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Sammanfattning  
En av de första frågorna en arbetsgivare kan möta i rekryteringsprocesser är huruvida man ska 

befordra någon internt eller om man ska rekrytera ledningsbefattningar externt. Det är en fråga 

som sätter tonen och inriktningen på hela rekryteringsprocessen. Dessa processer påverkar och 

påverkas av olika faktorer, som till exempel önskade egenskaper, organisationskultur och 

medarbetares attityder mot ledningsbefattningar. Tidigare forskning kring rekrytering visar att det 

finns områden inom detta som organisationer behöver kunskap om. Den tidigare forskningen ger 

en bild av var forskningen ligger och att det saknas studier om hur organisationskultur påverkar 

rekryteringar. Syftet med denna studie är att bidra med djupare förståelse kring hur Uppsala 

universitets kollegiala rekryteringsformer påverkar medarbetare och hur vilken rekryteringsform 

påverkar önskade egenskaper i ledningskandidater och vilka attityder man har till dem. Studiens 

två frågeställningar besvaras med hjälp av Bourdieus kapital- och fältteori och visar att 

arbetsplatsen på olika sätt påverkas av intern- och externrekrytering. Fokus har varit på Uppsala 

universitet då organisationen presenterar egenartade rekryteringsprocesser inom akademiska 

kärnverksamheten och förvaltningen. Genom 10 stycken kvalitativa intervjuer har data från 

prefekter, avdelningschefer, samt deras medarbetare inhämtats och kodats. Resultatet visar att det 

kollegiala systemet som finns inom universitetsvärlden har starka effekter på 

rekryteringsprocesser och att deras samverkan präglar förväntade egenskaper, attityder och 

kultur. Avslutningsvis presenteras vilken framtida forskning som kan härledas. 

 

Nyckelord: Internrekrytering, externrekrytering, kollegialitet, prefekter, fältteori, 

kapitalteori 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En av de första frågorna en arbetsgivare kan möta i rekryteringsprocesser är huruvida man ska 

befordra någon internt eller om man ska rekrytera externt. Det är en fråga som sätter tonen och 

inriktningen på hela rekryteringsprocessen. I vissa organisationer kan man förorda att anställda 

klättrar inom den hierarkiska ordningen i organisationen och där en externrekrytering endast 

sker när behoven inte på annat sätt kan fyllas. Bland andra organisationer faller 

externrekrytering mer naturligt och där kan intern befordran vara undantag snarare än en regel. 

Detta val är en fråga som diskuterats från tid till annan i årtionden, både inom organisationer 

och företag samt inom akademisk forskning (se Armstrong & Woloshyn, 2017; Berdrow, 2010). 

Anledningen till denna långa diskussion är att det finns många frågor som behöver diskuteras 

kring detta vägval. Frågan om man ska rekrytera externt eller internt kan kännas som en icke-

fråga men forskning kring ämnet visar att det finns avgörande skillnader mellan de två som har 

konsekvenser både för arbetsgivare och anställda (se Chan, 1996; DeVaro & Morita, 2006).  

 

Den specifika miljö denna uppsats undersöker är Uppsala universitet, en organisation och statlig 

myndighet med två parallella organisationsformer: den akademiska kärnverksamheten med 

forskning och undervisning; och förvaltningen, som även använder sig av två olika 

rekryteringssystem. Dessa två rekryteringssystem är vad vi definierar som extern och intern. 

Extern innebär ett rekryteringssystem där alla kvalificerade sökare, såväl externa som interna 

kandidater, utgör underlaget för rekryteringen. Med internrekrytering menar vi en 

rekryteringsprocess där gruppen potentiella kandidater är mer begränsad och som i kontexten 

för denna undersökning endast utgörs av interna medarbetare. Det externa rekryteringssystemet 

representeras här av förvaltningen och det interna rekryteringssystemet representeras av den 

akademiska kärnverksamheten som även är ett kollegialt system. Det kollegiala genomsyrar 

hela organisationen och utgör en viktig grund på universitetet, inte minst inom det akademiska. 

Systemet innebär att hela kollegiet, i olika omfattning deltar i verksamhetens ledning och mer 

allmänna verksamhet, exempelvis rekryteringar. Genom detta tar medarbetarna ansvar för hela 

verksamheten och medför sin expertis till beslut (se Sundqvist, 2010, s. 42-58). Uppsala 

universitets roll som statlig myndighet innebär även att universitetet måste följa statliga 

regelverk och lagar, vilket i kontexten av denna studie påverkar vilka rekryteringsprocesser som 

universitetets förvaltning kan använda. Detta innebär att universitetets förvaltning måste enligt 

svensk lagstiftning använda extern rekrytering när rekrytering sker. Den akademiska 
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kärnverksamheten använder intern rekrytering på grund av en lång tradition av akademiskt 

självstyre, där institutioner själva väljer vilka som ska leda dem. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Med denna studie ämnar vi klargöra hur rekrytering i Uppsala universitets kollegiala system 

påverkar organisationens medarbetare och hur det kollegiala påverkar attityder till chefer och 

vilka egenskaper, kapital, som anses önskvärda under rekryteringsprocesser. Mycket av den 

forskning som finns kring rekrytering är av kvantitativ natur och tappar därmed fördjupande 

perspektiv. Svenska universitet utgör en intressant miljö att studera då det saknas tidigare 

forskning inom den miljön och ifall den generella forskningen är applicerbar där. Våra 

frågeställningar för denna studie emanerar ur Bourdieus kapital- och fältbegrepp vilka även 

används som teoretiskt ramverk för hela studien. Fältet i denna studie är Uppsala universitet och 

kulturellt kapital är önskade egenskaper. 

 

• Vilken samverkan finns mellan Uppsala universitets kollegiala system och intern- och 

externrerkrytering till ledningsroller? 

• Hur påverkar Uppsala universitets interna och externa rekryteringsprocesser till 

ledningsroller vilket kulturellt kapital som kandidater förväntas besitta? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens inledande kapitel har vi presenterat bakgrunden till undersökningen samt 

uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel två behandlar vi tidigare forskning som redan 

finns på uppsatsens område och som motiverar studiens genomförande. Kapitel tre presenterar 

det teoretiska ramverk som undersökningen emanerar från och även använder sig av i både 

metod och analys. Kapitel fyra redovisar vilken metod som använts för att samla in data och de 

avgränsningar och urval som vi har gjort under arbetets gång. I det femte kapitlet presenteras de 

nyckelfynd som uppkommit under undersökningens gång och som därefter analyseras. I det 

sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser i en diskussion där vi kopplar till tidigare 

forskning och Bourdieus kapital- och fältteori och som avslutningsvis presenterar ett förslag till 

fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning 
Detta kapitel redogör för den tidigare forskningen som skett inom rekrytering och akademiska 

organisationer. Kapitlet ger en överblick för vilken forskning som gjorts och visar att det finns 

en kunskapslucka kring rekryteringsprocessers relation, om någon, till olika förväntade 

egenskaper. Vi inleder kapitlet med en redogörelse för tidigare forskning om intern- och 

externrekrytering i organisationer men kommer främst hantera tidigare forskning där det 

empiriska materialet inhämtas från företag. Detta då forskning kring rekrytering främst skett 

inom näringslivet samt är mest applicerbart. I del två skiftas fokus till forskning genomförd på 

prefektens roll i olika universitet i Nordamerika. Dessa redogörelser har till syfte att utgöra ett 

underlag för oss att bygga denna studie och beskriva djupare hur prefektens roll kan se ut för att 

ge en djupare förståelse om den. Som avgränsning kring forskning i akademiska organisationer 

har vi därför valt att fokusera på forskning som berör prefektens roll som chef och dennes 

kapital. Därefter presenterar vi det kollegiala systemet närmare. Detta kapitel om tidigare 

forskning ämnar fortsättningsvis rama in ovan nämnda kunskapsluckor och förtydliga 

undersökningens problemformulering.  

 

2.1 Intern- och externrekrytering 
Liksom många organisatoriska ideer har intern- och externrekrytering, som processer med 

konsekvenser, sitt ursprung i den privata sektorn, inte minst de offentliga företagen. Genom 

detta har de lockat flertalet studier som försökt fastställa konsekvenserna av och hur olika 

organisationer använder sig av intern- eller externrekrytering. Främst redogör denna del vilken 

forskning som finns inom ämnet, vad forskarna ser för problem och slutligen hur intern- och 

externrekrytering gjort intrång i akademin. Studierna har internationell karaktär, från USA och 

Storbritannien men även Finland.  

 

Av den tidigare forskning som finns på ämnet utgår det oftast ifrån hur rekrytering påverkar 

organisationen i form av produktivitet och ekonomiska fördelar det ger, vad som lockar 

medarbetare till ett jobb, att behålla ett jobb, arbeta bra etc. Exempelvis utgår Audas, Barmby 

och Trebles (2004) undersökning från detta men redan på 90-talet undersökte Chan (1996) 

kopplingar mellan fördelar, incitament och intern- och externrekrytering. Flera forskare har 

skrivit om hur intern- och externrekrytering används för att öka produktiviteten bland sina 

medarbetare. Det grundar sig i att företag använder sig av strategier för att nå högre befattningar 

som Lazear och Rosen beskriver. DeVaro (2006) utgår från dessa strategier som Lazear och 
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Rosen presenterade för att undersöka hur företag använder dessa när de behöver rekrytera till 

ledningsbefattningar såsom mellanchefspositioner och hur de används strategiskt av företag för 

att uppmuntra arbetsansträngning och produktivitet. Genom att undersöka fyra större 

amerikanska städers arbetare och jämföra data som deras löner, befordringar och produktivitet 

över en period och sedan jämföra dessa med de teorier han presenterar fann han tydliga 

kopplingar mellan interna rekryteringar och dessa incitament. DeVaro menar att detta uppnås 

genom att ledningsbefattningen har en högre lön än kandidaternas nuvarande positioner och att 

detta då blir en morot för kandidaterna, vilket för företaget kan resultera i högre produktivitet 

(DeVaro, 2006). Även Audas et al. (2004) finner samma resultat med tillägget att flera variabler 

spelar in, exempelvis hur säker befordran är.  

 

I en artikel skriver Chan (1996) om att jämföra hur intern och extern rekrytering används för att 

öka medarbetares insatser och hur han tagit fram en modell som antyder att när företag använder 

de tidigare nämnda strategier, anstränger sig medarbetare mer. Detta applicerar Chan teoretiskt 

på tidigare studiers data och finner att det finns en bias till interna kandidater då lika villkor 

verkar demotivera interna kandidater och inte reproducerar de resultat som hans modell borde 

få. Detta betyder även att externa kandidater endast tillåts om de har betydelsefullt mer 

erfarenhet än interna. I en senare artikel från 2006 följer Chan upp sina resultat och jämför dem 

med empiriska data från andra studier och finner samma resultat. Artikeln finner även att 

externa kandidater har större möjligheter att befordras ytterligare. Chan (2006) förklarar att 

välja mellan intern- och externrekrytering blir en viktig personalfråga. 2006 jämförde Chan ny 

data med hans tidigare modell för att se hur den fungerar empiriskt. Tillsammans visar Chans 

artiklar på intresset som finns på området. De visar också på att intern- och externrekrytering 

skiljer sig åt och har konsekvenser även om Chan här fokuserar på en ekonomisk kontext (Chan, 

1996; 2006). Audas et al. (2004) jämförde i sin studie även mot bakgrundsfaktorer såsom kön 

och fann inga skillnader i hur medarbetare påverkades av incitamentet men att det ändå finns 

skillnader i hur mycket arbetarna anstränger sig. Chans (2006) slutsatser stämmer överens med 

vad DeVaro (2006) samt Audas et al. (2004) presenterar i sina artiklar och visar att det finns 

starkt stöd för att företag använder internrekrytering för att öka sina medarbetares ansträngning.  

 

Moser skrev 2005 en artikel om konsekvenserna av rekrytering efter rekryteringen, till skillnad 

från DeVaro (2006) och Chan (1996) som främst pratar om effekterna för organisationen innan. 

Moser (2005) finner att interna kandidater tenderar att klara sig bättre med att möta företags 

förväntningar efter rekryteringen är klar, vilket han finner genom en enkätstudie på ett större 
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tyskt företag, som han sedan applicerat mot sin teorin. Dessa resultat går dock något emot vad 

Chan (2006) beskriver om externa kandidater och deras chanser att få vidare befordringar. Dock 

kollar Chan (2006) inte specifikt på att möta förväntningar.  

 

Hittills visar forskningen att det finns för- och nackdelar med både intern- och 

externrekrytering. En artikel från DeVaro och Morita (2013) handlar om orsakerna bakom 

intern och extern rekrytering. De har tagit fram en modell och genom empirisk data från den 

brittiska arbetsmarknaden testat modellen. Författarna visar att internrekrytering sker i företag 

där det finns många medarbetare i låga positioner. Författarna diskuterar att detta delvis beror på 

att det finns en mycket större pool av erfarna interna kandidater än vid ett företag som inte har 

många medarbetare i låga positioner och det är därför enklare att använda sig av 

internrekrytering till mellanchefsbefattningar. Bidwell och Mollick (2015) upprepar även det 

som DeVaro och Morita (2013) samt tidigare nämnda författare diskuterat att internrekrytering 

är mer förekommande i många företag. Deras artikel handlar om att författarna har försökt att 

förutspå sambanden mellan hur olika belöningar arbetare kan förvänta sig av intern och extern 

befordran och hur dessa förändras, med data från en business skola i USA. Som sedan jämförts 

med hur deras förväntningar varit.  Bidwell och Mollick (2015) skriver mer utvecklat om 

externrekryteringens fördelar, i alla fall för kandidaten då de har mindre ansvar än en kandidat 

som hade varit internt rekryterad trots att löneskillnaden inte skulle finnas, dock endast om 

kandidaten väljer att lämna sin förra tjänst självmant (Bidwell & Mollick, 2015).  

 

DeVaro, Kauhanen och Valmari (2019) gör i sin artikel en översyn av forskningen på området 

och jämför sedan dessa författares slutsatser mot ny empirisk data som författarna tagit fram i 

Finland, för att se om resultaten stämmer. De visar att många av de samband som andra forskare 

hittat inte verkar stämma fullt ut då man inte tagit hänsyn till ytterligare faktorer som DeVaro et 

al. har gjort. De visar i sin artikel att horisontell rekrytering är den vanligaste formen av 

rekrytering till många ledarpositioner. Att kandidater innehar samma eller liknande position 

som positionen man önskar fylla. DeVaro et al. (2019) spekulerar att detta beror på att man har 

större kännedom om dessa kandidater och att de generellt visar på större erfarenheter och 

resultat än kandidater på lägre nivåer. Deras forskning grundar sig på empirisk data från det 

finska näringslivet och därför svår att generalisera. Forskarna Buckman, Johnson och Alexander 

(2018) skriver om hur det ser ut inom skolan, vilket på många sätt liknar akademin. Då de i sin 

artikel undersökt hur befordran från lärare till administrationen ser ut utifrån intern- och 

externrekrytering med data från USA, genom insamlad data om personliga egenskaper från en 
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delstat. I artikeln dras slutsatsen att interna kandidater har större möjligheter att avancera inom 

skolan än externa kandidater. Detta visar att intern- och externrekrytering även används inom 

akademin. 

 

2.2 Forskning på prefektens roll i akademin 
Akademiska organisationer som högskolor och universitet är en miljö som varit objekt för 

åtskilliga studier från olika delar av världen. Det är en miljö som huserar många olika lokala 

variationer och som därmed även är en rik källa för många olika forskningsinriktningar och 

teoretiska ramverk. Vi presenterar här två primära aspekter av tidigare forskning, prefektens roll 

som chef samt förväntat kapital. Båda aspekter berör denna studies teoretiska ramverk i form av 

Bourdieus fält och kapital som presenteras i nästa kapitel. Den forskning som presenteras här 

har främst ägt rum i USA och Kanada. 

 

Prefektens position är enligt Armstrong och Woloshyn (2017) i praktisk bemärkelse en form av 

chef som befinner sig i mittpunkten mellan fakultet och administration. De är därmed positionen 

vilken genom olika åsikter och beslut fattas och presenteras. Prefektens specifika 

ansvarsområden varierar mellan olika universitet men inkluderar inte sällan läroplaner, 

budgetar, anställningsbeslut och befordringar (Berdrow, 2010, s. 500). Och samtidigt som det 

gjorts framsteg i förståelsen av prefektens roll i akademiska organisationer finns det även luckor 

i forskningen som gjorts. Iris Berdrow (2010) lyfter till exempel fram att det inte gjorts mycket 

forskning från individens perspektiv och Armstrong och Woloshyn (2017) menar att mycket av 

den forskning som har gjorts har varit i amerikansk kontext, vilket innebär att den inte ger en 

komplett bild av hur prefektens roll fungerar. 

 

För att förklara prefektens roll i dess olika beståndsdelar är det viktigt att även förstå vilka 

komponenter individen för med sig i rollen som prefekt och vilka utmaningar prefekter kommer 

att möta. Ron Adner och Constance Helfat (2003) presenterar vad de kallar för“Dynamic 

Managerial Capabilities”, eller dynamiskt ledarskap i lös översättning, som sedan delas in i tre 

beståndsdelar. Den första är vad de kallar ”Managerial Human Capital”, de inlärda färdigheter, 

träning och kunskap som personer för med sig in i en roll. Den andra är ”Managerial Social 

Capital”, sociala relationer och nätverk. Och den tredje beståndsdelen är ”Managerial 

Cognition” som består av de mentala modellerna som utgör den grund som beslut baseras på. 
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Dessa tre beståndsdelar återfinns enligt Berdrow (2010) i prefekten. Tillsammans formar de 

nämligen prefektens möjligheter att agera i dennes roll på ett effektivt sätt. 

