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Abstract

This is a dissertation on education that focuses on leadership making at the departmental level of
higher education. The aim of this dissertation is to generate knowledge about the making of
leadership, seen as identity development in the discourse on academic leadership. This by studying
the logic and tensions of discourse, what leadership identities the discourse expresses at different
times and by describing an understanding of different processes of leadership identity development.
The frame of reference in this study is based on a relationistic and non-dualistic theoretical frame-
work, which suggests that discourse theory can help us understand the reality as discursive and the
view on leadership in higher education as socially constructed through talk and other actions
within a specific discourse. Two empirical studies were performed by making interviews and then
a multivariate correspondence analysis of the nodes (symbolic areas of talk) that the informants
attached significance were carried out. Study I focuses on the discourse on academic leadership
expressed by 15 departmental heads at five occasions, from the time where the heads were novices
to a time four years later when they were more experienced. These interviews were used for the
construction of three empirically based study objects; the novice discourse, the problem discourse and
the experience discourse. Study II was conducted in four case departments. Its aim was to shed light
on the discourse on academic leadership from the point of view of staff members, rather than from
that of departmental heads themselves. Totally, in these four departments, 33 interviews with
different categories of staff members were performed. The empirically based study object was here
the staff members’ discourse. Each discourse construction may be said to be built up by the discourse
episteme, subepisteme and subject positions and a relational analysis of the discourse structure
have been used to describe the discourse’s logic and tensions and its identity expressions. By contra-
sting the discourse constructions over time also identity development was illuminated. For study I,
one of the aspects of the logic of discourse on academic leadership is that in the course of time it
goes from being a heterogeneous discourse with only a few common episteme nodes towards being
a more homogeneous, unified and coherent discourse with a larger common core. The shared
leadership identity base is thereby made more extensive. Six central symbolic areas of talk recur in
similar ways at the three points of time for the analysis of study I: the handling of the economy,
staff management (HRM), laws, ordinances and rules for the headship,  the heavy workload and
time shortage, delegation of tasks and responsibilities and support through leadership training and
education. Examples of three relatively common identity development processes in the discourse
on academic leadership are: 1) a vague development process where a non-head of department
leadership identity is strong over time, 2) a process of development from an uncertain and fuzzy to
a positive and obvious manager identity, and 3) a process of development from an uncertain and
fuzzy to a gender-related and problem-orientated leadership identity. Thus the main result of the
studies is the visualisation of the gender segregation process that the discourse makes possible and
the different ways in which academic leadership is expressed in the male-dominated versus the
female-dominated positions. The discourse logic for staff members in study II also shows a partly
gender-separated discourse. On the other hand, there are not much content similarities, through
nodes, in the gender-separated relational structure in the sense that the female staff/heads and the
male staff/heads in both studies express similar symbolic areas of talk.

Key words: Academic leadership, academy, discourse, episteme, gender, head of department, higher

education, identity development, sex, social constructions, subject position







Det är snart tio år sedan mina tankar kring att skriva en avhandling om akade-
miskt ledarskap började ta form. Det känns som att det var ganska nyss, men
ändå har mycket hunnit hända under de år som gått. Det blev alltså en avhand-
ling till slut! Hela denna period av både intensivt forskande och skrivande,
men också av tidpunkter som handlat om andra verksamheter eller om familje-
liv och fritid, har på ett för mig balanserat sätt fört mig från många olika
arbetsrelaterade intressefokus till ett relativt koncentrerat arbete med avhand-
lingsskrivandet. Under hela denna tid har arbetsnamnet på min avhandling
skämtsamt (men med en allvarlig underton) varit ”Livsfarlig ledning” och tan-
ken var att denna titel skulle följas av en blixt, motsvarande den man kan se på
skyltar som är uppsatta på strömförande ledningar.

Nu blev det ju inte den titeln, utan istället namnges avhandlingen med huvud-
rubriken ”Ledarskapande i akademin”. Varför ledarskapande och inte ledar-
skap står där kommer att framgå av avhandlingen, men i korthet handlar det
om att ledare inte är något man är, utan att ledarskap är något som görs/for-
mas/skapas diskursivt. När det gäller avhandlingsskapandet gäller samma reso-
nemang. Avhandlingen är inte skapad av mig själv utan är resultatet av en
närvaro i en social och diskursiv forskningsmiljö. Jag vill därför rikta ett antal
tack till personer runt omkring mig som på olika sätt bidragit till att det till slut
blev denna avhandling och inget annat.

Tack Lisbeth Lundahl, för att du kom med grundidén till denna studie och för
att du fungerade som en mentor för mig i början av mitt forskningsarbete.
Personalutvecklingsenheten, med just nämnda Lisbeth och så småningom Kurt-
Allan Andersson som chefer, möjliggjorde också för mig att kombinera personal-
utvecklartjänsten med genomförandet av vissa empiriska studier i denna av-
handling, viket jag är mycket tacksam för. Precis i uppstarten av detta forsk-
ningsprojekt skapades också ”lunchklubben” där brainstorming och ovärder-
liga diskussioner (genom-) fördes. I ”lunchklubben” ingick Lisbeth Lundahl,
Kurt-Allan Andersson, Johnny Karlsson, min handledare Leif Lindberg och på
slutet även min doktorandkollega Peter Nilsson. Ett stort tack till er alla! Peter
förtjänar dessutom ett extra tack eftersom han orkat med mig under alla dessa
år, från lunchklubbtiden, via samarbeten kring praktiska skrifter utifrån min



forskning, till att vara doktorandkollega tillhörande samma seminariegrupp.
Och du Peter - jag vann!

Jag vill också rikta ett tack till RALF/Vinnova som finansierat stora delar av de
senaste årens forskningstid. Till Leif Lindberg, min ständigt närvarande (trots
att du på senare tid varit frånvarande) handledare - tack för att du funnits med
som ett stort stöd under alla dessa år och för att du möjliggjorde en finansie-
ring, via RALF/Vinnova, av min doktorandtid. Sedan vill jag också tacka Ulla
Johansson, min andra handledare, som jag haft under de senaste åren. Du och
jag har haft många givande teoretiska diskussioner kring mitt avhandlingsar-
bete. Och ni - Leif och Ulla har, tillsammans med mig, skapat en miljö
karaktäriserad av kreativa motsättningar, intressanta diskussioner och många
goda råd och tankar. Ni vet att jag har gillat det! Jag vill också rikta särkilda tack
till Ingrid Nilsson, min second reader, som på ett förtjänstfullt sätt kommente-
rat mina avhandlingsmanus i skrivandets slutskede, Thomas Sandstedt, som
har hjälp till att genomföra intervjuer i delstudie II och Anders Rosberg som
har skrivit ut många av mina intervjuomgångar och sedan gått igenom och
finslipat alla övriga. Det har varit ett nöje att samarbeta med er alla!

Hela den pedagogiska institutionen och framförallt PiA-gruppen vid Umeå
universitet skulle jag också vilja rikta ett stort tack till. Jag har kommit och gått
mellan verksamheter under åren, men alltid känt mig välkommen tillbaka hit!
Här vill jag också särskilt tacka ”Offes pigor och drängar”, med det mer veder-
tagna namnet Jarl Backmans doktorandseminariegrupp. De diskussioner som
förekommit i denna seminariegrupp önskar man att alla skulle ha fått vara
delaktiga i. Tack Elinor Adenling, Mattias Johnsson, Peter Nilsson, Katarina
Norberg, Peter Nyström, Bertil Roos, Ulrika Widding och Margareta Wolf-
Watz! Jag vill också rikta ett tack till Jörgen From och Carina Holmgren, som
gett värdefulla kommentarer kring mina teoretiska kapitel i ett tidigt skede när
dessa började ta form.

Jag är också mycket tacksam för att ni 15 prefekter vid Umeå universitet, som
deltagit i delstudie I, stod ut med mig under nästan fyra år. Genom er har jag lärt
mig oerhört mycket om att vara ledare i akademin! Hoppas att avhandlingen kan
vara lärorik för er också, så att jag får möjlighet att ge något tillbaka till er. Till
informanterna i delstudie II, från Uppsala universitet och högskolan i Kalmar,
vill jag också rikta ett varmt tack. Tack för att ni tog er tid!

Sist men inte minst, till min fästis och den störste kritikern av dem alla, Mattias
- du har varit ett mycket stort, tufft och uppskattat stöd under hela avhand-
lingsskrivandets fas. Du vet hur mycket det har betytt för mig! Och till mina
döttrar Amanda och Maja - ni är bäst!

Umeå, i början av oktober, 2004

Ulrika Haake
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. 
Det du håller i din hand är en avhandling i pedagogik med fokus på ledarskap-
ande i akademin1. Den har alltså delaspekter av akademin som studiefokus.
Med en utbildningsbakgrund som personalvetare har jag arbetat vid Umeå
universitet sedan 1993. Under tiden för avhandlingens skrivande har jag, för-
utom undervisning och forskning som doktorand vid Pedagogiska institutio-
nen, periodvis arbetat som personalutvecklare med inriktning mot utveckling
av just ledare i akademin. Jag har alltså aktivt deltagit i en verksamhet som rör
akademiska ledare. Jag kan därmed sägas vara en del av det fält jag studerar. Är
det en fördel eller ett problem? Bourdieu menar att:

Den … som studerar sin egen värld, det mest närliggande och familjära, bör inte

som antropologen göra det exotiska hemvant, utan i stället göra det hemvanda exotiskt

– om uttrycket tillåts.2

Under studiernas gång har jag, som Bourdieu förordar, försökt att inte låta mig
styras av alla fördomar och den oreflekterade förförståelse jag har av ledarskap
i akademin, utifrån min bakgrund. Detta är inte lätt och att lyckas fullständigt
är en omöjlighet, men genom en teoretisk utgångspunkt som styrt systema-
tiska analyser av empiri och genom ett reflexivt förhållningssätt hoppas jag ha
nått en god bit på väg angående att göra det självklara och hemvanda exotiskt.

En inblick i avhandlingens fokus

Varför en avhandling med inriktning mot ledarskap i akademin? Det finns
några skäl till detta. Ett av skälen är just min bakgrund som ledarutvecklare vid
universitetet och därigenom ett intresse av att bättre försöka sätta mig in i och

1 I avhandlingen används termerna universitet, högskola, den högre utbildningen och lärosäten
som beteckningar på akademin.

2 Bourdieu (1996), s 255.
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förstå vad som tillmäts betydelse i det akademiska ledarskapet.3 Ett annat skäl
är att det finns få större studier i Sverige inom detta forskningsfält4, trots att
mer allmän ledarskapsforskning är omfattande. Ett tredje skäl är att akade-
miskt ledarskap, efter högskolereformen 1993, sattes på agendan från politiker-
håll och av Högskoleverket, då reformen på olika sätt kom att förändra
förhållningssättet till ledarskap i akademin. Nedan redogör jag lite mer utför-
ligt för det tredje skälet.

Den svenska högre utbildningen har genomgått många politiskt initierade re-
former sedan 1950-talet. I slutet av 80-talet var en statlig prioritering att satsa
mer resurser på universitet och högskolor och sedan början på 90-talet har
antalet studenter inom den högre utbildningen ökat med över 50 procent och
på vissa lärosäten mer än fördubblats. Högskolereformen 1993 gjorde univer-
sitet och högskolor mer autonoma och fria från statligt inflytande och en del av
reformen utgjordes av ett nytt mål- och resultatrelaterat system för resurstill-
delning. Universiteten fick då konkurrera om studenter och de resurser som
medföljde dessa. Stora delar av reformen fokuserade på en decentralisering av
beslut, ansvar och befogenheter till varje enskilt lärosäte. Samtidigt med dessa
förändringar mot mer frihet och autonomi inom den högre utbildningen, ökade
staten sin makt genom utvärdering och kontroll av resultat och prestationer för
varje universitet och högskola.5

En annan aspekt av högskolereformen -93 var att frågor om ledarskap lyftes
upp på agendan och blev satta under lupp. Med autonomi och decentralisering
följde aspekter som effektivitet, kostnadsmedvetenhet och att kunna rappor-
tera resultat utifrån dessa kriterier. Decentraliseringen stannade inte vid varje
lärosätes universitetsledningar utan fortsatte till fakultets- och ofta institutions-
nivån. Den administrativa arbetsbördan och det ökade ansvaret för ekonomi,
personal och arbetsmiljö gjorde ledarskapsfrågor på institutionsnivån särskilt
viktiga och nya krav och förväntningar på prefekter6 (chefer på institutions-
nivå) började diskuteras. Röster som förordade ett starkare och mer professio-
nellt ledarskap på alla nivåer, från rektorer7 via dekaner8 till prefekter, inom

3 Ledarskap i akademin och akademiskt ledarskap används genom hela avhandlingen som
synonymer.

4 För en aktuell genomgång av forskare inom det akademiska ledarskapsfältet, se Borgert (2003).
5 Se t ex Ds 1992:1, SOU 1992:1, Bjuremark (1997) och Bauer, Askling, Marton & Marton

(1999).
6 I engelskspråkiga texter har department heads och department chairs översatts till att handla om

prefekter.
7 I engelskspråkiga texter har vice chancellors, principals och presidents översatts till att handla om

rektorer.
8 I engelskspråkiga texter har deans översatts till att handla om dekaner. Dekaner och prefekter

utgör tillsammans en mellanchefsnivå, där detta omtalas.

    





den högre utbildningen, höjdes också därmed.9 Debatten för och mot en ny
och starkare ledarskapsstil, vilken följde av reformen 1993, var alltså en av
anledningarna till mitt intresse för den akademiska ledarskapsdiskursen. Över-
gripande är syftet med de empiriska studierna i denna avhandling att skapa
kunskap om ledarskapande, sett som diskursiv (och inte individuppfattad)
identitetsutveckling inom den akademiska ledarskapsdiskursen.10

De utgångspunkter jag har i min forskning menar att kunskap konstrueras och
att resultat av forskning alltid är en teoretiskt genererad förståelse av något. Det
finns inga givna, sanna och objektiva begrepp, utan alla symboler eller termer
måste konstrueras, definieras eller betydelsegöras teoretiskt eller empiriskt. Att
vid varje ord betona det konstruerade i detsamma ger dock en oläslig text, så
här följer kort hur jag löst detta dilemma. De teoretiska begrepp som följer av
mina vetenskapsfilosofiska antaganden om en diskursiv och relationell verklig-
het är viktiga att definiera, då kunskapandet i denna avhandling bygger på
dessa. De teoretiska begreppen definieras därför i kapitel III och konkretiseras
i kapitel IV. Vad gäller termer/symboler som tillmäts betydelse i mina empi-
riska studier, har jag inte på förhand definierat dessa och fyllt dem med ett visst
innehåll, då det är studierna som ska resultera i en förståelse och ett betydelse-
görande av dem. Nedan ska jag klargöra varför ledarskap, som en empirisk
term knutet till studieobjektet, inte ska definieras i förväg av forskaren.

Det finns en pågående diskussion om vad begreppen chef (manager/manage-
ment) och ledare (leader/leadership) egentligen står för, om de är synonymer
eller betyder olika saker. Den mest förekommande bilden är att hänföra mana-
gement mer till styr- och kontrollsystem av administrativ art, medan ledarskap
har en orientering mot mänskliga relationer i organisationer.11  En vanlig defi-
nition kan då se ut som följer:

Management has long been associated with the classic organizational functions outlined

by Fayol (1949) and others, including planning, organizing, staffing, budgeting,

controlling, coordinating, decision-making, while leadership has been linked to the

‘people-aspects’ of management, including communication and motivation.12

Jag, liksom Alvesson, förespråkar att i forskning utifrån antisubstantialistiska
utgångspunkter avstå från att i förhand definiera och avgöra vad som är ledar-
skap och chefskap eller inte ledarskap alls. Genom att studera vad som tillmäts

  .  



9 SOU 1992:1, RUT-93 (1995:1) och Bjuremark (1997).
10 För en utförligare beskrivning av syfte och problemställningar i avhandlingen, se slutet av kapitel III.
11 Se t ex Middleshurst & Eton (1992) och Kekäle (1999).
12 Middlehurst (1993), s 44.



betydelse som ledarskap i olika tider, kontext och av olika grupper eller
informanter kommer ledarskap att ta form på lite olika sätt, till exempel som
något viktigt/oviktigt eller något högt värderat/nedtonat.13

Akademiskt ledarskap är alltså i denna avhandling inte en i förväg given eller
uttolkad ledarstil motsvarande den auktoritäre, demokratiske eller laisse-faire-
inriktade ledarstilen. Det är en term som kan innehålla både sådant som bru-
kar definieras som chefsaspekter och ledaraspekter. Ledarskap(ande) i akademin
kommer härmed att vara i fokus. Denna avhandlings studier visar på hur aka-
demiskt ledarskap betydelsegörs och kan förstås.

Avhandlingens disposition

Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I kapitel II presenteras en inblick i
forskningsfälten ”Akademin som organisation och kultur” samt ”Ledar-
skap(ande) i akademin”. Kapitel III innehåller avhandlingens utgångspunkter
för kunskapande genom att presentera min syn på verkligheten, diskursteori
och diskursiv identitetsutveckling. Kapitlet innefattar också en principiell dis-
kussion om diskursanalys, en precisering av avhandlingsstudiernas teoretiska
begrepp samt presenterar avhandlingens studieobjekt och mer precisa syfte och
problemställningar. I kapitel IV beskrivs sedan de metodologiska övervägan-
den och tillvägagångssätt för avhandlingens empiriska studier som följt av de
tidigare presenterade utgångspunkterna. Kapitlet innehåller min syn på
kvalitetskriterer för kunskapande, presenterar de konstruerade empirianknutna
objekten för studierna och hur dessa objekt har bearbetats och analyserats samt
beskriver reflektioner kring etik i studierna.

Kapitel V presenterar resultat och analys av delstudie I om den akademiska
ledarskapsdiskursen så som den kommer till uttryck genom prefekter vid tre
olika tillfällen, för novisdiskursen 1995, problemdiskursen 1995-98 och erfaren-
diskursen 1999. I kapitel VI följer delstudie II som beskriver resultat och ana-
lys av den akademiska ledarskapsdiskursen så som den kommer till uttryck
genom personal, år 2002. Kapitlet innehåller också en kontrastering av den
akademiska ledarskapsdiskursens personaluttryck mot dess prefektuttryck. Till
sist, i kapitel VII, följer en diskussion kring ledarskapande i akademin, reflek-
tioner kring tillvägagångssätt samt förslag på fortsatt forskning.

13 Alvesson (2001). Se också Middlehurst (1997) angående det problematiska i att definiera ledarskap
i teori och genom empiri.
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  ⁽⁾
Floran av forskning och litteratur om ledarskap, endera som generellt kun-
skapsområde eller kopplat till olika kontext, är enorm. Bidragen till denna
forskning kommer från många olika discipliner. I denna avhandling har jag
dock avgränsat mig till ett konstruerat forskningsfält där forskning kring ledar-
skap specifikt inom akademin kommer att belysas. Detta både utifrån olika
forskningsansatser som varit brukliga för, samt resultaten av, olika empiriska
studier kring akademiskt ledarskap. Då det är ledarskap i en akademisk (uni-
versitet och högskolor) kontext som är i fokus i denna avhandling kommer en
genomgång av litteratur och forskning om akademin i sig, dess historia, orga-
nisation, kultur, normer och ideal etcetera, dock inledningsvis att presenteras.

