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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete på c-nivå, är en intervjustudie om chefers kompetensutveckling gjord på 

ett universitet. Det bygger på fyra intervjuer med chefer som har en prefektroll och en 

kompetensutvecklare som representerar universitetet. Syftet är att belysa organisationens mål 

och arbete med kompetensutvecklingen för chefer och se om målen överensstämmer med 

respondenternas upplevelser av kompetensutvecklingsinsatsen. Ger chefsutbildningen de 

förutsättningar som respondenterna behöver och hur upplever respondenterna 

kompetensutvecklingsinsatsen utifrån organisationens mål och syfte.  

Utifrån resultaten har paralleller dragits till tidigare forskning kring prefektens roll, 

kompetens och lärande, samt Ellströms teori kring anpassningsinriktat- och 

utvecklingsinriktat lärande för att se hur resultatet skulle kunna användas för att utveckla och 

möjliggöra en utveckling som leder till ett ökat lärande. 

Resultaten visar att organisationen har en chefsutbildning som möter chefernas behov och 

vidare framkom i resultaten att utbildningen var ett bra forum att diskutera erfarenheter och 

frågeställningar i, med personer på samma typ av position i organisationen.  

Det som framkom var också att respondenterna ansåg, utifrån sin upplevelse, att 

organisationen kunde utveckla en del moment i utbildningen. Bland annat hur prefekten kan 

leda/utveckla sin institution organisatoriskt på ett tydligare sätt. Det påvisades att flera av 

respondenterna saknade någon form av löpande återkoppling i vissa ämnen för att bibehålla 

kompetensen .  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har jobbat i femton år innan jag började studera och kände ett sug efter att få vara delaktig 

i att förändra, lära, utvecklas själv och med andra och få vara den som kan göra en skillnad i 

arbetslivet. När jag började fundera på vad jag skulle vilja skriva om i detta examensarbete 

föll tanken på kompetensutveckling och vad kompetens är. Detta är en väg att utgå från för att 

kunna förändra och utveckla, och det kändes också som en naturlig följd från projektarbetet 

på B-nivå där jag tillsammans med mina studiekamrater skrev om kompetens - mer specifikt 

Social kompetens ur ett arbetsgivarperspektiv vid rekrytering
1
 inom två olika branscher.  I 

samband med det arbetet fick jag upp ögonen för att det finns väldigt skilda åsikter om 

kompetensutveckling framför allt om man utgår från de fyra didaktiska frågorna Vad, Hur, 

När och Varför (Kroksmark, 1994). Vad som är kompetens och vad är syftet, hur ska 

kompetensutvecklingen gå till, när är det lämplig eller inte lämpligt med kompetensutveckling 

och varför ska man kompetensutveckla? Såklart är svaren olika i olika sammanhang och 

branscher men det generella svaret är ändå att det är bra med kompetensutveckling, om det 

utförs på ett sätt som av individen eller organisationen uppfattas att det utvecklar, ökar 

kunskapen och kompetensen och framförallt leder till en måluppfyllelse. Som respondent C i 

denna studie uttryckte det  

Kompetensutveckling är alldeles nödvändigt anser jag. Det är som alltid här i livet, sitter man 

bara still så dör man. 

 

Vad är då ett bra sätt? Det skiljer sig beroende på vilka perspektiv man ser det ur, om det är 

utifrån individens, utifrån organisationens eller utifrån samhällets perspektiv.  

Min egen bakgrund inom kommunal verksamhet har gett mig en bild om hur chefer med ett 

verksamhetsansvar måsta ha en bredd inom ett stort kompetensområde. Det ska täcka 

personal, arbetsmiljö, ekonomi, juridik och framför allt ett ansvar för att verksamheten 

bedrivs enligt uppsatta mål från ledare, chefer, politiker, lagar och regelverk. Att vara kunnig 

inom just det ämnesområdet man är verksam inom är bara en liten del. Som första linjens chef 

                                                 
1
 Andersson, Clahr, Freudenthal, Ryve. 2013 ”Socialkompetens ur ett arbetsgivarperspektiv vid rekrytering” 
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är man den person som är närmast den större skaran anställda, vilket kräver en omfattande 

kunskapsbredd som inte alla har med sig från dag ett i en organisation. Å ena sidan 

representerar de arbetsgivaren och å andra sidan personalen. De får stå till svars för beslut 

som de inte varit delaktiga i att fatta och är ofta de som ska genomföra förändringarna. Denna 

kategori av chefer verkar mer utsatt, då man sitter på två stolar, och behöver kontinuerlig 

kompetensutveckling både för den egna personliga utvecklingen men även för att få 

tillräckliga kunskaper inom alla områden man ansvarar för, så att man ges förutsättningar att 

utföra ett gott arbete.  

Detta styrks i en rapport som Akademikerförbundet SSR gjorde på medlemmar våren 2012, 

och som publicerades i Chefstidningen HR- och ledarskapsmagasin för akademiker 2012-05-

01. Undersökningens syfte var att få insikt i första linjens chefers arbetssituation, krav och 

förväntningar. Som första linjens chef är du den som är närmast de anställda i företaget, 

exempelvis enhetschefer inom kommunalverksamhet med flera högre chefer ovanför dig som 

verksamhetschef, områdeschef, och förvaltningschef. 

 Resultaten visar exempelvis att endast 75 % av cheferna erbjöds kompetensutveckling och 

bland yngre chefer var det endast 62 %. Utav de som erbjöds kompetensutveckling var det 46 

% som menade att de inte kan lägga den tid som behövs för kompetensutveckling. Trots detta 

så trivs cheferna i sin roll. När de ska ge ett generellt omdöme uppger 74 % att de trivs med 

att vara chef och bland de yngre, under 36 år (88 %), anger ännu fler att de trivs med att vara 

chef.  

De gillar rollen men klart är att de behöver stöd på många sätt. 

                                                                             Chefstidningen 2012-05-01 

Mitt arbete och denna studie syftar till att kunna se hur en organisation med en stor 

kunskapsresurs kompetensutvecklar sina chefer, närmare bestämt prefekter. En induktiv 

ansats används i denna studie då jag utgår från min frågeställning och sen gör efterforskningar 

för att avgöra hur prefekter kompetensutvecklas i sitt chefskap. Studien genomförs vid ett 

universitet och prefekten är den chef i organisationen som är mest jämförbar med första 

linjens chef och därför är mest intressant för mig. Studien avser att belysa hur organisationens 

arbete kring prefekters kompetensutveckling sker och om organisationen uppnår sina mål med 

arbetet enligt prefekternas berättelser.  

Avgränsningen till akademin gör jag för att det intresserar mig hur en gammal 

traditionsbunden organisation med en stor intern kunskapsmängd lyckas med sin 
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kompetensutveckling av sina chefer i en tydlig hierarkisk miljö. Universitet har en enorm 

kunskap internt och utnyttjas den till fullo för att skapa chefer som kan möta omvärlden och 

universitetets krav. Med anledning av detta anser jag att det är svårt att göra en jämförelse 

med forskning som inte belyser den akademiska sektorn. 

 

2. Beskrivning av Organisationen 

 

Organisationen jag valt att studera är ett universitet i Sverige och den ledande beslutsfattaren 

där är rektorn. Ledningsansvaret vid ett universitet följer en delegationskedja som generellt 

går från rektor via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i 

fakultetsnämnd, till prefekt som är chef på institutionsnivå. Universitet generellt är uppdelade 

i fyra olika vetenskapsområden. Det skiljer sig mellan olika universitet hur man delar upp 

dessa områden eller fakulteter som det hette tidigare. Ibland är det fyra och ibland slår man 

ihop olika områden till exempelvis tre.  

Varje vetenskapsområde leds av en dekanus och en prodekan. Alla områden delas upp i olika 

institutioner som då leds av en prefekt. Prefekten är med andra ord institutionens chef och ska 

verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionens 

verksamhetsområde samt för att institutionens samverkan med det omgivande samhället 

fungerar bra. Prefekten företräder institutionen inom och utanför universitetet. I prefektens 

uppgift som chef ingår ansvar för personal, ekonomi och juridiska frågor men även utveckling 

och att kompetensutveckla sin personal och ha ett övergripande arbetsmiljöansvar för alla som 

vistas i lokalerna. Prefekten har viss delegationsrätt men har samtidigt då ett ledningsansvar 

mot den delegerade.  

 

 I denna studie representerades organisationen av den aktuella avdelningen vars huvudsakliga 

uppgift är att bedriva kompetensutveckling av chefer och ledare i organisationen. Prefekten är 

den som ansvarar för en institution, den minsta enhet inom universitetet (NE.se).   

Inom organisationen finns det flera personer som är ansvarig för kompetensutveckling av 

chefer och jag har träffat en av dessa nyckelpersoner. Denna person kommer jag 

fortsättningsvis kalla för gatekeeper i arbetet. Gatekeepern är i det här fallet i en person i 
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organisationen, universitet, som har kunskapen om organisationens arbete och som delger mig 

information (NE.se). En slags kunskapsbärare som har stor insikt och tillgång till 

informationen om organisationens arbete.  

Kurt Lewin myntade begreppet grindvakt eller ”gatekeeper” i sin beskrivning av mediers 

funktion att sortera och välja ut den information och de nyheter som ska publiceras 

(Johansson, Malmsten, 2009). Idag användes det mer i generell omfattning på olika individers 

hantering av den information de möter och vilka delar av denna information som de väljer att 

släppa vidare, exempelvis i en organisation. Det jag vill poängtera är att den informationen 

som jag får av gatekeepern är dennes uttalanden och framställan av organisationens arbete och 

kan alltid färgas av subjektiva uppfattningar, tolkningar och den mänskliga faktorn. Därför 

använder jag mig av titeln gatekeeper. 

 

2.1 Vad menas med kompetensutveckling? 
 

Det här arbetet handlar om kompetensutveckling och jag ska därför göra ett försök att 

definiera begreppet kompetens som kan ges olika innebörder beroende på inom vilket 

vetenskapligt område du rör dig i. 

Nationalencyklopedin.se definierar kompetensutveckling som: utveckling och höjning av 

kompetensen särskilt hos anställda i ett företag eller i offentlig sektor.  

Dock beskriver Magnus Söderström i Det svårfångade kompetensbegreppet (1990) att det är 

svårt att hitta en enhetlig definition på just begreppet kompetens då det bottnar i ett 

tvärvetenskapligt område. Detta leder till att varje område har skapat en forskningstradition 

som belyser ämnet ur olika infallsvinklar. Det innebär vidare till att kompetens då har en vid 

och ett växlande innehåll och betydelse. Söderström menar att varje enskilt fall bör 

operationalisera en definition för att förtydliga vad man menar i sammanhanget.  

Söker man upp ordet kompetens på nationalencyklopedin.se beskrivs det som formell 

kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning.  
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Angående begreppet kompetens säger Ellström (1992) att  

Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det 

tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder (s.21).  

Begreppet kompetensutveckling kan ses som en samlingsform av fler olika delar. Ellström 

och Nilsson, 1997 anser att kompetensutveckling är  

… alla de åtgärder som ett företag kan vidta för att förändra eller höja kompetensen hos enskilda 

anställda, grupper av anställda eller hela personalen… 

När vi här använder begreppet kompetensutveckling, så används det som en sammanfattande 

beteckning för de olika åtgärder (och kombinationer av åtgärder) som kan utnyttjas för att 

påverka utbudet av kompetens på den interna arbetsmarknaden (Ellström och Nilsson 1997, ss. 