 

Betty Ann Blocks (2014) artikel om förändringsarbete i ett universitet i USA visar vidare vikten 

av Dynamic Managerial Capabilities och olika former av kapital personer som innehar rollen 

som prefekt förväntas inneha. Förändringsarbete i akademisk miljö har enligt Block (2014) 

blivit mycket mer komplicerat på grund av att gränserna mellan universitet, stat och ekonomi 

blivit mer otydliga. Block visar vidare hur prefektens roll har vuxit till att bli mer svårgripbara. 

Istället behöver prefekter och övriga medlemmar i universitetets fakultet arbeta med 

marknadsföring av deras program, möta satta mål, finna finansiärer och möta krav från politiskt 

håll (Block, 2014). Detta visar hur svårgreppat rollen som prefekt kan vara och vilka skillnader 

det kan finnas mellan olika universitet. 

 

Målet med Berdrows forskning var dels att förstå rollen som prefekter innehar samt att förbättra 

dennes effektivitet vid det universitetet (Berdrow, 2010). Genom Berdrows forskning skapades 

en modell för att kunna studera och förbättra prefektens roll vid universitetet. Första steget i 

studien var att inkludera prefekterna från första början för att därefter i andra steget få en 

förståelse i deras vardag och vilka krav som finns på dem. Nästa del i Berdrows studie var att få 

in perspektiv från de som verkade kring prefekter för att få ett bredare perspektiv på prefektens 

roll i universitetet. Dessa två steg utgjorde en utforskande fas som sedan ledde in i fas två, 

reflektion, fas tre, förfining och till sist fas fyra, utveckling. Studien är baserad på strukturerade 

intervjuer med 21 prefekter vid Berdrows universitet. 

 

Ur Berdrows (2010) resultat ser vi sex huvudkategorier varav fyra var av ledningskaraktär. De 

övriga två anser Berdrow vara exempel på ledarskap i förändringsarbete. Detta, menar 

Berdrow,  visar att man måste ta hänsyn till både vad rollen som prefekt är, rollen som ledare 

och vägledare, rollen som effektiv chef och vad rollen gör.  I ledningsrollen var prefekten 

ansvarig för fakultetens och studenternas utveckling, kommunikation, representation, 

administration samt det operativa arbetet. I förändringsarbetet var prefekter katalysatorer och 

miljöförbättrare. Exempel på fakultetens utveckling inkluderade anställningar, kurshantering, 

mentorskap och stöd för lärande och forskning. I studenters utveckling var prefekter ansvariga 

för att vara en medlare mellan studenter, läroplanen, fakulteten och administrationen. 

Kommunikation och representation var gränsöverskridande mellan fakultet och administration. 

Och inom ramen för det operativa och det administrativa var prefekten verksam som chef och 
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därmed ansvarig för frågor som budget, planeringar och anställningar. Där de fyra första 

områdena var tydligt definierade var området för miljöförbättring enligt Berdrow svårt att 

greppa och bristfälligt i dess formella krav samtidigt som det var tydligt när det inte hanterades 

väl. Det sjätte ansvarsområdet, att vara en katalysator för innovation, ansågs vara mer av en 

aspiration än något som det arbetades aktivt med. En del av innovationsarbetet var att leda 

institutionens utveckling i skapandet av nya läroplaner och deltagandet av nya initiativ 

(Berdrow, 2010). Berdrow menar att modellen som togs fram inte endast tjänar ett beskrivande 

syfte, utan även ett diagnostiserande syfte. Den belyser därmed vilka områden som institutionen 

kan behöva förbättring på. Slutsatsen av forskningen visar att prefekter behöver 

övergångsperioder både när de går in och ut ur rollen.  

 

Utmaningarna presenterade av Berdrow återspeglas även i Armstrong och Woloshyns (2017) 

forskning som fokuserade på 10 prefekters upplevda erfarenheter genom en kvalitativ metod. 

Genom deras studie identifierade de tre utmaningsområden som prefekter kan möta; 

hanteringen av position, människor/anställda och jaget (Armstrong & Woloshyn 2017). 

Utmaningen kring positionen inkluderade kvantiteten och mångfalden i deras ansvarsområden 

och bristen på träning, makt och kontroll. En av deras informanter förtäljde att innan denne blev 

prefekt hade hen möjligheten att arbeta i sin egen takt och att arbetet kunde bli fullgjort. I 

hanteringen av människor och anställda ställdes prefekterna i undersökningen mot ett ständigt 

flöde av information från alla som rörde sig i deras institution, från studenter till professorer och 

administratörer. Deras nya position krävde nya sätt att interagera med de personer de tidigare 

kunde vara mer personliga med då de nu behövde hantera nya former av interaktioner såsom 

interpersonella konflikter och resurshantering av olika slag. Det tredje utmaningsområdet 

involverade en form av dualitet där prefekterna fick hantera deras egna jag på ett nytt sätt. De 

fick hantera hur mycket de delade av personliga åsikter, deras egen forskning och samtidigt 

hantera hur allt förändrade deras egna perspektiv på deras arbetsplatser. Genom studien kom 

Armstrong och Woloshyn (2017) fram till slutsatsen att prefektrollen fortsätter att vara en 

komplicerad roll som måste hantera uppgifter som frambringar känslor av tvetydighet, stress 

och andra ansträngningar. 

 

2.3 Det kollegiala systemet 
Det tidigare nämnda kollegiala systemet är ett system som frodas vid svenska universitet och 

högskolor. Relativt lite forskning finns på området i kontrast till hur viktigt det verkar vara för 
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universitetens dagliga verksamhet. Bo Sundqvist, rektor emeritus för Uppsala universitet, skrev 

2010 boken “Svenska universitet” som tar upp vad det kollegiala systemet är. Han beskriver det 

kollegiala systemet som tilltalande för lärare och forskare då det främjar den akademiska 

friheten och ger stark kontroll av den lokala verksamheten till kollegiet. Dock är kollegialitet 

inte något specifikt utan ett samlingsnamn för många akademiska processer. Författaren 

beskriver att detta ofta grundar sig i två uttryck, den främste bland likar (primus inter pares) och 

att granska och lyssna på andra (peer review) (Sundqvist, 2010, s. 42-58).  Han ger också en 

inblick i vilka effekter systemet har i verksamheten. Exempelvis menar Sundqvist att systemet i 

sig kan öka produktiviteten bland kollegiet, vilket innebär att vill man som lärare och forskare 

ha gott anseende bland sina kollegor måste man jobba hårt. Övergripande tillskriver han 

systemet som det mest effektiva sättet att garantera högkvalitativ undervisning och forskning. 

Han menar inte att systemet är felfritt, det är vanligt att personliga brister, såsom 

självupptagenhet, amplifieras. Systemet är också under stor ansträngning i modern tid med 

större studentgrupper och nya ledningsmetoder inom universitetssektorn (Sundqvist, 2010, s. 

42-47). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen kring rekrytering tyder på att forskningen på området grundar sig i 

diskussioner kring ekonomiska incitament som sedan utvecklats till bredare diskussioner kring 

intern- och externrekrytering. Forskning gjord på prefektens roll i universitet visar även att det 

finns stora kunskapsluckor att fylla, både på grund av lokala och regionala skillnader men även 

förståelsen kring rollen från individens perspektiv. Eftersom prefektens roll och syfte varierar 

kraftigt mellan olika lärosäten är det intressant att utveckla rollens situation i kontext av 

Uppsala universitet. 

 

Författare använder begreppen intern- och externrekrytering olika, de flesta syftar på de 

skillnader mellan interna och externa kandidater i en rekrytering, där processerna inte varit helt 

slutna från varandra. Det gör att det är svårt att avgöra hur bra det stämmer in i sådana 

situationer men betyder också att det finns en kunskapslucka på området då ingen forskning 

gjorts mot den definitionen, dock ämnar denna studie inte att undersöka det. Moser (2005) har 

skrivit en av få artiklar på området som aktivt diskuterar vad som händer efter rekryteringen, 

han nämner även detta i sin artikel “...researchers should direct the focus of recruitment sources 

research toward prehire outcomes” (Moser, 2005, s. 188) vilket leder till att det råder bristande 
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kunskap om hur ämnet påverkar organisationen efter själva rekryteringen och processen i sin 

helhet. Detta medför problem med att förstå vad de har för långsiktiga effekter på personalen, 

vilket är ytterligare tecken på kunskapsluckan. 

 

I avsnittet om prefektens roll i universitet visar forskningen att det är en mycket svårgreppad 

och nästintill nebulös roll att anta. Det är dels många ansvarsområden man antar samt att det 

inte sällan är bristfällig träning inför tiden som prefekt. Forskningen visar även vikten av 

kapital, både erfarenheter och kompetens men även kapitalet man samlar genom till exempel 

nätverkande. Med detta som bakgrund får vi därmed en god plattform att bygga denna 

undersökning på, både eftersom vi lyfter fram ett svenskt perspektiv men att vi även bygger 

vidare på den forskning som finns på prefekter som individer. 

 

Forskningen kring rekrytering som vi lyft fram i detta kapitel visar avslutningsvis vilken 

forskning som saknas på området och hur denna studie hjälpa till att fylla kunskapsluckan. Vi 

ser för det första inget individuellt perspektiv, utan de flesta studier är kvantitativa. För det 

andra görs inga kopplingar mellan rekryteringsprocesser och organisationskultur, vilket gör det 

svårt att se hur dessa kan höra ihop. Vidare har man inte studerat hur rekryteringsprocesser 

påverkar medarbetarna på arbetsplatsen och vilka attityder till ledningsroller processerna skapar. 

Det hade även varit intressant med tidigare forskning om hur intern- och externrekrytering 

påverkar förväntat kapital hos ledningskandidater men har inte funnit någon tidigare forskning 

på det området. Inte heller finns det forskning om hur organisationskultur och rekryteringsform 

påverkar varandra. Avslutningsvis ser vi också en brist på forskning kring hur intern- och 

externrekrytering fungerar inom universitetsvärlden och rekryteringsprocessers samverkan med 

det kollegiala systemet. 
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3. Teori 
Detta kapitel presenterar och redogör för det teoretiska ramverk utifrån vilken denna studie både 

emanerar ur och kommer att analyseras utifrån. Vi kommer här presentera Bourdieus teorier om 

kapital och fält. Valet av dessa teorier görs för att kunna sätta data från studiens insamlade 

material i en kontext och göra den mer förståelig och hanterbar i en diskussion. Bourdieus 

kulturella kapital visar vilka egenskaper som värderas och förordas inom Uppsala universitet 

och utgör en del av universitetets kollegiala kultur. Vidare visar Bourdieus fältteori att Uppsala 

universitet utgör ett egenartat fält som gör det en intressant organisation att studera.  De passar 

för denna studie då de har stor acceptans inom samhällsvetenskapen och passar till denna typ av 

analys. Det är också intressant då studier på området inte gjorts med avstamp i Bourdieu. 

Bourdieus fältteori och kapitalteori är bland de mest citerade teorierna inom sociologin vilket 

visar på att de är robusta verktyg. Andra teorier skulle kunna användas men för denna 

undersökning används Bourdieu. Att använda fältteori och kapitalteori begränsar dock studien 

till vad dessa teorier klarar av och kan förklara vilket betyder att man missar de perspektiv som 

andra hade kunnat ge. Dock är det bättre att fokusera på ett mindre antal teorier för att tydligt 

fokusera studien. Det är möjligt att använda studiens resultat och titta på det med andra teoriers 

perspektiv men metodvalet är anpassat delvis efter det teoretiska ramverket.  

  

3.1 Kapital 
Kulturellt kapital, som i denna studie hädanefter hänvisas som kapital, i Bourdieus teoretiska 

ramverk hänvisar till olika symboliska element vi finner i det sociala livet (Bourdieu, 1977, s. 

183-184; 1986, s. 243f). Dessa inkluderar men är inte begränsat till erfarenheter, smak, kläder, 

ackrediteringar, utbildning och sociala nätverk. En persons kapital blir därefter den valuta 

genom vilka andra människor tar ställning till den som blir granskad, det påverkar hur mycket 

inflytande personer har samt var personen hamnar i den sociala hierarkin. Enligt Bourdieu är 

detta även en form av dominans då personer med korrekt kapital, det vill säga högre upp i den 

sociala hierarkin, även påverkar vad som anses vara korrekt. Kapital kan även delas in i tre olika 

former, förkroppsligat kapital, objektifierat kapital och institutionaliserat kapital (Bourdieu, 

1986, s. 243f). Exempel på förkroppsligat kapital är en persons dialekt och hur en person pratar. 

Objektifierat kapital finner vi i ägodelar och fysiska representationer av personens smak och 

därmed kapital. Institutionaliserat kapital (1986, s.247f) finner vi i individers ackrediteringar 

såsom akademiska examina och representerar kompetens och auktoritet i det specifika ämnet. I 

kontexten av denna studie är exempel på kapital den erfarenhet en person har samlat in under 
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dess arbetsliv, akademiska ackrediteringar och examina, vilka sociala kontakter en person 

besitter och vilka arbetstitlar en person har varit verksam under. Detta innebär att kapital är till 

viss mån kvantifierbart eftersom personer enkelt kan se vilka akademiska ackrediteringar och 

tidigare yrkestitlar en person för med sig (1986, s. 248).  

 

3.2 Fält 
Bourdieu (1997, s. 98) beskriver fält som “ett universum där producenternas utmärkande 

kännetecken bestäms av deras position i produktionsförhållandena, av den plats de innehar i ett 

visst rum av objektiva relationer”. Förenklat menar Bourdieu att alla individer befinner sig i 

olika spelrum som består av olika förhållanden och relationer till kapital. Fält uppkommer enligt 

Bourdieu (1990, s. 67) inte på något naturligt sätt utan består alltid av sociala konstruktioner, 

han liknar det med hur en spelplan (exempelvis brädspel) är en social konstruktion som endast 

fungerar i en kontext där alla är överens om hur spelets regler fungerar. Han drar analogin 

vidare med följande: för att bli en del av ett fält måste du ingå ett kvasikontrakt att du kommer 

följa fältets regler, dock i sociala fält där man enligt Bourdieu går med utan vilja, man föds in i 

dem eller går med omedveten om att man gjort det (Bourdieu, 1990, s. 67). Varje fält har en 

relation till olika specifika kapital, och att det genom detta uppstår villkor genom vilka dessa 

kan omvandlas (Bourdieu, 1997, 132f). Fält har inte bara en relation till ett specifikt kapital men 

utan detta fält kan det inte finnas en mening i ett kapital (Bourdieu, 1990, s. 123f). Samhällets 

användning av papper som ekonomiskt kapital existerar endast och har endast mening i 

samhällets ekonomiska fält, utan fältet, blir systemet med dessa papper värdelösa. Varje enskilt 

fält har också enskilda specifika kapital med särskilda drag (Bourdieu, 1997, s. 131).  

 

I ett fält kommer aktörer i fältet stå i relation till varandra, exempelvis en professor som innehar 

ett hög intellektuellt kapital som har en relation med andra i rummet eller fältet som innehar 

intellektuellt kapital. Position av en individ i ett fält är det som bestämmer dess egenskaper. I 

sin tur står dessa fält i relation till varandra med starka eller mindre starka samband. En person 

med högt ekonomiskt kapital kan enkelt få högt kapital i konstfältet men inte lika så i 

sportfältet. Bourdieu förklarar att det finns många olika fält och att dessa ofta har dessa 

specifika egenskaper till det fältet men att det finns vissa generella lagar, exempelvis att det i 

alla fält finns en kamp, varav det finns de som dominerar i fältet och vill skydda sina intressen i 

rummet (Bourdieu, 1997, s.131-138). 
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4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för hur studien genomförts. Vi inleder med att presentera vårt 

metodval och hur vi har analyserat insamlad data. Därefter förklarar vi vårt urval av 

informanter, varför vi valt dessa, hur intervjuerna har gått till och med vilket underlag. Till sist 

redovisar vi våra etiska övervägningar och avgränsningar. 

  

4.1 Val av metod 
Utifrån denna studies syfte har en kvalitativ metod valts i form av semistrukturerade intervjuer 

samt riktad och konventionell innehållsanalys. Syftet med en kvalitativ intervju är att närmare 

undersöka hur den som intervjuas upplever världen och låta den med egna ord och perspektiv 

beskriva den (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41ff). Därför valde vi att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuguide som låter informanter svara utifrån deras upplevelser och 

perspektiv. Semistrukturerade intervjuer har gett möjlighet att styra intervjuerna på ett sätt som 

annars inte varit möjligt för att få användbart material. Hade strukturerade intervjuer hållits i 

dess ställe hade det varit svårt att följa intervjupersonernas resonemang med följdfrågor. 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att de kan bli för spretiga och att man inte hinner 

med alla frågor man vill ställa i intervjun men vi ser det som överkomligt med bra planering. 

Genom att undersöka ett antal personers individuella upplevelser kan vi nå en djupare förståelse 

än om vi till exempelvis använt en kvantitativ metod för att samla in data. Kvantitativ metod 

hade möjligen kunnat ge mer konkreta svar som på ett enklare sätt kan generaliseras men 

fördelen med en kvalitativ metod som denna är att den passar väl till de kunskapsluckor vi 

önskar fylla. Eftersom vi är intresserade av upplevelser och attityder som är mycket svåra att 

finna svar på är det lämpligt att utnyttja kvalitativa intervjuers förmåga att synliggöra dessa. 

Detta är i kontrast till de metoder tidigare forskning använt sig av men utgår ifrån vad som 

krävs för att fylla kunskapsluckorna. Vår intervjuguide har anpassade frågor till de olika 

intervjupersonernas grupperingar för att de ska kunna svara på relevanta frågor för deras grupp. 