Men först några reflektioner kring och källkritik av den litteratur och forsk-
ning som de två avsnitten under detta kapitel bygger på. Litteratur- och
artikelsökningar har genomförts systematiskt vid två tillfällen, varav den se-
naste i februari 2004. Både LIBRIS, samt de databaser och artikelsökvägar som
finns tillgängliga, har använts för enstaka och kombinerade sökord.14 Dess-
utom har ett drygt tiotal internationella tidskrifter kring forskning inom hög-
skolan generellt samt policy och management inom högskolan gåtts igenom
nummer för nummer, för åtminstone de senaste fem åren, och ofta längre till-
baka i tid. Därutöver har även andra sökvägar genom tips och via olika forska-
res referenslistor använts.

En reflektion kring detta kapitel är att forskningsbidragen visar på en heteroge-
nitet då jag inte har begränsat mig till att enbart hänvisa till den pedagogiska
disciplinens forskning kring akademin och ledarskap i akademin. Gjorde jag
det skulle mycket lite forskning, framförallt i den svenska kontexten, finnas att
tillgå. Därför har jag valt en bredare ingång till fältet. Bland annat är statsve-
tenskaplig, sociologisk, företagsekonomisk och historisk forskning represente-
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14 De termer som framförallt använts enskilt och i kombinationer har varit: Akademi, universitet,
högskola, ledarskap, chef, ledare, prefekt, kultur, organisation, kön, genus och deras engelska
motsvarigheter.



rad tillsammans med de pedagogiska forskningsbidragen. Jag presenterar också
under vissa delar av forskningsgenomgången en internationell utblick, där fram-
förallt forskning från USA, Storbritannien och Australien, men även vissa an-
dra länder och övriga Norden, finns refererade. Detta bidrar till en forsknings-
heterogenitet, som både kan betraktas som en styrka och en svaghet. Det finns
dock inte plats att i denna avhandling beskriva de skillnader i universitets-
utbildnings- och forskningssystem som finns mellan olika länder. De utblickar
som görs kan ändå ses som intressanta exempel, där forskare ofta belyser likhe-
ter vad gäller centrala universitetsaspekter och problem mellan olika länders
akademier. Man måste även ha i åtanke att det finns eller uttrycks skillnader
inom ett land, likväl som det finns eller uttrycks skillnader mellan länder. Aka-
demin som organisation och ledarskap(ande) i akademin kan därmed ses som
ett mångfasetterat forskningsfält!

En annan reflektion som är på sin plats är att den hänvisade forskningen byg-
ger på många olika utgångspunkter för kunskapande. Detta beror på att forsk-
ningsbidrag med ansatser nära mina egna vetenskapsfilosofiska utgångspunk-
ter inte är särskilt vanligt förekommande (se rubriken om ledarskap som social
konstruktion, s 70-72) och skulle vara snabbt avklarade. Det kan dessutom
finnas en poäng med att just visa på bredden av forskning inom fältet och
resultat av forskning oberoende av de teoretiska utgångspunkterna för respek-
tive forskningsprojekt. Med min utgångspunkt kan dock forskningsresultat inte
betraktas som sanningar angående akademin som organisation och ledarskap i
akademin, utan bidrar här genom att ge exempel på forskning inom fältet. I
många fall är dessutom forskningen presenterad på så sätt att det är svårt att
avgöra när forskaren presenterar resultat eller när han/hon är mer normativ i
sina uttalanden och föreslår åtgärder av olika slag. En tyngre kritik brukar också
framföras då forskare studerar sin egen verksamhet och verklighet, utifrån ar-
gumentet att det då skulle vara särskilt troligt att forskarens egen självförståelse,
egna fördomar och förutfattade meningar kommer till uttryck i forskningen.
Detta påstående menar jag dock gäller oreflekterad forskning överhuvudtaget.
Forskningsresultat utifrån olika ansatser blandas i denna genomgång under
mer tematiska rubriker, med undantag för avsnittet om ledarskap som social
konstruktion, som har lyfts ut specifikt för att det är av särskilt intresse.

En sista reflektion, som också har att göra med bredden och heterogeniteten i
det material som jag framöver kommer att hänvisa till, är att alla studier som
hänvisas till kanske inte uppfattas vara vetenskapliga studier av högre rang.
Eftersom det finns lite forskning i Sverige inom ramen för det aktuella fältet att
tillgå, har det känts viktigt att ta med och referera allt av intresse, oavsett veten-
skaplig status. Förutom mindre, lokala och icke-refereebedömda rapporter, paper
och undersökningar samt debattinlägg, har jag också valt att ta med vissa pro-
positioner, Statens offentliga utredningar (SOU), rapporter från Högskoleverkets

    





skriftserie och dylika, mer politiska, alster, som egentligen inte har forsknings-
status. Detta då de ofta ger översiktliga genomgångar av forskning och kun-
skap inom områdena akademin som organisation samt akademiskt ledarskap.
Dessutom fyller även denna form av litteratur en viktig funktion enligt de
utgångspunkter jag har för kunskapande.15 I det följande kommer jag dock att
försöka vara tydlig med att redovisa när jag refererar vetenskapliga studier och
när det är mer politiska eller utredningsnära texter som belyses.

Akademin som organisation och kultur16

Som en introduktion till forskning om universitetet och högskolor som orga-
nisationer eller kulturer, kommer jag att göra en kort och därmed också för-
enklad historieskrivning av de europeiska universitetens framväxt. Så småningom
kommer jag att övergå till att, i ett svenskt perspektiv, beskriva de nutidshistoriska
förändringar som universitets- och högskoleväsendet genomgått, genom de så
kallade frihetsinriktade reformer som genomfördes under 1990-talet. Efter denna
mer ”beskrivande” del kommer jag att gå över till att visa på forskning om
akademin som kultur, dess värden, normer och ideal. Ett avsnitt kommer också
att behandla den forskning som varit ett tydligt spår inom “akademin-som-
organisation-området” på senare tid och som handlar om marknadsanpassningar,
ekonomisering, massutbildningsinriktning och konsekvenserna av samt
motreaktionerna mot detta. Till viss del kommer också forskning om andra
faktorer som framkommit som utmaningar eller ses som problematiska inom
akademin att refereras.

En kommentar kring den mer ”beskrivande” första delen som följer nedan är
på sin plats. När man använder ett ord som ”beskrivande” kan det låta som att
det som presenteras är en neutral, objektiv och sann bild av ett historiskt för-
lopp. Jag vill härmed göra läsaren uppmärksam på att så inte är fallet. Den typ
av litteratur som framförallt används för att presentera detta tema, har också
den någon form av utgångspunkt om världen och människan, även om detta
inte uttrycks explicit. Och det som framförs är tolkat och skrivet utifrån en
förståelse grundad i ett visst historiskt, socialt och diskursivt sammanhang.
Den bild av universitetens framväxt och historia som presenteras nedan ska
därför inte ses som en rättvisande eller sann bild av detta förlopp, utan som en
bild bland andra bilder, som dessutom bygger på ett antal olika forskares be-
skrivningar. Avsnittet fyller dock sin funktion genom att försöka sätta in av-
handlingens studier i sin kontext och att för läsare som inte är bekanta med

15 Men mer om dessa utgångspunkter under kapitel III.
16 Begreppet akademi har sedan Platons tid använts som beteckning på högre läroanstalter och

forskningsinstitut (Sundin, 1994).
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17 Strömholm (1994), s 35.
18 A a.
19 Sundin (1994) och Degerblad & Hägglund (2001).
20 Sundin (1994).

”universitetsvärlden”, ge en ungefärlig beskrivning av framförallt de nutids-
historiska beslut som är fattade och reformer som är genomförda inom den
svenska högskolan.

Universitetens framväxt och nutidshistoriska reformer

“I begynnelsen var kaos – ett jäsande, sjudande, hett och vitalitetsladdat kaos.” 17

Så beskriver Strömholm tillkomsten av de allra första universiteten i Europa.
Universitetens tillkomsthistoria är dock till viss del oklar, då det inte går att
ange en exakt tidpunkt då de grundades. Det traditionella födelseåret 1088 för
Bologna (som var det första universitetet) brukar förkastas av forskare.
Bolognauniversitetet växte dock fram under 1100-talet som en effekt av att
studenter slöt sig samman och anställde lärare för att undervisa dem. I Paris
(daterat till ungefär år 1210) tillkom det andra universitetet genom att lärare
slöt sig samman och lockade till sig studenter.18 Korporationer av gilles- eller
skråtyp kallades under medeltiden ofta universitas. Termen brukar tillskrivas
betydelsen helhet och samfund, och ett universitas scholarium var således en
sammanslutning av alla studenter, det vill säga en studentkår. Uppkomsten av
tanken på autonoma universitet kan hänföras tillbaka så långt som till
grundandet av de första universiteten i Europa och ett viktigt inslag i universi-
tetens framväxt var kampen för självständighet. Hela universitetsidén kan ses
som att den ger uttryck för både studenternas och lärarnas tanke- och lär-
ofrihetsbehov.19

I slutet av 1400-talet hade cirka åttio universitet bildats i Europa och Uppsala
universitet, som var det första svenska universitetet, grundades år 1477. Uni-
versitetsutbildning var i första hand en prästutbildning och kyrkan var mycket
involverad i universitetens verksamheter. De humanistiska idealen sammanföll
med boktryckarkonsten på mitten av 1400-talet och kom att färga universite-
ten under de närmaste seklerna. Under 1600-talet kom den vetenskapliga re-
volutionen, då den medeltida världsbilden utmanades av naturvetenskapen.
Nu skulle kunskapen vara i samhällsnyttans tjänst och människorna skulle få
makt att behärska naturen för egen vinning och för att få herravälde över uni-
versum. Den tekniska rationalismen växte sig därmed stark. Universiteten för-
blev visserligen ända fram till mitten av 1800-talet i första hand utbildnings-
anstalter för blivande präster, men den nya vetenskapen och föreställningen
om dess nytta fick till viss del fotfäste vid universiteten.20

    





Nyhumanismen präglade dock universitet under 1800-talet, genom en andlig
och högstämd dyrkan av “det Goda, det Sanna och det Sköna” och nyckel-
begreppet var “bildning”. Detta ideal var särskilt starkt i Tyskland och de uni-
versitet som följde den Humboldtska traditionen.21 Det gällde här att ta skydd
mot det framväxande industrisamhällets kommersiella och nyttoinriktade ten-
denser. Den engelska universitetsidén skilde sig dock till viss del från lärdoms-
tempeltanken och lade särskild vikt vid studenternas sociala och moraliska fost-
ran. Men Humboldtianismen fick i början på 1900-talet även fotfäste i Stor-
britannien.22 1870-1915 var en vattendelare på så sätt att samhällsekonomin
förändrades i grunden och stora bolag samt oligopol blev allt vanligare. National-
romantiken och akademismen utmanades därmed av modernism och arbetar-
kultur. Universiteten förvandlas nu från att framförallt ha varit bildnings-
institutioner till att bli institutioner för utbildning och forskning.23

Under denna period fick också kvinnorna tillträde till universiteten som stu-
denter (i Sverige från 1873) och den första kvinna som disputerade i Norden
var Ellen Fries, år 1883.24 Universiteten tillmättes efter andra världskriget en
allt större betydelse för förverkligandet av välfärdssamhället, och demokrati
och jämlikhet blev centrala tankar i utbildningspolitiken. En högutbildad ar-
betskraft ansågs (och anses) kunna bidra till välfärdssamhället. Detta resulte-
rade senare i en enorm utbyggnad av universitets- och högskoleväsendet. Trots
detta finns det fortfarande kvar tydliga spår av den medeltida universitetets-
organisationen, genom titlar och traditioner. Man kan också hävda att ett skrå-
tänkande än idag lever kvar inom den korporation av universitetsanställda som
avlagt doktorsexamen.25 Med denna utveckling av universiteten som garant för
välfärdssamhället och arbetskraft som arbetslivet efterfrågar, går viss frihet förlorad.

Humboldt’s concept of an undirected and free pursuit of academic research was seriously

distorted during the second half of the century. A narrow intellectualism in the

academic world replaced the humanistic conception of Bildung und Wissenschaft.

The ideal put before the student was no longer the liberal humanities that had

permeated the new university in Berlin. Instead it became a single-minded, almost

fanatical commitment to the advancement of knowledge, one that excluded philosophy,

practical applications, and any idea of education for life.26

21 För en inblick i Wilhelm von Humboldts tankar kring bl a bildning, se Wulf (2003).
22 Ringer (2000), som har studerat tyska akademiker mellan 1890 och 1930, menar att “Bildung”

(bildning) i dess ursprungliga form: “… means education in the broad sense of self-development
or ‘cultivation’.” (s 193), men att innebörden i bildningsbegreppet sedan har skiftat genom åren.

23 Rothblatt (1994), Sundin (1994) och Degerblad & Hägglund (2001).
24 Ohlander (1994) och Rönnholm (1999).
25 Sundin (1994) och Degerblad & Hägglund (2001).
26 Gellert (1993), s 10.
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27 SOU 1996:21, Askling (1999) och SOU 2000:82.
28 Fransson (2002).
29 Scott (1991). Just forskning och undervisning är de två huvuduppgifter som universitet och

högskolor har att genomföra. Dock har ju också den “tredje uppgiften”, som handlar om samverkan
med det övriga samhälllet, tillkommit. Denna tredje uppgift ses ofta som en uppgift på en annan
nivå, då den förutsätter de två första.

30 A a, s 32-34.
31 Nybom (2000).

I ett mer nutidshistoriskt och svenskt skeende var det så att före den svenska
högskolereformen 1977, fattade statsmakterna detaljerade beslut om bland annat
vilka utbildningslinjer och hur många studenter varje lärosäte skulle ha. Refor-
men syftade mot rationell planering inom en enhetlig struktur och centralise-
rad ledning. Även om 1977 års reform gjorde att statsmakternas beslut blev
mer övergripande, att en betydande decentralisering genomfördes och att ut-
rymmet för lokalt beslutsfattande ökade, poängterades enhetlighetstanken inom
universitets- och högskoleväsendet.27 1977 års reform förde också med sig att
professorernas makt över institutionerna bröts och att andra än professorer
kunde väljas till prefekter av institutionsstyrelsen. Många professorer visade då
mindre intresse för prefektuppdraget och uppdragets status minskade.28

Jämfört med många andra europeiska länder fanns det vid denna tidpunkt i
Sverige en stark övertygelse om vikten av ett sammanhållet system, en gemen-
sam vision och delade syften. Det fanns ingen formell uppdelning mellan de
äldre universiteten och de nyare högskolorna vad gällde grundutbildnings-
uppdraget. Alla gav samma grundutbildning genom linjer eller enstaka kurser,
som gav studenterna samma formella status. I till exempel Storbritannien, Tysk-
land och Frankrike hade man däremot en tydligare uppdelning mellan vad
universiteten respektive högskolorna fick sysselsätta sig med. I stället för en
uppdelning mellan universiteten och högskolorna uppfattades dock en annan
uppdelning finnas i det svenska systemet, den mellan forskning och undervisning.29

It can also be argued that Sweden has a well developed, although less conspicious,

binary system; the key demarcation is not between universities and other colleges but

between research and teaching. (…) But the clear-cut separation of research and

teaching budgets in Sweden has led to an administrative (and professional?) apartheid

in universities, which in turn has led to a kind of academic schizophrenia.30

Den svenska högskolan har genomgått många reformer sedan 50-talet och
framåt, men jag kommer fortsättningsvis att hålla 1990-talet i blickpunkten.
Nybom menar att universitet och högskolor under 90-talet varit föremål för
genomgripande reformer och systemförändringar i lika stor omfattning som
de 30 tidigare åren tillsammans.31 Från slutet av 1980-talet prioriterade reger-

    





ingen att skapa mer resurser till den högre utbildningen och universiteten blev
mer fria i förhållande till staten. En successiv övergång från en anslags- och
dimensioneringsstyrning till mål- och resultatstyrning påbörjades. Sedan dess
har grundutbildningsstudenterna ökat med över 50 procent på de större uni-
versiteten. På vissa ställen har studerandeantalet så mycket som fördubblats.
Samtidigt beskrivs den svenska högre utbildningen ha utvecklats från ett sta-
tiskt, fast strukturerat och statligt finansierat system till ett flexibelt, dynamiskt
och expansivt system som bygger på diversifierade inkomstkällor.32

Den stora högskolereformen som genomfördes 1 juni 1993 förändrade många
förutsättningar för universiteten och högskolorna.33 Huvudsakligen handlade
reformen om en ökande autonomi för varje lärosäte att påverka den interna
organisationen och sitt utbildningsutbud. Samtidigt infördes nya planerings-
och styrsystem och ett mål- och prestationsrelaterat resurstilldelningssystem
som gjorde att studenters och doktoranders studietakt och poänganskaffande
blev avgörande för vilken resurstilldelning lärosätet fick. Högskolorna fick där-
med konkurrera med varandra om resurser. Linjesystemet med fasta utbildningar
avskaffades och efterfrågan skulle styra utbudet av kurser inom den grundläg-
gande högskoleutbildningen. Varje lärosäte sorterade nu direkt under utbild-
ningsdepartementet och varje enhet blev en självständig myndighet. Det hand-
lade om att decentralisera beslut, ansvar och befogenheter, men att samtidigt
öka statens möjlighet att följa upp och utvärdera verksamheternas resultat. Syf-
tena med 1993 års reform beskrevs vara:

• att öka universitetens och högskolornas frihet i förhållande till regering
och riksdag.

• att stimulera till mångfald angående innehåll och organisation i hög-
skolornas verksamhet.

• att höja kvaliteten i verksamheten.
• att utnyttja resurser effektivt.
• att öka antalet studenter och doktorander som faktiskt fullföljer sina

utbildningar.
• att anpassa utbildningsutbudet till studenternas efterfrågan.34

32 SOU 1992:1, Bauer, Askling, Marton & Marton (1999) och Fransson (2002).
33 I Ds 1992:1, Fria universitet och högskolor, framkommer intentionerna som ligger till grund för

reformen 1993, d v s att frigöra den högre utbildningen och forskningen från det direkta centrala
och statliga inflytandet och i stället ge varje lärosäte större frihet att organisera utbildningsutbud,
studentantagning, professorstillsättningar, m m. Man vill flytta intressefokus till resultat och
prestationer och samtidigt avveckla den statliga detaljregleringen för att minska UHÄ’s
administration. Resursfördelningen ska gynna de lärosäten som bäst lyckas med sin undervisning
och forskningsproduktion. Statsmakterna vill också kunna göra jämförelser mellan lärosäten när
det gäller utbildningskostnader, effektivitet, prestationer o s v. För att ytterligare sätta sig in i
grunderna för reformen, kan bl a rekommenderas: SOU 1992:1, SOU 1992:44, SOU 1993:16,
samt regeringens proposition 1992/93:1.