17-18)  

 Dilschmann, Falck, Kraft (2000) menar att kompetensutveckling kan ses som en 

kombination av yrkeskompetens som i första hand kan kopplas till individen och en 

verksamhetskompetens som behandlar lärande på gruppnivå för att kontinuerligt bidra 

till förbättringar av verksamheten.   

I Otto Granbergs bok Lära eller läras (2009) diskuteras det om huruvida 

kompetensutvecklingen alltid ska styras av organisationens mål eller varför individen ska bli 

bättre på det den är minst bra på. Vad kompetensutveckling gör är att minska gapet mellan 

individens kompetens och arbetets/befattningens krav på kompetens. 

I denna studie är chefsutbildningen den utbildning/kompetensutveckling som prefekterna får 

som basutbildning och framöver i arbetet används begreppet Chefsutbildning som en 

sammanfattning av prefekters obligatoriska kompetensutvecklingsutbildning. 

 I detta arbete definieras kompetens utifrån Ellström (1992) vilket således lyder som följer: 

Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext.  
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2.2 Syfte & frågeställning 

  

Syftet med studien är att undersöka hur prefekter på ett universitet uppfattar den egna 

obligatoriska kompetensutvecklingen samt hur väl deras uppfattningar stämmer överens med 

organisationens plan/mål. 

1. Hur ser universitetets mål och aktiviteter ut vad gäller den obligatoriska 

kompetensutvecklingen för prefekter i verksamheten? 

 

2. Hur väl stämmer prefekternas utsagor och upplevelser om sin kompetensutveckling 

överens med de intentioner som universitetet har med sina mål och aktiviteter för den 

obligatoriska kompetensutvecklingen? 

 

3. Tidigare forskning 

 

I sökande efter tidigare forskning har arbeten kring just chefer, prefekter och 

kompetensutveckling prioriterats. Detta har gjorts för att hitta vilka studier som finns i 

Sverige om ledarskap, chefskap i universitetsmiljöer och om hur kunskap är avgörande för en 

chef att utföra ett bra arbete. Med kunskap avses inte att det behöver handla om att individen 

skall kunna allt, utan hur en chef ska kunna ta hjälp av rätt personer med 

specialistkompetenser, men även att en chef behöver kompetensutveckling för att kunna få en 

organisation att fungera och utvecklas. Vad får chefen för kompetensutveckling och hur går 

lärandet till?  

Det finns mycket forskning om kompetensutveckling av chefer men jag har valt att avgränsa 

mig till de om ledarskap och pedagogik. Jag har även valt att avgränsa mina sökningar till de 

som omfattar den akademiska världen då jag anser att liknelser är svåra att göra med andra 

organisationer. En ytterligare avgränsning som gjordes var att endast använda mig av 

avhandlingar och material som har en pedagogisk inriktning. De databaser och sökord jag 

använt mig av är framförallt SwePub och ord som academic leadership, pedagogik. Genom 

detta fick jag fram två avhandlingar som jag hänvisar till.  
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I artikeln Arbetstagares lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ verksamhet av Svensson 

(2005) diskuteras just en pedagogisk medvetenhet från den högsta ledningen till den enskilda 

arbetstagaren och frågan om ”Arbetstagares lärmiljöer i kunskapsintensiv verksamhet”. Den 

fokuserar på att lärande blivit en viktigare del av samhälle och arbetsliv och att det inte endast 

är den organiserade utbildningen som gäller och att det ställer ökade krav på den pedagogiska 

verksamheten. Sammanfattningsvis visar studien att det är starka utvecklingstendenser i 

riktning mot ökad betoning på lärande som en del av arbetet. Den visar också på att det finns 

ett stort behov av ökad pedagogisk medvetenhet om arbetstagares lärandemiljöer. 

 

Ledarskapande i akademin – om prefekters diskursiva identitetsutveckling är en avhandling av 

Ulrika Haake (2004) vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet som bland annat 

belyser förändringen som genomfördes 1993 av högskolereformen (Högskoleverket, 2006). 

Syftet med avhandlingen är att visa på hur akademiskt ledarskap betydelsegörs och kan 

förstås. Förändringen 1993 gjorde universitet och högskolor mer fria från statlig styrning och 

mer styrda av mål och resultatinriktat arbete. En annan aspekt var ledarskapet som då lyftes 

fram, granskades och förändrades genom decentraliseringen och hur det påverkade prefektens 

roll i organisationen. Arbetsuppgifterna förändrades och ett utökat ansvar för personal, 

ekonomi och arbetsmiljöansvar blev resultatet. Avhandlingen visar även på att ledarskapandet 

formas och skapas och att en ledare inte bara är något man är. Haake tar upp problematiken 

att mellanchefer sitter klämda i en position mellan att vara arbetsgivarens företrädare och 

kraven att företräda sina arbetskamrater.  Detta kan leda till dubbla lojaliteter och en stress 

som dock är typisk för just mellanchefer. Detta tas även upp i artikeln som SSR gjorde som 

jag omnämner i introduktionen (Chefstidningen, hämtad 2013-04-08). 

 

Möjligheternas ledarskap är en rapport utgiven av Thomas Sandstedt (2002) vid Växjö 

universitet, Universitetspedagogiskt centrum, som belyser det akademiska ledarskapet och 

specifikt prefektens roll. Den belyser delvis den historiska aspekten av det akademiska 

ledarskapet. Man kanske väljs som prefekt för att man är allmänt trevlig och utåtriktad och 

inte förväntas genomdriva förändringar. Det kan till och med vara så att inga krav på 

ledarskapsutbildning eller erfarenheter ens krävs. Sandstedt tar upp olikheter om vad en ledare 

och vad en chef är. En ledare är den som motiverar, inspirerar får individer att ställa upp och 

visar vägen medan chef är den som planerar, budgeterar, bemannar, organiserar, löser 
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problem och skapar ordning. Det är prefekten som chef, vars kompetensutveckling som 

kommer belysas i denna studie. Sandstedt studie innefattar även en del av prefekters 

upplevelse av en Ledarutbildning vid Växjö universitet som jag inspirerats av i upplägget till 

min studie. I resultatet nämner Sandstedt att det var av särskild betydelse att få tid att 

reflektera och arbeta tillsammans med kollegor i samma situation. Det diskuterades i gruppen 

om särskilda svårigheter, som kan uppstå i arbetet som chef, vilka ledde till att arbetet 

underlättades för dem som prefekter.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Pedagogik är huvudämnet och då är lärandet i fokus. Olika sätt att se på lärandet finns och 

enligt Ellström (1996 & 1997) kan lärandet ses som antingen anpassningsinriktat lärande eller 

utvecklingsinriktat lärande. Detta kallas även den lägre och den högre ordningens lärande. 

Dessa sätt att se på lärandet, som är en viktig aspekt av lärandeprocessen, förutsätter att 

individen har ett samspel med och relationer till den omgivning eller kontext i vilken lärandet 

sker. Typiska kännetecken för dem enligt Ellström (1996) är:  

Anpassningsinriktat lärande för att kunna:  

 Utföra arbetsuppgifter som rör ett specifikt avsnitt eller komponent 

 Lösa typer av problem som stötts på tidigare 

 Utföra mätningar eller kontroller 

 Inneha en given befattning eller ansvara för givna arbetsuppgifter 

 Som individ lära sig något med utgångspunkt från uppgifter som är givna eller som 

tagits för givna, utan ifrågasättande av mål eller förutsättningar 

Utvecklingsinriktat lärande för att kunna:  

 Utföra arbetsuppgifter som rör helheten eller systemet 

 Formulera problem och analysera hur problemet uppstått samt kan åtgärdas eller lösas 

 Kritiskt bedöma mätvärden och vidta lämpliga åtgärder 

 Ta ansvar för större områden och processer 

Här tar individen/gruppen inte mål och förutsättningar för givna utan individen tar själv 

ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Individen/gruppen lär sig formulera 

och inte bara lösa problem, lär sig tänja gränser och utnyttja den frihetsgraden som finns i 

situationen.  

I detta sammanhang kan man se att ett växlande mellan rutin och reflektion är det optimala 

(Ellström 1996). Det anpassningsinriktade lärandet grundar för rutiner som stärker 

organisationen vilket kan vara bra. Rutiner skapar möjligheter för att standardisera uppgifter 

som vi dagligen ställs inför. Det kan leda till att produktion och effektivitet i en organisation 

ökar. Dock finns risker för att de försvårar upptäckten av förändringar och då också försvårar 

hanteringen av dem. Det utvecklingsinriktade lärandet försvåras i och med detta och 

reflektion sker inte. Ett växlande mellan rutin och reflektion skapar möjligheter för ett 
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pendlande mellan ett anpassningsinriktat lärande och utvecklingsinriktat lärande, vilket är det 

optimala. 

 

Det finns många olika typer av strategi, teoretiska ledarskapsperspektiv som används i 

organisationer. Strategier kan delas upp enligt två synsätt, ett planeringsperspektiv och ett 

handlingsperspektiv (Ellström et al. 2004).  Det som skiljer dessa är vad som styr upplägget.  

I planeringsstrategin är det ofta en organisation som styrs av experter och det bygger på att en 

analys görs innan handling och att genomförandet verkställs av andra än de som gjorde 

analysen. Detta kallas även Strategy Implementation av Mintzberg, Quinn & Voyer, 1995, 

och omnämns i Ellström et al(2004). Alternativt låter organisationen strategin växa fram och 

ta form av mönstret i organisationen, så kallad omvärldsstyrning. En sådan organisation kan 

ha en strategi men ingen planering.  

Nedan framställs tre olika teoretiska ledarskapsperspektiv som jag avgränsar mig till 

(Ellström et al 2004) :  

 Rationellt ledningsperspektivet 

 Konfliktteoretiskt perspektivet  

 Kulturellt institutionellt perspektivet.  
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För att synliggöra dem utgår jag ifrån de fyra didaktiska frågorna, varför, vad, hur, vem, 

genom en bild från Ellström och Hultman (2004). 

 

Tabell.3 Centrala drag i tre teoretiska perspektiv enligt Ellström, Hultman (2004). 

(Ursprungligen sammanställt ur SOU 1995:38) 

Aspekter Teoretiska perspektiv 

 Rationellt 

ledningsperspektiv 

Konfliktteoretiskt 

perspektiv 

Kulturellt- 

institutionellt 

perspektiv 

Varför 

(motiv) 

Högre kompetens ger 

ökad effektivitet 

Behålla 

maktposition/ 

socialisation av 

underställda 

Anpassning till 

omgivningens krav 

och förväntningar. 

Med syfte att vinna 

legitimitet. 

Vad 

(innehåll) 

Verksamhets 

relaterade 

kvalifikations krav 

(objektiva) 

Professionssubjektiva 

kvalifikationskrav alt. 

ideologiskt/normativa 

kvalifikationskrav 

Omgivningens 

socialt konstruerade 

kvalifikationskrav 

Hur 

(form) 

Bästa möjliga 

lösning till minsta 

möjliga kostnad 

Externa utbildningar 

alt. olika former av 

interna insatser 

Omgivningens 

socialt konstruerade 

”bästa lösning” 

Vem/vilka De som har (störst) 

behov 

Främst den grupp 

eller koalition som 

innehar den starkaste 

maktpositionen 

Omgivningens 

socialt konstruerade 

prioritering av 

kategori anställda 

 

 

Slutsatsen och betydelsen för mig av detta är att jag försöker tolka vilken ledarskapsteori som 

stämmer in på denna organisations arbetssätt.  
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5. Metod  

5.1 Design 

 

Designen är en empirisk kvalitativ intervjustudie. Med detta menar jag att jag grundar min 

analys på de svar jag får av de jag intervjuar och att det inte finns några tydliga mätvärden 

eller beräkningar att analysera. Ett universitets mål och arbete med den obligatoriska 

chefsutbildningen, kompetensutvecklingen, av just prefekter är i fokus. Studien genomförs 

genom att 

 Studera dokument upprättade av organisationen själv för att synliggöra mål och beslut 

om aktiviteter.  