Själva frågorna är utformade efter vårt teoretiska ramverk och dess relevans till 

frågeställningarna. Då det är en semistrukturerad intervjuguide ska den agera som en guide och 

frågorna har i någon mån anpassats efter intervjuerna både innan och under. Frågor har 

tillkommit och tagits bort mellan intervjuer för att fylla kunskapsluckor.  

 

Riktad innehållsanalys är ett analytiskt verktyg som används för att vidareutveckla en sedan 

tidigare befintlig teori. En viktig aspekt av detta verktyg är att studier kan ha specifika teorier i 
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åtanke från studiens begynnelse, och är därmed även en deduktiv analysmetod. Riktad 

innehållsanalys ger möjligheten att förutse vilka variabler som kan vara av extra intresse samt 

relationen mellan dem, vilket vi har använt oss av redan i den initiala kodningen av pilotstudien 

(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1281). Vi har även använt oss av konventionell innehållsanalys för 

att bredda vårt perspektiv och öppna upp för det oväntade i studien (Hsieh & Shannon, 2005, s. 

1279). Vår innehållsanalys och senare tematiseringen av transkriberingen utgår från Bourdieus 

kulturella kapital- och fältteori. Dessa teorier har även delvis legat till grund för utformningen 

av intervjuguiden. Exempel på en sådan fråga är “Vilka egenskaper har en bra prefekt?” som 

kan kopplas till just Bourdieus teori om kulturellt kapital. Detta teoretiska ramverk har även 

använts för att rikta in analysen av transkriberingen vilket är exempel på hur riktad 

innehållsanalys används. 

 

Under transkribering av intervjuer använde vi oss av en metod där vi återgett vad som sades 

under intervjun exakt såsom det sades men vi har däremot inte inkluderat alla utfyllnadsord som 

“äh” och “hmm” som dykt upp under intervjun. Kvale och Brinkmann (2014, s. 224-227) 

skriver att man bör vara försiktig med hur noggrant man transkriberar då det kan uppstå 

reliabilitet- och validitetsproblem eftersom det uppstår en redigering med vad som anses 

relevant. Då vår undersökning analyserar underliggande meningar och inte språket i sig kan 

man anse att det inte påverkar analysen att ta bort utfyllnadsord. Det är därmed en metod där vi 

beskriver vad som sades, vilken information som förmedlades och inte hur det förmedlades i 

första hand. Dock har hänsyn tagits till informanternas anonymitet och vissa meningar som varit 

omöjliga att anonymisera och inte ansetts säga något relevant har tagits bort helt i 

transkriberingsprocessen, oftast har detta kommenterats i materialet.  

 

Detta metodval innebär ett antal begränsningar, exempelvis då ett mindre antal personer 

kommer utgöra underlaget så kan många perspektiv och aspekter förloras, däremot kan 

kvalitativa intervjuer gå djupare och passar bättre till studiens frågeställningar och syfte. 

  

4.2 Val av organisation och intervjupersoner 
Uppsala universitet är en organisation som vi menar har två parallella organisationsformer, den 

akademiska och förvaltningen, som även använder sig av två olika rekryteringssystem. Dessa 

två rekryteringssystem är vad vi definierar som extern och intern, där extern innebär ett 

rekryteringssystem där alla kvalificerade sökare, såväl externa som interna kandidater, utgör 
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underlaget för rekryteringen. Med internrekrytering menar vi en rekryteringsprocess där 

gruppen potentiella kandidater är mer begränsad och i detta fall endast utgörs av interna 

medarbetare. Prefekter är exempel på en ledningsbefattning som rekryteras via ett internt 

rekryteringssystem. Det finns andra befattningar inom universitetet som har interna 

rekryteringssystem men många företag väljer också av policyskäl att ha interna rekryteringar. 

Detta till skillnad från avdelningschef på universitetets förvaltning som vi definierar som en 

öppen rekryteringsprocess. Dessa rekryteringsprocesser är styrda genom lagar eller 

styrdokument, vilket innebär att medarbetare och chefer inte kan ändra processerna markant.  

 

Att vi väljer Uppsala universitet som underlag är delvis ett bekvämlighetsurval då vi känner till 

Uppsala universitet och de personer som arbetar där kan vara mer bemötande då det är 

inhemska studenter som utför undersökningen. Det finns därmed praktiska skäl till vårt urval 

samt att vi på grund av undersökningens begränsningar vill fokusera på en enda miljö (Ahrne et 

al., 2015, s. 22). Uppsala universitet utgör också ett övergripande fält som vi är särskilt 

intresserade av, Baserat på att Uppsala universitet är en socialt konstruerad samhällsinstitution 

(Bourdieu, 1990, s. 67). Alternativet hade kunnat vara att antingen jämföra flera universitet och 

högskolor med varandra eller olika organisationsformer. Studien hade även kunnat fokusera på 

ett annat enstaka universitet men vi hade förlorat de aspekter som beskrevs ovan. Det är 

fortfarande högst relevant som forskningsföremål och det går inte att, utan närmare 

undersökning, veta om det finns skillnader mellan landets universitet och högskolor som hade 

kunnat utgöra ett underlag för en bredare studie. Det faktiska urvalet är större än bara Uppsala 

universitet då utgångspunkterna är samma som många andra universitet och högskolor. 

Anledningen till varför vi inte använder oss av exempelvis snöbollsurval som Ahrne (2015, s. 

41) beskriver i sin bok är för att undvika ett snävt urval av intervjupersoner som är för likt, 

istället ämnar vi ha ett strategiskt urval, även kallat målstyrt urval, som representerar olika 

yrkesgrupper och roller (Bryman, 2018, s. 497). Populationen som finns tillgänglig är i stort alla 

situationer med någon form av rekrytering till ledningsbefattningar. Urvalsprocessen utgick 

främst från vår egen kunskap om universitetets struktur och rekryteringsprocesser till 

ledningsbefattningar både på institutionerna och inom universitetsförvaltningen.  

 

Gällande intervjupersoner så kan dessa delas upp i fyra grupper; prefekter, chefer vid 

förvaltningen och deras respektive medarbetare. Dessa har vi valt för att prefekter mot chefer 

vid förvaltningen ska kunna jämföra och deras medarbetare valdes för att kunna säga något om 
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dessa rekryteringsprocesser. Den totala populationen som var tillgänglig vid Uppsala universitet 

var då samtliga prefekter och avdelningschefer samt deras medarbetare.  

 

Totalt består det empiriska materialet av 10 intervjuer gjorda med 3 prefekter, 3 

avdelningschefer, 2 administratörer, 1 lektor och 1 medarbetare på förvaltningen. I urvalet av 

medarbetare valde vi att lägga mer fokus på den akademiska sidan då det där finns flera 

personalkategorier som data kunde inhämtas från. De specifika personer som valdes på den 

akademiska sidan selekterades ifrån liknande institutioner i storlek och de medarbetare på den 

akademiska sidan, hör till dessa institutioner. Av medarbetarna valde vi specifikt personer som 

jobbar nära prefekten. Inom förvaltningen valdes avdelningscheferna utifrån tre större 

avdelningar med olika karaktär. Delvis sorterades vissa personer bort om deras åldrar och 

bakgrunder var för lika.  

 

Antalet intervjupersoner valdes utifrån vilka tidsbegränsningar denna studie hade, från början 

var planen att intervjua 11-12 personer för att få jämnare fördelning mellan grupperna men på 

grund av Covid-19-pandemin som pågick under studiens gång var det inte möjligt att få tag på 

tillräckligt folk. De 10 intervjuer som har gjorts utgör ett bra underlag för studien och även om 

vissa perspektiv kan missas på grund av detta, bör det inte påverka resultatet i någon längre 

utsträckning. Då vi valde att skära ner på antalet personer till 10 valde vi noga vilka kategorier 

som var viktigast att få material från. 

 

4.3 Intervjusituationerna 
Totalt har 10 intervjuer hållits varav 8 var över det digitala mötesverktyget Zoom och 2 var 

fysiska möten. Anledningen att 8 intervjuer hölls digitalt var pandemin av Covid-19 som 

påverkat möjligheterna att träffas fysiskt. Att hålla intervjuer via Zoom sågs som ett bra 

alternativ för att kunna samla in empiriskt material. Av de 2 fysiska mötena var ett på personens 

egna kontor och den andra i ett allmänt sammanträdesrum på arbetsplatsen. Det digitala 

verktyget Zoom fungerade bra och valdes då det används av alla på Uppsala universitet under 

Covid-19-krisen. Medan det fanns vissa problem med ljudkvalitet och vissa digitala störningar 

skadade inte det insamlingen av materialet. Alla deltagare deltog med webbkamera och 

inspelning skedde med både bild och ljud varav endast ljud sparades efteråt för transkribering. 

Av de 8 som valde att delta via Zoom var det vissa som arbetade hemifrån och andra som deltog 

från sina kontor på universitetet. Vidare belägg för att använda Zoom som alternativ till 
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intervjuer i fysisk miljö ser vi i Lo Iacono, Symonds och Browns (2016) artikel om pålitliga 

alternativ via röst- och videosamtal. 

 

4.4 Kodning 
Efter transkriberingen av insamlat material kodade vi transkriberingarna utifrån ett 

kodningsschema som utvecklats utifrån det teoretiska ramverket samt studiens syfte och 

frågeställningar. Vi inledde kodningsarbetet med en öppen genomläsning för att få en bred bild 

av vad som sades under intervjun. Därefter fortsatte vi med en generell kodning för att få en 

överblick på vilka teman som berördes. Specifikt identifierades latenta koder genom den 

deduktiva ansatsen (David & Sutton, 2016, s. 274). Efter det gjordes en andra genomläsning då 

vi använde oss av fyra huvudteman som uppfattats i den första läsningen, dessa fick var sin färg. 

Detta sätt att koda är i stort sett hur Hsieh och Shannon (2005, s. 1281ff) beskriver hur kodning 

sker vid användning av riktad innehållsanalys. Vår kodning och tematisering av 

transkriberingen har inte haft som mål att identifiera statiska koder eller teman, utan fungerar 

som hjälpmedel att identifiera vad som kan kopplas till vårt teoretiska ramverk. I vår kodning 

har vi valt att färgkoda hela meningar och stycken för att belysa vilket sammanhang som 

kodningen befinner sig i snarare än ord som sticker ut lite mer. Det är även ett exempel på hur 

kvalitativ kodning kan se ut gentemot kvantitativ som kan fokusera mer på specifika uttryck och 

ord (Bryman, 2018, s. 61f). Totalt användes 4 huvudteman för kodningen (tabell 1) och dessa 

hade sedan interna kategoriseringar för att förtydliga vad som menades, som i 

transkriberingarna kodades i olika nyanser av huvudtemats färgkod. 

 
Tabell 1: Översikt över kodning 
Kodning: Institution Förvaltning 

Kapital och fält 
“Nej, jag är inte professor du vet, så 
egentligen så kan man ju då ifrågasätta om 
det har varit ett hinder för mig i rollen 
som prefekt.” 

“Det som är en statuspryl på 
universitetet, även inom 
förvaltningen, [...]” 

Rekrytering 
Intern - Extern 

“Och det var ju en väldigt ambitiös process 
men massor intervjuer,” “Och då samlas vi, börjar med att vi 

samlas och skissar på en annons.” 

Kultur “Man brukade förr säga att det här är 
någon slags värnplikt.” 

“Mm, kulturen är att verksamheten 
först. Utbildning och forskning först.” 
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Attityder “[...] fler som förväntar sig av en prefekt 
att man ska vara väldigt tydlig [...]” 

“Jag vet att det pratas om när det 
pratas om rektor och så där att det 
vore, till exempel sånt har man ju 
hört.” 

 

4.5 Etiska överväganden 
Innan samtliga intervjuer, både i det inledande mejlet och innan inspelningen började 

informerades informanten om de grundläggande rättigheterna informanten har som subjekt för 

en undersökning. Vi utgick ifrån vetenskapsrådets fyra riktlinjer kring forskningsetik, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som beskrivs i 

rapporten “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna var införstådda i deras rättigheter och gav medgivande 

att börja intervjun innan inspelningen startades. En annan viktig princip att förhålla sig till är 

informanternas konfidentialitet, man bör i den mån det är möjligt skydda informanten genom 

anonymisering i transkribering och rapportering. Det är dock inte alltid det går eller är bra att 

göra det fullständigt då det kan förloras viktiga aspekter av forskningen (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 109f). Ett exempel på hur vi anonymiserade i vår transkribering är:  

“[...] anställd som lektor på (högskola) och där var jag i 16 år.” 

I denna mening är högskolans namn anonymiserat men inte hur länge informanten jobbade där, 

detta för att det är av mindre vikt vilken högskola det var men betydelsefullt hur länge hen 

arbetade på högskolan och hur länge hen var lektor.   
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från det empiriska materialet att presenteras och analyseras. 

Kapitlet är uppdelat mellan förvaltningen, som representerar externrekrytering, och akademin, 

som representerar internrekrytering. Dessa är i sig uppdelade där vi redogör för hur dessa 

processer fungerar, påverkar och påverkas av organisationskulturen, vilket kapital ledaren måste 

ha utifrån vilken rekryteringsprocess den genomgått och vilka attityder som riktas mot 

ledarrollen. Förvaltningen och akademin sammanfattas var för sig.  

 

5.1 Förvaltning 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet från studien som hanterar Uppsala universitets 

förvaltning. Avsnittet inleds med en presentation av rekryteringsprocessen till chefer för att 

sedan presentera hur processen påverkar eller påverkas av den interna kulturen. Därefter 

presenterar vi önskat kapital i chefsrollen och till sist attityder vi ser inom förvaltningen.  

 

5.1.1 Rekryteringsprocessen till chefer 

I sin helhet är Uppsala universitet en statlig myndighet, vilket är viktigt att veta då det påverkar 

hur den centrala förvaltningen kan utföra sina rekryteringar då de måste förhålla sig till 

myndighetsregler. Som myndigheter är dock universitet och högskolor speciella då det finns 

undantag för dessa regler för den akademiska sidan av verksamheten. Vi ser dock ur det 

empiriska materialet att även om dessa rekryteringar i stort är mycket lika finns det små 

skillnader i exempelvis hur stort inflytande medarbetarna på de olika avdelningarna har. 

 

Rektor, som är myndighetschef, är chef för förvaltningens högsta chef, som är 

universitetsdirektören. Förvaltningen är uppdelad i ett antal större och mindre avdelningar som 

alla har varsin avdelningschef. Dessa avdelningar har ibland egna indelningar som heter enheter 

med egna enhetschefer. Det empiriska underlaget bygger på intervjuer med avdelningschefer 

och medarbetare på enhetsnivå. När en avdelningschef eller en enhetschef ska rekryteras måste 

dessa tjänster utlysas öppet en viss period för att alla ska kunna söka, dessa kommer med krav 

och önskemål om meriter. Sedan sker en urvalsprocess, intervjuer och till slut väljs en kandidat 

som erbjuds tjänsten. 
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“För först så ska du få in alla ansökningar, sedan måste du se till att ganska omsorgsfullt gå igenom dem, 

vilka som kan kallas till intervju, sen ska du få in några stycken på intervju och bearbeta igen selektera 

fram ytterligare, vilka ska vi gå vidare med och sedan ska de in på en andra intervju. Så det, sen kanske 

det ligger lite semester emellan och sedan är det någon som inte kan som måste va med. Ni vet, precis det 

där, hade det bara varit effektiv tid hade det kunnat gå mycket fortare men i allmänhet är det lite svårt med 

almanackor. Och sedan får man inte glömma bort det här med att grundligt granska CV:n i slutet också 

och att man gör en god referenstagning, det tar ju också tid.” - Avdelningschef 2 

I excerptet ovan beskriver avdelningschefen rekryteringsprocessen som en mycket noga och 

långsam och grundlig process. De övriga intervjupersonerna från förvaltningen talar också om 

denna noggranna process, detta antyder att man tar processen på stort allvar vilket kan kopplas 

till att man tar sin administrativa roll seriöst och följer reglerna som finns. Processen kan också 

upplevas som mer jobbig än den behöver göra för att man även måste administrera 

rekryteringen, mejl, granskning, schemalägga intervjuer, ha intervjuer etc, i effektiv tid tar det 

inte så länge men i realtid kan det ta 1-2 månader. De som rekryterar lägger stor vikt vid vilka 

meriter och skallkrav de sökande har, samtliga intervjuer från förvaltningen tar upp detta på ett 

eller annat sätt, särskilt nämns påverkan av examen och vilken grad den ska vara. 

 

I rekryteringsprocessen på förvaltningen kan kandidater internt från universitetet fortfarande 

söka och det upplevs att det finns vissa skillnader mellan dessa typer av kandidater, alltså 

externa och interna kandidater i en extern process. 

 

“Det är ganska svårt, interna vet man vad det är för problem med, man vet vad folk har för rykte, man vet 

deras goda sidor och man vet deras dåliga sidor. Dom externa vet man inte, man vet det man får från en 

referensintervju men det som kan vara problematiskt med externa är att de inte kan universitetet.” - 

Avdelningsschef 3 

Det är starka kontraster mellan interna och externa kandidater, däremot menar inte 

Avdelningschef 3 eller de andra som tar upp detta att interna är bättre än externa eller skulle 

vara bättre medarbetare utan snarare att det finns mer information kring de interna. Dock lyfts 

en möjlig förklaring till varför det ändå är rätt många på förvaltningen som kommer internt från 

universitetet på något sätt. I slutet lyfter avdelningschefen att det är en nackdel för externt 

sökande att de inte kan universitetet. Samtliga intervjupersoner från förvaltningen lyfter att 

kännedom om universitetet är en fördel att ha och att det ibland därför kan ge en orättvis fördel 

till interna kandidater. 
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5.1.2 Rekryteringsprocesser möter förvaltningens kollegialitet 

Uppsala universitets förvaltning har en organisationskultur som är präglad av två olika 

rekryteringssystem, det kollegiala systemet som finns i universitetets kärnverksamhet och det 

externa, mer regelstyrda som återfinns i andra svenska myndigheter. När dessa två möts i 

förvaltningens rekrytering skapar det ett amalgam av två olika system i en organisationskultur. 