34 SOU 1996:21.
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Regeringen Bildt sade angående den nya reformen att det tidigare centralise-
rade systemet i och med denna reform skulle ersättas med autonomi, plura-
lism, institutionell kompetens och individuella fria val. Detta för att kunna
hantera flexibilitet och osäkerhet i dagens samhälle.35 Vid en internationell ut-
blick kan man finna skillnader i olika länders ledningssystem av högskolan.
Till exempel är universiteten i Tyskland och Frankrike vid denna tidpunkt mer
reglerade och har ett starkare statligt inflytande. Trots dessa regleringar verkar
dock inte detta innebära mindre frihet och inflytande för enskilda forskare än
vad det avreglerade systemet i Sverige får till följd. Forskningens frihet garante-
ras i stället av dessa länders regleringar.36

Benner beskriver utvecklingen inom universitets- och högskoleväsendet på ett
till viss del annat sätt och utan att endast ta hänsyn till 1993 års reform. Han
menar att det under 90-talet har funnits en kontinuitet i utvecklingen inom
forskningspolitikens område och en gemensam grundtanke om att få till stånd
ett bättre samspel mellan forskningens organisation och samhällsutvecklingen
i stort. 90-talets forskningspolitik gör ett brott mot 80-talets orientering mot
forskarnas eget styre och inomakademiska villkor till förmån för en mer regle-
rad, koncentrerad, prioriterad och styrd verksamhet som är kopplad till det
omgivande samhället.37

Under samlingsregeringen Bildt, mellan 1991-1994, sågs forskningspolitiken som
ett av de viktigaste områdena där staten kunde lämna bidrag till fortsatt social
och ekonomisk utveckling i Sverige. Dock skulle inte all forskning ske genom
statens regi utan det fanns ett egenvärde i att ett flertal organisationer för forsknings-
finansiering låg utanför det offentliga området för att stimulera konkurrens och
förnyelse. Målet var att göra Sverige till en framstående kunskapsnation, och
medlet var avregleringar och decentraliseringar. Mellan åren 1994-1998, under
den socialdemokratiska regeringen Persson, handlade forskningspolitiken mycket
om besparingar och omprioriteringar, vilket var kontroversiellt då reformerna
också riktades mot det akademiska etablissemanget. Det som hände var bland
annat att de stora universiteten fick mindre resurser till förmån för de nya och
mindre högskolorna. Professorer fick försämrade villkor då denna grupp ansågs
vara alltför priviligerad inom akademin. Män, som tidigare ansetts varit alltför
gynnade vid tjänstetillsättningar och medelsfördelningar, kom en aning i skym-
undan då särskilda professurer för kvinnor inrättades. Till sist sågs också ett ökat
fokus på den tredje uppgiften hota den akademiska särarten.38

35 Bjuremark (1997) och Bauer, Askling, Marton & Marton (1999).
36 SOU 2000:101.
37 Benner (2001).
38 A a.

    





Dessa åtgärder beslutades då man ville finna en ny organisationsform där mycket
av de gamla kollegiala dragen skulle ersättas av mer moderna ledarskapsin-
riktade inslag. Universiteten skulle bli mer effektiva och anpassas till det övriga
samhället vad gällde organisationssätt, arbetsformer och så vidare. Efter 1998
har regeringen försökt att skapa konsensus i den heterogena intressegrupp som
finns inom forskningsområdet, vilket fått till följd en mild re-akademisering.
Till exempel förstärkte man forskarinflytandet i organisering och finansiering
av forskningen men kombinerade det med en koncentration av medel och
vissa prioriteringar. Sedan 1998 har regeringen också försökt att samordna de
privata och offentliga delarna i forskningsfinansieringssystemet, för att förstärka
de offentliga delarna.39

Riskerna med den utveckling som Sverige och många andra länder har genom-
gått, där de politiskt-retoriska aspekterna sägs ha fått genomslag, beskrivs av
Rorty på följande sätt:

In particular, if universities are politicized, they will no longer be worthy of trust,

just as doctors who care more for their fees than for their patients, or judges who care

more about popularity than about justice, are no longer worthy of trust. A politicized

university will be likely to produce merely opinion, rather than knowledge.40

I december 1993 tillsattes en utredning (RUT-93) med syfte att studera hur de
enskilda högskolorna ställde sig till reformens mål och intentioner och de möj-
ligheter till frihet som reformen var tänkt att ge. Ett särskilt intresse riktades
mot hur universiteten utformat lednings- och beslutsstrukturer på olika nivåer
och hur ansvar och befogenheter fördelats.41 Vad har då hänt efter högskole-
reformen 1993? Utifrån olika utvärderingar av denna reform har framkommit
ett flertal förslag på förändringar, där många har tillgodosetts. Men först och
främst konstaterar RUT-utredningen att reformen i stort sett uppfattats som
positiv på de olika universiteten och högskolorna men att reformtröttheten är stor.42

Problem som har framkommit är bland annat att universitetsstyrelsens roll
varit alltför anonym och undanskymd. En förändring som genomförts är att
universitetsstyrelsens ordförande ska vara externrekryterad och utses av reger-
ingen och att rektor ska ingå i styrelsen, men inte vara dess ordförande.43 Andra

39 A a.
40 Rorty (1996), s 21.
41 Se t ex RUT-93 (1995:1) och RUT-93 (1995:5).
42 SOU 1996:21.
43 Se t ex RUT-93 (1995:5), SOU 1996:21, Proposition 1996/97:141

och SOU 2000:82.

   .      :        ⁽⁾





förslag som framkommit är att särskilt satsa på kvinnor inom akademin, att
nyttja deras ledaregenskaper, attrahera dem till chefspositioner och stötta dem
med särskilda utbildningar och nätverk.44 Ett konstaterande som görs är också
att trots att reformen -93 skulle göra universiteten mer lika andra myndigheter,
kvarstår den fria forskningen och det kollegiala systemet som gör att chefska-
pet får en särställning gentemot andra myndigheters chefskap. Det akademiska
ledarskapet framförs som mer mångfasetterat och att det därför är viktigt att
rektor har en legitimitet inom verksamheten.45

Högskoleverket har också efter reformen 1993 fått i uppdrag av riksdag och
regering att, i och med den ökande lokala friheten, utvärdera verksamheten vid
de olika lärosätena. Detta har gjorts genom en modell där först en självvärdering
genomförs och där verksamheten sedan får besök av externa bedömare, som
sedan skriver och publicerar en utvärderingsrapport. Till sist följs resultaten
upp efter ett år. Några resultat som framkommit mer generellt vid dessa
uppföljningar är att de områden där mest effekter uppnåtts handlar om den
interna organisationen och ledningen, om kvalitetsarbete och om utveckling
av akademisk personal. De minsta effekterna är återfunna inom områdena in-
ternationalisering och likabehandling.46 Efter utvärderingar av den högre ut-
bildningen har också ett nationellt ledarutvecklingsprogram för de svenska rek-
torerna införts av högskoleverket, för att stötta och hjälpa rektorerna i den nya
rektorsrollen.47 I en nordisk jämförelse mellan de olika utvärderingssystemen
av den högre utbildningen framkommer att Sveriges utvärderingar inte är lika
reglerade som Norges och Danmarks. Där framkommer också att förändringar
utifrån utvärderingarna tar långt tid att implementera.48

För att klara av motsättningen mellan autonomi, flexibilitet, anpassning och starkt
ledarskap å ena sidan och decentralisering och akademisk frihet å andra sidan,
har de svenska universiteten och högskolorna, enligt forskning om ledningsformer
efter reformen 1993, utvecklat nya interna ledningsformer att ersätta det kollegiala
ledningssystemet. Rektors roll har också stärkts. Ledningsformerna kan delas in i
tre modeller; den hierarkiska, den federala och den triangulära. I den hierarkiska
linjemodellen går alla beslut från rektor och universitetsstyrelse ner till fakultets-
nivån som på samma sätt för vidare beslut och åtgärder till institutionerna. Detta
är en toppstyrd ledningsmodell. Den federala modellen skiljer sig från den förra
på så sätt att det, när besluten kommit till fakultetsnivån, ligger på varje fakultet
och dekanus att själv besluta om de vidare besluten och åtgärderna, vilket gör

44 SOU 2000:101.
45 A a.
46 Stensaker (1999).
47 Elmgren m fl (1999).
48 Smeby & Stensaker (1999).

    





att de olika fakulteterna och deras institutioner till viss del kan ta olika vägar.
Den triangulära modellen, till sist, har fakulteter och institutioner direkt under
sig, bredvid varandra, på samma nivå, där fakulteterna och institutionerna bil-
dar en gemensam bottenplatta i triangeln. Den federala modellen är vanligt
förekommande, medan den triangulära är mer ovanlig.49

Akademins värden, normer och ideal

… universitetsfältet liksom varje annat fält är platsen för en kamp om hur villkor

och kriterier för tillhörighet samt legitima hierarkier skall bestämmas: det vill säga

vilka egenskaper som ska vara relevanta, verkningsfulla, lämpade att – då de fungerar

som kapital – producera den speciella profit som tillhandahålls av fältet.50

I akademin-som-kultur-forskning ingår ofta frågan om vilka gemensamma vär-
den (värderingar), normer eller ideal som tillskrivs akademin. Vad karaktärise-
rar den specifika akademiska kulturen? Kan man överhuvudtaget prata om en
universell akademisk kultur, som sträcker sig över landsgränser? Den andra
frågan först: ja, det finns forskning som hävdar den akademiska kulturens eller
akademiska organisationers gemensamhet.51

In spite of the notable differences of traditions and cultural norms in different countries,

academic institutions seem to have more cultural similarities that derive from their

academic mission than differences that can be attributed to the country in which

they are located.52

När det gäller skillnader mellan länder beskriver Clark att den högre utbild-
ningen i Tyskland har varit mycket naturvetenskapligt inriktad, i Italien har
den varit humanistisk, i USA är universitetsutbildningar breda och allmänna
och i Frankrike mer specialiserade. På en skala från gemensamma, enhetliga
universitet styrda av staten till marknadsinriktad högre utbildning, såg hans
uppräkning i början av 80-talet ut på följande sätt: Sverige, Frankrike, Storbri-
tannien, Kanada, Japan och USA.53 I Farnhams senare komparativa studie be-
skrivs förändringarna mot mer marknadsinriktade universitet efter 80-talet ha
varit störst i Australien och Storbritannien. I bland annat Sverige, Finland,
Holland och Kanada (som är anglosaxiskt inspirerade länder) har också stora

49 Se Askling, Bauer & Marton (1999) och Askling (2001).
50 Bourdieu (1996), s 44.
51 Clark (1983) och Farnham (1999b). Båda menar dock att det självklart också finns skillnader i

kultur och organisation mellan länder.
52 Green (1997), s 142.
53 Clark (1983).
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förändringar mot ett mer decentraliserat och marknadsinfluerat universitets-
system skett, menar Farnham. De länder där förändringar varit mer restriktiva
är till exempel Frankrike, Italien och Tyskland där det fortfarande finns relativt
centraliserade system för den högre utbildningen, med låga mått av lokal
autonomi.54

Vad är det då för gemensamma värden, normer och ideal som karaktäriserar
den traditionella akademiska kulturen, enligt forskningen? Beskrivningarna av
kulturen skiljer sig litet åt mellan olika utredare och forskare, men i stort är de
flesta överens om att akademin präglas av kollegialitet, konsensusbeslut, pro-
fessionalism, kunskap för samhällets bästa och akademisk frihet och autonomi.55

I SOU 2000:101 sammanfattas högskolans särart på följande sätt:

Akademisk frihet, forskningens frihet, kollegialt inflytande, institutionellt oberoende,

kollegialt självstyre, akademiskt ledarskap är några begrepp som används för att

karakterisera högskolans särart då den jämförs med andra myndigheter och med företag.56

Det finns dock andra dimensioner som också lyfts fram fast i mindre omfatt-
ning. Det gäller till exempel den elitism, konkurrens och akademiska tävlan
som finns i och med att man som forskare bedöms i konkurrens med andra
forskare vid ansökan om forskningsmedel.57 Clark menar att de basala värde-
ringarna inom akademin förutom tidigare nämnda akademiska frihet och kun-
skap för samhällets bästa också innefattar social rättvisa, jämlikhet och jäm-
ställdhet samt lojalitet gentemot staten.58 När Jones gjorde en genomgång av
forskningslitteratur inom området universitetet som organisation, fann han att
det unika med de organisatoriska normerna inom den högre utbildningen bland
annat var uppdelningen av den akademiska kontrollen mellan akademiker och
administratörer, delningen av professorers lojalitet mellan professionella och
institutionella intressen samt den specifika drivkraft för att uppnå specialise-
ring, prestige och berömmelse, som syns.59 Andra egenskaper som akademin
också sägs inneha handlar om osäkerheten om vilka mål som gäller för den
akademiska verksamheten, den diffusa makt- och ansvarsfördelningen inom
olika ledningsnivåer samt avsaknaden av klara och mätbara mål.60

54 Farnham (1999b).
55 Baldridge (1971), Clark (1983), Bjuremark (1997), Green (1997), Ramsden (1998) och Farnham

(1999a).
56 SOU 2000:101, s 33.
57 Se t ex Degerblad & Hägglund (2001).
58 Clark (1983).
59 Jones (1993).
60 Bensinmon, Neumann & Birnbaum (1989).

    





Men åter till de normer, värden och ideal som i den forskning och de
utredningstexter jag gått igenom verkar vara de mest centrala, det vill säga
kollegialitet, konsensusbeslut, professionalism, kunskap för samhällets bästa
och akademisk frihet och autonomi. Vad står då dessa värden för, enligt forsk-
ningen?

Kollegialitet handlar bland annat om att fatta kollegiala beslut. Ett kollegium
kan sägas motsvara ett samfund av ämnesbröder (ett skrå) och är en benäm-
ning på en krets personer som handlägger en uppgift gemensamt. I ett skrå är
yrkesutövarna en sammanslutning med särskilda privilegier och kan också ses
som karteller som strävar efter att kontrollera sitt verksamhetsfält. Kollegiet
utgörs av de personer inom akademin som har doktorsexamen (eller motsva-
rande) eftersom endast de kan räknas höra till skrågemenskapen (detta kan vi
fortfarande se då de som får rösta i fakultetsnämnder i Sverige är den samman-
slutning av personer som har doktorsexamen), vilket också utesluter stora delar
av de universitetsanställda. Att direkt översätta kollegialitet med ett begrepp
som demokrati som många gör, kan därför ses som problematiskt.61 Dock finns
det forskare som liknar kollegialiteten med ett demokratiskt förfaringssätt, en
platt intellektuell hierarki, en gemensam förståelse för den akademiska etiken,
ett nätverksbyggande, att uppgifter fördelas och att alla har möjlighet att på-
verka beslut.62 Chefer (eller ledare) inom akademin brukar också oftast vara en
ur kollegiet och gärna någon med legitimitet i undervisning och forskning,
vilket brukar kallas det kollegiala ledarskapet.63 Ett kollegialt universitet kan
också ses som innefattandes integrerade enheter, där konflikter och tävlan kanali-
seras på ett sätt som gör att gräsrötterna engageras och är delaktiga i dialoger
och beslutande processer.64

I nära anslutning till kollegialiteten brukar hänföras begreppet konsensus, med
betydelsen att ett beslut är kollegialt fattat och att en uppgift är handlagd ge-
mensamt, när alla inom skrået är eniga om beslutet. Därmed strävar man efter
konsensus. Konflikter och oenighet kan ses som ett misslyckande i den kollegiala
kulturen.65 Konsensusbeslut framställs dock ofta som att de, trots goda inten-
tioner, saktar ner beslutsprocesser.66

61 Se nationalencyklopedin, Bjuremark (1997) och Bauer, Askling, Marton & Marton (1999).
62 Se bl a Middlehurst (1999) och Reponen (1999).
63 Se t ex Birnbaum & Umbach (2001).
64 Tapper (1998).
65 Se t ex Baldridge (1971) och Haikola (2000).
66 Se t ex Reponen (1999).
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Professionalism, eller multiprofessionalism67 påpekas också prägla akademin,
men då hänvisar man återigen i första hand till de disciplinspecialiserade lä-
rarna och forskarna (och inte till, till exempel, tekniskt-administrativ perso-
nal). Det som kan sägas utmärka en professionell organisation och dess med-
lemmar är bland annat det omgivande samhällets sanktion, egen autonomi,
gemensam organisering och ett gemensamt språk, medlemmar med lång efter-
gymnasial utbildning, en gemensam yrkesetik och kåranda, ett kunskaps- och
yrkesmonopol samt kontroll över för yrket relevant forskning och en egen yrkes-
socialisation.68 De flesta professionella yrkesgrupper kan därmed sägas vara i
hög grad självstyrande, med utrymme för stor individuell frihet som samtidigt
förenas genom en lojalitet mot de interna normerna och den egna yrkesetiken.69

När det gäller kunskap för samhällets bästa beskrivs det i forskningen som att
akademin är en viktig samhällsinstans som producerar, kritiserar och distribu-
erar kunskap, en instans som kan tillgodose samhället och arbetslivet med
människor eller arbetskraft med goda kunskaper. Den högre utbildningen och
forskningen ses som en nyckelfaktor i bidragandet till en nationell ekonomisk
utveckling genom utbildandet av studenter som kan komma arbetsmarknaden
till gagn och göra nytta för samhällets bästa. Det beskrivs finnas en ledstjärna
som driver akademiker att kämpa för att förbereda nästa generation av profes-
sionella och samhällsmedborgare genom att förmedla viktiga kunskaper.70

Den akademiska friheten och autonomin är också ett klassiskt akademiskt ideal
som många skrivit och forskat om och som akademiska grupper starkt värnar
om.71 En av grunderna för akademin anses på olika sätt vara just frihet: valfri-
het, initiativ, innovationer, kritiserande, variation, självbestämmande, autonomi
och så vidare.72 En möjlig definition av akademisk frihet är rätten att fritt forska
och undervisa inom sin disciplin utan (onödiga) begränsningar.73 Studerar man
dock vad högskolelagen säger om akademisk frihet gäller att forskningsproblem
fritt får väljas, forskningsmetoder får fritt utvecklas och forskningsresultat får
fritt publiceras.74 Det finns ingen motsvarande paragraf som gäller undervis-
ning. Den akademiska friheten anses ofta trots detta gälla även undervisningen.75

67 Se SOU 1992:15.
68 Berg (1990).
69 SOU 1992:15.
70 Se bl a Clark (1983), Green (1997) och Farnham (1999a).
71 Scott (1996a) och Ringer (2000).
72 Clark (1983).
73 Degerblad & Hägglund (2001).
74 SFS 1992:1434. Se 1 kap 6 §.
75 Se t ex Dahl (1998) eller Kihlberg (2000).

