelsen var mer eller mindre väl planerade aktiviteter
som ledde automatiskt till förlusten av EQUIS-ackrediteringen. Första delen av attack-
strategin var därmed genomförd.

Kvarstod att avveckla uppdragsverksamheten, som var en betydligt lättare uppgift nu när
Sikander var sparkad. Tvångsförvaltaren Harry Flam lade ner institut efter institut och ströp
hela uppdragsverksamheten under sin tjänstgöring på Feken. I mötet med all personal lovade
rektorn att uppdragsverksamheten skulle få fortsätta och även utvecklas, men bara några
veckor senare lades verksamheterna ner. Det gick inte att lita på rektorns ord.

Andra fasen av attacken var härmed också avklarad. Återstod bara den tredje uppgiften,
som var att förstöra Sikanders rykte som en framgångsrik prefekt på Feken och göra honom
oanställningsbar och till en ”icke-person” på svenska universitet. Kvarstod att ”mörda”
Sikander officiellt. Sikanders närmaste arbetskamrater förhördes av personalchefen och av
hans ombud, och de pressades att förtala honom. När inte det gick, avvecklade man även
deras chefspositioner i uppdragsverksamheten.
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SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Samhällsvetenskapliga fakultetens styrning och inblandning i Fekens och Sikander Khans
uppsägning är väl dokumenterad. Det som däremot har dolts är Tom Smiths roll i denna
konflikt. Frågan om Tom Smith togs aldrig upp av fakultetsledningen direkt med Sikander.
Varför, kan man fråga sig. Är det inte rätt normalt att problem som uppkommer i verksamheten
diskuteras med en underordnad chef  och att åtgärder krävs. Det som talar för att det inte
alls var ett problem utan en väl arrangerad fälla, är att det inte fanns någon som helst
kommunikation från fakulteten med Sikander i fallet Tom Smith. Sikander fick e-brev från
Tom Smith och hans kontaktperson på Svenska institutet. Av dessa e-brev framgick det att
fakultetschefen och universitetsdirektören samt rektorn åt middag med Kinas ambassad
och beslutade om frågor som rörde Feken. I den kretsen var Sikander redan utpekad som
skyldig. Med eller utan bevis spelade ingen roll. Fakulteten agerade som om Sikander var
skyldig till någon brottslig verksamhet i samband med utbildningen av kinesiska studenter
på Feken. Mötena på Kinas ambassad gav sken av att fakulteten samarbetade63 med en
extern kommunikationskonsult, Tom Smith, men inte med sin egen prefekt Sikander Khan.
Av e-postkommunikationen vid den här tidpunkten framgår att det var många instanser på
Stockholms universitet som var indragna i ärendet: universitetsdirektören, administrativa
chefen på SU, rektorn, fakultetens kanslichef, dekanus, internrevisorn, ekonomichefen,
juristen, säkerhetsenheten m.fl.

Smiths misslyckade kontakt med Sikander var troligen också väl känt hos fakultetens ledning.
Var det då det började spridas rykten om Sikander Khan? Det var Tom Smith som först
använde ordet ”kriminell” om Sikander i korrespondensen till kurskamraten som inte upp-
skattade hans svartmålning av utbildningen på Feken. ”Sikander är kriminell och han har
gjort hemska saker. Så hemska att man inte kan berätta om dem”. Efter det stämplades
Sikander Khan flitigt som ”kriminell” av tvångsförvaltaren och hans krets på Feken. Varför
frågade ingen på fakulteten Sikander Khan om Tom Smith? Hur kommer det sig att mina
kollegor trodde på dessa utsagor om Sikanders ”kriminalitet”, som Flam och hans anhängare
på Feken spred? Men vad exakt var det där hemska som Sikander hade gjort? Vad var
fakultetens ansvar i denna smutskastningskampanj? Tilläts allt hända utan att man visste
vad som pågick på Feken eller uppmuntrades till och med de nya makthavarna i trakasseringen

63 Med samarbete syftar min källa här på det gemensamma/samtidiga besöket på Kinas ambassad.
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av Sikander? Fakulteten fick flera larmsignaler om Fekens interna problem under tvångs-
förvaltningen men valde att inte lyssna eller löjliggjorde budbärarna.64