Vi kommer här presentera och analysera effekten av denna kombination. 

 

5.1.2.1 ”En egen liten värld” 

Som vi beskrev i föregående avsnitt har medarbetare på förvaltningen en hög grad av 

medbestämmande där de i varierande grad får vara med i rekryteringsprocessen. Detta menar vi 

är en kulturell egenskap som vuxit fram ur mötet mellan universitetet som myndighet och det 

kollegiala systemet som utmärker den akademiska organisationen. Den kollegialt betonade 

rekryteringsprocessen kan variera mellan olika avdelningar och enheter beroende på dess 

storlek, där mindre enheter kan inkludera en större andel av medarbetarna i hela processen. 

Detta ser vi som ett resultat av den nära relationen mellan den akademiska kärnverksamheten 

och förvaltningen. Ett exempel av detta finner vi nedan: 

”Vi förankrar ju väldigt noga liksom, det ska va någon som folk trivs med. Vi tänker på att en grupp ska få 

en chef som de vill ha. Vi skulle aldrig anställa en chef som inte gruppen vill ha. Det blir inget bra. Och 

det är ju på något sätt också en sorts kollegial, det är inte konflikträdsla, utan jag tror det är någonting som 

har smittat av sig i universitetsvärlden.” - Avdelningschef 3 

Avdelningschef 3 lyfter fram flera aspekter som är viktiga att lyfta fram. Inledningsvis beskriver 

chefen hur rekryteringsprocesser på förvaltningen skiljer sig från andra verksamheter; i det här 

fallet näringslivet. På avdelningen där avdelningschefen arbetar är målet att så många som 

möjligt av dess anställda ska få någon form av representation när nya chefer ska bli anställda. 

Chefsrekryteringen är förankrad i gruppen och vikten av att chefen passar med resten av 

gruppen lyfts fram i kontrast till hur avdelningschefen menar att det kan gå till i andra 

organisationer. Medarbetarnas roll i rekryteringsprocessen lyfts därefter fram som en effekt av 

den nära relationen med universitetsvärlden. Detta menar vi är ett tydligt exempel på hur 

rekryteringsprocesser påverkar och påverkas av den interna kulturen på förvaltningen. Vidare 

ser vi ett perspektiv från en medarbetare på förvaltningen: 

”Jag får för mig att vi kanske har ganska stort inflytande som medarbetare på vår lilla enhet jämfört med 

större avdelningar på förvaltningen, kan ju inte ens vara på X avdelning, kan inte enskilda medarbetare, vi 

är så få så att alla kan vara med.” - Medarbetare förvaltning  
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Inflytandet som medarbetaren beskriver är ett resultat av förvaltningens variation av det 

kollegiala systemet där gruppen deltar i att välja vilka som passar i gruppen och vilka som är 

lämpliga att leda dem. Hur mycket inflytande varje anställd kan ha varierar, men utifrån 

medarbetarens beskrivning ser vi att mindre enheter har möjligheten att inkludera samtliga 

medarbetare i rekryteringsprocessen av deras chefer. Som en avdelningschef beskriver 

förvaltningen är organisationen ”en egen liten värld” där saker och ting fungerar på ett eget sätt. 

 

5.1.2.2 Från utbildning till yrkesliv 

Vidare ser vi att förvaltningen är en organisation där många av dess anställda är fostrade inom 

Uppsala universitet från utbildning till yrkesliv. Eftersom kunskap och kännedom om hur 

organisationens verksamhet fungerar och är strukturerad till viss del är premierade har personer 

med denna intimitet med universitetet ett övertag över personer som är helt externa även om 

rekryteringsprocessen är extern. En förstärkande faktor är mängden av sökande som kommer 

från universitetet, både från nyexaminerade och personer som vill finna en ny bana i 

universitetet. De som söker sig till förvaltningen, är som en avdelningschef beskriver det, 

väldigt varierande. Vissa söker sig till förvaltningen för att de ser det som ett bra nästa steg i 

deras yrkesliv medan andra enbart söker sig till förvaltningen för att kunna ha en fot kvar på 

universitetet. Vi ser nedan att de som ingår i den första kategorin kan ha ett övertag över mer 

externa personer:  

”Men det tror jag kan vara jobbigt om man kommer utifrån att detta kan vara tecken på någon slags 

tröghet och att allting måste förankras omsorgsfullt och det kollegiala inflytandet, att det blir ostyrigt 

liksom. [...] Så det tror jag är kulturdelen av att det kan vara lite knivigt att komma utifrån.” - 

Avdelningschef 2 

Uppsala universitet beskrivs ofta som en plats där saker och ting sker på sitt sätt där alla som 

kommer in, rektor inkluderad, måste finna sig i att universitetet är en värld i sig. Saker och ting 

rör sig i sin egen takt och det är en trögrörlig organisation med långa processer. En medarbetare 

på en av institutionerna hänvisade till ett känt citat på universitetet: ”Ett rektorsbeslut vid 

Uppsala universitet betraktas i bästa fall som ett intressant inlägg i debatten.” Citatet hänvisar 

till den höga graden av ifrågasättande som finns på institutionerna och skapar en känsla och 

kultur om medbestämmande, kollegialitet. Det kollegiala genomsyrar även delar av 

förvaltningen och skapar och förstärker bilden av “en egen liten värld”. Men trots att 

medarbetare har ett stort inflytande i rekryteringsprocessen kan det vara meriterande att ha ett 

bredare perspektiv. En avdelningschef exemplifierar det här: 
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”[...] jag kan se i avdelningschefsgruppen, de med högst prestige de är de som har varit på Uppsala 

universitet förut. Och sen så går de ut, och så gör de något helt annat, och så kommer de tillbaka. [...] 

Alltså mobiliteten är prestigefyllt.” - Avdelningschef 1 

Excerptet visar en komplexitet i vad som anses tillföra till förvaltningens kultur. Personer som 

har samlat på sig en mångfald av erfarenheter av olika områden ses här som prestigefullt, men 

här lyfter avdelningschefen endast fram de erfarenheter som följer en tidigare tid vid 

universitetet, antingen som doktorand eller på förvaltningen. Detta är dock varierande mellan 

olika avdelningar, där andra avdelningar kan ha en majoritet från andra ställen, vare sig det är 

universitetsvärlden, näringslivet eller det offentliga. En anledning till den komplicerade 

kombinationen finner vi i mängden anställda på förvaltningen som antingen är disputerade eller 

som har en lång erfarenhet av Uppsala universitet. Under en intervju beskriver en medarbetare 

hur alla förutom vår informant var disputerade på dennes avdelning. Eftersom vissa avdelningar 

kan vara nästintill saturerade av inte bara de som kommer från andra delar av universitetet utan 

även av disputerade skapar det en miljö där många har bred erfarenhet av det kollegiala 

systemet i kärnverksamheten. Det är dock viktigt att precis som en avdelningschef lyfter fram 

poängtera att det inte endast rekryteras personer som har tidigare erfarenhet från Uppsala 

universitet.  För även om det kan vara en stor andel av en avdelnings anställda som kommer 

från universitetet är det viktigt för förvaltningen att ta in nya perspektiv med olika erfarenheter 

och bakgrunder. 

 

5.1.3 Chefsrollens förväntade kapital 

Vad som efterfrågas av chefer i fråga om kapital, egenskaper, varierar från tid till annan och 

vilken organisation som rekryterar. En egenskap som lyftes fram väldigt starkt för Uppsala 

universitets förvaltning av både chefer och medarbetare var frågan om disputation. Anledningen 

som lyfts fram varierar dock. Två av de mest framträdande effekterna av att ha disputerat var 

dels att man visat analytisk förmåga på forskarnivå, men även kunskap om fältet. Vi kommer 

även presentera vilka egenskaper som medarbetare på förvaltningen efterfrågar. Eftersom 

medarbetare har en aktiv roll i rekryteringsprocesser av chefer är detta en intressant fråga att gå 

in närmare på. 
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5.1.3.1 Analytiska färdigheter och status 

Under vår studie är disputation en fråga som dykt upp som ett återkommande tema, men inte 

nödvändigtvis vad man har disputerat i. På den akademiska sidan har detta en större vikt, men 

på förvaltningen är det mer en fråga om man har disputerat inte i vad. 

”Det som är en statuspryl på universitetet, även inom förvaltningen, det är ju det som du frågade mig 

inledningsvis, det är om man är disputerad eller inte. Och det är ju för betydelse för, det är av betydelse 

även för administrativa tjänster där man kanske inte har nytta av en doktorsgrad. Till exempel de som 

jobbar på kanslierna som controllers de har ingen som helst nytta av en doktorsgrad. I vad de nu har 

doktorerat i. Eller disputerat i.” - Avdelningschef 1 

Vid frågan om det spelar någon roll vad man har disputerat i, som till exempel ekonomi, biologi 

eller tekoppens historia var svaret att det enbart var en fråga om om. Och som vi ser i 

avdelningschefens svar är detta en genomgående fråga som sträcker sig från medarbetarna till 

chefsnivå och inställningen ter sig vara densamma oavsett. Disputation är ej heller alltid en 

fråga om att visa kompetens i området man är verksam i utan dess funktion är som en 

statussymbol. Avdelningschef 1 använder sig själv som exempel där hen menar att vissa 

avdelningschefer kan välja att disputera endast för att ha genomgått den processen som i vissa 

fall kan liknas vid en övergångsrit. En disputation visar att en person hör hemma vid 

universitetet. Oavsett vilken uppgift personen gör har akademiska ackrediteringar en vikt som 

gör att personer kan känna prestige och legitimitet när den verkar med andra personer och 

avdelningar inom universitetet. Denna prestige kan komma fram oavsett var den är verksam 

och Avdelningschef 3 har ingen doktorsgrad själv och hen är inte ensam om det. Chefen visade 

tidigare fler exempel på avdelningschefer som möter hinder i deras rollutövning på grund av 

frånvaron av någon doktorsgrad. Personerna kan vara kunniga och välrenommerade på andra 

områden, men just frågan om doktorsgrad är en viktig fråga. 

  

5.1.3.2 Kunskap om fältet 

Kraven på akademiska ackrediteringar varierar kraftigt mellan olika avdelningar. I vissa fall ser 

vi att en doktorsgrad är en nödvändighet medan i andra fall är det endast någon form av 

akademisk examen som efterfrågas. Som vi ser i intervjun med Avdelningschef 2 kan 

doktorsgraden vara en nödvändighet för att ens komma till intervju på vissa avdelningar: 
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”Mm, ja den är ju, för de flesta vi söker är det en viktig grund. En kvalifikation. För att det är så mycket 

som handlar om att du behöver, när det gäller (avdelningens verksamhetsområde) då behöver du ha 

analytiska färdigheter som gärna får ligga på forskarnivå. […].” - Avdelningschef 2 

I detta fall är det inte enbart en fråga om legitimitet utan även en indikation på intim kunskap 

om det område som förvaltningen hanterar. En kunskap om fältet. Här fungerar inte disputation 

endast som ett tecken på en form av kapital, utan ett tydligt tecken på att personer har djup 

förståelse för hur forskning fungerar i verkligheten, inte endast som en abstrakt idé. 

Avdelningschef 2 visar exempel på att en disputation kan vara en grundläggande nödvändighet 

för att ha kompetensen att hantera avdelningens verksamhetsområde. Hos andra avdelningar är 

kraven på disputation inte lika höga, men någon form av examen är fortfarande en 

nödvändighet: 

”Men vi brukar inte specificera inom vilket område för det är inte så relevant men vi tycker att man ska ha 

gått på ett universitet och tagit examen för att vara chef på ett universitet på en förvaltning för att det är 

viktigt att man gått igenom en hel utbildning men det inte viktigt vilken utbildning.” - Avdelningschef 3 

Det är dock intressant att lyfta fram att det även här inte nödvändigtvis är området man har 

examen i som är intressant, utan en akademisk examen i sig. I dess ställe är det erfarenheter av 

chefsarbete och ledarskap kombinerat med kännedom om universitetet som anses relevant. 

  

5.1.3.3 Medarbetares perspektiv 

Ur medarbetares perspektiv är önskade egenskaper varierande. En medarbetare på förvaltningen 

lyfter till exempel fram: 

”Ja det är ju att vara lyhörd, tillgänglig, att man har liksom, känner att man har chefens förtroende, att man 

inte blir toppstyrd på något vis. Att man kan ha en bra dialog, att det är en förutsägbar, vad heter det, ja att 

de inte är någon (oklart ord), lynnig person utan att det är lite stabilitet så där, att det är en stabil person 

som gärna har lite helhetssyn och lite strategiskt tänkande.” - Medarbetare förvaltning 

Här ser vi att medarbetaren lyfter fram personliga egenskaper snarare än vilka akademiska 

ackrediteringar den för med sig. I dess ställe finner vi istället lyhördhet, tillgänglighet och en 

ledare man kan ha förtroende för. Även avdelningschefer lade mer fokus på personliga 

egenskaper där det var viktigt för chefen att vara flexibel med hur den var ledare för olika 

personer. Eftersom förvaltningen både har personer som har vana av att ha en chef och personer 

som är vana att arbeta helt självständigt är det nödvändigt att chefer på förvaltningen är kapabla 

till att anpassa sig till förvaltningens kulturella egenskaper. Vissa medarbetare visade förvåning 
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när de blev ombedda att arbeta mer konventionella arbetstider och ansåg att fasta arbetstider var 

mer en abstrakt idé än något att följa. 

 

5.1.4 Attityder inom förvaltningen 

Även en förvaltning fylld av administrativ personal ställer frågor om och ifrågasätter sin tillvaro 

på arbetet, detta utvecklas till attityder som oftast tenderar att delas med andra och som ger 

insyn i hur medarbetarna berörs. I detta avsnitt analyserar vi dessa i relation till hur 

förvaltningens externa rekryteringsprocess påverkar medarbetare och chefer. Datan visar att 

medarbetare har starka åsikter kring chefers kompetens och egenskaper men främst hur hen 

behandlar medarbetarna. Gällande rekryteringsprocessen är man nöjd med hur det funkar men 

känner att det finns lite utrymme att anpassa processen. Attityden till rekryteringsprocessen 

verkar formas efter den interna kulturen. Här presenteras attityder mot chefsrollen, 

rekryteringsprocessen på förvaltningen samt den interna kulturen. 

  

5.1.4.1 Attityder mot chefsrollen  

Det finns en samlad syn om vad som förväntas från en avdelningschef eller enhetschef, både 

från hur cheferna själva uppfattar vad som förväntas av dem men också vad medarbetare 

förväntar sig. Det som kommer upp mest är förtroende, lyhördhet, tydlighet och tillgänglighet. 

Om en eller flera av dessa inte uppfylls kan det leda till irritation vilket måste lösas. 

Avdelningschef 3 lyfter fram ett exempel på när en chef inte kunde leva upp till förväntningarna 

direkt: 

“Nej, för jag vet när vi hade annan chef som kom in. Ny. Utifrån. Och som inte heller kunde något. Då blir 

medarbetare irriterad på honom, för det var en han, att han inte sa det. [...]. Utan att han liksom tog reda på 

det i smyg liksom och inte frågade dem och inte utnyttjade deras kompetens. De blev liksom lite såhär, 

‘va, varför tror han att han vet, han är ju ny, det är vi som har jobbat här länge. Det är vi som kan, det är vi 

som vet.’” - Avdelningschef 3 

Chefen i exemplet är inte lyhörd och därmed uppstår spänning mellan honom och medarbetarna. 

Att denna chef inte var öppen och vågade lära sig av sina medarbetare ledde till en osäkerhet 

hos chefen då han försökte läsa sig på kompetenserna som fanns på enheten. Detta uppskattade 

inte medarbetarna då de upplevde att han gick bakom deras ryggar och inte vågade prata med 

dem och ställa frågor trots att det är de som sitter på spetskompetensen. Troligen beror inte detta 

på något annat än att chefen menat väl och ville läsa på men det upplevdes ändå som att chefen 

gjorde övertramp. Alla avdelningschefer lyfter vad man kan tolka som medarbetares kompetens 
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och att det kan användas som en förlängning av chefens kompetens. Chefen måste inte veta allt, 

mycket kan lämnas till medarbetarna, men totalt sett måste den samlade kompetensen täcka hela 

verksamheten. Avdelningschef 2 lyfter också fram en upplevd dualitet i attityden till 

chefsrollen, att chefen måste vara tydligt och ge en riktning för avdelningen/enheten men också 

måste se till att detta är förankrat med medarbetarna. 

 

5.1.4.2 Attityder mot rekryteringsprocessen 

Alla avdelningschefer och enhetschefer på förvaltningen ansvarar för den egna rekryteringen. 

När det kommer till avdelningscheferna själva är det HR-avdelningen som arrangerar det. En 

anledning till varför man utför sina egna rekryteringar är för att det finns en syn på att man är 

expert på sin egna verksamhet och vet vad den behöver. Exempelvis lyfter Medarbetare 

förvaltning fram detta. Det medför att det finns många händer med i spelet och utformningen av 

rekryteringsprocessen. Och även om det som sagts tidigare är relativt uniformt på hela 

förvaltningen finns det små variationer och tankar om processen. 