    





Middlehurst poängterar vikten av att hålla kvar vid klassiska akademiska ideal
trots att den högre utbildningen är stadd i förändring. Hon beskriver akade-
misk frihet utifrån den engelska kontexten, som innehållandes frihet att un-
dervisa, frihet att bedriva forskning på olika sätt och inom olika områden,
frihet att offentligt kritisera idéer, regimer och aktiviteter i samhället och frihet
att framföra nya teorier och förklaringsmodeller.76 Den Humboldtska traditio-
nen (som beskrivits tidigare) är vad den akademiska friheten bygger på och i en
svensk studie, gjord under andra hälften av 90-talet, visas att de akademiker
som ingick i studien omfamnade den Humboldtska traditionen. Det ideala
universitetet sades vara det universitet som finansieras och skyddas av staten
och som garanteras en långt gången autonomi och självständighet. Universite-
tet ska enligt dessa informanter vara en institution där högt kvalificerade forskare
genomför grundforskning (inte uppdragsforskning för att lösa aktuella problem
i samhället) och undervisar studenter för att de ska kunna bli oberoende och
kritiska tänkare.77 Huruvida man självklart kan säga att universitetens autonomi
är en förutsättning för dess demokrati är också en diskussion som förs.78

I och med den svenska högskolereformen 1993 hamnade frihetsbegreppet starkt
i fokus och blev ett av honnörsorden. Frågan är om den akademiska friheten
verkligen ökat i och med reformen? Svaret uttalas vara både och. För att förstå
det svaret kan man som Dahl dela in den akademiska friheten i tre delaspekter:
den organisatoriska friheten (universitetens utrymme för självbestämmande),
kollegial frihet (utrymme för företrädare för akademiska lärare att fatta beslut)
och individuell frihet (enskilda lärares rätt att själv välja inriktning på sitt ar-
bete). Enligt Dahl är det under 90-talet i Sverige endast den organisatoriska
friheten som har ökat medan den kollegiala och individuella friheten har be-
gränsats.79 I SOU 2000:101 framkommer också att förändringarna efter 1993
års reform uppfattas vara en rörelse bort från autonomi och akademisk frihet,
då forskares frihet har minskat.80 Askling påpekar också att genom att retoriskt
använda ord som autonomi och akademisk frihet ger man intryck av att
decentraliseringsreformer inneburit en ökad personlig och kollegial autonomi,
vilket hon ifrågasätter.81 I och med den forskningspolitik som varit rådande

76 Middlehurst (1999).
77 Bauer, Askling, Marton & Marton (1999). Se även Nybom (2000) angående att det stora

beroendet av externa anslag för forskning kan vara ett hot mot universitetens autonomi.
78 Strömholm (1994).
79 Dahl (1998). Se också Franke (2000), som även hon menar att det inte‘är så lätt att besvara

denna fråga entydigt och Bjuremark (1997), som hävdar att “pratet” om frihet, i och med reformen
-93, är motsägelsefullt.

80 SOU 2000:101.
81 Askling (1999).
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under 90-talet hävdas att det blir spänningar mellan forskarnas krav på frihet och
autonomi i forskningen och samhällets ökande förväntningar på nyttoinriktad
forskning.82 Forskare menar att kraven på att genomföra kvalitetsgranskningar
och utvärderingar av den vetenskapliga verksamheten samtidigt förstärker en by-
råkratisering av forskningen som i förlängningen kan undergräva den akademiska
friheten.83 Andra forskare påpekar också att de förändringar som universitet och
högskolor genomgår på olika sätt kommer att påverka den akademiska friheten.
Men trots stora förändringar inom den högre utbildningen framställs ändå just
den akademiska friheten som ett av de mest hållbara akademiska värdena, som i
någon, till viss del modifierad, form (förhoppningsvis) kommer att leva kvar.84

Olika bilder av den akademiska kulturen

Förutom att ta fasta på de klassiska akademiska värdena, normerna och idealen
analyseras akademin i viss forskning också på andra sätt som mer handlar om
olika och ibland motstridiga akademiska (del-) kulturer, eller som fokuserar
akademin som en manlig kultur och struktur. Organisationsstudier har ofta sina
rötter i en önskan om att bringa ordning i vad som vid första anblicken förefaller
vara kaosliknande organisatoriska förhållanden och att därmed göra enkelt och
tydligt och lyfta fram det rationella och logiska. Särskilt i akademin är objektivi-
tet och logik högt värderat vilket har präglat forskning om akademin själv. Frå-
gan är hur möjligt detta logiska “bringa-ordning-arbete” är i forskningen?85 Nedan
följer dock några exempel på forskning som försökt sig på detta.

Vanliga sätt att beskriva högskolan som organisation är en byråkrati, ett kolle-
gium, ett politiskt system, en organiserad anarki eller ett cybernetiskt system.86

Bergqvist tar på liknande sätt sin utgångspunkt i att det finns fyra distinkta kul-
turer i den amerikanska högre utbildningen, alla med sin egen historia, egna
perspektiv och egna värderingar. Den kollegiala kulturen finner mening i första
hand i de discipliner som representeras av de anställda på institutionen, genom
forskning, undervisning och så vidare. Managementkulturen finner däremot
mening i organisationen i sig, i implementering och utvärdering av verksamhe-
ten, som är målstyrd. Här är effektivitet viktigt. I den utvecklingsinriktade kultu-
ren finns mening i första hand i de program och aktiviteter som skapas för per-

82 Benner (2001). Detta är en starkt förenklad bild, där andra forskare menar att trots en ökning av
externfinansierad forskning, är det en akademisering av forskningen vi ser och inte en rent
nyttoinfluerad. För att ta djupare del av forskningspolitiska perspektiv och debatter under 1990-
och början av 2000-talet kan rekommenderas Sandström (red) (2002).

83 Degerblad & Hägglund (2001).
84 O’Neil (1998) och Farnham (1999b).
85 Det frågar sig bl a Byrne (1995).
86 Se bl a Bensinmon, Neumann & Birnbaum (1989) och Smith (1992). En utförligare beskrivning

av vad dessa metaforer står för samt dessas implikationer för det akademiska ledarskapet följer
på s 44-45.

    





sonalens utveckling. Fokus ligger på att låta alla människor mogna och ut-
vecklas. Till sist i den förhandlande kulturen finner man mening främst i
framskrivandet av likvärdiga policys och procedurer för fördelning av resur-
ser och andra fördelar. Det är en kompromissande miljö.87

Farnham beskriver fyra olika organisationsmodeller inom akademin. Den
kollegiala organisationen bevarar akademikernas egna intressen bäst och har
ett underifrån-och-upp baserat beslutssystem. Akademikernas autonomi och
deltagande i beslutsfattande är här stort. I managementmodellen finns en-
dast en mycket begränsad professionell autonomi där ledningens exekutiva
stil är hämtad från näringslivet enligt ett top-down tänkande. Den byråkra-
tiska organisationen innehåller en relativt hög professionell autonomi men
är en mekanisk och rollbaserad organisation som fokuserar regler och admi-
nistrativa procedurer. Till sist beskrivs den entreprenöriella organisationen
som en marknadsfokuserad produkt- och serviceinsäljande, organisk och
uppgiftsbaserad organisation som ständigt söker nya marknader.88 Eriksson
lyfter i en svensk studie av bilder av akademin fram tre organisationsperspektiv:
det kollegiala perspektivet, det professionella perspektivet och grupp- och
konfliktperspektivet, som också detta liknar de ovan presenterade upp-
delningarna.89 På följande sätt beskriver Kekäle den akademiska organisatio-
nen och kulturen:

A university is an open system in constant interaction with its environments. A

university is also a loosely coupled system in the sense that the organisational units of

a university are only partially connected to each other.90

Ett till viss del annorlunda sätt att beskriva den akademiska kulturen på, är
att som Bennett dela in den i den autonoma individualistiska inställningen
kontra den kollegiala relationella inställningen. Båda dessa inriktningar finns
i akademin, menar Bennett, som samtidigt hävdar att den individualistiska
inställningen är farlig och att akademin behöver mer av det relationella tän-
kandet.91 Palmes studie av högskolesystemet i Sverige påvisar vad gäller
studerandemiljöer en fundamental tudelning av den högre utbildningen i en
kvinnodominerad och en mansdominerad del, där kvinnor och män söker
olika utbildningar. Samtidigt fann han en social hierarki inom de både de-

87 Bergqvist (1992).
88 Farnham (1999a).
89 Eriksson (1997). En utförligare beskrivning av dessa perspektiv och ledarskapssynen inom dessa

presenteras senare på s 44-45.
90 Kekäle (2003), s 284.
91 Bennett (1997).
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larna, där kvinnor respektive män från högre sociala skikt och från lägre so-
ciala skikt också befolkade olika utbildningar.92

Wilkin menar, utifrån en studie av 20 europeiska universitet (varav två från
Sverige) att det inom universiteten finns en professionell byråkratisk kultur i
grunden, som har två subkulturer. De två subkulturerna beskrivs som en
centrifugal kultur och en centripetal kultur. Den centripetala kulturen kon-
centrerar makt och beslutsfattande till toppen av universitetet, medan den
centrifugala modellen slungar ut möjligheter att vara med i beslutsfattande till
lägre nivåer, men där beslutsfattandet också uppfattas som mer diffust.93 Det
finns vidare annan forskning som menar att det inte finns någon gemensam
kultur på universitetsnivå, ingen gemensam akademisk kultur som alla känner
sig delaktiga i. Det enda som akademiker kan kalla för en gemensam kultur, är
att universitetskulturen präglas av forskning. Resultaten från denna studie pe-
kar mot att akademikers identiteter inte är knutna till universitetet i allmänhet
utan att de är knutna till de egna disciplinerna.94

Mycket forskning under 1980-, och framför allt, 1990- samt 2000-talet har
beskrivit akademin på något av följande liknande sätt: som utgåendes från en
manlig norm, som en manlig och patriarkal diskurs, som en maskulin värld,
som en manligt definierad kultur, eller som den vita manliga chefens kultur.
Dessa beskrivningar sammankopplas också med hierarki och makt. Beskriv-
ningssätten överensstämmer med varandra oavsett vilket av de västerländska
länderna som studierna är genomförda i.95 Utvecklingen för att få fler kvinnor
på höga positioner inom akademin går långsamt menar flera forskare. I slutet
av 90-talet är arbetet som universitetslärare fortfarande ett arbete för män, där
kvinnorna i en studie av 15 länder utgör mellan 10 och 45 procent av de an-
ställda (45 procent är i USA och de ligger långt före andra länder). Vanligt är att
2 av 10 anställda är kvinnor i dessa länder, vilket Farnham menar påvisar glas-
taket inom akademin.96 Ett annat exempel är att 1993 var endast 5,5 procent av
professorerna vid gamla universitet i Storbritannien kvinnor och 1995 var ande-
len rektorer som var kvinnor ca 6 procent, vilket motsvarade nivån i USA 1975.
I USA var dock andelen kvinnor som var rektorer 1995 16 procent.97

I Sverige var år 1995 8 procent, och år 2002 14 procent av professorerna kvin-
nor. Våren 2004 var dessutom ungefär 30 procent av den svenska högskolans

92 Palme (1989).
93 Wilkin (1998).
94 Silver (2003).
95 Se bl a Clark (1983), Twombly (1998), Katila & Meriläininen (1999), Hearn (2001) och

Blackmore (2002).
96 Farnham (1999b).
97 Se Brown (1997) och Eggins (1997).

    





rektorer kvinnor.98 Många argumenterar för att konstruktionen av verklighe-
ten inom akademin är könsavhängig (gendered) och vill utmana den domine-
rande idén om könsneutralitet i den akademiska diskursen och dess praktiker.99

“… sex discrimination has not disappeared. It has just become more difficult to
trace, because of its subtle, concealed and often unconscious nature.” 100

Genom att hävda neutralitetsperspektivet anses också kvinno-, köns- och makt-
perspektivet ha trängts bort från och marginaliserats inom den vetenskapliga dis-
kursen. Den får i och för sig existera vid sidan om, i en egen liten sektor som
oftast kallas kvinnoforskning, men åtnjuter låg status och liten respekt.101 Utifrån
neutralitetsperspektivet - att alla de facto ges samma möjligheter inom den jäm-
ställda och jämlika akademin, kan man därför fortfarande se förklaringar till var-
för så få kvinnor finns på högre positioner inom akademin, som hänför sig till
“myten” om, eller det individualistiska synsättet, att kvinnors väsen orsakar detta.
Kvinnor beskrivs då vara mer passiva, emotionella och omvårdande och passar
därför exempelvis bättre till att undervisa än att forska, då det i forskningsverk-
samheten krävs en vilja att tävla och att uppnå status och prestige (vilket män, inte
kvinnor, beskrivs sträva efter).102 Saunderson liknar jämställdhetsarbetet inom den
högre utbildningen i Storbritannien med ett försök att sätta ”Lipstick on the Gorilla”103

Det finns ett antal empiriska studier som är gjorda utifrån kvinnliga lärare och
forskare inom akademin, som handlar om hur dessa upplever det att vara just
kvinnor där. Gemensamt för flera av dessa undersökningar är att kvinnorna
påpekar den könsblindhet som finns inom akademin. Kvinnorna upplever sig
vara exkluderade eller åtminstone marginaliserade från professionella makt-
centra och får nöja sig med att vara framstående inom mindre kraftfulla och/
eller kvinnodominerande utbildningsfält. De känner sig också ofta som avvi-
kare eller mindre värda; att vara man väger tyngst.104 Det är inte bara akademin
i sig som könsstereotypiseras. Stereotypier av manlig respektive kvinnlig art
finns också på konkret utbildningsnivå.

I en studie gjord i Storbritannien framkom att naturvetenskapliga utbildningar
kopplades samman med begrepp som maskulinitet, hårdhet, svårighet och högt

98 Högskoleverkets NU-databas (2004).
99 Se t ex SOU 1995:110 och Katila & Meriläininen (1999).
100 Katila & Meriläininen (1999), s 172.
101 SOU 1995:110. Det finns dock forskare som menar att just kvinnovetenskap (kvinnoforskning)

och feministisk forskning nått en akademisk respekt och fungerar som karriärvägar för kvinnor
i akademin (se Spurling, 1997).

102 Se Barnard (1964), Thomas (1990) eller Hearn (2001).
103 Saunderson (2002), s 376.
104 Se t ex Brown (1997), Twombly (1998) och Katila & Meriläininen (1999).
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värde medan till exempel konst hade konnotationerna femininitet, mjukhet,
lätthet och lågt värde.105 Barriärerna mot jämställdhet inom akademin beskrivs
vara många. Kvinnorna faller ur sina akademiska karriärer i tidigt skede, det
finns färre stödjande nätverk för kvinnorna, forskningsaktiviteten blir lägre då
de föder barn, kvinnor är överambitiösa i undervisningssammanhang och i
studentstödjande åtgärder, vilket är till nackdel för deras egen forskningsmerite-
ring och kvinnor har inte samma möjligheter att bli befordrade som män, på
alla nivåer inom akademin.106 Samtidigt visar också forskning att kvinnor tycker
att universiteten är en bra plats att arbeta på och att universiteten inte är sär-
skilt diskriminerande, vilket i och för sig inte behöver vara särskilt paradox-
alt.107 Till exempel visar en studie gjord i Sverige att kvinnor på senare tid inte
missgynnas vid tjänstetillsättningar inom universitet och högskolor.108

Nya värden, normer och ideal inom akademin: det marknadsan-
passade universitetet

Mycket forskning i ett flertal västerländska länder har det drygt senaste decenniet
haft som studieobjekt de förändringar som universitet och högskolor har genom-
gått och som handlar om att gå från att vara elit- till att bli massuniversitet, från
att vara professionsstyrda till att bli marknadsstyrda och nyttoinriktade och från
att fokusera kollegialitet till att ha management i blickpunkten. Många aspekter
av den traditionella högre utbildningen har blivit ifrågasatta. Det gäller allt från
finansieringsfrågor, relevans- och nyttofrågor till effektivitets- och kvalitetsfrågor.109

Blackmore & Sachs beskriver att universiteten i många västerländska nationer
är med om en radikal förändring som de kallar för införandet av en akademisk
kapitalism. Den handlar om att föra in privata pengakällor, att ha omfattande
kopplingar till industrin och att omskapa universitetskurser till att vara nytto-
inriktade, paketerade och insäljande på “marknaden”. Det krävs alltså en ökande
produktivitet och nyttoinriktning vad gäller forskning. Inom det marknads-
orienterade universitetet finns en förväntan om att tillfredsställa kunden, det
vill säga studenten eller forskningsbeställaren. Marknadens krav på konsument-
vänlighet blir det viktigaste.110 Detta synsätt kallas också för New Public Ma-
nagement. Universiteten kan i detta ses som “marknadsförande kundservice-

105 Thomas (1990).
106 Brown (1997). Abdallah (2002) drar liknanade slutsatser utifrån ett svenskt perspektiv och

menar att varför färre kvinnor än män erhåller forskningsmedel måste undersökas vidare.
107 I Twomblys studie (1998) framställs dock just detta som en stor paradox. Hur kan kvinnorna

vara så nöjda trots att de påtalar en mängd olika könsdiskriminerande faktorer, frågar hon sig.
108 Se Ds 1996:14.
109 Middlehurst & Elton (1992), Trow (1998), Farnham (1999a, b) och Brooks (2001).
110 Blackmore & Sachs (2001).

    





instanser” som har “produktionsprocessen” (ej lärandeprocessen) i centrum.111

På ett liknande sätt förklarar Askling och Stensaker att det nya marknads-
inspirerade ledningssättet går ut på att den offentliga sektorn ska lära sig från
den privata sektorn vikten av att ha mätbara mål, kostnadseffektivitet, tävling
och utvärdering av resultat, vilket bygger på en top-down-modell för ledning.112

Ett liknande resonemang om att Sverige har gått från att vara en centraliserad
organisation med sociala mål, till en mer decentraliserad marknadsorienterad
organisation där den osynliga handen styr, framkommer i annan forskning.
Detta uttalas få till följd att universiteten måste vara strategiska aktörer på
marknaden.113

Forskare påpekar att de förändringar som skett av de engelska universiteten har
skett i snabb takt och varit av både strukturell, managementinriktad och kultu-
rell art.114 Deem har gjort en studie i Storbritannien angående hur det han
kallar för “the new managerialism” har påverkat ledningen av universiteten.
Han menar att han funnit att den högre utbildningen i Storbritannien har
blivit mycket mer byråkratiskt styrd på ett sätt som är konsistent med idéer om
effektivitet, prestationer och målsättningar inom den privata sektorn.115 Morrish
beskriver den nya filosofin som pervers och menar att akademikerna känner sig
deprofessionaliserade och maktlösa. Det är inte längre legitimt att vara ambi-
tiös i sin forskning och undervisning eller att lägga mycket tid på studenterna.
Det som räknas är att bli invald i fakultetens managementteam och pådyvla
andra utvärderingar, bedömningskriterier och belöningssystem.116

Bone framför att managementtänkande och byråkrati inte alltid är bra för
akademin då det är viktigt att finna en balans mellan respekten för kollegors
akademiska frihet och universitetens behov av att fatta tuffa beslut i en snabbt
föränderlig omvärld.117 Det finns dock forskare som i studier beskriver att trots
stora förändringar och nya krav på anpassning, förblir den akademiska identi-
teten förvånansvärt stabil.118 Saundersons fallstudie av fyra akademikerkvinnor
från Storbritannien visar att de marknadsanpassningar som görs av universite-
ten möter motstånd hos kvinnor och att kvinnors identiteter blir mer sårbara,
då de inte känner sig hemma med och saknar självförtroende inför dessa för-
ändringar. Utifrån fallstudien beskriver hon två identiteter som dessa kvinnor

111 Prichard (2000).
112 Askling & Stensaker (2002).
113 Askling, Bauer & Marton (1999).
114 Middlehurst (1993) samt Middlehurst & Barnett (1994).
115 Leonard (1998) och Deem (2001).
116 Morrish (2000).
117 Bone (1997).
118 Se Henkel (2002).
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gav uttryck för; den ena var den diffusa och förvirrade identiteten och den
andra var den defensiva och anpassningsinriktade identiteten.119 Ytterligare ett
sätt att belysa den högre utbildningens marknadsanpassning från Storbritan-
nien är att jämföra universitetsutvecklingen med en ’McDonaldization’, där
institutioner för lärande kan jämföras med vilket köpcentrum som helst där
det finns snabbmat att ta med hem.120

Forskare i USA beskriver också vad marknadsanpassningen av universiteten
har inneburit, men i flera av dessa studier framförs inte kritik lika tydligt, utan
förloppet skisseras mer som en naturlig följd av andra förändringar i samhället.
Lucas menar till exempel att fortsatta förändringar inom den högre utbild-
ningen i USA kommer att vara en stark kraft även i nästa decennium. Föränd-
ringarna behövs på grund av fortsatta budgetåtstramningar, den höga takten av
informationsspridning, konkurrensen från virtuella universitet, behovet av att
införliva teknologi i undervisning, de nya förväntningar och krav som kommer
från studenterna, de höga förväntningarna på ansvarstagande och beslut från
staten att ge pengar utifrån prestationer.121

Green beskriver ett stort motstånd mot den ökande managerialismen i högre
utbildning i USA, men menar att det är svårt att ignorera att universiteten
måste ledas professionellt, eftersom samhället kräver effektivt använda resurser.
De akademiska och managementinriktade värderingarna har dock svårt att sam-
existera och akademikerna ogillar de externa utvärderingar, effektivitets-
mätningar och rationaliseringsförsök som inkräktar på deras akademiska fri-
het.122 Cowen menar att det till och med finns en kris inom universitetsväsen-
det i USA idag. Universiteten rekonstrueras kring begreppet “prestationer”, då
ekonomisering och konkurrensutsatthet präglar verksamheten. Införandet av
begrepp som “produkt” och “produktivitet” och ett ersättande av det akade-
miska ledarskapet med en managementkultur försvagar universiteten finan-
siellt, personellt, forskningsmässigt och pedagogiskt.123 Dill drar som slutsats
utifrån sin forskning att det är naivt att låta marknaden styra den högre utbild-
ningen i USA.124

Även i andra länder förekommer forskning om den omstrukturering som den
högre utbildningen genomgår. I en australiensisk studie framförs att universi-

119 Saunderson (2002).
120 Cotterill & Waterhouse (1998).
121 Lucas (2000).
122 Green (1997).
123 Cowen (1996).
124 Dill (2003).