”Mordet” på den officiella Sikander Khan
Ordet ”mord” låter hårt i det här sammanhanget. Jag har diskuterat händelseförloppet med
mitt nätverk av forskare och politiska experter och jag ska försöka förklara hur jag ser på
frågan. Sikander som prefekt hade den längsta tjänstgöringstiden som prefekt i Fekens historia.
Han var Fekens sista demokratiskt valda prefekt. Under hans prefektperiod hade Feken
flyttat till Kräftriket, vuxit, blivit EQUIS-ackrediterad och var på väg att bli en stark interna-
tionell aktör bland europeiska och asiatiska universitet. Sikanders internationella och svenska
kontaktnät var stort, och han var mer respekterad externt än på Stockholms universitet.
Feken var en institution som genomförde sitt uppdrag utan större problem. De problem som
fanns i verksamheten var hanterbara och skulle ha kunnat lösas utan så drastiska åtgärder
som dem fakulteten och rektorn satte igång. Allt detta visste ledningen när de började Fekens
nedmontering och Sikanders uppsägning.

Det räckte således inte att sparka Sikander från prefekttjänsten utan han skulle också göras
helt ärelös och sparkas från Stockholms universitet. Den officiella bilden av Sikander som
framgångsrik prefekt på Feken var den tredje och sista uppgiften som man behövde attack-
strategins aktörer till. Journalisterna hade sina uppdrag på DN och SVT.  Aktörerna, som
med sin närvaro på fel ställe, på fel tid och med fel uppgift medvetet eller omedvetet bidrog
till att svartmåla Sikander, genomförde sina uppdrag. Studenter, som hade lurats av Tom
Smith med tomma löften om återbetalning av kursavgifter, lurades att ringa och skicka
hotmeddelanden till Sikander. Andra behövde man inte ens hota utan de var mer självgående
och spred illasinnat tal om Sikander som ”den där” och himlade om prefektarvoden och

64 Jag hade bett att få träffa både prorektorn Lena Gerholm och Samhällsvetenskapliga fakultetens nya chef

Gunvor Dahl för att diskutera kvinnor emellan en mer humanistisk lösning för Sikanders del än det som då var

på väg att bli en juridisk process. En process som visade sig senare drabba hela hans familj. Svaret jag fick av

Gunvor Dahl får tala för sig självt.

”I mars kontaktade Paula Liukkonen mig för ett ”samtal oss kvinnor emellan”. Jag kände mig besvärad av

denna propå om förtrolighet på ickerelevanta könsgrunder och träffade därför 24 mars Paula Liukkonen

tillsammans med prodekanus Ryszard Szulkin.”
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sekreterarresor, utan att vara insatta i frågorna eller ta ansvar för konsekvenserna.  Den nya
fakultetschefen kunde inte, eller ville inte, heller stoppa processen trots vädjan om snyggt
avslut. ”Det är nu en juridisk process och jag har inget att göra med detta”, var svaret på
min vädjan. Personalchefens sista attack mot sin f.d. anställda var att hos Kronofogden
försöka ordna kvittning av övertidsersättning mot en påhittad skuld som var föremål för
tvist och prövning i Stockholms tingsrätt. Yrkesförbud, dvs. att universiteten/högskolorna
i Stockholms närhet inte fick anställa Sikander, var också ett led i hans ”mord”. Sikander
skulle göras osynlig och oförmögen att försörja sig. Hela familjen skulle bära detta straff.

”Mordet” på Sikander pågår fortfarande och slutakterna sker i Stockholms tingsrätt under
2007. Stockholms universitet har inte haft något som helst bevismaterial att presentera mot
Sikander Khan. Han var helt oskyldig när han sparkades från sin tjänst på Stockholms
universitet. Hans fel – om det ska räknas som fel eller missbedömning – var att han var
alldeles för framgångsrik i en organisation som inte kunde hantera denna framgång.

Sikander Khan lämnade Sverige med sin familj i början av januari 2007 och flyttade till
Kina. Han är professor på universitetet i Shanghai, rankat som ett av världens bästa och
mest framstående universitet. Stockholms universitet finns inte med på den listan.