 Genomförde samtalsintervju med en kompetensutvecklare inom organisationen . 

 Frågeställning och syftet växte fram genom sammanställning av intervjuer och 

dokumentanalyser. 

 Samtalsintervjuer med prefekter genomfördes om deras upplevelser kring 

kompetensutvecklingen 

 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004).  

För att få fram deras upplevelse, deras livsvärld som Dalen (2008) benämner det, kommer en 

kvalitativ ansats användas. Studien är induktiv och induktion kan sägas vara att dra slutsatser 

av erfarenheter och hur processen framskred beskrivs nedan.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 

 

Kontakt togs med ansvarig chef för den avdelning i organisationen som ansvarar för 

kompetensutveckling via mejl, med en förfrågan om ett samarbete vid tillkomsten av detta 

examensarbete. Jag fick en positiv respons och chefen förmedlade kontaktuppgifter till en 

gatekeeper på avdelningen. Denne föreföll vara väl insatt i verksamhetens arbete och kunde 

förmedla en överblick över hur organisationens arbete såg ut inom 

kompetensutvecklingsområdet för just prefekter.  
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Att först träffa en gatekeeper som kunde delge och öka förståelsen för organisationen var en 

förutsättning för att få ett begrepp om hur organisationen var uppbyggd, hur beslutsvägarna 

gick och på vilken nivå ansvar och beslut tas.  

Kontakt togs med gatekeepern via mejl och vi bokade ett möte på dennes arbetsplats för att 

genomföra en intervju. Mejlet innehöll även ett missivbrev där all information gavs om syfte 

och att Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer gäller, samt en förfrågan om tillåtelse att 

få spela in intervjun för att underlätta hanteringen av all information i efterhand (Se Bilaga 1).  

En mobiltelefon med inspelningsfunktion användes både vid träffen med gatekeepern och 

respondenterna för att lättare, som ensam intervjuare, kunna transkribera materialet och senare 

kunna göra en säkrare analys. Papper och penna fanns tillgängligt under intervjun för att 

kunna göra noteringar om behov fanns.  

 

Vidare sammanställdes en tematiserad intervjuguide som användes under intervjun. 

Gatekeepern tillhandahöll dokument från organisationen angående relevanta beslut, 

medarbetarlistor på prefekter i berörd position, och listor på vilka som deltagit i den 

chefsutbildningen sedan 2010. Detta gjorde mitt urval möjligt. Även organisationens mål och 

strategier, arbetsbeskrivning för prefekter/chefer, organisationsschema delgas. Allt var i 

enlighet med offentlighetsprincipen då allt är offentliga handlingar (Sveriges Domstolar.se). 

Det mesta materialet fanns upplagt på internet. För att inte röja identiteten på organisationen 

kommer inga länkar läggas upp i referenslistan. 

 

Dokument med beskrivning av avdelningens arbete och mål med kompetensutveckling för 

ledare och chefer i organisationen och detaljerade utbildningsbeskrivningar tillhandahölls 

också. En bild förmedlades över hur organisationsstrukturen såg ut och även hur det fungerat 

historiskt.  

Utifrån såväl dokument som intervju med gatekeeper började frågeställningarna ta form. 

Slutsatsen blev att intervjuer är det bästa sättet. En intervju skulle resultera i en större 

informationsmängd om deras upplevelser (Esaiasson, et al.2004). 
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Nästa steg var att urskilja vilka individer som kvalificerade sig i urvalet och kontakta dem. Ett 

mejl skickades med en förfrågan om ett deltagande i en intervju (Bilaga 2). Mejlet var en text 

som kortfattat sammanfattade vad det handlade om, och som även angav att telefonkontakt 

skulle tas med dem vid ett senare tillfälle för att boka en intervju.  

Vid telefonkontakten förklarade jag vem jag var och varför just de hade blivit utvalda. Jag 

förklarade vidare syftet med intervjun och att intervjutillfället planerades genomföras hos dem 

för att förmå dem att ta sig tid. Vidare förklarades också att avsikten var att intervjun skulle ta 

cirka trettio minuter. De som intervju bokades med, fick ett mer detaljerat missivbrev med 

uppgifter om mig och mina kontaktuppgifter, syfte, beräknad tidsåtgång, fråga om att få spela 

in intervjun och de forskningsetiska principerna som avsågs följas (Bilaga 3) 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

5.3 Urval & Avgränsningar  

 

Avgränsningar i detta arbete handlar framförallt om prefekterna dvs. urvalet av respondenter. 

Enligt organisationsschemat i organisationen finns prefekter som teoretiskt sitter på samma 

chefsnivå och som har samma ansvarsområde. Skillnaderna bestod i antalet individer som 

prefekterna var chef för. Variationen hos de intervjuade prefekterna var, mellan ca 100 -300 

anställda som de var ansvariga för. Att beakta i urvalet är att en prefekt får ett uppdrag som i 

regel sträcker sig över tre år. Uppdraget kan vara kortare och kan även förlängas så att det 

sträcker sig över flera perioder.  

Den obligatoriska Chefsutbildningen som avses här bör enligt organisationens riktlinjer 

påbörjas innan tillträde, men ska påbörjas inom första året efter tillträde. Chefsutbildningen 

består av ett basprogram och tre separata kurser. Chefsutbildningen startar varje höst i 

november och avslutas året efter i oktober med totalt tio kursdagar, varav två tillfällen är 

internat som omfattar fyra dagar, och resterande sex dagar är dagkonferenser. De tre separata 

kurserna ges två gånger per år och ska genomföras inom två år från programstart.
2
 

I totalurvalet selekterades de bort som vid denna studies genomförande inte genomfört hela 

chefsprogrammet. Då jag endast har en begränsad tid att genomföra denna studie valde jag att 

intervjua fyra respondenter, och en gatekeeper ur organisationen.  

                                                 
2
 All information om organisationen tillhandahölls av/genom gatekeepern. 
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Då organisationen är uppdelad utefter de olika vetenskapsområdena anses det viktigt att få 

med prefekter från alla tre områdena för att få så stor spridning som möjligt. Då gallring för 

att frambringa ett urval fortlöpte, för de som hade kvalificerat sig med genomförandet av 

chefsutbildningen, minskade antalet i urvalet markant. Genomförd Chefsutbildning fick vara 

det primära kriteriet tillsammans med önskan om att få fram respondenter ur de tre områdena. 

Antalet chefer var fördelat som följer. Område ett hade närmare trettio stycken chefer, område 

två och tre hade drygt tio stycken chefer vardera. För att få ett representativt urval baserat på 

antalet chefer med samma befattning i organisationen, drygt femtio stycken totalt, var min 

tanke att intervjua två personer från område ett och en från områdena två respektive tre. En 

avgörande faktor var som tidigare nämnts att chefen ska ha genomgått och slutfört det 

obligatoriska utbildningspaket och kompetensutvecklings program som var ett obligatorium 

under de första två åren som prefekter. Svårigheter uppstår annars för en chef att uttala sig om 

huruvida kompetensutvecklingen som ges är adekvat, och tillfredsställer ens behov för sitt 

yrkesutövande på både ett yrkesprofessionellt och ett personligt plan.  

 

Urvalsgruppen minskade avsevärt vid en genomgång och slutligen kunde jag identifiera ett 

drygt tiotal respondenter som kvalificerade sig för urvalet. Ett inledande mejl (Bilaga 2) 

skickades slumpmässigt till dem med förhoppning att väcka ett intresse att ta sig tid att ställa 

upp på en ca 30 minuters intervju om deras upplevelser av kompetensutveckling i 

organisationen. Jag återkopplade via telefon för att boka in en intervju som tidsmässigt 

passade dem (Esaiasson,et al. 2004). De fyra som kontaktades var helt slumpartat utvalda och 

det enda som noterades var att jag ringde individer ur olika vetenskapsområden. Efter 

samtalet skickade jag ett missivbrev till de berörda (Bilaga 3). 

När fyra intervjuer bokats skickade jag ett mejl till dem jag inte kontaktat per telefon för att 

meddela att jag i nuläget ej behövde fler i min studie men tackade för deras uppmärksamhet.   

Allt genomfördes som planerat.  
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5.4 Deltagare 

 

Som tidigare nämnts intervjuades en gatekeeper som arbetar på en specifik avdelning som 

enbart sysslar med kompetensutveckling för chefer och ledare i organisationen. Hen är en av 

kompetensutvecklarna och har även i viss mån deltagit i utvecklingen av chefsprogrammet. 

De fyra prefekter som intervjuats har klarat urvalskravet och slutfört chefsutbildningen. De 

har suttit mellan ett och två år på sin nuvarande post som prefekt. Slumpmässigt blev det tre 

män och en kvinna ur de olika områdena i organisationen.  

  

5.5 Utformning av Intervjuguider 

5.5.1 Gatekeeper intervjuguide 

 

Eftersom detta är en induktiv empirisk studie som baserar sig på mitt intresse för 

kompetensutveckling, i första hand om kompetensutveckling på chefsnivå, skapade jag en 

intervjuguide utifrån den förförståelse jag skapat mig under de år jag arbetat, den studietid jag 

genomfört inom personalvetareområdet och de generella funderingar som fanns. Frågorna 

sammanställdes i en tematiserad version (Bilaga 4) med denna disposition  

 Information om informanten 

 Organisationen 

 Styrning av arbetet 

 Genomförande 

 Utvärdering/Uppföljning 

Syftet var att inte styra samtalet med frågorna för mycket utan ha en möjlighet att ställa 

ytterliga frågor löpande allt eftersom samtalet pågick och intressant information dök upp 

(Esaiasson, et al.,2004). Dock var det bra att ha guiden tillgänglig under intervjun för att 

säkerställa att alla frågor ställdes. Viktigt här var att få fram information till första 

frågeställningen i arbetet (hur organisationens arbete fungerar), för att sen bygga vidare på 

detta till respondenternas intervjuguide. Den skulle basera sig på denna information för att 

kunna göra en jämförelse i slutändan mellan organisationens mål och respondenternas 

upplevelse av utbildningen. 
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5.5.2 Respondenters intervjuguide 

 

Intervjuguiden för respondenterna baserades på informationen som erhölls av organisationen . 

Studier genomfördes av dokument och information som fanns på nätet och som gatekeepern 

delgivit om organisationen, och utifrån detta bestämdes vilka områden inom ämnet jag ville 

utveckla. Syftet och frågeställningarna i arbetet klargjordes. Med hjälp av detta kunde jag 

sammanställa en intervjuguide som kunde ge mig respondenternas uppfattningar för att 

sedermera kunna göra en jämförelse (Bilaga 5). I utformandet skapade jag en tydlig 

disposition som även redogjordes för respondenterna innan intervjun påbörjades. Denna löd 

som följer.  