    





teten allt mer kontrolleras av externa källor och produktivitetskrav. Akademi-
ker ska ut på marknaden och kämpa om resurser och sälja in sig, vilket gör att
marknaden alltmer bestämmer akademikernas liv. Som en följd av detta har
stressen inom denna yrkeskår ökat markant de senaste åren, sägs det i stu-
dien.125 Blackmore framför också en feministisk kritik mot de omstruktureringar
av universiteten i Australien, som handlar om globalisering, marknadsanpass-
ning och managementstyrning, som påverkar jämställdhetsarbetet inom
universiteten i negativ riktning.126 Även Reponen från Finland är kritisk till
försöken att överföra beslutssystem från affärsvärlden till universiteten.127

Tvärtom menar Joengbloed, angående det holländska systemet, borde univer-
siteten än mer försöka samarbeta med marknaden, bli mer efterfrågestyrda och
liberaliserade.128 Clark har genomfört en studie av fem universitet i olika euro-
peiska länder (inklusive Sverige) angående de förändringsprocesser universite-
ten genomgår. Det han säger sig ha funnit är att universitetens förändringar
hade ungefär samma riktningar, nämligen att finna ett sätt på vilket universite-
ten kunde förflytta sig från traditionella organisationer till organisationer i
entreprenörsform.129

I Sverige finns fenomenet med marknadsanpassning av universiteten beskrivet
och diskuterat i ett antal utredningar som påbörjades efter 1993 års högskole-
reform. I RUT-93-utredningarna, som tidigare refererats, framkommer till ex-
empel övergången från det akademiska mot det mer managementinriktade le-
darskapet som en åtgärd som ligger rätt i tiden. Införandet av externa ordfö-
randen i universitetsstyrelserna är en liknande åtgärd som ska bidra med en
bättre koppling till det omgivande samhället.130 Förändringar mot byråkrati,
icke-akademiskt inflytande, målstyrning och managementtänkande inom den
högre utbildningen beskrivs hota de kollegiala beslutssystem, den autonomi,
och de normer och värderingar som varit universitetens fundament under minst
ett sekel. De som förordar en styrning av universiteten enligt samma principer
som kommersiella företag uttrycks inte ha förstått vad ett universitet är för
något.131

Universitetet beskrivs av andra svenska forskare som en organisation som ba-
lanserar mellan marknadsorientering och offentligt ägarintresse.132 Blomqvist

125 Currie, Harris & Thiele (2000).
126 Blackmore (2002).
127 Reponen (1999).
128 Jongbloed (2003).
129 Clark (1998).
130 Se t ex RUT-93 (1995:1) och RUT-93 (1995:5).
131 Nybom (2000).
132 Blomqvist & Nybom (2001).
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beskriver, i ett debattinlägg, förändringarna i Sverige som att nyfikenhets-
forskning (grundforskning) får stå tillbaka för relevansbedömd (uppdrags-)
forskning och att detta sätt att se på forskningens uppgift är att inrikta sig på
användning och nytta för samhället och inte på frihet och autonomi. Som en
följd av detta finns nu ett universitetslärarideal som inte anknyter till fostraren,
läraren eller forskaren, utan som han istället kallar den akademiska kapitali-
sten. Dennes uppgift är att skaffa externa pengar från marknaden, att vara
framgångsrik entreprenör och locka olika finansiärer.133 Rothstein menar, i ett
normativt inlägg, att regeringen med reformerna försämrat forskarsamhällets
autonomi och bidragit till minskad kritisk forskning, trots att de hävdar att
detta inte varit meningen.134 Bjuremark gör följande analys av 1993 års hög-
skolereform:

Motsättningarna mellan en kollegial tradition och ett mer managementinriktat synsätt

kan antas bli mer markerad efter högskolereformen och att universiteten numera

som myndigheter har åligganden som hör myndighetsansvaret till. Mot denna

bakgrund kan intentionerna med 1993 års reform uttryckas som - att den akademiska

maktutövningen med dialog och konsensus i en välutvecklad såväl kollegial som

hierarkisk form och med kända, men emellanåt osynliga regler som garanterar systemets

stabilitet, fortlevnad och skydd mot utifrån kommande krav – förväntas, när det

gäller grundutbildning, att bytas ut mot en modell för styrning och ledning av ‘top-

down’-karaktär som gäller samhället i övrigt och där mål-, ekonomi-, och

resultatstyrning är de överordnade principerna.135

Förutom den marknadsanpassning av universitets- och högskoleväsendet som
fokuserats i studierna ovan, har även övergången från elit- till massuniversitet
varit av vikt vid olika svenska undersökningar. Strömholm konstaterar att år
1949 läste 3 procent av befolkningen i Sverige vid universitet eller högskolor
och i början av 90-talet var det 30 procent. En annan jämförelse som kan göras
är att det i början av 1930-talet gick 23 000 personer i det svenska gymnasiet,
medan det en bit in på 1990-talet gick 230 000 personer i högskolorna och år
2004 var över 350 000 personer registerade högskolestudenter.136

Namnen “universitet” och “högskolor” har förblivit desamma trots denna
enorma utveckling, men hur ska man kunna tro att universiteten och högsko-
lorna betecknar “samma sak” idag som då? Det vore konstigt, menar Ström-
holm, om tiodubblingen inom universitetssystemet inte skulle ha inneburit

133 Blomqvist (2001).
134 Rothstein (2000).
135 Bjuremark (1997), s 123.
136 Stömholm (1994) och Högskoleverkets NU-databas (2004).

    





långtgående identitetsförändringar. Många, mer praktiskt inriktade, utbildningar
som tidigare legat utanför universiteten ingår dessutom numera i universitets-
och högskoleverksamheten och universitet blir också härigenom något annat
och mindre enhetligt än det varit tidigare. Med detta för ögonen blir det inte
särskilt förvånande med talet om en gymnasifiering av högskolornas verksam-
het.137 Blomqvist menar att med den mängd studenter som idag läser vidare
inom den högre utbildningen, är massuniversitetet inte längre en relevant be-
nämning, utan det borde kallas det universella universitetet.138

Under 1980- och 90-talen har även den övriga europeiska högre utbildningen
genomgått en omvälvande utveckling, från elit- till massuniversitet, och det
har ställt många traditionella föreställningar på huvudet. Både resurser och
prestige har minskat och det har varit (och är) en tid då den akademiska profes-
sionen ifrågasätts och inte har lika hög status.139 I Storbritannien beskrivs till
exempel att antalet unga människor som påbörjar högre studier har höjts från
1/10 till 1/3 av en kohort vilket har bidragit till en social, politisk och adminis-
trativ revolution. Där har det också blivit ett universitetsgemensamt system
istället för det tidigare binära systemet där man delade på vad universitet och
motsvarande högskolor/college (de polytekniska utbildningarna) hade för upp-
gifter och examinationsrätt. De polytekniska utbildningarna har nu istället fått
en “andra klassens” universitetsstatus.140 Utvecklingen beskrivs i termer av ex-
pansion och massifikation som på olika sätt går in i varandra. Massuniversitetet
skapar enligt Scott & Watson följande utmaningar:

The second phenomenon characterizing development of modern higher education

systems, massification, has led to institutions which are not only much larger but

more highly differentiated, internally as well as externally, and so more complex to

organize and manage.141

137 Strömholm (1994).
138 Blomqvist (2001). Se också Lindberg, Riis & Wallin (2004).
139 Fulton (1998). Keller (1983) och Rothblatt (1997) beskriver en liknande utveckling i USA. Keller

påpekar att USA har gått från elit- till massuniversitet, d v s från att ha ca 1/6 till ca 1/3 av alla unga
i avancerade läroformer, redan på mitten av 80-talet. Den tredjedel av alla unga som går i högre
utbildningar har därmed kommit att bli mycket mer varierande vad gäller socialklass, etnisk
bakgrund och akademiska intressen. Rothblatt menar att det i och med detta är svårt att säga att
universiteten har en grundläggande idé eller att universitetsbegreppet skulle stå för något homogent.

140 Scott (1995).
141 Scott & Watson (1994), s 38.
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Problem och utmaningar i studier av akademin som organisation
och kultur

I förlängningen av den diskussion som tar sin utgångspunkt i massuniversitets-
tanken och det ökade marknadsinflytandet över universitet och högskolor, förs,
enligt Bennett, viss kritik fram från universitetsexternt håll. Han menar att det
finns en ökande misstänksamhet om att undervisning försummas av institutio-
ner och universitetslärare. För mycket undervisning delegeras till nyutexami-
nerade assistenter och doktorander (icke-disputerade) och trots detta har kost-
naderna för den högre utbildningen ökat snabbt. Kvaliteten på forskningen
anses också av externa röster vara för låg, eller inte tillräckligt nyttofokuserad.
Han visar också på att rapporter och studier visar på misslyckandet med att
utbilda de universitetsanställda att hänga med i den informationsbaserade och
globala ekonomin.142 Farnham menar att i förlängningen av de massifierade
och marknadsinfluerade universiteten följer problem i akademikernas anställ-
ningar utifrån den ökande pressen och arbetsbördan, ständiga produktivitets-
strävanden och den försvagade anställningstryggheten.143

Forskning angående utmaningar och problem inom akademin i Sverige före-
kommer inte i någon högre grad.144 Ehn tar dock i sin debattbok “Universitetet
som arbetsplats”, upp att expansionen av den högre utbildningen i kombina-
tion med högre sparkrav gjort att många lärare och forskare känner sig otillfreds-
ställda och stressade och han diskuterar hur universitet och högskolor ska kunna
bli bättre arbetsplatser genom så kallad kollegial (i motsats till individuell) pro-
fessionalism.145

Problem som fokuseras i forskning om akademin som organisation i andra
länder rör till exempel om, och i så fall vilka, uppoffringar och försakanden
akademiker uppfattar att de får göra för att utöva sin profession. I en studie där
244 intervjuer genomfördes, nämnde nästan 3/4 av informanterna att de var
tvungna att göra vissa uppoffringar. Studien visade inga skillnader i uppoff-
ringar mellan kön, orter och tjänster, utan den gemensamma bilden var att de
universitetsanställda arbetade för mycket, men var ändå tvungna att bortse från
egna akademiska värderingar och kvalitet i undervisning för att hinna med. De
spenderar också liten tid med sina familjer, och överger fritidsintressen och
sociala aktiviteter.146 Ett annat problem som synliggjorts av forskare är den

142 Bennett (1998).
143 Farnham (1999a).
144 Dock finns det viss svensk forskning som kopplar ihop utmaningar och problem, såsom t ex

stress, med ledarskap i akademin. Denna forskning presenteras senare under rubriken
”Ledarskap(ande) i akademin”, på s 59-63.

145 Ehn (2001).
146 Currie, Harris & Thiele (2000).

    





osäkerhet och nervositet som infinner sig i sammanhang där akademiker ska
prata inför stora skaror människor inom akademin. Många får tankar som att
världen snart ska se vilken bluff man är och upptäcka vilket kolossalt misstag
som begåtts i selektionen och urvalsförfarandet när “just jag” är den som står
här och ska ha något av vikt att förmedla. Det kan då upplevas som att man
inte hör hemma i detta sammanhang, eller att man halkat in på grund av falska
förespeglingar. Utifrån detta kan man känna sig skyldig, inkompetent, rädd,
oförstådd, ”på fel plats”, obekväm eller till och med oärlig.147

Stress för akademiker som arbetar vid universitet och högskolor är ett pro-
blemområde som till viss del fokuseras i forskning. Doyle & Hind har genom-
fört en stor enkätstudie i Storbritannien angående vilka de största stressorerna
för kvinnliga akademiker var. De kom fram till att vad de upplevde som stres-
sande var för mycket arbete totalt sett, för liten tid att hålla sig ajour och för att
förbereda undervisning, låg lön, konflikter mellan personliga och institutio-
nella mål, att man själv måste säkra medel för egen forskning, möten som tar
för mycket tid, för höga förväntningar på sig själv, arbete som inkräktar på
privatlivet och att förbereda manuskript för publicering. Resultat från studien
visar också att kvinnliga akademiker upplever struktur och innehåll i sina arbe-
ten på samma sätt som män, men att kvinnorna trots detta känner av en högre
grad av stress än männen.148 Akademikerkvinnor upplever också, enligt forsk-
ning genomförd av White, större barriärer i den managementinriktade kultu-
ren. White menar att kulturen måste förändras mot ”diversity management”
för att få seniora akademikerkvinnor att stanna kvar inom akademin.149

Ledarskap(ande) i akademin

Forskning mer specifikt om ledarskap i akademin är inte särskilt vanligt före-
kommande i Sverige. Det finns få forskningsbidrag kring det akademiska le-
darskapet från Sverige om man jämför med till exempel länder som USA, Stor-
britannien och Australien.150 Det mesta som skrivits i Sverige stannar vid en
deskriptiv nivå och/eller handlar normativt om akademiskt ledarskap, där le-
darskapet lyfts fram som en kritisk faktor för hur väl ett universitet eller en
institution fungerar. Ledaren som individ (hans/hennes egenskaper, beteende
och ledarstil) är ofta i fokus och kulturkopplingar eller socialkonstruktionisti-
ska studier är inte lika vanligt förekommande.151 Då denna avhandling framfö-

147 McIntosh (1985).
148 Doyle & Hind (1998).
149 White (2003).
150 Se t ex Eriksson (1997), Green (1997), Whitehead (1997 och Prichard (2000).
151 Birnbaum (1992), Jones (1993) och Kekäle (1999).
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rallt hämtar sina empiriska exempel från ledare på institutionsnivån, kommer
huvudfokus angående det akademiska ledarskapet i denna forskningsgenomgång
att befinna sig på en mellanchefsnivå inom universitetet, det vill säga på
institutionschefs- (prefekt-), och till viss del dekannivå.

Teoretiska utgångspunkter för samt empiriskt genererade teorier
om ledarskap i akademin

Vad gäller ledarskap i akademin framkommer, i olika forskningsöversikter, att
dessa studier vanligtvis görs utifrån postpositivistiska (till exempel grounded
theory-baserade undersökningar) eller strukturalistiska utgångspunkter.152 Forsk-
ning om akademiskt ledarskap kan hänföras till någon av de ansatser eller
forskningsinriktningar som redogörs för nedan och som sträcker sig från att
förklara ledarskapet utifrån ledares individuella egenskaper till att lägga ton-
vikten vid mer symboliska aspekter av ledarskapet eller vid kulturella förkla-
ringar. Den uppdelning i olika forskningsinriktningar som presenteras kan sä-
gas både gälla forskning om ledarskap i allmänhet (oavsett kontext) och forsk-
ning om akademiskt ledarskap, men ska endast ses som en vanligt förekom-
mande, inte som den enda och rätta, kategoriseringen av forskning om ledar-
skap i akademin. Nedan beskrivs kort dessa olika ansatser inom ledarskaps-
forskningen, vad de fokuserar (tillmäter betydelse) och under vilka tidsepoker
de varit starka.153

Forskningsansatser med utgångspunkt i ledarens egenskaper (trait theories) är
en inriktning som var stark fram till och med 1940-talet, men som fortfarande
förekommer och har en förankring i forskning om akademiskt ledarskap. Forsk-
ningen handlar om att studera “effektivt” ledarskap och att undersöka vilka
personliga egenskaper dessa framgångsrika ledare uppvisar, för att med hjälp av
tester kunna plocka ut de personer som uppvisar de “rätta” egenskaperna. Le-
dare är något man är född till, inte något man kan lära sig att bli, det vill säga
arvet (biologin) är viktigare än miljön (socialiseringen). Härifrån härstammar
”Great man”-teorierna.

Forskningsansatser med utgångspunkt i ledarens beteende och stil (behavioural
and style theories) var framgångsrika från slutet av 40-talet till sent 60-tal.
Dessa forskningsansatser förekommer dock fortfarande idag i relativt stora mått.
Fokus ligger här på vad (den akademiska) ledaren gör, hans/hennes aktiviteter
och beteenden och hur, med vilken ledarstil. I detta perspektiv kan ledarskap

152 Se t ex Prichard (2000).
153 Jag kommer framförallt att utgå från Yukl (1994) och Bryman (1996), samt de teoribeskrivningar

som Bensinmon, Neumann & Birnbaum (1989) och Middlehurst (1993 och 1997), presenterat.

    





läras och utbildning och träning blir viktigt. Mycket av forskningen försöker
finna de rätta proportionerna av uppgiftsorientering (sak) och relations-
orientering (människa) i ledarskapet.

Forskningsansatser som tar sin utgångspunkt i situationer och kontext
(contingency theories) lyftes fram som viktiga i slutet på 60-talet och är så
fortfarande i forskning om ledarskap. Att lyckas anpassa sitt ledarskap till olika
situationer ses som viktigt, då inga egenskaper eller ledarstilar anses kunna vara
de rätta i alla situationer. Kontextfaktorer som ansetts viktiga har bland annat
varit ledarens position i organisationen, det vill säga på vilken hierarkisk nivå
ledarskapet utspelar sig, typ av organisation (offentlig/privat, produktion/tjäns-
ter/service, akademi/icke akademi), eller storleken på den enhet man är satt att
leda (ansvarsspann).

De forskningsansatser som fokuserar makt och inflytande (power and influence
theories) fick också de sitt genombrott på 60-talet och är fortfarande starka
idag. Här är effektiva (akademiska) ledare de som kan använda sin makt, legi-
timitet och karisma för att påverka andra. Effektiva ledare skapar önskvärda
visioner och bilder av organisationen som är övertygande, kan argumentera
och kompromissa. Det är viktigt att kunna inspirera, entusiasmera och att vara
passionerad och intensiv för att få med sig sina medarbetare.