“Om jag har gjort en utlysningen, öppen utlysning och folk har fått söka i konkurrens i ett vikariat till 

exempel, så tycker jag faktiskt att det här andra steget att när vikariatet är slut och personen de vikarierar 

för har slutat, att jag måste utannonsera det en gång till är pyton.” - Avdelningschef 1 

Ovan visar Avdelningschef 1 sin egen attityd mot rekryteringar. Hen menar att det gått för långt 

i vissa fall, exempelvis när man fyllt ett vikariat med extern utlysning och där den ordinarie 

medarbetaren försvinner. Då måste man utlysa den tjänsten trots att man har en vikarie som kan 

ta den. Avdelningschef 1 visar starka känslor till detta och höjer rösten när hen pratar om hur 

jobbigt det är, både för de som rekryterar men också för den som redan gått igenom en process 

för den tjänsten. Det är enligt regelverket att göra på detta rekryteringssätt men att inte ha 

möjligheten att göra det något mer flexibelt genom att från fall till fall tillåta endast intern 

rekrytering upplever hen som frustrerande. Det finns med andra ord en åsikt att det i 

undantagsfall kan finnas behov av att inte använda sig av externrekrytering. Exemplet med 

vikariat och konkurrens till ordinarie tjänster ges inte av de andra informanterna på 

förvaltningen men samtliga anger att de förespråkar kännedom av verksamheten, vilket 

Avdelningschef 1 trycker extra på. Uppsala universitet har investerat i denna person som vikarie 

och kan förlora investeringen genom att använda externrekrytering. 
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5.1.4.3 Attityder mot kulturen 

Men även om det finns attityder om hur rekryteringsprocessen fungerar och vad som kan 

förbättras så finns det en delad uppfattning om att blandade perspektiv är bra. Man vill varken 

se enbart externt rekryterade medarbetare eller internt rekryterade. Att införskaffa ett team med 

bra fördelning mellan externa och interna frambringar mest positiva effekter för avdelningar och 

enheter. Grunden för detta synsätt verkar ligga i den interna kulturen på förvaltningen. Den 

interna kulturen ser delvis olika ut på de olika avdelningarna men i stort delar man ett 

akademiskt perspektiv; man är kritisk och ifrågasätter. 

“Ja alltså jag tror man behöver ha en blandning av intern/externt, [...], om alla tyckte likadant här (hos) 

oss, mig, så skulle det bli så otroligt tråkigt. Och konformistiskt, man behöver den här edgen som ändå 

kommer i diskussionsforum och om man ska säga någonting om kultur så är det ju, inom Uppsala 

universitet, i mötet med akademin så är man ju hela tiden liksom ifrågasätter, och kritiskt granskar.” - 

Avdelningschef 1 

Därför upplevs denna fördelning som optimal, den skulle bidra med mest diskussioner och 

perspektiv på verksamheten vilket alla intervjupersoner upplever som positivt. Avdelningschef 

1 tror att det skapar en skärpa i verksamheten som skulle vässa arbetet och förbättra den snarare 

än om man bara hade internt rekryterade vilket skulle bli för konformistiskt. Hen menar att 

denna kultur av att slipa perspektiv mot varandra kommer från det akademiska där man alltid 

diskuterar åsikter. Det är som vi skrivit tidigare att varje mindre del av förvaltningen kan 

komma att kännas som “en egen liten värld”, och att då ta in via externrekrytering blir väldigt 

nyttigt. Medarbetare förvaltning får tänka sig hur det skulle vara att bara ha interna kollegor; 

som svar vrider och vänder hen på sig och förkastar tanken som upprörande och att det vore 

otroligt tråkigt. På så vis kan vi koppla detta även till arbetsmiljö, det är helt enkelt roligare att 

jobba med kollegor med olika perspektiv. 

 

5.1.5 Sammanfattning 

Förvaltningen är en organisation som präglas av en dualistisk natur där den statliga 

myndighetens regler och lagar möter det kollegiala styrsystemet. För samtidigt som 

förvaltningen måste förhålla sig till en uppsättning lagar om till exempel rekrytering av 

medarbetare och chefer där externrekrytering kan vara ett måste har dessa präglats av det 

kollegiala. Denna dualism tar uttryck i medarbetares involvering i rekryteringsprocesser och i 

den ifrågasättande kulturen som det kollegiala främjar. Under rekryteringsprocessen av nya 

medarbetare och chefer har medarbetare en aktiv roll, antingen genom representanter från 
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berörda verksamhetsområden såsom i större enheter eller att alla har en roll i 

rekryteringsprocessen såsom i mindre enheter. Och även om man anser att den externa 

rekryteringsprocessen tjänar ett tydligt syfte finns det en känsla om att den är för rigid och att 

det är för mycket av ett tvång att följa regelverket som finns. I den externa 

rekryteringsprocessen har personer med intim kunskap om universitetet en fördel som är 

meriterande över de som är helt externa och någon form av akademisk examen är inte sällan ett 

skallkrav. Kombinationen av närheten till det akademiska och den externa 

rekryteringsprocessen gör att man ser positivt på en blandning av de olika rekryteringsformerna. 

 

5.2 Akademin 
I detta avsnitt presenterar vi resultaten som är kopplade till den akademiska kärnverksamheten 

på Uppsala universitet. Avsnittet inleds med en presentation av hur rekryteringsprocessen till 

prefekt går till. Därefter går vi vidare med en presentation av hur det kollegiala påverkar 

institutionens interna kultur. Vidare presenterar vi önskade kapital hos prefekter och avslutar 

med vilka attityder vi ser mot prefektrollen, rekryteringsformen och det kollegiala systemet. 

 

5.2.1 Rekryteringsprocessen till prefekt 

Inom universitetet beskrivs rekryteringen av en ny prefekt som ett val som görs på 

förutsättningar av det kollegiala styrsystemet som genomströmmar akademin. Ur vår empiri ser 

vi stora likheter i hur dessa prefektval går till och att de grundar sig i både tradition och 

officiella riktlinjer. Samtidigt framträder en klarare bild av varför Uppsala universitet har detta 

system och hur det är knutet till den akademiska miljön.  

 

Prefekten, som är chef för en institution, har från rektor blivit delegerad personalansvar, 

arbetsmiljöansvar och ekonomiansvar för sin institution och sitter i perioder av 3 år, mellan 

vilka ett val ska ske där det antingen blir en ny prefekt vald eller sittande prefekt blir omvald. 

Inför varje val tillsätter institutionsstyrelsen en valberedning som inkluderar alla 

personalkategorier samt studenter. Valberedningen har i uppdrag att sondera bland medarbetare 

vilka som vill ställa upp till prefektuppdraget, och när de slutligen har en lista på namn frågar de 

medarbetarna vad de tycker om dessa personer och vem de föredrar.  

 

För att kunna ställa upp till att bli prefekt måste man uppfylla vissa formella krav. För det första 

måste kandidaten vara disputerad och för det andra så måste du vara tillsvidareanställd 
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lärare/forskare på institutionen. Valberedningen kommer sedan med ett förslag till 

institutionsstyrelsen som tar ett beslut som därefter skickas till dekanen, prefektens chef på 

fakulteten som institutionen tillhör. Dekanen bestämmer i slutändan men följer som regel med 

institutionsstyrelsens rekommendation. I undantagsfall kan en prefekt väljas av dekanen från en 

institution om det exempelvis saknas kandidater, om det exempelvis finns stora personalfrågor 

eller ekonomiska problem på institutionen. Att behöva ta in en prefekt externt verkar uppfattas 

som ett misslyckande. Detta tas upp av både administrativ personal och prefekter och antyder 

att hela institutioner kan tycka det är skamfullt om de inte lyckas tillsätta en duktig prefekt. 

Prefekt 1 beskriver synen på rekryteringen av prefekter: 

 

“Själva strukturen, vi har ju en kollegial styrform, det har ju hela universitetet och det är ju den här 

kollegiala styrformen som gör att man har val i kollegiet av till exempel prefekt och det bygger ju på att 

man genom val får den som passar bäst, den med vetenskaplig kompetens för uppdraget.” - Prefekt 1 

Första delen av detta utdrag visar på att prefekten upplever att hela systemet, strukturen, 

genomsyras av eller snarare helt utgörs av den kollegiala styrformen. För hen är det denna 

struktur som gör att man har val till prefekt, snarare än att säga att prefektvalet är en del av det. 

Prefekt 1 menar att den kollegiala styrformen syftar till att hitta den som passar bäst i kollegiet. 

Det är intressant att prefekten strax efter uttrycker att vetenskaplig kompetens bestämmer vad 

som passar bäst. Alla respondenter på akademisidan talar självmant om akademisk kompetens 

på ett eller annat sätt och medans inte alla, inte ens prefekterna tycker samma i frågan, så visar 

detta att man tycker att det är nära kärnan av rekryteringsprocessen. Vidare kan man se att 

systemet uppfattas inom akademin som tämligen självklart och inte något som går att ändra. De 

flesta respondenterna på akademisidan speglar detta, där endast Teknisk administratör 1 

ifrågasätter det någorlunda men visar ändå acceptans. 

 

5.2.2 Den kollegiala processens påverkan på organisationskultur 

Det kollegiala systemet på Uppsala universitet är ett system med en egenartad och varierande 

organisationskultur där personer med rätt kapital, det vill säga bakgrund, yrkesroll och 

ackrediteringar inte bara uppmuntras att leda sin institution för en period - det är också 

förväntat. I denna del lyfter vi fram två aspekter av vad vi menar utmärker institutioners 

organisationskulturer och hur dessa påverkar eller påverkas av dess rekryteringsformer. 
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5.2.2.1 Primus inter pares 

Primus inter pares, den främste bland likar, är ett citat som präglar hela det kollegiala systemet 

genom vilket prefekten, institutionens chef, väljs. Citatet hänvisar till en syn på jämlikhet som 

skapas av att det är en grupp, disputerade och tillsvidareanställda undervisare och forskare, som 

verkar inom samma vetenskapliga disciplin och institution. Dessa personer kan formellt sett ha 

jämförbara anställningsformer men inflytandet varje person innehar varierar beroende på dennes 

akademiska legitimitet. Denna legitimitet grundar sig på att kandidaten efter sin disputation har 

skapat ett kapital av akademisk erfarenhet och publikationer innan man anses kunna anta rollen 

som prefekt. För vissa kommer denna legitimitet endast efter man blivit professor, medan för 

andra är det personens egenskaper som har primär signifikans. Denna diskrepans finner vi även 

bland prefekterna själva. 

”Det passa med ålder, det passa med vad man troligen tittar på med akademiska graden, det är bra om man 

är professor. För att man då ska kunna sitta på samma nivå som med andra professorer. Och då kan man 

bli nedtittad. Mmm, ja, vi har lite av en hierarki trots allt. Som kan poppa upp. Så man ska ha vad som 

kallas akademisk legitimitet. Så att man kan sitta och ”ja men jag som forskare, jag har under 20 års tid 

märkt si och så, va. Ja, det är den typen.” - Prefekt 2 

I citatet ovan ser vi hur Prefekt 2 menar att professorstiteln är en vital del av att vara en effektiv 

prefekt eftersom denne måste dels arbeta jämsides med både professorer, lektorer, 

administration och även representera institutionen mot resten av universitetet och världen. En 

prefekt som inte har legitimiteten som professor öppnar därmed för att bli ifrågasatt av dennes 

medarbetare. Kontrasterande mot tidigare citat finner vi Prefekt 3s syn på nödvändiga 

egenskaper: 

”Man ska ju ha varit med i forskarvärlden ett tag och så. Men framför allt är det ju viktigt det man har lärt 

sig. Att man har lärt sig, man har fått en forskarutbildning, man har lärt sig att värdera saker, värdera 

forskning. […] Och det här med legitimitet, det kanske är viktigt första månaden om du är professor eller 

om du är lektor, men sen så märks du väldigt snabbt vad du går för som ledare.” - Prefekt 3 

Där ser vi att endast disputationen är det enda riktigt vitala i att vara en prefekt. Inte 

nödvändigtvis endast för den akademiska legitimiteten i att vara en effektiv prefekt utan även i 

vad personen faktiskt samlat på sig för kapital i form av erfarenheter och ledaregenskaper. 

Akademisk legitimitet är därmed en fråga som lyfts fram som en viktig aspekt i den kollegiala 

kulturen men med olika definitioner av vad primus inter pares innebär i praktiken. Det finns 

dock enighet i att personer behöver kunskap om institutionens inre verksamhet innan man axlar 

några tyngre positioner. Däremot väcker detta en annan fråga, varför kan då endast 
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tillsvidareanställda lärare och forskare vara kandidater till prefekt? Här ser vi en viss diskrepans 

bland våra informanter ingen bär på något konkret svar. En inte ovanlig synpunkt som lyftes 

fram var motstånd till att rekrytera personer från näringslivet. Motståndet där var hur lång tid 

det kan ta för helt externa personer att dels förstå sig på vad forskning faktiskt innebär, 

processerna runt om kring och hur det kollegiala systemet präglar organisationen på djupet. 

Motståndet mot externrekrytering syns vidare nedan: 

”Det är helt enkelt så att det är helt egen kultur och komma in från näringslivet och börja basa, du måste 

komma in så snabbt och fatta beslut, man hinner inte ta tid att suga till atmosfären. Och då hamnar man att 

man inte förstår varandra alls. Det gick så. Men vi också personer därmed lägre akademisk kompetens 

som problemet med såna här, liksom, motsättningar där administrationen sattes i motsättning till det 

akademiska.” - Prefekt 2 

Här ser vi att en stor del av motståndet till externrekrytering bottnar i ett par punkter. För det 

första poängteras det att institutioners kulturer är väldigt egenartade som kan vara svår att förstå 

sig på som utomstående. Det visar dock inte varför medlemmar av den administrativa grenen 

som är disputerade inte är lämpliga kandidater till prefekt. Däremot ser vi detta i sista meningen 

ur utdraget. Här lyfter Prefekt 2 fram den potentiella motsättningen som kan uppstå när personer 

som inte har yrkesrollen som lärare eller forskare antar positionen som chef för en institution. 

Eftersom Uppsala universitets kärnverksamhet är utbildning och forskning, är det relevant att 

personer som antar chefsrollen för delar av organisationen där denna verksamhet genomförs har 

intim kunskap och förståelse om verksamheten. 

  

Den kulturella synen på jämlikhet i det kollegiala systemet syns vidare i förväntningarna att det 

ska finnas en hög nivå av insyn och medbestämmande. Denna förväntan bygger enligt en 

prefekt inte på formella dokument utan på informella förväntningar kring vad som existerar 

inom det kollegiala systemet. Synen på jämlikhet i det kollegiala systemet är därmed en 

komplex blandning av åsikter där det skiljer sig stort i vad det innebär att fylla de mest 

grundläggande kraven för att bli prefekt. Styrformen bygger även inte alltid på formella 

dokument som det senaste citatet visar, utan en lång rad traditioner och praxis som gör det svårt 

för en utomstående att bli rekryterad via en mer extern rekryteringsprocess. 
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5.2.2.2 Prefektrollen som värnplikt 

Antalet personer som anses kunna bli prefekt varierar kraftigt mellan olika institutioner där dess 

storlek har en stor påverkan på hur många kandidater det finns. På grund av att det är en sådan 

begränsad skara har det även uppstått en pliktkänsla som på varierande sätt återgetts av våra 

informanter. Prefekt 2 beskriver pliktkänslan som ”en slags värnplikt” och att ”alla ska göra det 

någon gång”. Denna känsla kan variera mellan olika institutioner beroende på storleken på 

institutionen. Samma prefekt lade vidare ut sitt resonemang om pliktkänsla som visar hur 

ingrodd känslan kan vara i den kollegiala kulturen: 

”Och sedan är det så, åtminstone i min generation, att saker går lite grann i arv. Det som du får höra från 

din omgivning, det tar du till dig, såhär ska det vara. Och det är ungefär så, jag vet inte när jag hörde detta 

med prefekt men jag tror det var ganska tidigt liksom när jag var i (annat lärosäte) på nittiotalet som 

doktorand tror jag det var diskussioner. ”Ska den och den bli prefekt, ja den måste nu bli det och liksom”. 

Då som nu var frågan ofta den att det finns aldrig många kandidater. För vissa vill inte och vissa duger 

inte och vissa skulle både vilja och duga men har inte tillräckligt med stöd av någon anledning. Så det är 

ofta att när du har alla dessa rätt har du i regel två personer kvar eller tre. Så att, det kan bli ett problem.” - 

Prefekt 2  

Inledningsvis ser vi i citatet ovan att pliktkänslan har vuxit fram genom generationer av 

prefektval och har blivit en naturlig del av prefektrollens kulturella betydelse. Genom att 

undervisare och forskare får höra om plikten att avtjäna en period som prefekt från deras 

doktorandtid ända upp till de eventuellt blir professorer skapas en normalitet kring pliktkänslan 

och blir en fråga om värnplikt. Vidare ser vi att frågan inte är en isolerad incident som är unik 

till en institution, utan det har blivit en fråga som inte ifrågasätts som den eventuellt hade blivit 

om det var en mer isolerad händelse. Avslutningsvis ser vi vilka resonemang som kan finnas 

under rekryteringsprocessen till prefekt och som även utmärker den som en intern process. Det 

lyfter dels fram vilka kvalifikationer som efterfrågas, viljan att bli prefekt, men även den interna 

politiken som kan föras mellan medarbetare. Och när alla dessa element är uppfyllda menar 

Prefekt 1 att det kanske bara finns två, tre personer kvar. Och ju färre kandidater det finns för en 

roll växer pliktkänslan sig allt starkare. Prefekt 2 fick tidigt höra diskussioner om plikt och att 

de få personer som fyllde alla eventuella krav inte hade så mycket val om denne ville vara kvar 

på institutionen. Detta står i kontrast mot den allmänna känslan att tiden som prefekt är 

bortslösad tid om anledningen till att bli forskare och utbildare var just det och inte att arbeta 

inom universitetsvärlden i allmänhet. 
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5.2.3 Prefektens förväntade kapital 

Prefekten är en position som har en mångfald av förväntningar på sig, uppifrån och ner, från 

akademiker och teknisk administration. Förväntningar baserade på den som person och dennes 

företrädare. Samtliga önskar olika saker från personen som prefekten måste ta ställning till. Som 

vi nämnt tidigare i detta kapitel är prefekten verksam i en komplex organisation med många 

olika aspekter att hantera samtidigt som organisationen ska fungera förutsägbart. En prefekts 

egenskaper kan delas in i två huvudkategorier, de som är kopplade till personen samt vilket 

akademiskt kapital och legitimitet den för med sig in i rollen. Den första kategorin inkluderar 

vad alla som arbetar på institutionen kan förvänta sig av prefekten, såsom ledarskap, 

administrativ förmåga, och ekonomi. Den andra kategorin är mer bunden till akademiska 

ackrediteringar, akademisk erfarenhet, kännedom om institutionen, forskningen som pågår där 

och akademiska publikationer. 