 Korta bakgrundsfrågor  

 Generella frågor om kompetensutveckling 

 Specifika frågor om chefsutbildningen 

 Övergripande frågor  

 Möjlighet för respondent att ställa frågor 

 

5.6 Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådets fyra uppsatta huvudkrav sedan 1990 följs. Dessa principer har sin grund i 

individskyddskravet och konkretiseras genom fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om forskningens syfte såväl som 

allt som kan påverka deras vilja att delta. Vidare krävs det att deras roll i undersökningen 

förklaras, att de tydligt får reda på vilka villkor som gäller för dem och att deltagandet är helt 

frivilligt (ibid.). Genom att skicka ut ett missivbrev med information till respondenterna där 

syftet beskrivs tillsammans med information om frivillighet, användandet av materialet, 

publicering och tillvägagångssätt uppfylls informationskravet. Frågorna har även upprepats 

innan intervjun för att säkerställa att de tagit del av detta. 
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Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta respondenternas samtycke. Det ska vara 

upp till deltagarna att själva få bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta, och 

om någon av respondenterna väljer att avbryta sin medverkan ska denne inte utsättas för 

påtryckningar eller påverkan (ibid.). Genom att informera respondenterna i missivbrevet om 

deras möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan i studien, frivillighet att inte besvara 

frågor, att inspelning av samtalet önskades göra, har samtyckeskravet uppfyllts. Vid 

intervjutillfället upplystes alla respondenterna om att deras medverkan var helt frivillig och att 

de själva kunde välja att inte besvara frågor om de inte ville. Frågorna upprepades innan 

intervjun för att säkerställa att de tagit del av detta. Skulle ett nekande till inspelning ges hade 

endast anteckningar gjorts. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska vara anonyma och att alla uppgifter om 

dem ska hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta reda på vilka de är (ibid.). 

Genom att endast själv hantera respondentuppgifter och vid transkriberingen anonymisera 

respondenterna och koda dem har konfidentialitetskravet uppfyllts . Information gavs till 

deltagarna om att deras deltagande är konfidentiellt och att materialet kommer kodas för att 

säkra anonymiteten och inspelningarna raderas efter transkribering.  

Gatekeepern har neutraliserats vad gäller kön och andra detaljer som skulle kunna kopplas till 

individen. Detaljer i och omkring organisationen undviks för att inte röja identiteten.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om deltagarna endast får användas 

för forskningsändamålet i fråga (ibid.). Genom att information getts respondenterna i 

missivbrevet och muntligt, och att de inspelade intervjuerna raderas efter transkribering är 

nyttjandekravet uppfyllt . Materialet inte kommer lånas ut eller användas i något annat 

sammanhang än forskning.  

Ett medvetet arbete har gjorts för att ingen som ingått i studien ska känna sig kränkt eller 

ifrågasatt genom att noga avväga frågorna i intervjun och genom att vara lyhörd i 

intervjusituationen med respondenterna (Esaiasson, et al. 2004). Att försöka få fram 

respondenternas egna upplevelser kan vara känsligt och därför har noga förberedelser gjorts 

för att försöka minimera kroppsspråk, betoningar i språket och för att försöka tänka på att 

endast följa frågeguiden fullt ut för att inte hamna i stickspår som kan bli mer eller mindre 
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känsliga (Ibid.). Allt detta har gjorts för att minimera påverkan på respondenterna åt något 

håll.  

Det är en fördel att studien inte genomförts på uppdrag från arbetsgivaren så svaren kan inte 

användas mot respondenterna. Dock kan det finnas risk att respondenten kan hamna i 

personlig lojalitetskonflikt då frågorna berör hur individen upplever arbetsgivarens 

kompetensutveckling vilket kan påverka vilka svar de ger. 

Kontaktuppgifter överlämnades utifall frågor skulle uppstå under arbetets gång från 

gatekeepern eller respondenternas sida. Ett erbjudande om att skicka en färdig version av 

uppsatsen till de medverkande gavs, och det ville samtliga (Ibid.). 

 

5.7 Reliabilitet & Validitet   

 

Intervjuguiden följdes i löpande ordning utan att avvika för att frågeställningarna och 

förutsättningarna skulle vara så likartade som möjligt för alla intervjuade. Detta kan bidra till 

att reliabiliteten ökar. Ett liknande resultat skulle kunna uppnås om samma intervjuer skulle 

göras igen, utifrån samma intervjuguide, något som tyder på god reliabilitet (Esaiasson, et al. 

2004). Dock är det upplevelsen som efterfrågas så det är svårt att påstå att ett likartat resultat 

skulle uppnås ur den aspekten. Syftet med den kvalitativa intervjun är just att få fram 

respondentens upplevelse av något. 

 

Vid transkribering av en intervju finns alltid problem när det kommer till reliabilitet då det är 

en form av tolkning. Den första intervjun blev inte inspelad utan transkriberades endast ur 

minnet till ett referat. Respondenten kontaktades och granskade referatet. Referatet utgick från 

frågorna i intervjuguiden och detta ledde till att alla intervjuer som gjordes efter mer noggrant 

följde intervjuguiden och lika så i transkriberingarna.  

Det faktum att intervjuerna inte genomfördes samma dag bidrar till en sämre reliabilitet då 

förhållandena runt omkring kanske hunnit förändras under undersökningens gång. Det 

tidsspann på en vecka som intervjuerna genomfördes under kan ha påverkat men förmodligen 

inte särskilt mycket. Det kan finnas en möjlighet att frågorna berört delvis känsliga ämnen för 

respondenterna, vilket kan påverka reliabiliteten negativt då en person som får känsliga frågor 

kanske inte svarar helt sanningsenligt (Ibid.). I detta fall kan det handla om en 
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lojalitetskonflikt mot arbetsgivaren. Arbetstagaren är i beroendeställning till arbetsgivaren, 

organisationen, och kan känna att man inte vill riskera att säga något kritiskt eller negativt. 

Det är dock svårt att helt säkert veta om frågorna var eller inte var känsliga för respondenterna 

då det kan skilja avsevärt från individ till individ.  

 

För att undvika missförstånd ställdes under intervjuerna frågor som “Om jag förstått dig rätt 

så menar du...” eller ” hur menar du, kan du utveckla..ge exempel”.  Detta kan ses delvis som 

ledande frågor men då de användes för att kontrollera att respondentens svar uppfattats 

korrekt och för att få respondenten att berätta mer och tydliggöra sin tanke ökar detta snarare 

reliabiliteten, än minskar den. 

Poängen med validitet är att fråga huruvida det som avses mätas är det som faktiskt mäts 

(ibid.). Genom att grunda intervjuguiden på det material jag fått ta del av ur organisationen, 

har svaren på mina frågeställningar fångat det som avses. Användningen av ord och uttryck i 

frågeställningar grundas i organisationens uttryck för att respondenten ska kunna ge svar 

utifrån sin uppfattning om detta, och för att senare i analysen veta att det är samma begrepp 

som avses. Respondenterna har fått svara på vad de tycker kompetensutveckling är, och fått 

begrunda sin egen uppfattning innan specifika frågor kommit om deras upplevelse om 

chefsutbildningen. Detta har gjorts för att väcka en reflekterande tankeverksamhet och för att 

säkra begreppsvaliditeten (Ibid.). 

 

5.8 Metoddiskussion 

 

Responsen jag fick på mitt första mejl som jag skickade ut till respondenterna varierade. Vissa 

svarade självmant att de inte kunde delta på grund av tidsbrist. Någon svarade nästan direkt 

efter utskicket att denne gärna ville delta och tyckte det var ett trevligt erbjudande så som det 

beskrivits i mejlet. En annan erinrade sig mejlet när jag ringde upp och påtalade att denne 

trodde det varit skräppost och tänkt slänga det. Ytterligare en annan tackade ja, men ångrade 

sig sen när denne förstod att jag önskade spela in samtalet och ville inte då delta alls oavsett 

om jag spelade in eller inte.  

Det är intressant att se hur olika människor uppfattar ett mejl av någon som påstår sig vara 

intresserad av dem och deras syn på kompetensutveckling. Människor är olika och uppfattar 

någons intresse av dem på olika sätt. Vissa reagerar med nyfikenhet och andra med skepsis.  
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Mötet med gatekeepern var mycket innehållsrikt och omfattande, vilket gjort att jag inte 

transkriberat inspelningen. Mycket av vad hen berättade gav en större förståelse hur det 

fungerade i organisationen, hur de resonerar kring chefsutbildningen och hur organisationen 

styrs av olika lagar och av riktlinjer. Den informationen som rent fysiskt använts har varit 

deltagarlistor, och alla mål och riktlinjer som finns i organisationen och som gatekeepern 

tillhandahöll.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsrum/kontor, vilket för dem var en praktisk 

lösning som gjorde att de sparade mycket tid. Detta upplevdes vara en förutsättning för att få 

genomföra intervjun. Vid telefonkontakten meddelade de att de hade mycket på agendorna 

och att för att få till en intervju så var det den enda möjliga lösningen. Det kan också vara en 

fördel att respondenterna är på ”känd mark” då de blir tryggare i intervjusituationen 

(Esaiasson, et al. 2004). Mitt intresse som student verkade inte ha någon påverkan på dessa 

prefekters trygghetskänsla under själva intervjuerna. De tog mina frågor seriöst och svarade 

sanningsenligt enlig vad jag erfor.  

 

Vid genomförandet av den första intervjun fallerade inspelningstekniken, något som dock 

visade sig först i efterhand vid transkriberingen och därmed inte påverkade själva intervjun. 

Att utgå från en intervjuguide underlättade vid nedtecknandet av ett referat från intervjun med 

utgång från intervjuguidens frågor, som sen skickades till respondenten i fråga för 

genomläsning. Denne respondent tog sig tid att läsa igenom referatet och komplettera några 

saker som missats. I slutändan anser jag att det inte påverkade resultatet nämnvärt, dock 

återges inga citat från denna respondent i detta arbete i och med detta. Valet att göra en 

kvalitativ intervjustudie står jag fast vid, även om en enkät kunde nått alla prefekter och 

kanske kunnat visa tydligare på tendenser som finns eller inte finns. Detta hade kunnat 

resultera i ett större antal respondenter, men kunde också skapat svårigheter i att få 

uttömmande svar.  

 

Att beakta i denna studie är att även om dessa prefekter har samma titel och ansvar så är 

institutionerna olika stora. Detta medför att det finns olika mycket resurser inom 

institutionerna vad gäller stödfunktioner i olika ämnen. En stor institution kan exempelvis ha 

upp till fyra till fem ställföreträdande prefekter som kan avlasta och finnas som stöd och 

rådgivare. Prefekten har även större möjlighet att delegera om de är vid en större institution, 
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vilket så klart skapar olika förutsättningar för prefekterna i organisationen. Att respondenterna 

har varit eller inte har varit ställföreträdande prefekt innan sitt prefektuppdrag skapar också 

olika förutsättningar om framför allt förkunskaper om organisationen.  
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6. Resultat  

 

Resultatredovisningen har delats upp i två delar. Den första delen handlar om organisationens 

mål med utbildningen för prefekter och det är gatekeepern som ger svaren genom dennes 

intervju och tillhandahållande av information. I den andra delen är det prefekterna som delger 

sin upplevelse av utbildningen som kompetensutvecklings insats. Avslutningsvis görs en 

jämförelse mellan prefekternas upplevelse av utbildningen och organisationens mål i en 

översiktlig sammanställning.  