En personlig reflektion om makt och ansvar

Tvångsförvaltningen förstörde många människors framtidsutsikter, hälsa och

engagemang för den organisation de är eller var anställda i. Det svåra i händelse-

förloppet som jag här har beskrivit är att ledningen och styrelsen inte ens är medvetna

om vilken skada de har åstadkommit med sina handlingar. Inte har de heller haft

insikt i det ledarskap som skulle ha behövts för att bättre ta till vara det som skapar

tillit och värde i en organisation. De har saknat insikt om kunskapsarbetares egenart

och om sin egen maktanvändning och dess konsekvenser.
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Curt Nicolin skrev en bok om maktfrågorna i början av 1970-talet. Makt och insikt

om det ansvar makt för med sig är viktigt att diskutera även i dag, och inte bara i

näringslivet och offentlig verksamhet utan också på universitet och högskolor.

Syftet med denna korta reflektion är att ännu en gång lyfta fram det som jag upplevde

gick helt fel i förändringsprocessen, inte för att söka syndabockar utan för att lära av

felen.

Kunskapsarbetare är annorlunda
En av organisationsteorins företrädare professor Peter Drucker har i sitt arbete ”Management
Challenges for the 21st Century” (1999) sammanställt kunskapsarbetarens egenart. Det är så
akademiker och arbetare/tjänstemän med spetskompetens eller förmåga brukar kallas i
litteraturen. Och kunskapsarbetarna blir allt fler. Jag har kompletterat Druckers text med
egna blygsamma erfarenheter av kunskapsarbete. Kännetecknande för en kunskapsarbetare
är att:

• De äger sina ”produktionsmedel” och kan inte styras som maskiner eller tempoarbetare
i industrin. De kan när som helst ta ”produktionsmedlet” och flytta det till en miljö
där kunskapen får bättre möjlighet att utvecklas.

• De drivs av inre tillfredsställelse och motivation och inte av budget eller detaljstyrning
från ledningens sida. Deras egna mål för arbetet är ofta betydligt högre och strängare
än budgetens.

• De växer, förnyas och utvecklas i egen takt och inte på order av någon annan. Ofta är
de mer trogna sitt kunskapsområde än den organisation de för tillfället verkar i. Den
egna utvecklingen och förnyelsen styrs också av kunskapsområdets utveckling.

• De är inte utbytbara. Kunskapsarbetare är sitt eget kunskapsområde och när de börjar
eller slutar följer deras nätverk, projekt och ekonomi med dem och stannar inte kvar
i den organisation de flyttar ifrån.

• De väljer själva var de vill arbeta, hur mycket, hur länge, hur ofta och på vilken plats.
Kunskapsarbetet är inte bundet till en fysisk plats utan kan genomföras var som helst
och när som helst.

• De skapar organisationens tillgångar och ger organisationen dess profil, rykte och
anseende. Dessa värden är inte bestående utan flyttbara och bundna till kunskaps-



100

arbetarens och organisationens förmåga att skapa en attraktiv miljö för kunskaps-
utveckling.

• De hämmas av dåligt fungerande organisation eller oprofessionell ledning och söker
sig snabbt bort från ineffektiva miljöer till bättre arbetsställen. Ledningens duglighet
är ofta avgörande om en kunskapsarbetare vill arbeta i en viss organisation.

• De arbetar ofta på gränsen av sin kapacitet. De lär samtidigt som de genomför sina
uppgifter, upprätthåller kontakterna i kunskapsnätverk eller utvecklar sitt ämne med
studenter, forskare och användare.

• De har svårt att definiera och begränsa arbetsuppgifter, och därför arbetar kunskaps-
arbetare ofta alldeles för mycket och på bekostnad av sin egen hälsa. Det stora egna
engagemanget gör att kunskapsarbetare ibland ställer orimligt höga krav på andra.
Många kunskapsarbetare med spetskompetens är som ”miniinstitutioner” som alltid
förväntas vara i tjänst. Risken är att arbetet inte har några gränser.

Så långt kunskapsarbetarens profil. Mycket av detta visste vår gamla prefekt Sikander Khan.
Han visste att vi behövde en viss frihet för att vi skulle kunna producera. Han visade stor
respekt för alla anställda. Det viktigaste av allt var att han litade på oss och att vi också
ställde upp när organisationen behövde oss. På Sikanders tid hade vi aldrig problem med
underproduktion. Vi producerade på Feken de arbetstimmar som behövdes och ibland lite
till när statsmakten så önskade. Vi hade inte heller några större problem med bemanningen
av organisationen. Däremot hade vi problem med resurserna till forskning. Bristen på
professorer var ett återkommande problem som fakulteten inte ville hjälpa Feken med. Det
hindrade inte bara forskningen utan även kontakterna med andra forskningsorganisationer
och Fekens etablering i dessa nätverk. Feken var mera en utbildningsorganisation än en
forskningsorganisation. Förklaringarna till att Feken utvecklades så är många och de får
vänta på ett annat redovisningstillfälle.