 

5.2.3.1 Personliga egenskaper 

En viktig aspekt av prefektens egenskaper som överbryggar båda yrkeskategorierna är förmågan 

att fatta beslut. Chefer, oavsett i vilken kontext, kan inte vara en effektiv ledare om den inte kan 

förmå sig själv att fatta de beslut som behöver tas. 

”[…] jag tror det är viktigt att va tydlig i sina beslut, jag tror det är viktigt att kunna fatta beslut. Det 

behöver inte handla om att man ska fatta beslut snabbt, och det handlar inte om att beslut ska vara 

förankrade, men en prefekt ska kunna fatta beslut och vara tydlig, och inte vela runt och dra ut på saker för 

länge för att man är rädd för att det ska bli konflikter, för blir alltid konflikter.” - Prefekt 3 

Prefekt 3 visar ovan en antydan till den dualistiska positionen som prefekter befinner sig i. När 

en person blir prefekt innebär det inte sällan att områden som forskning och undervisning blir 

nedprioriterade och oavsett vad personens fokus var innan måste den kunna ta beslut. Vissa 

beslut kan ta år att få igenom medan andra kan vara betydligt enklare att få igenom. Det är dock 

väldigt anmärkningsvärt att Prefekt 3 menar att ”det handlar inte om att beslut ska vara 

förankrade”. Utdraget handlar troligen om det kollegiala styret och viljan hos prefektens 

akademiska medarbetare att vara med i beslutsprocessen och att kunna fatta de beslut som 

prefekten finner lämpliga och nödvändiga. 

  

Eftersom prefektens roll präglas av en dualitet där den måste röra sig mellan olika stolar är det 

även viktigt att antingen inneha eller snabbt lära sig förmågan att gå in och ut ur rollen med 

färska ögon. 
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”Och du kan tänka att som prefekt nu så måste jag ta tag i det här personalärendet, till exempel, eller jag 

måste göra den här satsningen, eller jag måste dra in den här satsningen för institutionens bästa. Men 

samtidigt så vet att, om jag gör det här så kanske min forskarkollega, eller min handledare som jag haft 

eller som jag är beroende av för att jobba med i framtida projekt kommer att bli helt förbannade, [...]” - 

Prefekt 3 

En prefekt som inte kan hantera personalärenden utan att hela tiden ta hänsyn till hur situationen 

kan se ut i tiden efter ens tid som prefekt är över kommer få svårt att agera i den nuvarande 

rollen. Prefekt 3 lyfter till exempel fram potentiella komplikationer som kan uppstå med 

personer som prefekten tidigare har jobbat mycket nära med men där den nya rollen kräver att 

relationen ses på ett nytt sätt. Detta visar även hur tidsbunden rollen som prefekt är med tanke 

på att den arbetar i treårsperioder. En chef i en mer konventionell verksamhet har tryggheten att 

veta att chefsrollen är positionen den har; den kommer inte gå tillbaka till exakt samma roll som 

den hade innan. Prefekter har dilemmat att de vet att de kommer gå tillbaka när deras period 

som prefekt är över. Och utöver vanligare personalärenden måste en prefekt även hantera två 

olika delar av institutionen, den akademiska och teknisk administration. En medarbetare på 

teknisk administration beskriver vad den önskar av prefekter: 

”Och också att prefekten är en skicklig administratör som har respekt för regelverket, sen från mitt 

perspektiv naturligtvis att de också har respekt för den verkligheten den administrativa personalen har.” - 

Teknisk administratör 1  

I vissa fall kan en prefekt för en tillräckligt stor institution anlita en administrativ chef för att 

leda det administrativa arbetet, men i mindre institutioner finns det inte förutsättningarna för 

detta. En prefekt som inte inser vikten av att förstå hur teknisk administration fungerar kommer 

finna det svårt att agera i sin roll. Teknisk administration, och därmed även prefekten, måste ta 

hänsyn till en verklighet som ligger vid sidan av utbildning och forskning men som inte är 

mindre viktig för det. 

 

5.2.3.2 Akademiskt kapital 

Ur det akademiska perspektivet förväntas även prefekter ha ett akademiskt kapital, det vill säga 

erfarenheter, kontakter, undervisning, publikationer, och så vidare. Prefekt 2 förklarar: 

”[…] jag skulle säga att det är väldigt bra om man har bra forskningsanknytning, det vill säga man har 

publicerat mycket. Man har varit med i konferenser, olika organisationer, för då, då har man en 

trovärdighet gentemot forskare. [...], så jag tror den typen av erfarenhet är bra.” - Prefekt 2 
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Prefekten lyfter här fram vikten av ett akademiskt kapital i form av publikationer, deltagande på 

konferenser och olika organisationer som sedan skapar en trovärdighet hos forskare. Vi ser även 

en antydan på potentiella skillnader mellan de som har forskning som fokus och de som 

undervisar mer. Och olika former av kapital lyfts fram mer beroende på vilket fokus man har 

inom akademin. Vidare förklarar Prefekt 2 även vad som hände på en högskola där den var 

verksam innan Uppsala som visar vikten av förståelse för de akademiska frågorna i prefektens 

arbete. Där blev personer som inte hade en balanserad bild av vad prefektens uppgifter innebär 

placerade på en roll som motsvarar Uppsalas prefekter. Personerna var för fokuserade på just 

deras specifika område för att kunna släppa tidigare arbetsuppgifter och representera hela 

institutionen. Personer som väljs till prefekt behöver en balanserad syn på vad verksamheten 

faktiskt arbetar med. Även om en potentiell prefekt har mångårig erfarenhet av forskning 

kommer den även att leda undervisare i deras arbete och vice versa. Intervjupersoner lyfter 

starkare fram nödvändigheten av akademisk legitimitet men pratar också om deras 

undervisnings kompetens. Alla tre prefekter har tidigare varit studierektorer, som är ett 

ledningsuppdrag med starkt fokus på undervisningen. 

  

5.2.4 Attityder inom akademin 

Av den forskning som finns på området som presenterades i kapitel 2 diskuterar majoriteten 

fördelar och nackdelar med intern- och externrekrytering eller skillnader i interna och externa 

kandidater i externa rekryteringar, denna studie tittar närmare på de som indirekt berörs av 

sådana rekryteringsprocesser och vilka attityder de har både gentemot processen i sig men även 

den position som rekryteras till. Inom akademin frodas attityder kring och om det traditionella 

rekryteringssystemet. Attityder som dessa har inte studerats tidigare och det är därför svårt att 

jämföra dem med tidigare forskning som är relevant för området. 

 

5.2.4.1 Attityder mot prefektrollen 

När det kommer till själva rekryteringsprocessen eller valet till prefekt ser vi en stark förankring 

i det kollegiala styrsystemet, men det framgår i vår empiri att medarbetare ser väldigt 

annorlunda på varför det görs som det görs och vad konsekvenserna av processen blir. Prefekt 3 

går exempelvis in på hur prefekten befinner sig i två system samtidigt, först linjeorganisationen 

med hierarkiska steg där prefektrollen har arbetsuppgifter som mer liknar en chef i näringslivet, 

samtidigt som prefekten måste hantera det kollegiala systemet där kollegorna på institutionen 

vill vara med och bestämma. 
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“Det tycker jag är lite, och det tror jag inte är den enda på Uppsala universitet som tycker så men jag 

tycker att det är den stora utmaningen med det akademiska ledarskapet här. Det här kan vara två av vad 

ska jag säga, styrningssätt som ibland också hamnar i konflikt med varandra och det kan vara väldigt 

frustrerande som prefekt.” - Prefekt 3 

Denna konflikt som Prefekt 3 pratar om uppstår genom den dualitet som uppdraget har i och 

med att den tillsätts internt enligt det kollegiala systemet. Hen beskriver att en av svårigheterna 

med det kollegiala systemet är att många medarbetare anser att de kan vara med och bestämma 

utan att faktiskt blivit tilldelade den rollen eller behöver ta ansvar för beslut. Att hen inte är den 

enda som tycker så visar en uppfattning om att det finns en allmän attityd gällande denna syn på 

prefektrollens två förhållningssätt. Hen beskriver denna dualitet som en utmaning vilket visar 

att det faktiskt är ett större problem. Vidare utvecklar Prefekt 3 vilka praktiska problem detta 

innebär, exempelvis om det finns personliga konflikter på arbetsplatsen där det som tidigare 

kollega blir svårt att lösa konflikten. Detta tolkar Prefekt 3 som en svaghet i nuvarande system. 

Tolkningen verkar delas mellan prefekterna att just linjeorganisationen och det kollegiala 

styrsystemet kan stå emot varandra och försvåra arbetet, dock står detta i kontrast till att 

samtliga lyfter det kollegiala systemet som en stor fördel för akademin. Vi kan analysera detta 

som ett problem som grundar sig i att prefekten är internt rekryterad från kollegiet och inte har 

samma möjligheter som en chef i en regelrätt linjeorganisation. 

 

5.2.4.2 Attityder mot rekryteringsprocessen 

I empirin återfinns inte något stöd för att det skulle finnas exempelvis ekonomiska incitament 

för att man gör prefektrekryteringar på detta sätt utan intervjuerna pekar snarare mot att det är 

ett traditionellt system som lever kvar och är kulturellt drivet. Exempelvis verkar de flesta tycka 

att akademisk kompetens är viktig, men mer som krav än något incitament då den inte ökar av 

uppdraget. Ingen respondent lyfter att det fanns några positiva incitament att söka prefekt annat 

än att man fick större möjligheter att styra riktningen av institutionen. Alla intervjupersoner som 

hade kunskap om den akademiska sidan av verksamheten hade mycket att säga om hur de ser på 

processen och hur de uppfattar att det påverkar sin arbetsplats. Detta visar att det finns material 

att studera på området som inte finns i tidigare utförd forskning.  

 

Samtliga informanter, även de från förvaltningen, lyfter fram internrekrytering i den kollegiala 

styrformen som något positivt. Endast en medarbetare på en institution som inte ännu har 

spenderat så mycket tid i det kollegiala systemet uppfattar det som märkligt: 
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“Så på sätt och vis känns det lite märkligt med en internrekrytering till ett jobb när man inte, när det inte 

är, liksom ansökningar som kommer från så, men det kanske är för att jag inte varit i, på universitetet så 

länge. För jag har tänkt tanken någon gång, så här, varför finns det inte i universitetets då jobbannonser 

då, liksom, varför finns det inte såhär allmänt att söka prefekt eller studierektor eller.” - Teknisk 

administratör 2 

I första delen av detta excerpt antyder administratören att det är konstigt med interna 

rekryteringar men skyddar sig snabbt med att säga att hen inte varit vid universitetet så länge. 

Teknisk administratör 2 tolkar den allmänna acceptansen av det kollegiala systemet som en 

funktion av hur länge man jobbar vid universitetet och eftersom hen inte varit länge på sin 

arbetsplats upplever hen att acceptansen kommer med tiden. Även om hen senare upplever att 

hen är en del av systemet. Att hen upplever det som märkligt är inte en indikation på att 

administratören tycker det är fel, utan kanske mer attityden till acceptansen visar att det finns en 

ovana med systemet och att personal som kommer externt från andra system har svårare att 

anpassa sig än de som varit länge inom akademin, särskilt lärare och forskare då det är de som 

talar högt om det kollegiala systemet. Hen förtydligar exakt vad som är märkligt i sista 

meningen i excerptet, vilket går att tolkas som att det finns en attityd att man försöker gömma 

undan det när det inte utlyses öppet.  

 

Teknisk administratör 1 pratar om att inom ramen av det urval som finns till prefektrollen 

premierar man i alla fall från den teknisk-administrativa personalens sida vissa specifika 

egenskaper och menar att dessa kan vara svåra att balansera. Teknisk administratör 1 lyfter fram 

att prefekten måste ha förståelse för alla personalkategorier och deras arbetsvillkor, ett 

perspektiv som inte lyfts särskilt av de intervjuade prefekterna förutom Prefekt 1, som nämner 

att de inte får komma i skymundan för lärarna och forskarna. Hen menar inte att det krävs 

ingående kunskaper i administration men att man i alla fall måste ha förståelse för det, vilket 

man så klart får om man är bekant med det.  

 

En viktig aspekt om hur man uppfattar den interna rekryteringsprocessen är att man anser den 

vara mer öppen och transparent för medarbetarna än en externrekrytering av till exempel 

lärarpersonal gör. Lektor utvecklar att medarbetarna på hens institution har lite insyn i vilka 

som rekryteras till, i princip, samtliga positioner förutom prefekten, där hon och andra varit väl 

insatta i processen: 
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“ Det är som jag beskrev tidigare, det är nästan så att jag haft mer insyn i den interna processen och ändå 

blivit tillfrågad och säga vad jag tycker medans när det handlar om tillsättning av tillsvidare lektorer har 

jag inte varit inblandad alls då det sköts mer av externa granskare och HR-personalen[...]” - Lektor 

Detta perspektiv skiljer sig något från hur Teknisk administratör 2 diskuterar frågan men det går 

inte att avgöra huruvida Teknisk administratör 2 skulle hålla med eller ej. Lektor och de allra 

flesta av intervjupersonerna pratar i stort gott om det kollegiala systemet och ser det som en del 

av den akademiska miljön vid lärosätet. Även om man har tankar och funderingar kring hur 

systemet fungerar och andra sätt man skulle kunna göra det på så har man en gemensam attityd 

att man skulle förlora något väsentligt om man öppnade upp prefektvalet till externa sökande. 

Lektor använder flera uttryck om inkludering och menar uppenbarligen att för hen är detta en 

mer öppen och transparent process än till exempel den externa rekryteringen till lärare och 

forskare, där lektorn inte varit inblandad. Det finns alltså ingen attityd till att en intern process 

är en sluten process där man inte har insyn, snarare är det tvärtom - externa rekryteringar är där 

man inte har insyn. 

  

5.2.4.3 Attityder till intern kultur 

Under datainsamlingen målade informanterna på den akademiska sidan upp en praktiskt taget 

enhetlig bild om att det är få som söker prefektuppdrag; i den insamlade datan pratar 

informanterna om knappt en sökande vid senaste prefektvalet på deras institution. Det verkar 

grunda sig i att prefektuppdraget uppfattas som väldigt administrativt, vilket många 

lärare/forskare uppfattar som något negativt då de anser att forskningen har högst prioritet. 

Prefekt 3 beskriver attityden som nedlåtande och ger uppfattningen av att ta administrativa 

uppdrag som forskare är något fult. Dock finns det även andra faktorer som spelar roll för vilka 

som söker. Som beskrivet tidigare ser Prefekt 2 sitt åtagande av prefektrollen som en plikt, 

något som hen sedan länge har fått lära sig ska göras. Andra förklaringar som prefekterna ger är 

att arbetet såklart är tufft och svårt, trots att de alla säger sig ha uppskattat sin tid som prefekt 

och allt de tar med sig. 

“man säger ibland lite nedlåtande nu ska du köra administration några år det är väl inget bra varför sysslar 

du inte med forskning och undervisning istället?” - Prefekt 3  

Prefekt 3s syn på att många forskare ser nedlåtande på de som är intresserade av administrativa 

sysslor delas dock av nästan samtliga andra inom akademin. Medarbetare verkar använda en 

nedlåtande ton som går att tolka att man försöker använda grupptryck för att få vissa att inte 

ställa upp. “...det är väl inget bra varför sysslar du inte med forskning och undervisning 
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istället?” är prefektens egna skådespeleri om hur det kan pratas om detta och visar hur 

prefektuppdraget uppfattas som bortkastad tid och något fult att göra, när man kan vara fin och 

forska och undervisa. Prefekt 2 beskriver det som att om man ställer upp till prefekt så får man 

vara beredd på att inte forska för att det inte finns tid för det. Detta kan då tolkas som att ta 

uppdraget som prefekt är irrelevant för den som vill satsa på sin forskningskarriär och bör 

undvikas. Denna attityd verkar ha en vid spridning inom institutionerna då flera 

intervjupersoner känner igen sig i att lärare och forskare främst sätter forskningen och delvis 

utbildningen före att ta på sig tungt administrativa uppdrag som prefektuppdraget. Denna attityd 

blir särskilt framträdande i de beskrivningar som prefekterna gav om varför de ställde upp på att 

bli prefekt; samtliga var på ett eller annat sätt redan intresserade av administration och 

ledarskap. De hade också alla varit studierektorer innan, som är ett någorlunda administrativ 

uppdrag. Det medförde att de hade bättre koll på prefektens uppgifter sedan innan. Det är viktigt 

då Prefekt 3 beskriver att det finns en attityd på hens institution som stämmer väl med den 

generella synen på att prefekten har ett tungt och svårt uppdrag.  

 

Det finns en tydlig attityd hos de som i grunden är lärare och forskare att det krävs en hög 

akademisk legitimitet för att vara en framgångsrik prefekt. Medans de formella kraven inte 

jämfört är så höga finns det en tydlig attityd hos medarbetarna att en prefekt bör vara professor. 

Precis som beskrivet tidigare verkar detta vara ingrott i den kollegiala kulturen. I verkligheten 

verkar akademisk legitimitet betyda lite, medans Prefekt 2 anser det påverkar i högre grad, så 

anser både Prefekt 3 och 1 att det på kort tid lyckades bevisa att de klarade av prefektuppdraget. 