 

6.1 Organisationens plan/mål vad gäller den obligatoriska 

kompetensutvecklingen för prefekter i verksamheten 

 

För att inte röja organisationens identitet kommer en total sammanställning av informationen 

inte lämnas ut här, utan endast en sammanfattning baserat på relevans för frågeställning två 

och arbetet. 

Under en två timmar lång intervju delgav gatekeepern även länkar till styrdokument, beslut, 

målbeskrivningar och utförlig information kring kursbeskrivningar med syften och mål. I och 

med att organisationen lyder under offentlighetsprincipen fanns mycket information på nätet. 

Utifrån all information som gatekeepern förmedlade genomfördes ett granskningsarbete för 

att utkristallisera delar som var av vikt för detta arbete . Genom denna process kunde 

organisationens övergripande mål, prefektens uppdrag och arbetsbeskrivning, beslut om att 

chefsutbildningen blev obligatorisk inkluderat med en beskrivning av syfte och mål i själva 

chefsutbildningen utrönas.  

Chefsutbildningen har sedan beslut togs för några år sedan, varit obligatoriskt för alla 

prefekter och ställföreträdande prefekter i organisationen, oavsett bakgrund och erfarenheter. 

Beslutet togs för att öka möjligheterna till ett mer effektivt ledarstöd och för att säkra det 

formella chefskapet och ge konkreta chefsredskap. Organisationen anser också att 

utbildningen helst bör inledas innan tjänsten tillträds eller senast ett år efter tillträdandet. En 

ansats i organisationens arbete är att utvidga obligatoriet att även gälla andra ledare och 

föreståndare i organisationen framöver. 

 



 

 

24 

 

Utbildningen omfattar drygt 10 heldagar i grupp, spridda under ett års tid, och samma grupp 

går tillsammans under hela utbildningen. I det inledande skedet av utbildningen ingår även en 

enskild träff mellan kursdeltagaren (stf.prefekt eller prefekt) och en karriärutvecklare/coach. 

Det anordnas även ett studiebesök till ett universitet i Europa varje kursomgång. Syftet med 

studiebesöket är att främja internationella kontakter, främja samarbeten som finns mellan 

olika universitet internationellt och främja utveckling av det egna ledarskapet hos prefekterna. 

Innehållet i utbildningen omfattar ämnen som t.ex.
3
  

 

 Akademiskt chef- och ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Juridik 

 Jämställdhet 

 Kommunikation 

 Krishantering 

 Arbetsrätt 

 Ekonomi, genom ett ekonomispel som avser konkretisera hur det fungerar. 

 

Sammanfattningsvis kan universitetets mål för den obligatoriska kompetensutvecklingen 

för prefekter sammanfattas enligt följande: 

 Grundläggande kunskaper om ansvar och befogenheter utifrån de lagar, regler 

samt planerings- och uppföljningssystem som är aktuella i organisationen. 

 Ökade förutsättningar för utveckling av det egna ledarskapet med syfte att främja 

verksamhetens och medarbetarnas utveckling. 

 Stöd utifrån deras individuella behov.  

 

 

 

 

                                                 
3
 För att inte röja anonymiteten kommer inte en fullständig förteckning uppges.  
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  6.2 Prefekternas syn på kompetensutveckling       

 

- Hur väl stämmer prefekternas utsagor och upplevelser om sin 

kompetensutveckling överens med de intentioner som universitetet har med sina 

mål och aktiviteter för den obligatoriska kompetensutvecklingen? 

 

De fyra respondenterna som intervjuats har kodats för att säkerställa konfidentialiteten och i 

arbetet benämner jag dem som respondent A till D. Jag inleder här med en kort beskrivning av 

dem och efter det resultatet i sin helhet. Sedan följer en sammanfattning och varje respondents 

svar redovisas kortfattat i en tabell för att förenkla översynen. Avslutningsvis framförs en 

sammanfattad text av resultatet för denna frågställning. Respondent A kommer, som tidigare 

nämnts, inte att citeras i och med att intervjun inte spelades in och intervjun sammanställdes i 

ett referat. 

 

Respondent A är en man som har arbetat drygt 35 år i organisationen och som arbetat som 

prefekt under ett års tid när intervjun genomfördes. Han har varit ställföreträdande under ett år 

innan tillträdandet.  

Respondent B är en kvinna som har arbetat drygt 30 år i organisationen och som arbetat som 

prefekt under nästan två års tid när intervjun genomfördes och hon har inte varit 

ställföreträdande innan tillträdandet.  

Respondent C är en man som har arbetat ca 5 år i organisationen och som arbetat som prefekt 

nästan två års tid när intervjun genomfördes och han har inte varit ställföreträdande innan 

tillträdandet.  

Respondent D är en man som har arbetat drygt 20 år i organisationen och som arbetat som 

prefekt under nästan två års tid när intervjun genomfördes och han har varit ställföreträdande 

under många år innan tillträdandet.  
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6.2.1 Prefekternas bakgrund 

 

I den inledande delen av intervjuerna ställde jag frågor som bland annat rörde deras ålder och 

anställningstider i denna organisation, anställningstid som prefekt och om de varit 

ställföreträdande prefekt innan prefektuppdraget. Frågorna ställdes för att jag ville få en bild 

av personen som satt framför mig. Hur länge och hur stor erfarenhet personen hade av 

organisationen och för att skapa en djupare förståelse för deras arbetssituation.  

Frågor som handlade om antal anställda de hade inom sin institution och hur stor del av sin 

tjänst de hade uppdraget som prefekt vilket varierade. Ingen hade prefektuppdraget som 

ensamt uppdrag utan det växlade mellan 13h/v och 30h/v av deras veckoarbetstid. Alla 

arbetade heller inte heltid så tiden som individerna kunde lägga på sitt uppdrag varierade. 

 Frågan om hur de upplevde sin arbetsbelastning i just prefektrollen svarade de alla att det var 

okej och att det varierade över tid. Respondent C sa ”Varierande, men det är ett kul och 

stimulerande uppdrag”. Mycket beroende på omorganiseringar eller, som respondent A sa, 

enligt referatet, att mer akuta saker som kan uppkomma och som måste tas itu med omgående 

påverkar.  

Frågan om de upplevdes som att det fanns tid till kompetensutveckling för dem själv som 

prefekter svarade de lite olika. Respondent A sa enligt referatet, att det är bra att det är ett 

obligatorium så alla får ett hum om väsentliga delar de behöver i sin roll som prefekter. 

Respondent D menade att det fanns tid eftersom han medverkat i denna utbildning och 

respondent C sa att han själv definierade om det fanns tid. Han kunde ju styra så att 

kompetensen fanns i organisationen och genom delegeringar. Respondent B tyckte att tiden 

fanns att avsätta för den egna kompetensutvecklingen.  

Jag bad om respondenternas egen syn på vad kompetensutveckling är för dem och exempelvis 

respondent C sa att Ja det är allt som gör mig kompetent att fullgöra mina uppgifter egentligen. De 

nämnde att det kan vara en del av arbetet att bygga upp erfarenheter som utvecklar ens 

kompetens, att det inte alltid behöver vara genom kurser och att det sker hela tiden på nått 

sätt. Respondent A sa enligt referatet - Att lära sig nya saker, allt som gör mig bättre rustad att 

utföra mina arbetsuppgifter. 
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6.2.2 Upplevelse av chefsutbildningen 

 

På frågan om chefsutbildningen kändes meningsfull för dem som individer svarade de alla ja.  

Respondent A sa enligt referatet att det var mycket diskussioner och att möjligheten att 

knyta nya kontakter var bra. Det var inget som kändes malplacerat utan kursen kändes 

meningsfull.  

Respondent B svarade på frågan om meningsfullhet att  

  … jo, det var meningsfullt. Det som var mycket värdefullt var ju att träffa andra prefekter och 

motsvarande på andra fakulteter. Man gör ju saker väldigt olika, man ser olika på saker. Så det 

var väldigt lärorikt. Å sen är det ju klart att regelverk det måste man ju få i sig på något sätt. Även 

om man tar reda på saker själv ändå så, det var meningsfullt, det mesta. 

 

Respondent C sa 

Ja oh ja. Det var jättebra. Det var alldeles utmärkt, men det kan man ju säga att allting kan göras 

bättre förstås. Men det var som en provkarta, ett smörgåsbord på allt möjligt som man som prefekt 

kommer i kontakt med. En del tillförde en massa nytt och en del tillförde mindre nytt så att säga.  

…. vi som går dessa kurser hade lite olika bakgrund å så där va. Det ska ju passa alla. Så det var 

fullt rimligt tycker jag. Sen är det ju bra att man går sån här kurs tillsammans med en generations 

blivande prefekter tycker jag, man får en del kontakter på det sättet också.  

Respondent D sa 

Ja, jag tycker i grunden att det var bra. Det är en mix av olika saker för en grupp människor. 

Vissa saker kanske mer nyhetsvärda, mer utvecklande för mig och andra mindre. Sen kanske 

andra tvärt om.     

    

 

Har kunskapen påverkats/förändrats? 

 

Enligt referatet svarade Respondent A att denne har lärt sig övergripande om många 

delar. Och att de har viss personal på administrativa poster och personalavdelning med 

mera som de tar kontakt med om man inte vet hur man ska gå till väga. Det är en ytlig, 
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alltså man går inte in på djupet, men ändå viktig utbildning ansåg respondent A enligt 

referatet. Just om vem man kan kontakta och hur man går tillväga i specifika fall. 

Respondent B svarade 

 Ja det är klart. Jag lärde mig mycket om juridiken framför allt. 

Den delen var kanske lite banal tycker jag, ekonomispelet. För det stämde inte med verkligheten, 

lite förenklat. Den delen tyckte nog jag var lite sämre än de andra delarna. Kanske för att jag själv 

kunde mer om det, jag tror det. Ekonomispelet var kul men det skulle kanske behövts lite djupare. 

Jag tycker det hade behövts lite mer faktiskt, om prognoser och planering och sådant som man 

faktiskt behöver. 

Respondent C svarade  

Ja det tror jag det har gjort. Men det är svårt att peka på då. 

Jag fick ju kunskap om andra personer i systemet att fråga till exempel, inte minst viktigt. Lite 

person kännedom, om strukturen, traditioner så där inom universitetet, sen också kunskaper inom 

olika områden. Regelverk på olika sätt. 

Respondent D svarade  

Ja. Många frågor runt det som är nytt för oss är ju att hantera personal. Lite saker att tänka på 

allt från runt kriser till att samtala med folk, medarbetarsamtal, lönesamtal. Det tror jag absolut. 

 

Möjlighet att påverka/förändra 

 

Respondent A menade enligt referatet att under själva utbildningens gång kunde de 

påverka diskussioner och ta upp saker de ville diskutera. Dock själva planeringen av 

utbildningen försökte denne inte att påverka då han ansåg att bra saker togs upp.  

Respondent B svarade 

Nej inte genom annat än att många delar byggdes på deltagarnas erfarenheter. Man diskuterade 

saker som inträffade, eller som man själv varit med om.  På det sättet kunde man påverka. 

Innehållsmässigt var det väl klart. 

Respondent C svarade 

 Jag menar själva utbildningen var ju på sitt sätt definierad, det kom lärare dit, 

några personer som själva tänkt igenom, vilket naturligtvis är bra, vad de skulle 
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säga å så, och så sa dem det och så var det färdigt å så kunde man inte ändra på 

det. Men det var ju alltid en öppen atmosfär, man kunde ställa frågor och diskutera 

å så där, så det var väl bra så. 