Till sist kan forskningsansatser med utgångspunkt i kulturen och symboler
(cultural and symbolic theories) beskrivas vara en specifik forskningsinriktning.
Från 70-talet och fortledes har denna mer symboliskt inriktade forskningsan-
sats funnits vid studiet av ledarskap. I och med detta bryts för första gången
synen på att ledare ingår i en värld som är rationell, tydlig och linjär och som
man kan upptäcka och beskriva med hjälp av vetenskapliga metoder. Ledar-
skap kan utifrån detta perspektiv istället bara förstås i relation till de delade
meningar, den kultur, som en organisations medlemmar ingår i. Fokus ligger
på hur verkligheten (och i detta också ledarskapet) skapas eller konstrueras,
mer än på ett ”verkligheten i sig”. Det innebär att det ses som att det är
organisationsmedlemmarna som socialt konstruerar ledaren och ledarskapet,
och inte ledarens verklighetskonstruktion som förmedlas till medarbetarna.154

Det har, enligt Bryman, kommit en motreaktion mot det ofta framlyfta och
individinriktade ledarskapet och dess fokus på starka, heroiska ledare och an-
dra forskare menar att de mer postmodernistiskt inriktade organisations- och
managementteorierna omkullkastar mycket av det självklara kontroll- och

154 Det finns dock också teorier inom detta breda fält som ser det som att effektiva ledare ger
symbolisk mening till händelser och fokuserar och förmedlar aspekter som är betydelsefulla till
medarbetarna, samt de som istället fokuserar de relationella och diskursiva konstruktionerna.
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rationalitetsfokus som traditionellt tas för givet.155 Till exempel framhålls ofta i
de socialkonstruktionistiska studierna av ledarskap att ledarskapets betydelse
inte bör överskattas, då ledarskap snarare är ett uttryck för organisationskulturen
(akademin) än tvärtom. Individperspektivet på ledarskap faller därmed; ledar-
skap utövas inte, utan konstrueras i sociala sammanhang. Socialt konstruerade
normer för “bra ledarskap” uppfattas dock ofta som objektiva och givna, och
kan, enligt en instrumentell verktygslogik, rationellt avgöra vad som är det
rätta och effektiva ledarskapet.156

En annan kategorisering av forskning om ledarskap i akademin görs av vissa
forskare utifrån empiriskt genererade teorier och resultat av forskning kring
akademin som organisation, som i sin tur påverkar synen på akademiskt ledar-
skap. Det är i huvudsak fyra ledningsperspektiv som brukar framhävas: ett
strukturperspektiv, ett HR-perspektiv157, ett politiskt perspektiv eller ett sym-
boliskt perspektiv. De forskare som gör denna uppdelning menar endera att
det är viktigt att i en organisations olika faser kunna inta olika perspektiv på
organisationen, eller menar att forskningen har visat att ledare har olika syn på
den organisation de är satta att leda och utifrån detta agerar på olika sätt i
enlighet med något (några) av de fyra perspektiven.158 Perspektiven kan sam-
manfattande beskrivas på nedanstående sätt.

I det strukturella perspektivet ses organisationer som byråkratier, uppbyggda
hierarkiskt. Ledarna arbetar rationellt med att sätta upp alternativa lösningar
vid olika problemanalyser och fattar sedan beslut utifrån det alternativ som för
med sig de mest positiva konsekvenserna. HR-perspektivet utgår från männis-
korna i organisationen och ett mer kollegialt synsätt på ledarskap. Beslutsfat-
tande är en demokratisk process där medarbetarnas behov och förväntningar
spelar stor roll. Uppnående av konsensus är målet. Det politiska perspektivet
inkluderar att det finns formella och informella grupper i organisationen som
kämpar om makt att styra olika processer. Beslut fattas utifrån argumentation,
förhandlingar och kompromisser. I detta konfliktperspektiv är ledaren medlare
och förhandlare mellan olika intressen och maktfält. Slutligen i det symboliska
perspektivet ses organisationer som löst sammankopplade och med otydliga
mål. Organisatoriska processer och strukturer är påhittade för att skapa me-

155 Alvesson & Deetz (1996), Bryman (1996) och Clegg & Hardy (1996).
156 Se t ex Alvesson (1998) eller Sjöstrand & Tyrstrup (1999).
157 HR står för Human Relations eller Human Resources och handlar om att människan i

organisationen är dess viktigaste resurs.
158 Se bl a Bensinmon, Neumann & Birnbaum (1989), Wilcox & Ebbs (1992), Middlehurst (1993)

och Chliwniak (1997). Trow (1987) presenterar en uppdelning som avviker en aning från den
ovan beskrivna och utgår från en uppdelning av fyra sätt att leda den akademiska organisationen
som är managementledarskap (liknar strukturperspektivet), akademiskt ledarskap (liknar HR-
perspektivet), politiskt ledarskap (liknar det politiska perspektivet) och symboliskt ledarskap
(som liknar det symboliska perspektivet).

    





ning i allt kaos. Ledaren ses som en katalysator som kan skapa mening i och
underlätta pågående processer.159

En annan uppdelning av empiriskt genererade bilder av ledarskap i akademin
görs av Mignot-Gérard. Hon menar att de tidigaste studierna på 60-talet be-
skrev universiteten som kollegiala, där ledarskapet skulle sträva efter konsensus
och där interna diskussioner akademiker emellan, var ledstjärnan. Som en re-
aktion mot detta kom därefter den politiska modellen, där konflikter och kom-
promisser bäst beskrev beslutsprocessen och ledarskap inom universiteten. Se-
dan följde beskrivningar av universitetet som ett löst sammankopplat system,
eller som en anarki, där de rationella modellerna blev utmanade. Framme på
80-talet var sedan de symboliska perspektiven och beskrivningarna av akade-
miskt ledarskap starka och är så ännu.160

En av få studier gjorda i Sverige, där empiriskt genererade bilder av akademin
som organisation med inriktning på dess ledarskap framkommer, kommer från
Uppsala universitet 1997. Eriksson sade sig i denna studie ha funnit tre synsätt
(perspektiv) på ledarskap på institutionsnivån; det kollegiala perspektivet, det
professionella perspektivet och grupp- och konfliktperspektivet. I korthet hand-
lar den kollegiala styrformen om ett gemensamt beslutsfattande där ledaren ses
som gruppens “tjänare” som måste omfattas av gruppens värderingar och am-
bitioner. Den professionella styrformen liknar den kollegiala på så sätt att pre-
fekten inte själv kan försöka bestämma över gruppen. Expertkunnande (inom
forskningen) krävs för att få inflytande och auktoritet, därav professionalite-
ten. En skillnad är att prefekten inte får en lika nedtonad roll som i det kollegiala
synsättet, utan också ska entusiasmera medarbetarna och driva deras frågor. I
grupp- och konfliktperspektivet framhålls konflikter mellan individer och/el-
ler grupper. Prefekten måste i detta perspektiv kunna prioritera vad som är
viktigt, hantera konflikter och tydliggöra olika ståndpunkter och perspektiv.161

Jag ska nu övergå till att försöka ge en mer konkret bild av vad forskning om
ledarskap i akademin i huvudsak sysselsatt sig med och de resultat som fram-
kommit. Det kommer jag att göra under de kommande sju rubriker som åter-
står under avsnittet “Ledarskap(ande) i akademin”.

159 Bensinmon, Neumann & Birnbaum (1989), Wilcox & Ebbs (1992), Middlehurst (1993) och
Chliwniak (1997).

160 Mignot-Gérard (2003).
161 Eriksson (1997).
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Beskrivs något som specifikt angående ledarskap i akademin?

Är det något särskilt, något annorlunda, eller speciellt med att vara ledare i
akademin än i annan offentlig verksamhet eller det privata näringslivet? Ja, det
är i alla fall vad forskare inom området akademiskt ledarskap hävdar, även om
det ofta framhålls att det också finns mer allmänna ledarskapsaspekter som är
mer eller mindre universella. Det finns, menar man, en gemensam akademisk
kultur som man kan finna, oavsett vilket land man genomför studier i. Men
det finns också skillnader på nationell och lokal nivå att ta hänsyn till. Förvänt-
ningarna på akademiska ledare i olika tider och på olika platser har därför till
viss del sett olika ut.162 Det som i forskning om akademiskt ledarskap, både i
Sverige och internationellt, ofta framförs som det traditionella kollegiala ledar-
skapet presenteras nedan.

In the 1960s, in the democratizing spirit of the time, most academic departments

instituted rotating chairs. Old curmudgeons who had ruled departments in

authoritarian ways (or what passed for that) were summarily deposed, and the

leadership – a word seldom used then because it smelled of power – of departments

was passed around among colleagues in a comfortably egalitarian manner. In many

cases, secretaries took over. What could have been seen as a leadership opportunity

was systematically transformed into what we disparagingly talked about as a ‘paper-

shuffling chore’ or a ‘three-year sentence’.163

Ledaren för kollegiet (numera dekanus) är en person ur kollegiet med auktori-
tet och legitimitet genom sin kunskap (ofta en professor), men i övrigt jäm-
ställd med de övriga inom kollegiet, det vill säga ”primus inter pares”.164 Tan-
ken på ledaren inom akademin som den främste bland likar, eller som en kol-
lega bland andra kollegor, gör en stark ledarstil utesluten. Det akademiska le-
darskapet förklaras oftast just som att det innefattar en kollegial styrning och
ledning och att den kollegiala beslutsprocessen försiggår i mindre grupper av
akademiker på grundval av diskussion och debatt i en process som strävar efter
att landa i konsensus, vilket ofta gör processen långsam. I denna syn ligger
också att ledarskapet är något som roterar bland dessa likar, där det är någons
tur att vara ledare för ett tag. Även prefekter kan innefattas i synen på den
kollegiala ledaren för en institution.165 Medarbetare som inte tillhör gruppen
akademiker kan marginaliseras i en sådan process. Konsensustänkandet hand-
lar också om att den akademiska ledarens funktion är att lyssna till kollegiet
och artikulera och företräda gruppens syn. Autonomi och självständighet för

162 Green (1997).
163 Rice (1994), s xii.
164 SOU 2000:101.
165 Se t ex Askling (1999).

    





individuella forskare inom akademin är samtidigt stark och ett akademiskt le-
darskap kan därför ur detta perspektiv beskrivas som att försöka leda de
oledbara,166 eller som ”herding people”.167

Det finns en tradition av att akademiska lärare inte behöver ledning och att den

klassiska akademiska friheten också förutsätter frihet från ledning. Lärare och forskare

är starka, individualistiska, autonoma och professionella människor som, i denna

bild, fyller sina funktioner utan extern ledning.168

Många forskare, i Sverige och i andra länder, talar om en ledarskapskris inom
universitets- och högskoleväsendet. Denna kris handlar om att man endera ser
att det traditionella kollegiala ledarskapet inte längre får den naturliga plats i
akademin som är nödvändig då ett managementtänkande alltmer övertagit
ledarskapspositionen, eller tvärtom att det kollegiala ledarskapet fortfarande är
dominerande, dock inte funktionellt, och att det därför behövs ett starkare och
tydligare ledarskap som är friare från partsintressen.169

A perception exists that higher education is experiencing a ‘great leadership crisis’.

Calls for better, stronger, more visionary, and bolder leadership intensified after the

publication of several reports by blue ribbon commissions, whose running theme is

‘the decline of higher education.170

Mycket forskning under 80-talet och framåt beskriver denna dragkamp, vad
den karaktäriseras av, bidrar med och resulterar i, samt politikers och akademi-
kers egen syn på vad som är bra och dåligt eller rätt och fel i denna fråga.
Dragkampen sägs också försvåras av att det finns olika ledningsspår parallellt
med varandra inom akademin. Å ena sidan finns det politiska, management-
inriktade ledarskapet, där universitetsstyrelse och rektor får uppdrag från re-
gering och riksdag via utbildningsdepartementet och ska implementera
myndighetsaspekter av verksamheten nedåt i organisationen. Detta blir en top-
down styrning av organisationen, eventuellt via dekanerna och vidare till
prefekterna. Å andra sidan finns ett kollegialt ledarskap genom att dekanus och
fakultetsnämnd väljs av varje fakultets kollegium. På institutionerna finns det
kollegiala genom möjligheten att välja ledamöter till institutionsstyrelsen och

166 Se t ex Arcadius (1999), Haikola (2000), Lucas (2000), Navér & Nygren (2000), Askling &
Stensaker (2002) eller Fransson (2002).

167 Poley (2001), s 90.
168 Haikola (2000), s 30.
169 Gmelch (1991), Middlehurst & Elton (1992), Näslund (1997) och Bauer, Askling, Marton &

Marton (1999).
170 Bensinmon, Neumann & Birnbaum (1989), s iii.
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genom att ofta utifrån någon form av valförfarande föreslå kandidater till prefekt-
skapet. Dekanerna och prefekterna får därigenom ofta en dubbel roll.171

Det hörs många, både universitetsinterna och universitetsexterna röster, som
förordar ett starkare och mer framträdande akademiskt ledarskap idag, men
vad handlar då det så kallade nya, starka och mer managementinriktade ledar-
skapet om? Man kan säga att den form av fokus på kollegiet, som finns i det
traditionella akademiska ledarskapet, istället flyttas till en enskild ledande (stark)
person som ska vara visionär, förändringsbenägen, ha ett starkt självförtroende,
vara tydlig, resultatfokuserad, uthållig och inte rädd för att fatta beslut.172 Som
följd av detta önskas prefekter ägna större och längre tid till ett prefektskap och
det blir därmed en svårighet att kombinera prefektskap med egen forskning
och undervisning och att fortsätta en forskarkarriär efter en prefektperiod.173 I
flera svenska utredningar och universitetsinterna skrifter av mer normativ art
framställs just denna form av ledarskap som en ersättning till det kollegiala
icke-funktionella ledarskap som man tycker finns i akademin idag. Universite-
tens åtgärder för att möta framtida krav förutsätter ett mer aktivt och tydligt
ledarskap, heter det.174

För att visioner skall kunna bli verklighet krävs utveckling och fokusering på det

akademiska ledarskapet, ett ledarskap som inte helt kan skiljas från ‘management’.

Detta gäller på samtliga nivåer inom högskolan. En ledare kan ha stort inflytande

och makt idag men till vissa delar sakna förutsättningar för ett tydligt ledarskap. För

framtiden måste man rekrytera ledare som bättre svarar mot både symboliska och

funktionella krav.175

De reformer och förändringar av hela universitets- och högskoleväsendet som
skett etappvis i många länder, så också i Sverige, och som har bidragit till synen
på det traditionella, kollegiala akademiska ledarskapet som förlegat, handlar i
Sverige om att universitetens styr-, regel- och ledningssystem nu blivit desamma
som för andra statliga myndigheter.176 Frihetsgraderna för varje lärosäte har ökat,
samtidigt som kraven på effektivitet, kostnadsmedvetenhet och redovisning har
ökat. Resultatorientering, krav på att göra omvärldsanalyser samt att genomföra

171 Se t ex SOU 1996:21, Askling (1999) och Sandstedt (2002).
172 Denna förskjutning diskuteras bl a av RUT-93 (1995:1), Bjuremark (1998), Engwall, Levay &

Lidman (1998) och Widenberg (1998).
173 Se t ex Askling (1999) och Fransson (2002).
174 Se t ex RUT-93 (1995:1), Näslund (1997), Englund & Rosswall (1998), Widenberg (1998)

och Alvesson (2001).
175 RUT-93 (1995:1), s 53.
176 För en mer detaljerad genomgång av universitetens historia och 80- och 90-talsreformerna, se s 18-24.

    





uppföljningar och utvärderingar, är realiteter idag. Många frågor är decentralise-
rade till institutionsnivån, som fått en ökande administrativ arbetsbörda och ett
ökat ansvar som ställer andra krav på ledning på institutionsnivån.177 De profes-
sionella grupperna behöver en ledning som ger stor individuell frihet som dock
måste vara förenad med ansvar (lojalitet) gentemot akademins normer. Det sägs
därför att ledningen för en högskoleenhet bör vara strategisk och sammanhål-
lande och arbeta med att ta fram gemensamma värderingar och visioner.178

RUT-93 gjorde en undersökning av attityderna till de så kallade “frihets-
förändringar” som skett inom universiteten under 90-talet och kom fram till
att prefekterna i stort sett var nöjda med reformerna, men att de inte fått till-
räckligt tillskott vad gäller ekonomi för att rekrytera ny personal med adminis-
trativ kompetens, att de nya informations- och ledningsstrukturerna inte blivit
klarlagda samt att ökat ansvar ej följts av de befogenheter som krävs för detta.179

Askling belyser att förändringarna under 90-talet förstärkt ledarskapets
managementtendenser och försvagat kollegiala modeller för ledning och Askling
och Stensaker menar att den förändrade omgivningen samt önskan om ett
starkare och mer strategiskt ledarskap inom akademin, åtminstone på en reto-
risk nivå, fått stort genomslag, bland annat genom det entreprenörsinriktade
ledarskapet. De menar att det är farligt att implementera ett starkt ledarskap i
en situation karaktäriserad av komplexitet och osäkerhet och att ledare istället
behöver skapa mening i kaos, vara öppna i sitt ledarskap och vara process-
inriktade.180 Stensakers studie av de externa bedömarrapporter som utvärderingar
av olika universitet och högskolor resulterar i, visar att dessa innehåller rekom-
mendationer om ett tydligare och starkare ledarskap och organisatorisk centra-
lisering sida vid sida med råd om fortsatt decentralisering, vilket kan vara svårt
att förena.181 Erikssons slutsats av sin svenska studie av prefekters och medarbeta-
res bilder av ledarskap inom akademin, pekar mot vikten av att inte rakt av för-
söka översätta industriella ledarskapsmodeller in i den akademiska kontexten.182

Ett par undersökningar gjorda i Storbritannien och Australien (som redan tidi-
gare genomgått liknande förändringar som den svenska högre utbildningen,
med en ekonomisering av systemet och kommersialisering av forskningen) har
funnit att akademiska ledare kommit att bli bättre på att hantera och prioritera
de ekonomiska frågorna, men istället har glömt de grundläggande aspekterna

177 Bjuremark (1997), Lindberg (1998), Bauer, Askling, Marton & Marton (1999) och Haikola
(2000).

178 SOU 1992:1.
179 RUT-93 (1995:1).
180 Askling (1999) och Askling & Stensaker (2002).
181 Stensaker (2000).
182 Eriksson (1999).
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av kvalitet i forskning och undervisning.183 Goode och Bagilholes studie i Stor-
britannien visar att de akademiska ledarna har blivit tvungna att implementera
en industrialisering av den högre utbildningen. Vid intervjuerna med prefekter
fann Goode och Bagilhole tre förhållningssätt till de marknadsanpassande
förändringar som den högre utbildningen genomgått: samarbete, motstånd eller
nyskapande. De “samarbetsinriktade” prefekterna behövde inte gilla den ovan
beskrivna utvecklingen, men accepterade den och jobbade i dess linje. “Mot-
ståndarna” var mot marknadsfilosofin och höll fast vid tidigare traditioner och
värderingar, och försökte finna sätt att bevara den akademiska friheten på.
“Nyskaparna” riktade viss kritik mot de nya industrialiserande inslagen av den
högre utbildningen, men gjorde inga försök att gå tillbaka till de gamla model-
lerna, utan siktade istället på att skapa helt nya mönster och praktiker.184 Reponen
från Finland uttalar att det direkta kopierandet av de affärsinriktade ledarskaps-
modellerna inte fungerar och menar att universitetens syn på ledarskap istället
borde influera det privata näringslivet.185 Det finns också forskare från USA
som menar att ett mer kollegialt, delaktighetsorienterat och serviceinriktad le-
darskap är på väg att ersätta ett mer traditionellt, hierarkiskt ledarskap inom
akademin och att pendeln därmed svänger tillbaka.186

Vem blir ledare i akademin och varför?