Alla tre, samt de övriga intervjupersonerna är dock överens om att de tror det är bra att ha den 

akademiska legitimiteten och att det troligen hjälper även om den inte är helt nödvändig och att 

det troligen finns viktigare aspekter av prefektuppdraget.  

 

Som påpekat är endast en av tre intervjuade prefekterna professor; ändå är attityden att prefekter 

borde vara professorer så utbredd att det verkar finnas missförstånd kring hur många prefekter 

som inte är professorer. 

  

“Nej, för att jag har inte sett icke-professorer i kanske just sådana roller. (osäker ton).” - Prefekt 2 

Prefekt 2 påstår sig inte ha sett särskilt många prefekter som inte är professorer även om det 

verkar relativt vanligt att prefekter inte är professorer trots den allmänna attityden, som verkar 

finnas vid samtliga institutioner, att de bör ha minst den akademiska legitimiteten. Hen låter 
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dock osäker när hen säger detta vilket tyder på en viss osäkerhet i om det ens är något man 

uppmärksammar bland sina prefektkollegor.  

 

5.2.5 Sammanfattning 

Det kollegiala systemet är starkt präglat av en framstående känsla av tradition och premierar 

akademiska ackrediteringar i ledningsbefattningar. Prefekten, chefsrollen som leder 

institutionen, har ett brett ansvar där den förväntas hantera forskningsfrågor, finansiering, 

ekonomi, personalfrågor, med mera. Kulturen som vi ser på institutioner är starkt präglad av det 

kollegiala systemet och inkluderar vikten av akademisk legitimitet, egenskaper, kapital i form 

av akademiska publikationer och erfarenheter samt kunskap om den egna arbetsplatsen. 

Samtidigt som rollen är en helt nödvändig position i institutionen ser vi även en motvilja till att 

bli prefekt eftersom det anses vara i vägen för vad som kan få en person att bli verksam inom 

den akademiska världen, det vill säga forskning och utbildning. Samtidigt förstärks och sprids 

denna kultur genom allmänna attityder kring rekryteringssystemet, prefektrollens administrativa 

del och den akademiska legitimitet som ledaren för lärarna och forskarna behöver. Dessa 

attityder återfinns generellt bland intervjupersonerna och visar på ingrodda tankar om 

systemet.    
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6. Diskussion 
Detta kapitel kommer först skapa en helhetsbild av vad som framkommit i resultat och analys-

kapitlet och hur detta kopplas till studiens frågeställningar. Detta övergår sedan i en 

övergripande diskussion med hur detta kan tolkas via det teoretiska ramverket och den tidigare 

forskningen. Den övergripande diskussionen delas upp i studiens frågeställningar och 

avslutande kommentarer. De två sista delarna av kapitlet är en diskussion om studiens 

utformning och hur denna studie kan hjälpa framtida forskning.  

 

6.1 Summering av resultat och analys 
Syftet med denna studie är att klargöra hur rekrytering inom Uppsala universitets kollegiala 

system påverkar ledningsrollers medarbetare, samt hur det kollegiala påverkar attityder till 

chefer och vilka egenskaper, kapital, som anses önskvärda under rekryteringsprocesser. Ur 

resultatet av denna studie får vi en god grund för diskussion utifrån studiens två 

frågeställningar.   

 

Uppsala universitet är en statlig myndighet som genomsyras av det kollegiala systemet och 

utifrån denna studies perspektiv ser vi även hur intern- och externrekrytering formas kring detta 

system. Det kollegiala återspeglas både när det kommer till hur processer faktiskt fungerar och i 

attityderna till dessa. Den interna rekryteringsprocessen inom akademin ses som mer öppen och 

transparent än de externa rekryteringar som sker på förvaltningen. På institutionen har man som 

medarbetare inflytande i processen och man bygger kollektivt upp en attityd om vem som kan 

väljas till prefekt utifrån och utöver den faktiska kravlistan som finns kring valet av prefekt. 

Samtidigt avråder man paradoxalt lärare och forskare från att bli prefekt för att istället fokusera 

på forskning och utbildning då detta är vad som bygger upp akademikers kapital inom deras 

fält. 

 

Förvaltningen har en extern rekryteringsprocess som bygger på ett statligt regelverk, men i 

resultatet ser vi att det har vuxit fram en egenartad variation där externrekrytering kombineras 

med det kollegiala. Även i den externa rekryteringsprocess som används inom förvaltningen 

lyfts många interna kandidater fram på grund av deras goda kännedom om hur universitetet 

fungerar. Interna kandidater kan också uppfattas som ett säkrare kort då de är beprövade inom 

den egna organisationen. I de fall en extern kandidat väljs kan det finnas olika syn på 

ledarskapet mellan chefen och medarbetarna vilket kan resultera i frustration hos medarbetarna. 
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Medan externrekrytering generellt är omtyckt på förvaltningen finns det en klagan över 

processens brist på flexibilitet.  

 

Kulturen på Uppsala universitet är något man fostras in i. Oavsett vilken del av universitetet 

våra informanter kom ifrån eller arbetade vid var intim kunskap om fältet en starkt meriterande 

fråga. Ett tydligt exempel på den starka kulturen som finns på Uppsala universitet finns i citatet 

”ett rektorsbeslut vid Uppsala universitet betraktas i bästa fall som ett intressant inlägg i 

debatten.” Saker och ting rör sig i sin egen takt och förvaltningen kan enligt en avdelningschef 

ses som “en egen liten värld” där saker och ting rör sig i sin egen takt, även där organisationen 

använder en extern form av rekrytering. Att saker och ting rör sig i egen takt i universitetet är 

delvis ett resultat av den kollegiala kulturen som genomsyrar universitetet och delvis på grund 

av att universitetet är en myndighet där beslutsfattning och genomförande har en process. På 

förvaltningen tar denna kultur delvis uttryck i att man är mer öppna med att ifrågasätta och 

kritiskt granska varandra och man söker aktivt efter andras perspektiv. På den akademiska delen 

av universitetet ser vi två tydliga kulturella egenskaper; jämlikhet och tiden i rollen som prefekt 

som en form av värnplikt. En anledning till att kulturen är så utbredd är, som vi ser det, på 

grund av antalet personer som verkar inom universitetet från det att man var student till att man 

började sitt yrkesliv.  

 

Vi ser olika förväntningar mellan chefer på förvaltningen och prefekter. Det finns underliggande 

förväntningar som delas men medarbetarna förväntar sig från prefekter att de har en hög 

akademisk legitimitet. Uppifrån förväntas prefekten hantera dualiteten i rollen då man fungerar i 

både linjeorganisation och kollegialt styre. Avdelningschefer och enhetschefer förväntas kunna 

anpassa sitt ledarskap efter varje medarbetare, alltså att ha en mycket större flexibilitet i hur 

man leder. Vilken examensgrad man har kan spela roll på förvaltningen, men inte på samma sätt 

som inom akademin och det varierar mellan de olika avdelningarna vad som krävs. På vissa 

avdelningar kan en grundläggande examen vara tillräckligt medan andra kräver att man har 

disputerat. I huvudsak kan man dock säga att förväntningarna på ledningsbefattningar på 

förvaltningar är mer i linje med hur man allmänt tänker sig en chef än ledningsbefattningar i 

akademin.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att medarbetare inom ramen av studiens frågeställningar påverkas av 

intern- och externrekrytering och att processerna kommer till liv inom universitetets kollegiala 

system. Processerna präglar även förväntat kapital genom vilka egenskaper som förordas. 
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6.2 Övergripande diskussion 
I kapitlet Tidigare forskning framgår det att det finns kunskapsluckor på området intern- och 

externrekrytering i anknytning till universitetsvärlden och det kollegiala systemet. Det som 

denna studie fokuserar på att börja fylla i är att gå djupare än tidigare forskning och fokusera på 

universitetet som en särskilt intressant miljö där forskning inte tidigare gjorts, för att se hur 

medarbetarna påverkas av dessa rekryteringsprocesser. Den övergripande diskussionen inleds 

med resultatets koppling till kapital- och fältteori och går sedan in på studiens specifika 

frågeställningar för att besvara dessa. Avslutningsvis ges avslutande kommentarer på andra 

delar av resultatet och diskussionen sammanfattas.  

 

Kapital kan i kontexten av denna studie delas upp i två delar. För forskare och utbildare är 

kapital summan av alla akademiska publikationer, examina, titel, tid spenderad i forskning och 

utbildning samt till viss del erfarenheter både inom universitetet och utanför (Bourdieu, 1986, s. 

248). Inom förvaltningen är examensgrad fortfarande meriterande men man lyfter även fram 

bredare former av erfarenheter och personliga färdigheter som ledarskap, analytisk förmåga och 

lyhördhet. Allt kapital är inte värt lika mycket och är olika starkt beroende på sammanhanget, 

ofta styrt av fältet där kapital sätts i en kontext (Bourdieu, 1990, s. 123f; 1997, s.131-138). 

Institutioner som fokuserar på undervisning kommer möjligen se kapital i undervisningstimmar 

som mer värdefullt och institutioner som lägger mer fokus på forskning kan värdera tiden där 

mer. Tar man däremot en institution som är tillräckligt stor för att lägga stort fokus på flera 

olika verksamhetsområden, som sedan delas in i mindre konstellationer blir bilden betydligt mer 

komplicerad. Inom förvaltningen kan vad som räknas som relevant kapital variera kraftigt 

eftersom deras verksamhetsområden kan vara långt skilda från varandra. I vissa avdelningar är 

disputation något som värderas starkt som kapital medan i vissa är det extern erfarenhet som 

premieras.  

 

Fält står alltid enligt Bourdieu i relation till kapital och är sociala konstruktioner (Bourdieu, 

1990, s. 67; 1997, s. 132f). Inom Uppsala universitet ser vi flera indikationer på att sådana fält 

existerar, både universitetet som helhet men även de individuella institutionerna och 

avdelningarna och processerna som sker däri. Bourdieus fältteori är även användbar för att 

förstå intern- och externrekrytering på universitetet, exempelvis när det kommer till vilka som 

har tillgång till fälten och inte, vilket därmed definierar vem som kan bli chef eller prefekt och 
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vilket kapital som behövs. Exempelvis skulle vi kunna se prefektvalet som ett eget fält, där 

disputerade lärare och forskare som börjar arbeta på en institution omedvetet ingår i fältet då de 

lever upp till fältets regler. Fältet skulle exempelvis ha som gemensamt mål att välja en bra 

prefekt bland sina aktörer och värderar dessa utifrån vilket kapital de besitter. Man kan även se 

det som att internrekryteringen av en prefekt existerar i den större kontexten av ett akademisk 

fält som har som mål att utveckla forskningen. I detta fält deltar lärare och forskare och bygger 

upp ett slags forskningskapital och undervisningskapital. När det sedan kommer till prefektvalet 

så måste en person från fältet väljas, då kommer fältet förlora forskningskapital i form av 

minskad produktion, vilket kan upplevas som ett hot mot för de dominerande inom fältet. I vårt 

resultat ser vi att det finns en allmän attityd bland institutionernas forskare och lärare att bli 

prefekt är fult, för man offrar sin forskning för att göra något administrativt. Enligt fältteorin 

kan detta förklaras genom att aktörerna i detta akademiska fält känner ett hot och måste kämpa 

för sina intressen i rummet. Samtidigt blir en ledare för forskningen, en prefekt som är utan 

akademisk kompetens, ett hot mot de seniora forskarnas monopol som experter på sina områden 

(Bourdieu, 1997, s.131ff). Hur kan forskarna ledas av någon utan samma eller högre position än 

dem i fältet?  

  

6.2.1 Samspelet mellan intern- och externrekrytering och kollegialitet 

Kulturen på Uppsala universitetet är som vi tidigare lyft fram präglad av en mycket lång 

kollegial tradition, vilket formar både institutioner och förvaltning. Den kollegiala traditionen 

inkluderar en specifik form av rekrytering vilket innebär att det är kollegiet, det vill säga 

medarbetarna som spelar en central roll i rekryteringen av nya chefer och medarbetare. Vilken 

rekryteringsform universitetets två delar använder sig av sätter även en prägel på vad som 

premieras i rekryteringsprocessen. Inom institutioner är en intim kännedom om institutionens 

verksamhet betydligt starkare premierat än vad det är inom förvaltningen, även om någon form 

av kännedom väger tungt, vilket indikerar en stark koppling till Bourdieus fältteori (1997, s. 98; 

Bourdieu, 1997, s. 131). Andra kulturella karaktärsdrag är en atmosfär av ansvarstagande, 

jämlikhet och ifrågasättande. Ansvarstagandet syns tydligt i hur både medarbetare och chefer 

behöver navigera inom deras roller. Prefekter behöver, precis som både denna studie och 

tidigare forskning visar (Armstrong och Woloshyns, 2017), navigera i en snårskog av 

personalärenden, den egna rollen och jaget. På förvaltningen kan chefer förväntas hantera 

anställda med väldigt olika erfarenheter, till exempel där en person som är van med 

självständigt arbete genom forskning kan ha svårt att se fasta arbetstider som ett reellt faktum.  
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Jämlikheten lyser starkt i rekryteringsprocessen, där många olika röster kan förväntas få sin röst 

hörd. Inom institutioner är detta en central del i prefektvalen för att processen ska räknas som 

legitim. Inom förvaltningen har den nära relationen med den akademiska kollegialiteten skapat 

en särpräglad rekryteringsprocess där kollegialitet möter myndighetens regler och förordningar. 

Detta kulturella karaktärsdrag ser vi även i det bredare arbetet på både förvaltning och 

institutioner. Som en prefekt beskrev, skapar den kollegiala jämlikheten en förväntan av en hög 

nivå av inflytande även där det inte finns några formella dokument eller beslut att grunda denna 

förväntan på. Och detta återspeglades i förvaltningen, även bristen på hänvisningar till formella 

beslut. Vi ser dessa som tydliga exempel på hur kulturer kan påverkas, inte bara av varandra, 

men av specifika delar av varandra. Särskilt ser vi samband mellan den kollegiala kulturen och 

intern- och externrekrytering, dock är det svårt att säga vad som påverkar vad, det vill säga i 

vilken riktning som påverkan sker.  

 

Vi ser även hur universitetets två rekryteringsprocesser och den kollegiala kulturen de för med 

sig påverkar attityder och förväntningar till ledningsbefattningar. Med både intern- och 

externrekrytering är det svårt, om inte omöjligt, att utröna hur länge en person kommer stanna 

på både arbetsplatsen och rollen i sig. Utöver det är det även svårt att veta hur externt 

rekryterade personer kommer att anpassa sig till den redan existerande kulturen. Som en 

informant berättade kan en externt rekryterad chef tro att det finns en förväntan att den ska vara 

delaktig i precis allt som avdelningen eller enheten arbetar med. Att chefen förväntas att kunna 

saker om allt. Medarbetarna på avdelningen visste att chefen inte kunde allt och blev 

förnärmade när den nya chefen inte visade tillit och öppenhet inför medarbetarnas kunskap och 

erfarenhet. Med internrekrytering kan medarbetare förvänta sig att kandidater känner till den 

interna kulturen, det vill säga det kulturella fältet, och vilken roll som ledningsbefattningar 

bringar (Bourdieu, 1990, s. 67). Även resultaten som Mosers (2005) studie har stärker detta. 

Kunskapen om alla förväntningar kan vidare vara en anledning till varför prefektrollen inte har 

högre prestige än vad den har. 

 

6.2.2 Intern- och externrekryteringars relation till önskat kapital 

På både den akademiska sidan och förvaltningen premieras kännedom om universitetet, hur den 

är uppbyggd, vad som är viktigt och delvis vilket tankesätt man har på universitetet. På 

institutionerna i prefektvalen är detta dock något man sällan behöver tänka på, de som är 

kvalificerade att söka innehar redan god kännedom om universitetet. Resultatet visar att 
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prefekter ofta har erfarenheter från tidigare ledningsuppdrag inom institutionen som till exempel 

studierektor. Detta leder möjligen till att de lyfts fram som starka kandidater i sina egna 

processer. Av detta följer att även undervisningskompetens och/eller ledningskompetens är 

fördelaktigt i prefektvalet och att dessa fält interagerar med varandra (Bourdieu, 1997, s. 131-

138). Prefekterna lyfter inte detta på samma sätt som den akademiska legitimiteten även om de 

påpekar att det nog hjälper att ha varit det. I särskilda fall kan dekanen tillsätta en prefekt 

externt, vilket kan ses som ett misslyckande för institutionen. På förvaltningen där man 

rekryterar externt är det dock inte ett skallkrav men läggs enligt intervjupersonerna ofta till som 

meriterande i jobbannonseringar. Datan vittnar sedan om att trots att man gör sitt yttersta för att 

rekrytera på meriter så är det många medarbetare som tillsätts internt och där kännedom om 

universitetet spelat roll. Oavsett om detta är medvetet eller om internt sökande är mer 

meriterade så visar detta att det finns ett kapital för kännedom om universitetsvärlden som väger 

tungt i dessa processer. En möjlig förklaring till varför detta kapital får sådan tung vikt i 

rekryteringar kan vara vad Moser (2005) beskriver i sin artikel att interna kandidater kan vara 

bättre på att uppnå de förväntningar och krav som nyrekryterade har på sig. Universitetet kan se 

det som en större risk att välja externa kandidater över interna. Detta stämmer delvis överens 

med vad Chan (1996; 2006) finner att externa kandidater endast har en chans när de är betydligt 

bättre än de interna kandidaterna. En möjlig förklaring till att interna kandidater är så utbrett 

även inom förvaltningen kan vara att Uppsala universitet är en helt enorm organisation som har 

ett stort underlag av arbetare som kan byta position inom universitetet och förflytta sig uppåt 

(DeVaro & Morita, 2013).  