Respondent D svarade  

Ja litegrand. Det var ju ganska givna ämnen men däremot blir ju diskussionen 

ganska fri, där hade man ju möjlighet att ta upp saker. Och även att det sker ju även 

en informell utveckling kring när man träffas i samma grupp under en lång, antal 

tillfällen, som gör att man har möjlighet att ta upp frågor. I genomsnitt gav 

diskussionerna lika mycket som själva utbildandet. Delar av själva föredragen var 

väldigt nyttiga i sig, men det var ofta i kopplin g till folks egna erfarenheter. 

 

 

Stöd utifrån prefekternas förutsättningar 

 

Alla svarar unisont Ja på den frågan. Respondenterna menar kortfattat att ja det fick de 

och att det låg på en nivå som var lämplig.  

Respondent C nämner att ”Det var ju klart en stor grupp å så där så att var och en fick ju liksom 

också ta för sig det man själv tyckte man ville ha och behövde.”  

Och respondent B säger att ” det låg på en rätt nivå, inte på en för hög i alla fall.” 

 

6.2.3 Grundläggande kunskaper och förutsättningar  

 

Respondenterna fick frågor om huruvida kursen gav grundläggande kunskaper inom fem olika 

områden (Se bilaga 5) som ligger under prefektens ansvars och befogenhetsområde. 

 

Lagar och regler  

På den frågan svarade alla respondenter ja.  

Respondent A menade att han fick en bred övergripande kunskap inom de olika 

ämnesområdena och att han fick ett hum om lagar och regler, och att det alltid finns 

människor att kunna kontakta och få stöd av i specifika frågor. 
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Respondent B svarade:  

Ja, absolut. Det där är någonting som man tycker skulle återkomma kanske ändå. 

För att man behöver påminnas om det. Någon dag en gång om året eller så skulle 

vara bra, just den här delen, det händer ju lite å så i just arbetsrätt till exempel. 

Man behöver ha det. 

 

Planerings- och uppföljningssystem 

 

Här skilde sig respondenterna svar något i sina uttalanden huruvida de fått tillräckliga 

förutsättningar.  Respondent A menade att de hade flera dragningar om detta och i och med 

detta fått tillräckliga kunskaper, och Respondent C menade att skett på en rimlig nivå.  

Respondent C menade att det bygger också lite på att man börjar använda dessa system å så. 

”… vi gick aldrig in i vissa system på de här kurserna men det hade nog vart lite för mycket lekskola på nått sätt, 

tror jag ändå faktiskt.”  

Däremot ställde sig respondent B frågande till vad jag menade för system. ”Nej, vet inte riktigt 

vilka då? Du menar budget?” Och jag, intervjuaren, svarade:” system överhuvudtaget, man kanske 

dokumenterar i”, då frågan gällde planerings- och uppföljningssystem. Då svarade respondent B 

”Nej det var det nog lite sämre med.” 

Respondent D svarade 

Det beror på vad du lägger i ordet planering. Jag tror man fick en ganska bra bild av hur ungefär 

universitetet fungerar. Jag vet inte om jag fick lika mycket hjälp att fundera över min egen 

planering för institutionen. Det saknades. Kopplingen till hur tänker man sig att man ska 

organisera en institution. Det var ju en fråga som överhuvudtaget inte var uppe. Ett ärende av 

vilka typer av, vilken administrativ överbyggnad, vad är valen, den typen av frågor närmare 

organisation. Det saknades tycker jag. 

 

Ledarskapsutveckling 

 

Här svarade alla fyra respondenterna också ja. Respondent A poängterade att det mer var 

utveckling av dennes chefskap än ledarskap som utbildningen gav färdigheter i enligt dennes 
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syn. Respondenterna B och D var eniga i att det var bra delar kring detta i utbildningen.  

Respondent C svarade: 

Det är jättesvårt att svara på. Alltså på många sätt så var det en röd tråd genom många 

kursmoment, olika sätt att se på ledarskap och fungera som ledare så att, och möjlighet att 

diskutera det med dom andra å så, så att… Och egentligen allt ifrån handfasta råd till 

diskussioner av väldigt konkreta situationer där man … Särskilt situationer som man gudbevars 

inte är så vanliga, men där man har stor hjälp av att ha tänkt igenom och funderat på saker i 

förväg alltså. Jag tyckte det var bra. 

 

Främja utveckling hos medarbetare 

 

Respondent A svarade Ja på frågan.  

Respondent B menade att det fanns inkluderat i utbildningen, men skulle behövas mer.. 

Det där är ju jättesvårt. Hur man gör det. Det är ju också någonting man behöver. Det känns som 

att det skulle man behöva diskutera mer. Det gör man ju kanske så här lite inom sektionen, vi 

träffs ju prefekterna litegrand men oftast handlar det om ekonomi och pengar hit och dit mycket. 

Men just den frågan tycker jag är svår och skulle behövas på nått sätt lite mer stöd någonstans. 

Finns ju många olika personal, administrativ, teknisk.  

– Där känner du att där skulle man behöva något återkommande på nått vis?  Ja! 

Respondent D svarade  

Ja. Det grundläggande. Åtminstone fick man större förståelse för det. Individerna har olika 

förutsättningar och kursen blir på mer en övergripande nivå.  

 

Utveckling i verksamheten 

 

Respondent A menade att det inte ingick i utbildningen. Utveckling av medarbetarna är en 

aspekt av utveckling av verksamheten dock ansåg respondenten att den delen besvarats i förra 

frågan. Den typen av kunskaper som utveckling av samverkan, utbildningsprogram och 

forskningsinriktningar ansåg respondenten att man redan sysslat med om man kom ifråga för 

ett prefektuppdrag. Det var inget som hörde hemma i chefsutbildningen.  
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Respondent B menade att  

Det är ju vårt uppdrag, vi är en forskningsinstitution vi har nästan ingen utbildning, utom 

forskarutbildningen. Att utveckla det uppdraget är ju det som är huvudsyftet. Det tror jag inte man 

lärde sig så mycket på kursen direkt utan det är någonting som man ändå tänker på hela tiden. Så 

kursen bidrog inte så mycket till det. 

Respondent C upplevde det inte som ett primärt kursmål i utbildningen och saknade en 

djupare diskussion kring ämnet.  

Hur man rekryterar de allra bästa. Hur man blir en lockande plats för dom allra bästa. Men sen 

handlar det också litegrand om när de väl är här, så hur får man så mycket kreativitet som möjligt 

ur dem människorna som faktiskt finns här va. 

Och jag tror inte det bara har att göra med selektion utan jag tror det finns saker som har 

betydelse om hur man skapar en intellektuell miljö som är utvecklings befrämjande. 

Vi berörde väl sådana punkter så att säga men det finns absolut utrymme för fördjupningar.  

Respondent D menade att det beror på vilken aspekt av utveckling man tänker på, men att det 

inte förekom i kursen.  Kan man driva forskning framåt, kan man driva undervisningen framåt, det tycker 

jag inte det var så mycket om, men det kändes inte som syftet med det hela heller. 

 

6.2.4 Åsikter om genomförandet och innehållet i utbildningen 

 

Respondent A ansåg att det var ett bra upplägg på utbildningen, relevanta ämnen, bra med 

diskussioner och möjligheter att knyta nya kontakter. Bra att det är obligatoriskt så alla får 

samma information.  

Inget aktivt nätverkande efter utbildningen utan man fick mer kontakter som man kan ha nytta 

av och känna igen personer. Vet några nu som jag skulle kunna kontakta i specifika frågor om 

jag ville.  

Respondent B tyckte det var bra.  Innehållet var lagom avvägt, för det var ju mycket regler och om 

arbetsmiljö, arbetsrätt å sådana saker...  Bra om delen kring chefsrollen. Resan/studiebesöket till ett 

universitet i Europa kändes kul, men onödig enligt respondenten. 

Gruppen som gick tillsammans äter väll lunch en gång per termin men det är mest socialt. 

”Man har ju inom sin sektion ett nätverk så det kanske räcker.  Men just en sådan här återkommande där 

man kanske har nån form av utbyte med kompetensforum och prefekter. Det gör ju också att man träffar andra. 
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Mer på det sättet tror jag, att man har nått speciellt då.  Förslagsvis olika teman som är frivilliga 

utbildningstillfällen.  

 

Respondent C menade att utbildningen var varierande och bra. Inget att klaga på vad gäller 

lärarinsatser eller innehåll. Resan/studiebesöket till ett universitet i Europa var väldigt trevligt 

och bra att göra en avslutande resa tillsammans, men hade vissa synpunkter kring just det.  

Det var på många sätt lyckat, men där möjligen där skulle man kunna vara lite mer noggrann i 

urvalet utav vart man vänder sig, vilka universitetsmiljöer man vänder sig till, ambitionsnivån vad 

det gäller just det där med att besöka en internationell universitetsmiljö och lära sig nått nytt av 

den, den var lite för låg tyckte jag.  

Höja ambitionsnivån vad det gäller programinnehållet kring just det om prefektrollen i 

en organisation.  

 

De hade gjort en uppföljning på chefsutbildningen efter cirka ett år och en återträff med 

kursdeltagarna. Mest trevligt och inte något som kvarstår som något nätverk i den 

bemärkelsen att man utbyter kunskaper.  Det är inget starkt nätverk eller viktigt nätverk från 

kursen egentligen för min uppgift som prefekt här. 

 

Respondent D sa att I stort väldigt bra. Jag saknar en del saker som jag sagt till exempel om det här med 

organisation. Och hade de skräddarsytt efter mig så hade det varit lite mindre om universitetets detaljer om 

universitetets organisation och lite mer om dom här temana om ledarskap. Det är lättare att ta kontakt med 

dessa personer igen om det skulle behövas.” 

Vi pratade om det här i slutet på kursen och jag tyckte ju de skulle försöka ha någon aktivitet, och 

återkoppla för den här gruppen och träffas. Det tycker jag hade varit värdefullt att testa i varje fall.”Man 

kanske tyckte det kändes viktigare då än nu, men att någon form av reunion skulle vara värdefullt. Med 

nått tema. Bara dra ihop folk tror jag inte är möjligt för de flesta har begränsat med tid. Men det hade 

kunnat vara värt att prova.  
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6.2.5 Avslutande kommentarer och tillägg 

 

Respondent B menade att  

Det är jätte bra att det är obligatoriskt. 

 Att alla ska göra det.  

Man känner ju sig så här lite otrygg i början, speciellt om man inte haft sådana här uppdrag 

innan, så det är verkligen bra. Men någon återkommande skulle det finnas, kanske en halvdag 

eller så. 

 

Respondent C menade att det är bra att utbildningen är obligatorisk.  

Men jag tror att det är en bra ide alltså chefsutbildningen, att ha det.  

… det skulle vara bra för prefekterna att få en ny omgång någon gång ibland alltså på olika 

områden där det sker utveckling och så där va. 

Å då inte som hela utbildningen alltså utan mer som att man blir inkallad och får en förmiddag 

någon gång så där kring väl valda teman och så.  

Att det skulle vara på frivillig basis om man känner att man har ett behov. Det skulle vara en 

effektiv hjälp i jobbet. Viktigt att det verkligen förmedlar något som folk anser är 

meningsfullt också.  

Men jag kan tänka mig att det finns en del ”tricks of the trade” alltså, att man har en större 

förmåga att ta till sig när man blivit lite varmare i kläderna så att säga. 