Important? Definitely. Overworked? Probably. Prepared for the job? Rarely. This is

the typical academic department chairperson. Often almost stumbling into the job,

the average chairperson takes quite seriously his or her new responsibilities even if

how to meet them has to be learned along the way.187

En av de aspekter som många forskare i Sverige och internationellt lyfter fram
angående ledarskap i akademin är att de som sätts att leda, till exempel som
prefekter på institutionsnivån, är amatörer när det gäller att just leda en verk-
samhet. De flesta är oerfarna som ledare, inte tillräckligt förberedda på vad det
kommer att innebära, har ingen utbildning i ledarskap och erbjuds inte till-
räckligt med stöd (inom till exempel det administrativa området) för att kunna
genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.188 Detta kommer sig av att

183 Goode & Bagilhole (1998) och Blackmore & Sachs (2001).
184 Goode & Bagilhole (1998). Även i Bauer, Askling, Marton & Marton (1999) konstateras att de

förändringar som universitets- och högskoleväsendet har genomgått skapar ett nytänkande kring
ledningsformer inom akademin.

185 Reponen (1999).
186 Kezar (2001).
187 Bennett (1983), s 1.
188 Se bl a Keller (1983), Gmelch (1991), Smith (1992), RUT-93 (1995:1), Bauer, Askling, Marton

& Marton (1999) och Deem (2001).

    





de höga kraven på professionalitet hos den som är satt att leda för att få legiti-
mitet inte ligger inom ledarskapsområdet utan inom framförallt forskning, men
även undervisning. Ledarskapet måste framstå som legitimt för att fungera och
om akademiker ska underordna sig måste det uppfattas som att det är “rätt”
person som är satt att leda, menar forskare. Det betyder att för att få legitimitet
och förtroende som akademisk ledare måste man själv vara akademiker och
helst också en framstående sådan, det vill säga framgångsrik forskare med dok-
torsexamen som lägsta grad. Bara den som är duktig lärare och forskare har
respekt och legitimitet som prefekt och fortfarande råder en stor skepsis mot
olika former av externrekryteringar.189 Prefekter som inte är professorer, kom-
mer att känna av överlagringar från det tyska ordinariussystemet där profes-
sorn (professorerna) är den (de) som egentligen upprätthåller disciplinen och
har den största statusen, inte prefekten.

Trots att detta system formellt har nedrustats för länge sedan i Sverige, menar
många att det lever kvar i den akademiska kulturen.190 I en mindre svensk studie
framkommer till exempel, efter intervjuer med prefekter, att det kollegiala ledar-
skapet, där prefekten har ett förtroendekapital inifrån organisationen, är det enda
önskvärda och möjliga ledarskapet.191 I en enkätstudie av prefekter och dekaner
från USA och Australien, visade det sig att, mellan åren 1977 och 1997, endast
små förändringar skett, angående vilka det är som tillträder dessa poster. Till år
1997 kunde en liten minskning av antalet professorer som blir prefekter eller
dekaner utläsas, men i övrigt är det akademiker inifrån verksamheten som axlar
dessa former av ledarskap.192 I Sverige har trenden dock vänt och i och med de
allt större institutionerna, ökade maktbefogenheter och förbättrade administra-
tiva stödfunktioner, blir nu återigen fler professorer prefekter.193

Vad identifierar sig akademiska ledare i allmänhet, och prefekter i synnerhet,
med? Studier har visat att prefekter i första hand ser sig som forskare även när
de axlar prefektskapet. Det är samma basvärderingar och ideal som lyfts fram
oavsett om man är prefekt eller medarbetare på institutionen, vilket betyder att
fokus ligger på den egna disciplinen och utvecklingen av denna (inte på led-
ning eller administration). Ledningsfrågor åtnjuter ofta en lägre status än fram-
förallt forskning men också undervisning och möts ofta med misstro eller oin-
tresse av universitetslärare och forskare. Eftersom prefektuppdraget ofta inte
verkar meriterande inom systemet ses det som en dålig investering.194 I en rela-

189 Se t ex Fransson (2002) och Sandstedt (2002).
190 SOU 1992:15, Bjuremark (1997), Eriksson (1997), Green (1997), Lindberg (1998) och Malm

Ekegård (1998).
191 Sandstedt (2002).
192 Harman (2002).
193 Dahl & Ekholm (2001).
194 Gmelch (1991), Bauer, Askling, Marton & Marton (1999) och Haikola (2000).
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tivt nylig och omfattande enkätundersökning av prefekter från USA och Aus-
tralien, beskrivs att ungefär hälften av prefekterna själva ser sin identitet delad
lika mellan att vara kollega och att vara chef medan i stort sett resten ser hela
sin identitet som kollega, det vill säga som forskare och lärare. Endast mellan
3-4 procent av dem kategoriserade sig som innehavandes en identitet som en-
bart institutionschefer.195

Att prefekter i första hand identifierar sig med forskning och undervisning i
den egna disciplinen är kanske inte så konstigt med tanke på att prefektskapet
sällan är en tjänst man söker, utan ett uppdrag man väljs eller utses till, under
en begränsad tidsperiod (ofta några få år) och som man ska kombinera med
andra arbetsuppgifter inom akademin. I flera studier gjorda i Sverige kan man
se att det “normala” är att prefekter tillsätts som institutionschefer på 5-50 pro-
cent av din arbetstid (ibland något mer) som då ska kombineras med undervis-
ning, forskning och liknande, även om heltidsprefekter blir allt vanligare.196 I
kontrast till Sverige och många andra länder beskrivs i USA-relaterad forskning
förekomsten av “ledarskapskarriärbanor”. Det vanliga i akademin är att rotera
tillbaka till att vara anställd efter att ha varit chef några år, men karriärvägen som
ledare i den amerikanska akademin kan dock fungera så att personer som först
varit lärare och forskare, senare kan gå över till en administrativ ledningskarriär.
Forskning beskriver både för- och nackdelar med detta. Fördelarna är att dessa
personer lär sig mycket och blir erfarna i sitt gebit medan nackdelarna är att det
kan uppstå spänningar mellan akademikerna och ledarna som då ses mer som
administratörer och därigenom tappar i förtroende och legitimitet.197

Varför blir man då prefekt, om det inte ger status, utan ses som en dålig inves-
tering i den egna karriären och tar tid från andra viktiga uppgifter? Studier
gjorda i Sverige, Norge och Storbritannien liknar varandra vad gäller svaret på
denna fråga. Det är svårt att finna personer med legitimitet i akademin som är
villiga att ta på sig ett prefektansvar. De allra flesta blir prefekter för att de
känner att de borde eller måste ta på sig det, till exempel av lojalitet med insti-
tutionen, för att det är deras tur, för att andra vill att de ska ställa upp, för att
andra eller de själva känner att just de är bäst lämpade eller för att det upplevs
som en plikt, ett tvång eller som det enda alternativet. Självklart finns det också
lärare och forskare som går in i ett prefektskap därför att de vill det, för att de
gillar ledarskap, för att de ser detta ledarskap som ett led i karriärplaneringen
eller för att de känner att de gör och vill göra något bra för institutionen.

195 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).
196 Kjällquist (1997), Widenberg (1998) och Hansson (2000).
197 Green (1997).

    





Denna grupp är dock enligt empiriska undersökningar mindre.198

Vissa forskare råder även till att man ska undvika att låta dem som själva vill bli
prefekter, att bli det, då det inte alls är säkert att dessa personer är lämpade.199

Murphy redovisar i sin studie att det finns två sorters motivationsfaktorer som
avgör vilka som blir akademiska ledare och inte. Å ena sidan finns vissa yttre
faktorer som kan motivera ett akademiskt ledarskap. Det kan vara ökad social
eller professionell status, högre lön, avancemang, större auktoritet och att bli
mer känd. Som interna motivationsfaktorer fungerar att man ser att saker för-
ändras och att man själv är med och sätter spår i dessa förändringar, att man
känner att man kan samarbeta, att man får en inre harmoni av det man åstad-
kommer och att man får kunskap om organisationen och kulturen i denna.200

Bennett menar att prefekter ställs inför flera utmaningar när de går från att
vara lärare och forskare till att bli institutionens chef. Det handlar bland
annat om att skifta inställning från att vara specialist inom sitt eget forsk-
ningsområde till att bli generalist, eftersom prefekten måste kunna represen-
tera hela institutionen. Det betyder att det handlar om att gå från att ha
kunnat vara individualist till att istället ha kollektivet i fokus. Dessutom hand-
lar det, enligt honom, om att finna vägar att få förtroende från medarbetarna
och att uppnå lojalitet och legitimitet på fler olika nivåer inom den akade-
miska organisationen.201

Vilka uppgifter har ledare i akademin?

Enligt Trow finns det tre komponenter som påverkar vad en prefekt de facto
kan göra eller åstadkomma som ledare. För det första handlar det om “makt”,
i betydelsen normativa och strukturella maktkällor i ledarskapet, via lagar och
traditioner. Man frågar sig vad en prefekt får göra, vilken pondus ledaren har
och så vidare. För det andra handlar det om “resurser”, om dessa är stora eller
små, fria eller hårt styrda. Och för det tredje handlar det om prefektens “per-
sonliga kompetens”, att handskas med resurser och förtroenden på ett vist och
konstruktivt sätt eller oförståndigt och destruktivt.202

I olika deskriptiva och normativa studier framkommer vad prefekter gör, al-

198 Se t ex Sletten & Kojedal (1994), Eriksson (1997), Deem (2001), Askling & Stensaker (2002)
och Fransson (2002).

199 Hoppe (2003).
200 Murphy (2003).
201 Bennett (1983) och Bennett (1998).
202 Trow (1987).
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ternativt borde göra som chefer och ledare för en institution.203 Sett ur ett
internationellt perspektiv verkar det som att ledarskap i akademin uppfattas
vara mycket viktigare, mer centralt och tillmätas större betydelse i USA än i till
exempel Europa där den akademiska ledaren har en svagare och mer undan-
skymd roll. I en större undersökning av prefekter i USA och Australien fram-
kommer till exempel att nästan 80 procent av alla beslut inom den högre ut-
bildningen fattas på institutionsnivån.204 I samma studie belyses att prefekter
måste bli bättre på kommunikation och mellanmänskliga kompetenser, kunna
hantera förändringar, ha erfarenheter av tidigare administrativa och ledning-
sinriktade uppdrag, känna sig hemma med teaminriktat ledarskap och besluts-
fattande och passa sig för ett mer auktoritärt ledarskap samt garantera att gamla
värderingar om till exempel kvalitet i undervisningen samexisterar med nya
värderingar om bland annat mångfald.205 I USA beskrivs prefekten ha en stark
management- eller chefsinriktning som innebär att de administrativa frågorna,
som bland annat handlar om lön, budgetkontroll och budgetutveckling, är
tongivande.206 Den vidare roll och det ökade ansvaret för mellanchefer inom
akademin i USA är dock inget som alltid betraktas som positivt av dessa mellan-
chefer, till exempel prefekter, själva.207

Vid en genomgång av empirisk forskning med fokus på akademin i Europa,
influerad av managementteorier, vilka varit starka på senare tid, beskrivs ar-
betsuppgifter för akademiska ledare att ta hänsyn till, för att prestera bra och
överleva i en turbulent tid. Dessa arbetsområden är att utveckla strategisk led-
ning, att introducera prestationsmätningar, att minska kostnader, att utvärdera
kvaliteten i undervisning och forskning, att utveckla partnerskap med externa
finansiärer och att stärka och tydliggöra ledarskapet.208 I Harmans omfattande
studie av prefekter och dekaner i Australien år 1977 och 1997, belyses de ringa
förändringar som skett under dessa 20 år vad gäller inriktning på dessa akade-
miska ledares tid till olika arbetsuppgifter. Han beskriver att ungefär halva ti-
den, vid båda tillfällena, används till administration och möten medan den
återstående halvan används till forskning och undervisning. Trots att ansvaret
för de mer administrativt inriktade arbetsuppgifterna till viss del ökat med
tiden, uttrycker prefekter och dekaner ett minskat intresse för dessa arbetsupp-
gifter.209 I ytterligare en studie visar det sig utifrån intervjuer med 44 prefekter

203 Som ett exempel gavs en bok om roller och regler sammankopplade med ledarskap inom
högskolan ut 1986 av Liber i samarbete med Utbildningsdepartementet och dåvarande UHÄ,
se Friberg (red) (1986).

204 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).
205 A a.
206 Trow (1987) och Jones & Holdaway (1995).
207 Filan & Seagren (2003).
208 Mignot-Gérard (2003).
209 Harman (2002).

    





att undervisnings- och utbildningsfrågor tillmäts en stor betydelse i dessa prefekt-
ers ledarskap.210

I en forskningsstudie om akademiskt ledarskap i Sverige och mer specifikt vid
Uppsala universitet genomförde Eriksson bland annat en delstudie angående
vilka olika arbetsuppgifter eller aktiviteter prefekter lade ner sin arbetstid på.
Denna tidsstudie av fyra prefekter som genomfördes under två veckor visade
att prefekterna arbetade mellan 85 och 107 timmar totalt (det vill säga mellan
42,5-53,3 timmar per vecka). Tiden gick till vad Eriksson sammanfattar i tre
stora områden. Den mesta delen av arbetstiden för de fyra prefekterna gick åt
till sammanträden, diskussioner och social samvaro (177 timmar tillsammans).
Efter detta följde tid till forskning och undervisning (146 timmar tillsammans)
och sedan tid för pappersarbete, det vill säga att läsa och besvara post och andra
förfrågningar, att attestera fakturor, förbereda ärenden samt sammanträden, ta
sig an semester- och ledighetsansökningar med mera (101 timmar tillsam-
mans).211 Varken i denna studie eller i en intervjustudie genomförd vid Umeå
universitet fokuserar prefekterna särskilt mycket på mer utåtriktade och
omvärldsbetonade arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med det omgi-
vande samhället, representation och så vidare.212 I en studie av prefekter vid
Växjö universitet framkom att det som framförallt tar tid i ett prefektskap och
som är både problematiskt och en utmaning, är att hantera personalfrågor.213

I en enkätstudie av 60 prefekter från Trondheim visar resultaten prefekters
uppfattningar om vad det är som är deras huvuduppgifter som chefer och le-
dare för en institution. Den största delen av prefekterna, 52 procent, uttryckte
att stödfunktioner som administration, ekonomi, planering och liknande (pap-
persarbete) var huvuduppgiften. 22 procent sa att akademins primäruppgifter
forskning, undervisning och förmedling var det viktigaste. 18 procent lyfte
fram relationer (motivering, samarbete, personalkontakter och andra kontak-
ter) som huvuduppgiften, medan de sista 8 procenten framhävde omvärld-
skontakter av olika slag, till exempel representation och internationell verk-
samhet som det absolut viktigaste att arbeta med. Huruvida dessa prefekter
arbetade mest med det de tyckte var viktigast eller inte framgår inte av stu-
dien.214 Reponen menar att ledarskapet på institutionsnivå framförallt borde
fokusera, inspirera och utveckla forskning och undervisning på institutionen,
inte mer administrativa uppgifter.215

210 Stark, Briggs & Rowland-Poplawski (2002).
211 Eriksson (1997).
212 Eriksson (1997) och Hansson (2000).
213 Sandstedt (2002).
214 Sletten & Kojedal (1994).
215 Reponen (1999).
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I några svenska utredningar och rapporter gjorda under 90-talet angående le-
darskap i akademin har prefektens arbetsuppgifter lyfts fram. Något som fram-
kommer är att prefekter är ”vinnare” i och med de förändringar som följt efter
reformen 1993, eftersom makten decentraliserats och gjort bottenplattan än
tyngre. Prefekterna har i och med detta fått ett nytt och ökat ansvar för verk-
samheten.216 I RUT-93 framkommer bland annat att prefektens arbetsuppgif-
ter är att arbetsleda personal, fördela arbetsuppgifter dem emellan och följa
upp detta, att ansvara för arbetsmiljöfrågor vid institutionen, att tillse att be-
slut verkställs och att svara för ekonomisk förvaltning, bokslut och löpande
redovisning.217 I en SOU framkommer en sammanfattning av universitetens
och högskolornas sätt att beskriva vad deras prefekter ansvarar för. Där fram-
kommer att prefektens roll har stärkts och att till prefekternas uppgifter i regel hör:

• att besluta och verkställa beslut inom givna ekonomiska ramar
• att leda och fördela arbetet
• att ansvara för arbetsmiljöfrågor
• att ansvara för ekonomi- och personaladministration
• att ansvara för underlag till anslagsframställningar
• och ibland att anta studerande till forskarutbildningen218

På ett litet annat sätt framträder bilden av prefektens uppgifter i SOU 1992:15.
Där framhålls det akademiska ledarskapet, ur ett individ-, ett interaktivt och
ett strategiskt perspektiv, som att leda och utveckla verksamheten, att företräda
arbetsgivaren, att vara idéskapare, förebild och pedagog. Det handlar också om
att jobba med övergripande och principiella frågor, att ha helhetssyn, att kunna
se mönster i omvärlden, att ha verktyg och strategier för att hantera osäkerhet
och förändringar samt att jobba med personal- och organisationsförändringar.
För att kunna leda en multiprofessionell organisation med framgång krävs
också, enligt denna SOU, att den som leder har samma professionella status
som andra för att få förtroende och att han/hon stödjer de professionella
akademikernas inneboende drivkrafter och normer. Det är också viktigt att
lämna ett så stort handlingsutrymme som möjligt i den löpande verksamheten
och istället sörja för att administration och service fungerar samt att styra
genom målbilder och föra en dialog kring verksamhetens inriktning. Konflikt-
hantering och förhandling mellan olika intressen är också av största vikt. 219

Trots fokus på prefekter i och med de förändringar som genomförts, finns

216 Se t ex Dahl & Ekholm (2001).
217 RUT-93 (1995:1).
218 SOU 1996:21.
219 SOU 1992:15.

    





också ett intresse för ledarskapet på rektorsnivå inom den svenska högre ut-
bildningen.220 Dessa studier redovisas dock inte explicit här.

Vilka egenskaper, beteenden och ledarstilar beskrivs och föresprå-
kas i akademiskt ledarskap?