 

Vid rekryteringar sätter man högt värde vid utbildningsnivå på universitetet, dock inte 

nödvändigtvis vilket ämne man studerat, datan visar att man inom förvaltningen värderar 

personer som genomgått höga utbildningar och särskilt de som har disputerat. Bourdieu (1977, 

s. 183-184) lyfter akademiska ackrediteringar som ett särskilt starkt kapital. Även om andra 

egenskaper också möjligen värderas mer så menar avdelningscheferna att det är viktigt; att man 

får bättre anseende som chef om man är högutbildad och så vidare. Interaktionen mellan 

utbildningsfältet och det fält där denna rekryteringsprocess är en del av ger ett högt 

växlingsvärde mellan utbildningskapital och tillgång till tjänsten. Det är inte alla som har 

möjlighet att söka sig till universitet, till exempel använder man inom förvaltningen sig av 

skallkrav i rekryteringar som måste vara uppfyllda. Därmed krävs det ett visst kapital för att 

man ska ha möjlighet att få tjänsten oavsett hur man står i relation till andra kandidater.   
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Inställningen till varför personer söker sig till respektive organisation väcker frågan huruvida 

personer har de ledarskapsegenskaper, beståndsdelar, som Adner och Helfat (2003) kallar för 

dynamiskt ledarskap. Berdrow (2010) kopplade dynamiskt ledarskap till sin studie om 

prefektens egenskaper, men dessa kan även användas i en diskussion om chefer på 

förvaltningen. Dynamiskt ledarskap bygger på tre beståndsdelar, Managerial Human Capital, 

Managerial Social Capital och Managerial Cognition. Samtliga av dessa beståndsdelar träder 

fram som viktiga egenskaper som både prefekter och chefer förväntas inneha. Vi kan även se 

likheterna med dynamiskt ledarskap och Bourdieus kapital och fält i form av hur olika former 

av egenskaper värderas olika mycket beroende på vilket fält personer är verksamma i. Dessa 

likheter som rollerna har och i kontexten av dynamiskt ledarskap indikerar att det finns en 

diskrepans i inställningarna till de båda chefspositionerna. Denna diskrepans är delvis grundad 

på rekryteringsprocessen som institutioner och förvaltning använder. Likt hur det finns många 

interna kandidater inom förvaltningen ser vi att en organisation som institutionen, som nästintill 

enbart använder internrekrytering, skapar en hierarki där chefen, prefekten, inte ses som mycket 

högre positionerad än andra medarbetare (DeVaro & Morita, 2013). 

 

6.2.3 Avslutande kommentar 

Som Armstrong och Woloshyn (2017) visade tidigare befinner sig prefekten i mittpunkten 

mellan två styrsystem, linjeorganisationen och det kollegiala systemet, vilket även vårt resultat 

finner stöd för. Forskare och undervisare kan, som vi ser det, vara intresserade av att spendera 

en tid för att hjälpa andra i deras områden, men kan känna sig nedtyngda av all administration 

som inte hör till någon av anledningarna till varför de sökte sig till universitetet från första 

början. Ingen av prefekterna som intervjuades hade någon tanke på att bli prefekt när de började 

vid respektive institution även om man var intresserad av ledningsuppdrag, det var snarare 

pliktkänslan och att det kom lägligt som tanken att bli prefekt blev aktuell. I resultatet lyfter 

inga av intervjupersonerna att det finns något lockande till prefektrollen, inga incitament, som 

mycket av den tidigare forskningen ofta lyfter, kopplar till internrekrytering. DeVaro (2006) 

lyfter i sitt resultat att incitament till att vilja få en högre befattning leder till högre produktivitet 

och aspiration, men verkar inte stämma överens med vårt resultat. Medarbetarna motverkar 

också folk att söka prefekt, en annan möjlig förklaring till detta är vad Sundqvist (2010, s. 42-

47) skriver om, att kollegiet motiverar varandra genom en gemensam vilja att ses som en bra 

forskare, att därigenom höjas i deras ögon. Att bli prefekt skulle ha motsatt effekt och därmed 

kan viljan att bli prefekt dämpas ännu mer. I kontrast till detta ser vi den externt rekryterade 

chefen. Personer som söker sig till externt utlysta tjänster gör detta mer målmedvetet än vad de 
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internt rekryterade prefekterna gör. Chefsrollen på förvaltningen anser vi har en mer utpräglad 

position och man får in ny erfarenhet med nya perspektiv.  

 

Studien ställer två frågeställningar, vilken samverkan som finns mellan Uppsala universitets 

kollegiala system och intern- och externrekryteringar till ledningsroller  samt hur de två 

rekryteringsprocesserna till ledningsroller påverkar vilket kulturellt kapital som kandidater 

förväntas besitta. Studien ger inte heltäckande svar på dessa frågor men skapar en grund för att 

bättre förstå intern- och externrekrytering och relationen till det kollegiala. Vi visar att det 

kollegiala systemet som finns inom Uppsala universitet har starka samverkande effekter med 

intern- och externrekrytering och att det inte går att bortse från dessa när man studerar intern- 

och externrekrytering i Uppsala universitet. Kollegialitet är relativt unikt för universitetsvärlden 

men det är möjligt att intern kultur på en annan organisation kan påverka på ett liknande sätt. 

Bourdieus fältteori och kapitalteori visar sig vara fungerande verktyg för att säga något om 

varför aspekter av det som kommer fram i resultatet påverkar, då resultatet oftast endast kan 

svara på att det verkar påverka. Nackdelen med användningen kan vara att de är för heltäckande 

på det sätt att det blir svårt att tolka resultatet på annat sätt med detta teoretiska ramverk. 

 

6.3 Diskussion om studiens utformning 
Studiens omfattning är påverkad av ett antal avgränsningar. Val av studieobjekt, alltså Uppsala 

universitet gör att det är svårt att generalisera resultaten till en större omfattning av 

organisationer. Totalt har 10 intervjuer genomförts som inkluderar olika befattningar, vilket kan 

betyda att viktiga resonemang och material saknas. Teorin möjliggör att undersöka resultatet 

inom dess ram men är begränsad till vad den kan göra, en annan teori hade möjligtvis hittat 

andra slutsatser.  

 

Resultatet i denna undersökning kan nog säga något om övriga större lärosäten i Sverige men är 

inte generaliserbart till mindre universitet och högskolor och övriga lärosäten i världen, på 

grund av tidsramen som undersökningen rymmer, det begränsade urvalet i mängden av 

informanter, samt bristen på kunskap om skillnader mot andra lärosäten. Det samma gäller 

andra organisationer utanför universitets- och högskolesektorn (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

310-313). 
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Studien har även till viss del påverkats av Covid-19 och den nationella situationen som 

pandemin bringade. Dess påverkan är dock begränsad till hur intervjuer har kunnat genomföras 

vilket vi kunde undkomma genom att hålla 8 av 10 intervjuer via Zoom. De övriga två 

intervjuerna kunde genomföras på ett mer konventionellt sätt i samma fysiska rum. I vilken 

utsträckning detta påverkat resultatet är svårt att säga.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Studien visar att intern- och externrekrytering påverkar individer i verksamheten och att det 

finns flera aspekter som påverkas som i sin tur påverkar organisationen. Den tidigare 

forskningen saknar resultat på detta område och studien kan endast börja fylla dessa 

kunskapsluckor. För att fortsätta förstå området måste framtida forskning ta vid. En studie med 

fokus på att dra mer generaliserande slutsatser och med ett dataunderlag som är mer 

uttömmande skulle ge svar på om dessa slutsatser går att återfinna i andra organisationer, som 

saknar universitets speciella karaktärsdrag som kollegialiteten. Studien öppnar även upp för 

forskning ur ett kvantitativt perspektiv och forskning kring hur prefektrollen bör se ut för att 

uppnå akademins syfte. Praktiskt borde Uppsala universitet kolla närmare på hur prefektvalet 

fungerar i det kollegiala systemet och de effekter denna studie visar att det har. Exempelvis hur 

det kollegiala systemet och prefektvalet som det är nu aktivt motverkar folk att söka till 

uppdraget. I den pågående utredningen av prefektuppdraget hoppas vi att denna studie i bästa 

fall betraktas som ett intressant inlägg i debatten. 
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Bilaga 1: Presentationsmejl 
 

Hej [namn], 

  

Vi är två studenter här vid Uppsala universitet som under våren kommer skriva en C-uppsats i 

socialpsykologi. Uppsatsen kommer att handla om rekryteringsprocesser där fokus ligger på 

valet mellan externa och interna processer. Under vår undersökning kommer vi studera valet av 

prefekter (representerar intern-sluten process) och anställning av chefer på förvaltningen 

(representerar extern-öppen process). 

  

Anledningen till att vi skriver till dig är att vi undrar om du vill ställa upp för en 45 minuters 

intervju på ämnet? Vår intervju kan antingen hållas över Zoom eller fysiskt enligt din preferens 

och intervjun skulle i så fall vara (förslag på tidsram). 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mika Holmér och Joel Cevey Tärnholm 

 

Vi arbetar efter Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och du kommer därmed få vara helt anonym i 

uppsatsen och under arbetets gång. All medverkan är frivillig och önskar du under arbetets gång 

avbryta din medverkan är du helt fri att göra detta utan några förklaringar till varför. 

  

Handledare: Markus Lundström 

E-post: markus.lundstrom@soc.uu.se 

Telefonnummer: 018-471 1718 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Prefekter 
Inledande frågor - person, rollen + arbetsplats 

Hur länge har du arbetat här? 

Tidigare typ av arbetsplatser? 

Beskriv i breda drag arbetsplats och egen roll 

Vad innebär rollen som prefekt för dig?      

Vad borde den vara? Förbättringar/Förändringar?  

Vad fick dig att bli prefekt? Har du uppskattat positionen som prefekt?  

Hur länge hade du velat bli prefekt?  

Är rollen som du förväntade dig att den skulle vara? Varför/Varför inte? 

 

Rekryteringsprocessen 

Varför tror du att du blev vald till prefekt?  

Tror du prefektrollen kommer hjälpa dig i din akademiska karriär? 

Beskriv processen att bli prefekt. 

Hur lång var processen? 

Varför ser processen ut som den gör? 

Vilka formella/juridiska krav finns det? 

Finns det undantag som du ser det? 

Var det en typisk process? 

Kan processen förbättras? 

Vilka formella/juridiska krav finns det på en prefekt? 

Hur påverkar hur prefektvalet görs institutionen? 

Har du reflekterat över processen?  
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Egenskaper 

Vad utgör en bra prefekt? Mindre bra? 

Vilka egenskaper har en bra prefekt? 

Vilka erfarenheter bör en prefekt ha? Förkunskaper? Eller förväntas de växa med rollen?  

 

Legitimitet 

Vad behöver man för Akademisk legitimitet? 

Upplever du att det finns någon prestige i att vara prefekt? Har din syn på det förändrats med 
tiden? 

 

Attityder 

Vilka förväntningar upplever du finns på dig som prefekt? 

Vilka förväntningar upplever du att institutionens anställda har på dig? Universitetets ledning? 

Vilka attityder upplever du finns till rollen som prefekt? Institutionen/universitetets 
ledning/allmänhet? 

Vilka attityder till prefektrollen tror du lärarna på institutionen har, speciellt i valprocessen? 

Vilka informella krav/förväntningar finns det på en prefekt? 

Finns det ett före/under/efter prefektval i relationen mellan medarbetare? 

Vad tycker du allmänt om öppna och slutna rekryteringsprocesser?  

 

Förvaltning (Avdelningschefer + medarbetare) 
Inledande frågor - person, rollen + arbetsplats 

Beskriv i breda drag arbetsplats och egen roll 

Hur länge har du arbetat här? 

Tidigare typ av arbetsplatser? 
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Rekryteringsprocess 

Beskriv egen rekryteringsprocess 

Hur fungerar processen? 

Hur fungerar processen för rekrytering av enhetschefer?  

Hur beskrivs vilka förväntningar man har på sökande? 

Hur beskrevs rollen? 

Önskade egenskaper i rekryteringsannonsen, om det fanns någon? 

Hur lång tid tog den? 

Vad innebär en rekryteringsprocess för dig? 

Hur brukar processen se ut på din arbetsplats? 

Hur ser det ut bland medarbetarna om interna och externa?  

Spelar det någon roll om era chefer kommer internt ifrån eller externt? 

 

Kultur 

Ser du någon prestige i hur folk rekryteras? Både hos dig själv och kollegor 

Hur ser du på attityder kring extern/intern rekrytering? Personligen och kollegor 

Skulle det fungera bättre med en annan typ av rekryteringsprocess, finns det 
förbättringspotential? 

Finns det möjlighet till intern mobilitet? Tankar på möjligheten?  

Påverkar rekryteringsformen attityder till chefsroll? 

Tror du att rekryteringsformen påverkar hur länge folk stannar på arbetsplats/position? 

Har rekryteringsform någon påverkan på arbetsmiljön/kulturen? 

Hur skulle du beskriva den interna kulturen? 

 

Legitimitet 

Tror du att vilken rekryteringsform personer använt sig av, eller om de lyckats klättra i den 
interna hierarkin, påverkar deras legitimitet på arbetsplatsen? 
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Attityder 

Vilka attityder upplever du finns till chefer? Både medarbetare och uppifrån? 

Tror du det finns skillnader i hur medarbetare ser på chefer som kommer internt från Uppsala 
eller extern? 

Vilka attityder upplever du att det finns till rekryteringsprocesser? Fungerar dessa som de ska? 
Önskningar om ändringar?  

Upplever du att det finns skillnader i attityder till extern/intern rekrytering? Speciellt kanske i 
jämförelse från när du jobba inom akademin och inte förvaltningen 

Hur tror du det skulle påverka om man bara rekrytera internt eller bara rekrytera externt?  

Löser intern/extern rekrytering problem? Skapar det problem? 

Vilka förväntningar upplever du finns på dig som chef? 

Vilka förväntningar upplever du att avdelningen/enhetens anställda har på dig? Universitetets 
ledning? 

Vad efterfrågas i chefer i fråga om egenskaper? Personliga egenskaper, erfarenheter, kontakter, 
kapital,  

 

Teknisk administration (medarbetare institution) 
Inledande frågor - person, rollen + arbetsplats 

Beskriv i breda drag arbetsplats och egen roll 

Hur länge har du arbetat här? 

Tidigare typ av arbetsplatser? 

 

Rekryteringsprocessen 

Hur påverkar prefektrekryteringen institutionen? 

Hur upplever TA-personalen processen?  

Hur tror du lärare/forskare tänker kring processen?  

Prefektrerkyteringen är en internprocess, hur upplever du den?  

Är prefektrerkyteringen en optimalprocess?  

Kontakt/åsikter hos TA-personal på andra institutioner?  
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Egenskaper 

Vad ser du att en prefekt behöver för egenskaper?  

Är det någon skillnad mellan vad som behövs för att leda lärarna och vad som behövs för att 
leda TA?  

 

Kultur 

Hur upplever du att lärarna tänker kring prefektrollen?  

 

Legitimitet 

Tycker du det är viktigt att prefekten har akademisk legitimitet?  

Upplever du att folk tycker att prefektrollen är prestigefylld?  

 

Attityder 

Vad har TA-personalen får möjligheter till karriär?  

Skillnad mellan förväntningar på chef och prefekt? 

Vilka attityder har medarbetare på institutionen mot prefektrollen?  

Vad är den allmänna uppfattningen på insititutionen kring processen? Tycker man det ska vara 
som det är eller förändras på något sätt?  

Är det konstigt att TA-personal inte kan väljas till prefektrollen?  

Vad tycker du i allmänhet om öppna och slutna rerkryteringar?  

 

Lektor 
Inledande frågor - person, rollen + arbetsplats 

Beskriv i breda drag arbetsplats och egen roll 

Hur länge har du arbetat här? 

Tidigare typ av arbetsplatser? 

Erfarenhet av tidigare rekryteringsprocesser? 
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Rekryteringsprocessen 

Vad innebär prefektvalssprocess för dig? 

Hur tänker lärare/forskare tänker kring processen?  

Hur upplever TA-personalen processen tror du?  

Prefektrerkyteringen är en intern process, hur upplever du den?  

Är prefektrerkyteringen en optimal process?  

 

Egenskaper 

Vilka kunskaper behöver Prefekten för att leda studierektorerna i deras arbete?  

Vilka egenskaper behöver prefekten i allmänhet?  

Skiljer prefektrollen sig från hur du ser chefer av andra slag? 

Är det någon skillnad mellan vad som behövs för att leda lärarna och vad som behövs för att 
leda TA?  

 

Kultur 

Hur påverkar prefektvalet institutionen? 

 

Legitimitet 

Behöver prefekter akademisk legitimitet? 

Upplever du att folk tycker att prefektrollen är prestigefylld?  

 

Attityder 

Vilka attityder upplever du finns till rollen som prefekt, generellt till rollen alltså? 

Innan denna valprocess ansåg du att prefekten var en hög status roll som många ville ha? 

Är det konstigt att TA-personal inte kan väljas till prefektrollen? 

Vad tycker du allmänt om öppna och slutna rekryteringsprocesser?   

Tänker lärare och forskare olika kring prefektvalet?  
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Bilaga 3: Deklarering 
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

 
 
 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Tidigare forskning 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Teorikapitel 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Metodkapitel 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 
transkribering) 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Diskussionskapitel 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
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Bilagor 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 
 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1:  50 %   Författare 2:  50 % 

 

 

Skriv under nedan 

Ort, Datum                                                          Ort, Datum 

 

    Uppsala                               05/24/2020     Uppsala                                   05/24/2020 
  

 

 
 

Författare 1: Författare 2: 
 

 

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Mika Holmér                                       Joel Cevey Tärnholm 
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