 

Respondent D ansåg att  

Det är väldigt vettigt att det är obligatoriskt och det är ett bra tillfälle att lära sig ganska mycket 

och man träffar personer från andra miljöer med andra problem och andra lösningar. Nä så jag 

tycker det var positivt.  
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6.2.6. Sammanfattad översikt av respondenters svar.  

 

För att tydligt påvisa prefekternas upplevelse i de specifika frågeställningarna angående 

chefsutbildningen har jag sammanställt tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter svar utifrån intervjuguide. 

Respondent Kod A Kod B Kod C Kod D 

Upplevelse av chefsutbildning:     

Meningsfullhet Ja Ja Ja Ja 

Kunskapsökning efter utbildning Ja Ja Ja Ja 

Möjlighet att påverka Ja på 

diskussions 

nivå 

Ja på 

diskussions 

nivå 

Ja på 

diskussions 

nivå 

Ja på 

diskussions 

nivå 

Stöd utifrån förutsättning Ja Ja Ja Ja 

Fått grundläggande kunskaper och  

förutsättningar inom: 

    

 

Lagar och regler  Ja Ja Ja Ja 

Planerings och uppföljningssystem Ja Nej Ja Delvis 

Utveckla det egna ledarskapet Ja Ja Ja Ja 

Främja utveckling hos medarbetare Ja Delvis, 

önskar mer. 

Ja Ja 

Främja utveckling i verksamheten Nej Nej För lite Nej, för lite. 

Övrigt om utbildningen:     

Vad är särskilt bra Upplägg och 

obligatorium  

Upplägg och 

obligatorium 

Upplägg och 

obligatorium 

Upplägg och 

obligatorium 

Vad är mindre bra  Saknar 

löpande 

återkoppling  

Saknar 

löpande 

återkoppling 

Saknar 

löpande 

återkoppling 

 

Det fanns en stor överensstämmelse mellan respondenternas svar. De pekade ut specifika 

delar som var positiva och negativa, men trots det var överensstämmelsen hög.  
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De pekar på generellt mycket bra utbildning med relevant information, bra upplägg och bra 

kursledare. De menar även att det är bra att det är ett obligatoriskt moment och att en stor 

positiv del i utbildningen var att träffa andra i liknande position och kunna diskutera och dela 

med sig av erfarenheter.  

 

Alla fyra angav att de inte fått några direkta verktyg att använda för att kunna främja 

utveckling i verksamheten. Det alla påpekade var att de verkar i en organisation som konstant 

präglas av forskning och utveckling inom sina specifika forskningsområden. Några angav 

som exempel att de saknade utbildning på att utveckla arbetet organisatoriskt på 

institutionsnivå, hur de som prefekter ska hantera hela institutionens arbete med alla områden 

med exempelvis planering och utvecklandet av den administrativa delen.  

Tre av fyra angav också att de saknade någon slags löpande återkoppling till delar ur kursen, 

ämnen som utvecklas och förändras, och som kan behövas fräschas upp med jämna 

mellanrum.   

De var dock inte helt överrens om huruvida återkopplingen borde vara frivillig eller inte. 

Någon menade att samtidigt borde det ändå skapas en norm i organisationen om att man 

förväntas hålla sig ajour med utvecklingen. 
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6.2.7 Prefekternas uppfattning om utbildningen kontra 

organisationens mål med utbildningen. 

 

I översikten nedan har jag genom att jämföra organisationens mål med prefekternas 

uppfattning försökt tydliggöra resultatet. 

Tabell 2. Organisationens mål med chefsutbildningen vs. Respondenternas upplevelse av chefsutbildningen. 

Organisation vs. Respondenter 

 Organisationens Mål 

 

Respondenter 

1. Grundläggande kunskaper om ansvar 

och befogenheter utifrån de lagar, 

regler samt planerings- och 

uppföljningssystem som är aktuella i 

organisationen. 

 

Respondenterna ansåg sig få kompetensutveckling som stämmer 

bra överens mot organisationens mål. Dock saknade de 

återkommande tillfällen för att kunna hålla den kunskapen ajour 

med utvecklingen i samhället generellt. Vissa ämnen vore bra att 

fräscha upp och erfarenheter som fås med tiden genom uppdraget 

kunde användas på samma sätt som grundutbildningen . Att dela 

med sig av vid diskussioner och få input på det.  

 

2. Ökade förutsättningar för utveckling av 

det egna ledarskapet med syfte att 

främja verksamhetens och 

medarbetarnas utveckling. 

 

Respondenterna angav att de fick bra förutsättningar för att 

utveckla sitt ledarskap. Att de fick förutsättningar för att främja 

medarbetares utveckling, även om det kunde varit mer. Att de fick 

förutsättningar att främja verksamhetens utveckling, dock mer på 

en nivå av hela organisationen och inte så mycket på hur de på 

institutionsnivå kan utveckla och främja arbetet.  

3. Stöd utifrån deras individuella behov.  

 

Alla respondenter ansåg att de fick stöd utifrån sina behov och 

förutsättningar. Utbildningen låg inte på en för hög nivå.  

 

 

Sammanfattningsvis kan prefekternas upplevelse av den obligatoriska 

kompetensutvecklingen för prefekter sammanfattas enligt följande: 

 De fick en bred övergripande insyn inom många viktiga områden som de som 

chefer med personalansvar på institutionen är ansvariga för.  
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 De upplevde att de fick stöd utifrån deras individuella behov.  

 En önskan att erbjudas någon form av återkopplande forum inom olika aktuella 

områden påtalades av alla. 
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7. Analys och diskussion 

 

Syftet med studien är att undersöka:  

1. Hur ser universitetets mål och aktiviteter ut vad gäller den obligatoriska 

kompetensutvecklingen för prefekter i verksamheten? 

 

2. Hur väl stämmer prefekternas utsagor och upplevelser om sin kompetensutveckling 

överens med de intentioner som universitetet har med sina mål och aktiviteter för den 

obligatoriska kompetensutvecklingen? 

  

Det som framgår av resultaten är att de som tillhandahåller och utvecklar chefsutbildningen 

försöker få fram ett rutinskapande, för att få en enhetlig organisation som verkar för att chefer 

arbetar på ett likartat sätt i organisationen. Möjligheter till att diskutera med kollegor i samma 

position och med kursledarna erbjuds under utbildningen vilket öppnar upp för reflektion. 

Som Svensson (2005) säger krävs en pedagogisk medvetenhet och ta tillvara chefernas 

synpunkter för att utveckla utbildningen till det bättre - allt går att förbättra.  Haakes (2004) 

studie påvisar just det viktiga att forma och skapa en chef, och att det inte är något man bara 

kan vara, vilket arbetssättet i den här organisationen stöder. 

Tankar kring obligatoriet var att det är bra att alla får samma information enligt 

respondenterna. De som går utbildningen är personer i ledningspositioner - prefekter. De går 

utbildningen tillsammans och ser här en koppling i arbetet om hur man skapar förutsättningar 

för chefer att klara av sina arbetsuppgifter på bästa sätt genom bland annat 

kompetensutveckling. Når man i organisationen fram med sin intention till individen så 

upplevs det som en meningsfull satsning.  

 

I en organisation av denna typ är det inte heller överraskande att det anpassningsinriktade 

lärandet i form av den mer formella utbildningsansatsen blandas med det utvecklingsinriktade 

lärandet, då organisationen är ett universitet med framstående forskning och en ansats att leda 

utvecklingen framåt. Växlandet mellan Ellströms (1996)  anpassningsinriktade lärande som 

exempelvis regler och lagar, ekonomisystem och liknande i organisationen, och det 

utvecklingsinriktade lärandet med möjligheter att kunna reflektera och i diskussioner lyfta 



 

 

40 

 

specifika ämnen med kollegor i samma position fanns i utbildningen. Innehållsmässigt 

motsvarade utbildningen de generella kraven från respondenterna. Således var ansatsen från 

organisationen att möta respondenternas krav på kompetensutveckling god.  

 

Det är inte tydligt för mig vilket ledningsperspektiv som organisationen använder sig av 

(Ellström, Hultman, 2004).  Dock kan jag utesluta kulturellt-institutionellt perspektiv baserat 

på att insatserna inte i någon del grundar sig på vad omgivningens socialt konstruerade bästa 

lösning är. Närmast är att det är konfliktteoretiskt perspektiv, enligt mig baserat på att det är 

en specifik chefsutbildning för specifikt chefer och att syftet inte är att ge en så mycket högre 

effektivitet som det rationella ledningsperspektivet menar. Hur det genomförs stödjer också 

det konfliktteoretiska perspektivet och inte det rationella ledningsperspektivet som menar 

bästa möjliga lösning till minsta möjliga kostnad (Ellström, Hultman, 2004). Intrycket är att 

denna chefsutbildning är väl genomarbetad och inte den billigaste lösningen.  

 

Organisationen har en bredd i chefsutbildningens utbud och innehåll för att försöka täcka alla 

de områden som ingår i ett chefsuppdrag. Utbildningen var omfattande med många olika väl 

valda ämnen, stäckte sig över lång tid och fick med beröm godkänt av prefekterna. Visst var 

det inte så djupgående, men det var lagom så alla fick lite mer kunskap om allt menade de. En 

samstämmighet i resultaten, med exempelvis Sandstedts rapport (2002), är att prefekterna 

upplevde att en viktig del av utbildningen var att det var av vikt att få tid att reflektera och 

arbeta tillsammans med kollegor i samma situation. Möjligheten finns att diskutera i gruppen 

om särskilda svårigheter som kan uppstå i arbetet som chef och det har lett till att arbetet 

underlättats för dem som prefekter. Möjligheten till ett lärande på en högre nivå fanns.  

 

I resultatet framkom även att det inte i någon större utsträckning sker någon uppföljning på 

utbildningen. Vare sig för att utvärdera momenten i utbildningen för att kunna förbättra den 

eller för att, som respondenterna menar, få någon återkoppling inom vissa områden. Det är en 

viktig del i lärandet att få koppla sina kunskaper till verkligheten och att upptäcka nya 

lösningar. Det kan även leda till nya frågeställningar, framför allt om det är inom ämnen där 

det sker utveckling och förändring. En respondent sa att man under resans gång lär sig ”tricks 

of the trade”, det vill säga man kommer underfund med saker under resans gång som kan vara 

intressant att diskutera med andra vilket jag fann vara en träffande beskrivning.  
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Två av fyra prefekter ansåg att studiebesöket kunde haft högre ansats och varit mer inriktat på 

prefektrollen. Det som väcker funderingar är om det var samma resa dessa två gjorde och om 

det var en engångsföreteelse. Kanske just dessa prefekter hade för höga förväntningar eller så 

var det just denna resa som kanske inte blev så bra. Detta är svårt att uttala sig med säkerhet 

om. Vid en uppföljning skulle detta troligtvis framkommit och en medvetenhet kring detta i 

framtida kursers genomföranden finnas.  

 

Organisationen skulle med uppföljningar/utvärderingar snabbare kunna se brister, problem 

eller annat och kunna förändra för att bättre möta respondenternas önskemål och efterfrågan. 

Här skulle en förändring kunna vara av vikt för att öka lärandet hos prefekterna. Vill 

organisationen bibehålla en pendelrörelse mellan det utvecklingsinriktade lärandet och det 

anpassningsinriktade lärandet bör någon form av återkoppling finnas.  