Införandet av tvångsförvaltning i en kunskapsorganisation står således i strid mot nästan
alla punkter i ovanstående redovisning om kunskapsarbetarens egenart. Styrelsen och
ledningen som införde tvångsförvaltning på Feken såg inte oss som kunskapsarbetare utan
som statstjänstemän som krävde hårdare budgetkontroll för att kunna sköta sin ekonomi.
Styrelsens och ledningens brist på insikt om vårt arbete upplevdes av många som ytterst
respektlöst. Saken blev inte bättre efter rektor Kåre Bremers klavertramp i pressen och
uttalanden om ekonomer som inte kan hantera ekonomin. Han förstörde vårt rykte, vårt
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anseende och våra kontaktmöjligheter för en lång tid framöver. Jag tror att han inte riktigt
förstår vad han har förstört för institutionen och oss som kunskapsarbetare. Dessutom
förstörde han sitt eget rykte och anseende med ett så oprofessionellt uttalande. Att inte
kunna be om ursäkt offentligt efter klavertrampet gjorde inte heller saken bättre. En annan
som borde offentligt be om ursäkt är AP-fondchefen som skickar hotmejl och trakasserar
anställda i den organisation där han är vald att arbeta som rådgivare. Han har inte ens
förstått grunderna i vad en kunskapsorganisation är och hur den fungerar utan lånar ut sig
villigt som bulvanskrivare till tvångsförvaltaren och hans kumpaner.

Varför är det då så viktigt att begripa kunskapsarbetets egenart? Det viktiga är att förstå att
kunskapsarbetare inte kan styras och kontrolleras med samma metoder som människor som
är bundna till mer maskinstyrda arbeten. Insikt om detta skulle ha kunnat hjälpa universitets-
ledningen att leda rätt och använda professionella metoder för att skapa engagemang och
motivation på Feken under förändringen. Fel valda arbetsmetoder och fel vid chefstillsättning
leder till stora organisatoriska katastrofer som hela tvångsförvaltningsprocessen är ett sorgligt
exempel på.

Kort om makt och maktanvändning
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.
Det kallas för socialiserat maktbehov eller i talspråk den goda makten. Det negativa maktbeho-
vet beskrivs som ett personifierat maktbehov. Makten används för att göra makthavaren
större och mer betydelsefull. Det är ett egennyttigt maktbehov. Makt är att göra något gott
för alla, eller makt att bara vinna personaliga fördelar. Samhällsnyttigt eller bara egoistiskt.

Makt, värde, transparens och delaktighet bildar kunskapsarbetets kraftfält
Björn Molin skriver på Bottom Lines hemsida65 att ”maktens sätt att agera och intresse/
ointresse av insyn och transparens ger grunden för vilken kultur som utvecklas i verksam-
heten”. Frågan om transparens är intressant. Redogörelsen för tvångsförvaltningen på Feken
innehåller flera exempel på hur makthavarna, främst tvångsförvaltaren och hans närmaste
medarbetare, använde just bristen på transparens som disciplineringsmetod. Bristande

65 Molin et al., 2006 och www.bottomline.se



102

transparens kan tolkas som ett sätt att dölja ledningens tveksamma analys, dåliga problem-
lösningsförmåga och oförmåga att föra en dialog med den organisation de leder. Besluts-
fattarna vill inte ha insyn i hur problemen identifieras och löses därför att deras lösningar
inte alls är optimala utan bara näst bästa lösningar.

Öppen dialog ställer alltid krav på information om de problem som ska lösas och möjlighet
till öppen dialog på basis av faktaredovisning. Det är just möjligheten till dialog som ofta
försvinner i en maktutövningssituation och det skapar ökad osynlighet vad gäller maktens
grunder och dess verkliga användare.  Det i sin tur påverkar arbetskulturen. Det föder dåligt
beteende i organisationen – angiveri, skvaller, inställsamhet och försök att maximera egen-
nyttan. Också rädslan har sin grund i brist på transparens och problemlösningens nyckfullhet,
när subjektiva bedömningar används i stället för fakta som beslutsunderlag. I en akademi är
frågan om egennyttan många gånger styrande, vilket tvångsförvaltningsprocessen också tydligt
påvisat. Sättet att fördela arbetsuppgifterna på en institution är i sig disciplinerande och
uppmuntrar till egennyttiga handlingar. Men den som alltför högljutt kritiserar makten kan
förlora sina arbetsuppgifter. Många undviker därför konflikter för att de begränsar de egna
arbetsmöjligheterna och kan utgöra ett hinder för karriärens utveckling. Sättet att sparka
Sikander Khan och otillbörlig maktanvändning, disciplinering och kriminalisering av oskyldiga
människor för att universitetsledningen senare skulle kunna genomföra sin hemliga agenda,
är inte enbart ett brott mot demokratin utan också ett grovt brott mot mänskligheten.
Universitetsledningen hade ingen som helst rätt att trakassera Sikanders familj.

Makten och ansvaret hör ihop

Curt Nicolin skrev på 1970-talet en bok som förvånade – ”Makt och ansvar”. Många hade
sett Curt Nicolin som landets främsta effektivitetsexpert och framgångsrik industriledare.
Men nu skrev han om makt och ansvar på ett sätt som väckte både intresse och insikt. I
inledningen refererar han till Thomas Thorild66 och lånar uttrycket: ”Ingenting göres för sina
fels skull utan för sitt värdes skull.” Nicolin riktar kritik mot vissa företeelser och tendenser
i samhället och önskar att kritiken må uppfattas positivt.  Han menar att det som kan ha
varit väl tänkt och befogat vid sin tillkomst, kan ha blivit klandervärt genom utvecklingen.

66 Thomas Thorild, 1759–1808, skald och författare.
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Insikten om hur felen uppkommer och vikten av att kunna framföra kritik fastställs redan i
bokens inledningstext.

Jag tänker på Nicolins stora ansvar som mäktig industriledare och om hans insikt att se
vikten i att våga kritisera det som är fel. Jag tänker då på Stockholms universitet som
organisation och hur ömtålig den är för kritik. I ledarens arbetsuppgift ingår att ta emot
kritik utan att den som framför kritiken ska bemötas med maktdisciplinering, lönediskrimi-
nering eller hot om uppsägning, skulle Nicolin säkert säga.  Inte heller ska kritiken leda till
juridiska trakasseringsprocesser, skulle han tillägga. Att göra fel är mänskligt och tillåtet
brukar Nokia-chefen Jorma Ollila säga, men att inte lära av sina misstag är oförsvarligt.

Nicolin skrev boken i början av 1970-talet, och det i dag så flitigt använda värdebegreppet
var ännu inte uppfunnet i managementlitteraturen. Men ”ingenting göres för sina fels skull
utan för sitt värdes skull”. All verksamhet bedrivs ju för att skapa värde och ska utvärderas
med värdebegreppet som stöd/grund. Men vilket värde? Och värde för vem? Två frågor
som måste besvaras i all verksamhet och som är delar av grunden för maktutövningen.
Sättet på vilket tvångsförvaltningen och uppsägningen av Fekens personal och den valde
ledaren genomfördes, väcker frågan vad det var för värde som ökades genom denna process.
Följdfrågan blir då; vems värde förbättrades genom tvångsförvaltningen? Var det ägarnas,
dvs. statens eller användarnas, studenters och övriga intressenters värde av verksamheten
på Stockholms universitet som ökade? Fick personalen på Feken en del av värdeökningen?
Fördelades värdeökningen jämt mellan alla anställda eller hamnade den enbart hos dem
som på grund av rädsla/egennytta/inställsamhet hade hjälpt ledningen att avveckla verk-
samheten och sparka arbetskamrater? Vad tjänade fakulteten på att maktdiciplinera Feken
och dess ledare?