 

Utgår man från organisationens nedtecknade mål och riktlinjer för prefekter, för 

chefsutbildningen och för organisationen i stort, är det framför allt en punkt som 

respondenterna är eniga om att utbildningen dock inte uppfyller. Det är hur de som chefer kan 

främja utveckling i verksamheten på en institutionell nivå. De anser sig fått en god 

uppfattning om hur universitetet som helhet bedriver det, men saknar stöd för hur de själva 

ska göra det. Här finns en skillnad i organisationens mål och hur prefekterna upplever det.  

 

Det ska också sägas att denna kompetensutvecklingsavdelning i organisationen har kurser 

löpande som erbjuds medarbetarna men som är frivilliga och handlar om andra ämnen. Dessa 

utgörs både av individanpassade och/eller fördjupade kurser. De har även individuella 

coachsamtal som kan bokas frivilligt. Därmed finns det absolut möjligheter till 

vidareutveckling i rollen som chef i organisationen.  

 

Efter sammanställning av resultat och analys kan jag som pedagogikstudent se en intressant 

del som jag då självklart vill koppla till mitt arbete, lärandet. Intressant för mig var att se 

vilket stort arbete denna organisation lägger ner på en chefsutbildning. Många organisationer, 

och enligt min erfarenhet framför allt inte de i offentlig verksamhet, har inte den typen av 

utbildningar att tillhandahålla sina chefer med. Det är en stor fördel i det långsiktiga 
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perspektivet för en organisation att alla har samma grundförutsättningar att utvecklas från. 

Som Haake (2004) menar - en chef inte bara är, utan ska formas.  

En annan möjlighet som jag funderat kring är om det exempelvis skulle vara obligatoriskt att 

tjänstgöra som ställföreträdande prefekt innan man blev prefekt. Eftersom två av 

respondenterna jag intervjuat inte varit ställföreträdande innan sitt uppdrag utgår jag ifrån att 

det inte är så i dagsläget. Möjligheten att få en mentor i ordinarie prefekt under den tiden 

skulle leda till en kunskapsöverföring och att då också komplettera den obligatoriska 

chefsutbildningen i ett tidigt skede. Jag har tyvärr inte tillräcklig kunskap om hur det går till 

vid tillsättandet av prefekter så jag kan avgöra om det är en verklig möjlighet. Men tanken är 

intressant.  

Avslutningsvis sammanfattar jag med att poängtera att generellt var prefekterna i denna studie 

överens om att den obligatoriska chefsutbildningen var en meningsfull utbildning som fyllde 

syftet väl.  

 

8. Förslag på vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att genomföra en kvantitativ studie med dessa frågeställningar i 

denna organisation där alla med samma befattning fick en enkät att besvara, för att se om det 

finns tendenser eller om det inte finns tendenser av den typen jag fått fram. Alternativt skulle 

det vara intressant att i en annan liknande organisation ställa samma frågor och jämföra inom 

Sverige hur tendenserna ser ut. Detta skulle möjliggöra en jämförelse med andra typer av 

organisationer för att se huruvida de skiljer sig åt och vad kan man dra för slutsatser och 

lärdomar av det.  
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Bilaga1 Missivbrev gatekeeper  

 

Jag är student från Uppsala universitet som läser personalvetarprogrammet. Jag läser just nu 

min sjätte och sista termin där jag nu läser pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv 

på C-nivå. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete där jag valt att undersöka hur en 

organisation arbetar med kompetensutveckling mot första linjens chefer.  

 

Jag skriver examensarbetet själv och kommer därmed genomföra intervjuerna själv. Jag vill 

därmed även fråga om ni godkänner att jag spelar in samtalet för att sedan kunna transkribera 

och analysera materialet lättare? Allt inspelat kommer att raderas direkt efter transkribering. 

 

Undersökning kommer att resultera i ett examensarbete som i sig är en offentlig handling som 

publiceras. Arbetet är konfidentiellt då ditt och organisationens namn inte kommer att 

publiceras i rapporten utan jag kommer att använda mig av kodnamn. Den insamlade 

informationen kommer endast användas för denna studie.  

 

Jag vill också informera om att deltagandet i intervjun är frivilligt och att ni alltid har rätt att 

avbryta intervjun eller avstå från att besvara specifika frågor. Önskar du ta del av rapporten 

med resultatet, ställa frågor eller ge kompletterande information även efter intervjun, kontakta 

mig 

 

Veronica Freudenthal 

070-XXXXXXX 

vefrXXXX@student.uu.se  

  

mailto:vefrXXXX@student.uu.se


 

 

 

 

Bilaga2 Första mejl till respondenter 

 

Uppsala 130411 

 

Jag är intresserad av Dig! 

 

Kompetensutveckling, vad innebär det för Dig? Vad ser Du som viktigt med 

kompetensutveckling? 

Det här är några av de frågor jag vill ställa till just Dig! 

 

Jag hoppas du vill dela Dina tankar och erfarenheter om detta, under en kortare intervju, ca 30 

min. Jag kommer att kontakta dig eftermiddagen den 17/4 för att se om vi då kan hitta en tid 

som passar Dig. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Veronica Freudenthal 

Personalvetare studerande vid Uppsala Universitet 

 

vefrXXXX@student.uu.se        070-XX XX XXX 

mailto:vefrXXXX@student.uu.se


 

 

 

 

Bilaga3 Missivbrev respondent 

 

Hej igen. 

 

Jag är Veronica, studenten som läser personalvetarprogrammet i Uppsala. Jag läser just nu 

min sjätte och sista termin där jag nu läser pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv 

på C-nivå. Jag arbetar med mitt examensarbete där jag valt att undersöka hur en organisation 

arbetar med kompetensutveckling mot chefer, vilka jag avser i detta arbete är prefekter vid en 

institution inom universitet.  

 

Detta brev skickas ut till ett antal slumpmässigt utvalda av chefer/prefekter med samma typ av 

befattning och som genomgått obligatoriska utbildningar inom denna organisation. Min plan 

är att få genomföra en intervju, med dig som chef/prefekt om detta ämne, som tar ca en halv 

timme av din tid i anspråk. Jag skriver examensarbetet själv och kommer därmed genomföra 

intervjuerna själv.  

 

Vill därmed även fråga om ni godkänner att jag spelar in samtalet för att sedan kunna 

transkribera och analysera materialet lättare? Allt inspelat kommer att raderas direkt efter 

transkribering. 

 

Undersökning kommer att resultera i ett examensarbete som i sig är en offentlig handling som 

publiceras. Arbetet är konfidentiellt då ditt namn inte kommer att publiceras i rapporten utan 

jag kommer att använda mig av kodnamn. Den insamlade informationen kommer endast 

användas för denna studie.  

 

Jag vill också informera om att deltagandet i intervjun är helt frivilligt och att ni alltid har rätt 

att avbryta intervjun eller avstå från att besvara specifika frågor. Önskar du ta del av rapporten 

med resultatet, ställa frågor eller ge kompletterande information även efter intervjun, kontakta 

mig.  

 

Tack på förhand 

Veronica Freudenthal 

070-XXXXXXX 

vefrXXXX@student.uu.se  

mailto:vefrXXXX@student.uu.se


 

 

 

 

Bilaga4 Intervjuguide Gatekeeper 

Informera om syfte, sekretess, frivillighet. 

Tema 1. Information om Informanten 

 Vem är du?  

 Utb?  

 Arbetat länge i org? 

Tema 2. Organisationen 

 Hur är organisationen uppbyggd med dina ord? Hierarkisk – stuprör ?  

 Organisationsschema? 

 Hur fungerar HR? Mot vilka?  

 Kompetens forum en del av HR, som jag förstår, inriktad på ledare och chefer. Vilka? 

Studierektor/ prefekt - första linjens chef?  

 Hur ser ert arbete ut på kompetensforum? 

 Syn på lärandet. Hur definierar ni kompetens?  

 Någon specifik teori?  

Tema 3. Styrning av arbetet 

 Det finns en arbetsmiljöpolicy, men finns det en pedagogisk handlingsplan/policy? 

Kan jag få ta del av den?  

 Vilka har satt kraven? Vem kan ändra ”utbudet”  

 Vem beställer uppdragen på kompetensutv? 

 Vem bestämmer att behov finns eller görs det löpande för alla (individs grad av kontroll eller 

stress.)  

Tema 4. Genomförande 

 Lärandet i det dagliga arbetet 

 Formellt och icke formellt lärande . Arbetssätt – metoder  

 Kompetens för anpassning eller utveckling?  

 Nätverk  

 Innehållet i utbudet – personligutveckling eller ren kunskap att användas?  

 Efterfrågan  

Utvärdering 

 Utvärdering uppföljning Hur?  

 Chefers påverkans möjligheter på innehåll  

 Har chefer/ledare en valfrihet?  

 Vad händer om chef/ ledare inte deltar? 

 

 Arbetsbeskrivning för en Prefekt vid universitetet? ( Personal och ekonomiansvar. ) 

 

 PU riktlinjer för pedagogiskverksamhet och utveckling – Hur står sig den verksamheten mot 

er?? Jag ser där att ST(studierektor) har mycket ansvar och att fokus ligger på lärare och 

studenter.  

Be om exempel Berätta med dina ord Är det något du vill tillägga? Tack för medverkan, 

upprepa sekretess, kontakt igen. 



 

 

 

 

Bilaga5 Intervjuguide Respondent 

Lite korta bakgrundsfrågor frågor först, sen lite generella frågor om kompetensutveckling, 

några specifika frågor om chefsutbildningen och sen avslutar med några övergripande frågor. 

 Informationskravet (frivillighet) 

 Samtyckeskravet (Inspelning) 

 Konfidentialitetskravet (kodat) 

 Nyttjandekravet (endast till denna studie) 

 

 Om respondenten 

Bakgrund:   (ålder speglar erfarenhet.) 

o Anställningstid i organisationen?  

o Anställningstid som prefekt? 

o Har du varit ställföreträdande- eller biträdande prefekt innan du blev prefekt? 

o Hur många arbetar på institutionen? 

o Hur stor del av din tjänst arbetar du som Prefekt? (Timmar/vecka) 

o Hur upplever du din arbetsbelastning? 

o Känner du att det finns avsatt tid i ditt arbete för kompetensutveckling? 

o Vad anser du om mängden kompetensutvecklingstillfällen du har tillgång till? 

o Annan ledarutbildning?  

o Annan erfarenhet från ledarskap? 

 

 

 Generellt 

o Vad lägger Du in i begreppet kompetensutveckling? 

o Vad anser Du om kompetensutveckling? 

 

Hur fick du vetskap om chefsutbildningen? (erbjöds/efterfrågade/tillsagd) 

 Vad är din upplevelse om chefsprogrammet för dig som prefekt? 

o Kändes det meningsfullt?  

o Har din kunskaps syn förändrats på något sätt efter denna utbildning? 

o Upplevde du att du kunde påverka/förändra på något vis? 

o Upplevde du att du fick stöd i din roll utifrån dina förutsättningar? 

 

o Upplevde du att du fick grundläggande kunskaper/förutsättningar inom:  

 Lagar och regler inom ditt ansvar- och befogenhetsområde? 

 Planerings och uppföljningssystem? 

 Att utveckla ditt ledarskap? 

 Att kunna främja utveckling hos dina medarbetare? 

 Att främja utveckling i verksamheten? 

 

Nätverkande? 

Åsikter om genomförandet?  Åsikter om innehållet?  Något du vill tillägga?  