Makt och inflytande var 1970-tals begrepp som aktualiserades med nya lagar och regler.
Om makt skriver Nicolin på följande sätt. ”En del ord blir speciellt värdeladdade. Ett sådant
ord är makt. Det tål säkert att funderas en del däröver. Såvitt jag förstår kan ingen makt-
position i ett rättssamhälle i längden bibehållas utan att den som har makten besitter sina
uppdragsgivares och sin omgivnings förtroende i skälig omfattning. Frågan om att behålla
makt är därför en fråga att om att behålla förtroende. Vad är det som skapar och bibehåller
förtroende?
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Det är naturligtvis först och främst att människor känner att de kan lita på den, för vilken de
har förtroende, att han är uppriktig i sina uppgifter, att hans ord står för sanning och rätt.
Men det räcker inte. Därtill fordras också att vederbörande har anseende och duglighet för
sin uppgift. När vi kritiserar personer eller grupper för att ha för mycket makt, skulle vi lika
gärna kunna säga att de saknar vårt förtroende, antingen på grundval av bristande trovärdighet
eller på grundval av bristande duglighet i sin uppgift. När vi eftersträvar att förändra makt-
fördelningen, borde vi därför hellre tala om att förläna makt till sådana som har högre
trovärdighet och högre duglighet.”

Ingenting görs för sina fels skull utan för sitt värdes skull

I dag kopplar vi makt och maktutövning till begreppet tillit. Om vi inte vid makt-

utövning långsiktigt skapar tillit hos verksamhetens intressenter, har vi misslyckats.

Det är bara i aktivt samspel med intressenterna som en verksamhet kan utvecklas.

Och då krävs transparens, dialog, delaktighet och tillit. Med en sådan bedömnings-

grund måste tvångsförvaltningen på Feken, och sättet på vilket Sikander Khan sades

upp, bedömas som exempel på dålig maktutövning. Det kunde komma något gott

ur det hela om en diskussion kring hur begreppen problemanalys, transparens, dialog,

delaktighet och tillit kunde utvecklas för att öka universitetets värdeskapande

förmåga.

Egen eller allas nytta?
Alla dessa begrepp är beroende av den grundläggande frågan vilket värde som skapas, och
för vilka detta värde skapas. För att kunna genomföra en sådan diskussion i en organisation
krävs ledare som är mogna och trygga i sitt ledarskap. De är ledare som grundar sitt arbete
i den goda makten; att göra något gott för andra människor. Maktutövningen i samband
med Fekens tvångsförvaltning avslöjar att det var alldeles för många aktörer som styrdes av
maktutövning för egen nytta och att de inte förstod att makten kan användas för att göra
något gott för organisationen. Beskrivningen visar också att det under tvångsförvaltningen
inte fanns tillräcklig tillit, vare sig till ledarna på universitetet eller till deras sätt att leda.
Bristen på tillit hindrade delaktighet och dialogen uteblev. Dialogen blev dessutom
tvångsflyttad till Stockholms Tingsrätt, Justitiekanslern, Justitieombudsmannen, Arbetsmiljö-
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verket, Diskrimineringsbyrån och Diskrimineringsombudsmannen, dvs. efterhjälpande
myndigheter och organisationer som får agera när demokratiska processer har blivit misskötta
på arbetsplatsen. De som bröt mot de demokratiska processerna på Feken borde sitta på
den anklagades bänk och inte Sikander Khan.

Vårt viktigaste konkurrensmedel
Alla hade förlorat! Men kanske ändå inte. Om nu alla intressenter i detta sorgliga drama
kunde enas om att använda skandalen på Stockholms universitet som underlag för ett
forskningsprojekt med syfte att utveckla förmågan att arbeta med kunskapsorganisationer
och deras värdeskapande – då skulle ändå något gott kunna bli resultatet. ”All is well that
ends well”. Och Thorilds citat kan fungera som vägledning – ”Ingenting görs för sina fels
skull utan för sitt värdes skull”. Ett sådant forskningsprojekt har ett stort allmänintresse,
när allt fler inser, att det är vår förmåga att arbeta med kunskapsorganisationer, som är ett
av våra viktigaste konkurrensmedel i en global värld.

Ett sådant forskningsprojekt, som utgår från begångna fel och uppnått värde och som prövar
vad som hänt, hur felen hade kunnat undvikas och hur något bättre hade kunnat åstadkommas,
är av stort intresse såväl för den akademiska världen som för offentlig sektor och näringslivet.
Ute i arbetslivet finns många exempel av likartad karaktär. Men de finns inte dokumenterade
och kan därigenom inte användas. Den slutliga frågan som jag vill ställa är om Stockholms
universitet och dess ägare tar sin roll som förnyare av kunskapsarbetets miljö och ledning.
Tar universitetet sitt ansvar för att vara vägvisare för andra kunskapsorganisationer?
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