Många studier med huvudsyfte att finna det effektiva akademiska ledarskapet,
tenderar att relatera effektivitet hos ledarna till personliga, individuella egen-
skaper, och när det inte går lika bra är det den enskilde ledaren som får ta på sig
skulden.221 Vilka dessa egenskaper är ser dock mycket olika ut i de olika studi-
erna. “Analyses of literally hundreds of studies performed over decades indicate that
no traits have proven to be essential for successful leadership.”222

Vad kommer amerikanska och engelska studier fram till angående detta? När
undersökningar gjorts av effektivt ledarskap och då prefekter själva fått frågor
om vad som är ett gott och effektivt akademiskt ledarskap kommer till exempel
Julius, Baldridge och Pfeffer fram till att ledaren ska vara trovärdig, pålitlig,
expert inom sitt område, ha gott omdöme, vara produktiv och åstadkomma
saker, uppskatta intelligenta, energiska och lojala team, kunna påverka, kunna
hantera konflikter, kunna ta risker och ha förmåga att fatta beslut.223 Jones
(samt Jones och Holdaway) kommer också fram till att den akademiske leda-
ren måste vara pålitlig, beslutspotent och kunna lösa problem och konflikter,
men pekar mycket tydligare ut samarbetsförmåga, kommunikation, delaktig-
het och kollegial respekt som viktiga ledarskapsaspekter. Dessutom belyser han
att det som absolut inte ansågs som viktiga egenskaper i det akademiska ledar-
skapet var att vara en risktagare och entreprenör.224

I en senare studie där utgångspunkten varit att ett hierarkiskt management-
inriktat ledarskap är förlegat och att ett mer delaktighetsinriktat ledarskap är
ett bättre sätt att leda inom den högre utbildningen, analyseras ett försök med,
vad som kallas, ett ”servant”225, serviceinriktat, ledarskap. Resultatet av denna
studie pekar mot att denna form av ledarskap inte fungerade, men inte på
grund av att ledarstilen var felaktig, utan på grund av att de inte lyckades
fullfölja denna samarbetsinriktade ledarstil så att det blev verklighet av den.

220 Se t ex Engwall, Levay & Lidman (2000), Askling (2001) och Askling & Stensaker (2002).
221 Särskilt många studier av detta slag kan man finna i USA och till viss del i Storbritannien, se

kommande referenser.
222 Det konstaterar Bensinmon, Neumann & Birnbaum (1989), s 7, i sin forskningsgenomgång

om det akademiska ledarskapet.
223 Julius, Baldridge & Pfeffer (2000).
224 Jones (1993) och Jones & Holdaway (1995).
225 Vilket också kan översättas som att ledaren är en tjänare.
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Fortfarande kvarstod den mer hierarkiska modellen.226

Vanligt i denna forskning av egenskaper och ledarstilar är kombinationen av
empiriska undersökningar och mer normativa inslag. Mycket blir forskarens
beskrivning av “var si och gör så, så kommer allt att bli bra”. Denna form av
personifierad och normativt inriktad forskning utan empiriska inslag förkastas
av vissa forskare inom fältet.227 I en av studierna av detta slag är slutsatsen att de
bästa (och rätta) ledaregenskaperna är att vara flexibel, anpassningsbar, mot-
ståndskraftig, energisk, karismatisk och att ha tålamod och känslighet.228 I en
annan studie framstår den goda ledaren i akademin som en kombination av
strategen, den som kan kärnverksamheten, institutionens representant utåt och
den som skapar goda miljöer. Modellen bygger på kvinnovetenskaplig forsk-
ning där bland annat reflektion och intuition kring hur man bör hantera för-
ändringar finns med.229 I ytterligare annan forskning förordas att den allra vik-
tigaste egenskapen eller förmågan av alla är att kunna kommunicera.230 När de
roller en prefekt förväntas inneha räknas upp blir det, enligt Tucker, 28 stycken,
där några är lärare, forskare, mentor, ledare, chef, planerare, delegerare, med-
lare, kommunicerare, representant, expert, innovatör, fredsmäklare, organisa-
tör, beslutsfattare, problemlösare, entreprenör, underlättare, koordinator, motiva-
tör…, och så vidare.231

I en svensk (skandinavisk) kontext finns det några statliga utredningar, under-
sökningar gjorda av Statshälsan och några mindre, ofta lokala, forskningsstudier
med ledaregenskaper som åtminstone ett av flera delfokus.232 I de empiriska
undersökningarna av prefekters föreställningar kring goda ledaregenskaper, fram-
kommer att förmåga till empati och att arbeta genom andra ansågs viktigast.
Sedan följde att vara tålmodig, öppen och smidig och att ha ett sunt förnuft.
Viktigt ansågs också att vara objektiv och rättvis, att kunna ha ett helhetstänk-
ande, att vara stark och dominant och att ses som en auktoritet.233 Widenberg
beskriver i en undersökning av forskare som arbetade som konsortieledare på
enheter med kopplingar till näringslivet, att de upplevde som de viktigaste
förmågorna att ha god kontakt med och att lyssna på sina medarbetare, att vara
visionär och målinriktad, att ha en diplomatisk förmåga, vetenskaplig auktori-

226 Kezar (2001).
227 Se t ex Hoppe (2003) och Mignot-Gérard (2003).
228 Kipling & Ferren (2000).
229 Eggins (1997).
230 Eble (1990).
231 Tucker (1984).
232 Se t ex Statshälsans centralstyrelse (1990), SOU 1992:15, Sletten & Kojedal (1994), RUT-93

(1995:1 och 1995:5), Widenberg (1998) och Hansson (2000).
233 Sletten & Kojedal (1994).

    





tet och lekfullhet, att kunna analysera och lösa personalproblem, att kunna
delegera på ett informellt sätt och att förmå få medarbetarna med sig.234

Efter att ha genomfört intervjuer med 52 prefekter på ett flertal universitet och
högskolor, visade Statshälsan att det var oerhört många egenskaper, förmågor
och handlingar som prefekter utifrån förväntningar från medarbetarna skulle
ha och/eller utöva. De upplevde att de skulle vara en föräldragestalt genom att
lyssna, vara rättvis, stödja, medla, kunna fatta beslut och ge raka besked, att de
skulle finnas tillgängliga genom att finnas till hands på institutionen samt att
de skulle vara ekonomiansvariga genom att på olika sätt införskaffa och hålla
ordning på pengar och resurser.235

Utredarna i RUT-93 förordar, efter att ha gått igenom insamlat material samt
besökt 18 universitet och högskolor och där samtalat med representanter för
olika ledningsnivåer, att prefekterna ska ses som chefer med ansvar för att både
utveckla och avveckla verksamheter, vilket kräver ett mer tydligt ledarskap. I
detta tydliga och ekonomicentrerade ledarskap ligger att prefekterna (som först
och främst både måste vara framgångsrika forskare och ha goda ledaregenska-
per) ska agera strategiskt, bedöma resursbehov och kunna göra prioriteringar.
De ska ha förmågan att skapa ett kreativt klimat men också kunna fatta obe-
kväma beslut.236 Ytterligare exempel skulle kunna ges, men skulle inte vara
särskilt poängfulla. Bara av detta axplock kan konstateras att för att vara en god
akademisk ledare ska man vara allkonstnär och närmast övermänsklig. Dess-
utom blir bilden oerhört splittrad då det framkommer till stor del olika egen-
skaper, beteenden och ledarstilar vid de olika studierna.

Problem och stöd relaterat till det akademiska ledarskapet

Mycket av den forskning som gjorts av det akademiska ledarskapet belyser pro-
blem och svårigheter förknippat med ledarskapet. Många av de faktorer som
framkommer som viktiga i denna forskning är desamma oavsett om det rör sig
om USA, Storbritannien eller Sverige.

Working with chairpeople, as I have done for the past decade, produces inevitable

reflections about why being a chair is so difficult. At first hearing, too little time and

too much paperwork seem like leading candidates. Later, when chairs get past concerns

about admitting possible failures, emphasis turns to fellow faculty members. Difficult

colleagues, far more than busyness or bureaucracies, produce sleepless nights.237

234 Widenberg (1998).
235 Statshälsans centralstyrelse (1990).
236 RUT-93 (1995:1).
237 Boice (1990), s 132.
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I olika forskningsstudier och utredningar belyses områden som upplevs som
svåra att leda inom akademin. Det rör sig bland annat om personalfrågor och
konflikthantering, otydliga ledningssystem och för mycket tidsåtgång till ad-
ministrativa uppgifter. Ett problematiskt område för akademiska ledare i da-
gens IKT-samhälle, enligt en studie i USA, är också att klara av att hantera
informations- och kommunikationssystem.238 Dock verkar personalfrågorna
upplevas som svårast att hantera.239 Dessutom uppfattas det som problema-
tiskt att finna ett sätt att leda som skapar förtroende på flera olika nivåer av
universitetsorganisationen.240 Långa och splittrade arbetsdagar, rollkonflikter
och  olika krav och förväntningar på prefekterna är enligt Erikssons studie
problem och svårigheter för prefekter att hantera.241 Den klämposition som
ofta beskrivs i forskningen handlar om att akademiska ledare på mellanchefs-
nivå, som till exempel prefekter, upplever ledarskapet som diffust och tvety-
digt. Å ena sidan existerar kraven på “management”, det vill säga att vara
arbetsgivarens företrädare och styra och kontrollera verksamheten och å an-
dra sidan finns kraven på det mer “kollegiala ledarskapet”, som handlar om
att företräda sina arbetskamrater och få förtroende för sitt sätt att leda på
institutionsnivån. Detta leder till dubbla lojaliteter och kan få till följd att
det är svårt att gå tillbaka till tjänst som ”vanlig” universitetslärare efter en
period av prefektskap (eller dekanskap).242

En av de mest kritiska punkterna för nya akademiska ledare, enligt en artikel,
är viljan att fatta de rätta besluten av de rätta skälen. Detta är svårt just på
grund av att de är så nära knutna till och hyser aktning för sina kollegor och
därmed inte kan distansera sig tillräckligt för att få den stora bilden av ett
sammanhang och fatta beslut som stöttar universitetet som helhet och inte
bara de egna kollegorna.243 Sedan finns det sällan någon konsensus om vad
ledarskapet kommer att innebära och nedskrivna policys hör till undantagen,244

även om vissa förändringar har kunnat skönjas vid de svenska universiteten
och högskolorna angående detta.245

Certainly the job does not come without stress, as chairperson struggles to cope with

the traditional ambiguity of the position. This struggle occurs because the chairperson

238 Poley (2001).
239 Se t ex Boice (1990) och Sandstedt (2002).
240 Boice (1990), Middlehurst (1993) och RUT-93 (1995:1).
241 Eriksson (1999).
242 Bennett (1983), Jones (1993), RUT-93 (1995:1), Askling, (1999), Eriksson (1999), Haikola

(2000) och Sandstedt (2002).
243 Hoppe (2003).
244 Middlehurst & Elton (1992), Byrne (1995), Eriksson (1997) och Malm Ekegård (1998).
245 Fransson (2002).

    





has always to be looking in two directions, mediating the concerns of the administration

to the faculty and vice versa, while at the same time trying to maintain some

independent identity and integrity.246

I en intervjustudie av 14 mellanchefer, i form av dekaner och prefekter från Stor-
britannien, visade det sig att problem upplevdes då de akademiska ledarna inte
hade goda kontakter med chefsnivån ovanför sig och då kännedomen om läro-
sätets policys, regler och strukturer, var låg. De saknade också förtroende för
chefer på nästa nivå och kände det nödvändigt att dölja vissa beslut och aspekter
av sitt ledarskap, bland annat angående hur de skötte vissa personalproblem,
för dem.247

I en studie av faktorer som leder till stress i det akademiska ledarskapet, var just
känslan av att vara fångad i en klämposition i mitten, den vanligaste. Därefter
följde att rikta sin kraft uppåt i ledningssystemet, all byråkrati, personkonflikter
och tidsbristen.248 Stress uppkommer också av att prefekter (vilket visat sig i ett
flertal studier) upplever att de får göra många uppoffringar när de kliver på det
akademiska ledarskapet. De upplever att de får försaka tid till forskning, skri-
vande och publiceringar. De får mindre tid till att följa med i forskningsfronten
inom den egna disciplinen och det blir mindre tid till undervisning och student-
kontakter. På det privata området minskar tid till avslappning, familj, vänner,
olika fritidsaktiviteter och till att vårda den egna hälsan.249

I en omfattande studie av prefekter i USA och Australien beskrivs att de
australiensiska prefekterna upplevde högre nivåer av stress i sina arbeten, vilket
till viss del kunde förklaras med att de parallellt med ledarskapet var mycket
mer forskningsproduktiva än prefekterna från USA. Som exempel förs det fram
att prefekterna från Australien upplevde största stressen relaterat till relationer
med överordnade, vilket innefattar osäkerheter angående hur dekanus värde-
sätter deras arbete, att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter med dekanus,
att försöka påverka dekanus och att inte få tillräckligt erkännande, status och
lön för uppdraget. Efter detta följde stress som har att göra med mänskliga
relationer och personalfrågor av olika slag och sedan gav också administrativa
uppgifter upphov till stress. Den administrativa stressen handlade framförallt
om att ha en stor arbetsbörda, många möten, att skriva rapporter och brev med
korta dead-lines, att skapa tillräckligt med resurser och sköta budget och eko-
nomi, samt att följa de regler och riktlinjer som finns på olika områden.250

246 Bennett (1983), s 2-3.
247 Hancock & Hellawell (2003).
248 May & Mc Beath (1990).
249 Se t ex Gmelch (1991), Sletten & Kojedal (1994) och Eriksson (1997).
250 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).
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I motsvarande studie av stress bland amerikanska och australiensiska dekaner
framkommer, när dessa resultat jämförs med studien för prefekter, att det är
inom mycket liknande områden som stress upplevs. Tidsbrist, konflikthantering,
att känna sig hemma med rollen och relationer med överordnade är exempel
på sådana områden. Däremot verkar dekaner uppleva ytterligare stress på grund
av högre krav angående att införskaffa pengar och svårigheten att finna tiden
att balansera arbetslivet med viss fritid. Författarna menar att det begärs för
mycket av dekanerna och att det stöd de får är för litet.251

Flera forskningsstudier lyfter fram någon eller några åtgärder som behöver sät-
tas in för att öka statusen på ledarskapspositioner inom akademin och åtgärder
som skulle kunna locka forskare att ta på sig att leda, till exempel en institu-
tion, under en begränsad tidsperiod. Dessa åtgärder handlar om att göra
ledaruppdragen mer meriterande, att se över och ge ett bättre administrativt
stöd och enklare administrativa system, att skapa belöningssystem som kan ge
bättre lön och arvoden för uppdraget eller att efter prefektperioden skapa ut-
rymme för en forskningstermin, undervisningsfri tid eller annat forsknings-
stöd, vilket dessutom skulle underlätta övergången från att vara akademisk le-
dare tillbaka till att bli lärare och forskare igen.252

By providing chairs with ample support, helping them to maintain their research

interests, training them for their leadership experience, and reducing requests for

’administrivial’ reports, institutional leaders can make the department chair position

more attractive to faculty leaders.253

Annat stöd som framförs som viktigt i olika studier, är att stötta prefekter ge-
nom att ge dem relevant ledarutbildning och mentorer för sina uppdrag.254 Ett
bra stöd för kvinnliga chefer i akademin, framfört i en studie från Storbritan-
nien, är att skapa kvinnliga nätverk som stöttar egen utveckling och ger möjlig-
het att diskutera problem som kvinnliga chefer känner av.255 I Storbritannien
visade en undersökning, efter enkäter utskickade till alla universitet, att unge-
fär hälften av dessa hade organiserad utbildning för sina ledare. Ett av proble-
men med att få detta att fungera var det låga intresse som fanns bland rekto-

251 Gmelch, Wolverton, Wolverton, & Sarros (1999).
252 Sletten & Kojedal (1994), SOU 1996:21, Eriksson (1997) och Malm Ekegård (1998). Ett

ytterligare konkret exempel är Haikola (2000) som har kommit fram till sju teser om ledning
och ledarskap i akademin som bör uppmärksammas för att skapa bättre förutsättningar för ett
gott ledarskap inom Lunds universitetet.

253 Gmelch (1991), s 48.
254 Se t ex Pääjärvi (1997), Sandstedt (2002), Hoppe (2003), Kekäle (2003) och Rossner, Johnsrud

& Heck (2003).
255 King (1997).

    





rerna och andra seniora akademiker för ledarskapsutbildningar samt en brist
på resurser.256 I en annan studie beskrivs  att den högre utbildningen i Storbri-
tannien satsar minimalt på prefektnivån vad gäller utbildning, trots att just
prefekterna ses som innehavandes en nyckelroll för det effektiva universitetet.
De områden som prefekter borde få stöd och utbildning i, enligt denna studie
är att förstå sig själva, att förstå ett förändringsledarskap, att skapa och upprätt-
hålla relationer, att leda team, att leda strategisk planering och förändringar
samt att skapa kontakter med det omgivande samhället.257

I Sverige däremot har satsningarna, bland annat i form av utbildning, på mellan-
chefer, såsom prefekter, ökat markant under de senaste åren. Samtliga lärosäten
utom två (30 av 32) hade år 2000-2001 någon form av ledarutveckling för
prefekter. Utbudet blir allt mer omfattande och många har program för leda-
rutveckling. Särskilda satsningar för att öka andelen kvinnor på chefspositioner
har också funnits vid knappt hälften av lärosätena. Det huvudsakliga innehål-
let i ledarutbildningar för prefekter brukar vara med fokus mot strategiskt le-
darskap, mot personligt ledarskap, mot ekonomi, juridik, personalfrågor och
andra administrativa frågor samt mot arbetsmiljö.258 Ett av dessa aktuella
ledarskapsprogram, från Göteborgs universitet, beskriver som viktigaste resul-
tat att programmet lyckats vara med och bidra till att skapa en ny identitet för
dem som deltar, nämligen att gå från en identitet som exempelvis forskare till
att anamma en identitet som chef och ledare inom universitetet.259

Vad spelar kön för roll för ledarskap i akademin?

Innan specifika resultat från forskning som tillmäter kön och genus betydelse i
akademiskt ledarskap, följer en introduktion till olika sätt att se på och förklara
varför det finns så få kvinnor på chefspositioner inte bara inom akademin,
utan i merparten av organisationer i västerländsk kultur.

Ledarskap kopplat till kön och genus är ett populärt forskningstema både in-
ternationellt och i Sverige på senare tid. En frågeställning som sysselsatt många
forskare är huruvida det kan sägas finnas kvinnliga och manliga ledarstilar eller
inte. Heterogeniteten i forskningsresultaten är på detta område enorm. Enligt
vissa studier finns det tydliga könsrelaterande ledarskapsstilar medan det i an-
dra inte finns det alls.260 I de studier som menar att det finns kvinnliga och
manliga ledarstilar görs dessa påståenden utifrån två olika ingångar. I den

256 Bone & Bourner (1998).
257 Filan & Seagren (2003).
258 Fransson (2002).
259 Norbäck, Nordberg & Olsson (1999).
260 Se t ex Carless (1998) och Lewis & Fagenson-Eland (1998).
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ena typen av studier har föreställningar, förväntningar, normer eller stereo-
typier angående kvinnliga och manliga sätt att leda undersökts, medan i den
andra typen beteenden och aktiviteter (handlingar) har studerats och jämförts
mellan könen.

Utifrån den första (norm- och föreställningsinriktade) typen av studier, fram-
kommer vissa förklaringar. Till exempel framställs att vanliga föreställningar
som gör att kvinnor inte blir chefer har att göra med vanans makt (det ser fel ut
med en kvinna som chef ), att män inte vill arbeta under kvinnliga chefer och
att även kvinnor själva föredrar att ha män, istället för kvinnor, som chefer.
Solberg menar att det finns olika förväntningar på kvinnliga och manliga le-
dare. Kvinnorna ska vara omvårdande, “mammiga”, kunna ge handledning,
finnas tillgängliga och i övrigt fokusera verksamhetens inre (ej utåtriktade) liv.261

Gutek hänvisar till en internationell studie av kvinnor och män i arbetslivet
som funnit att kvinnorna kopplas samman med stereotypier som lojalitet, pas-
sivitet, känslosamhet och omsorg, medan männen kopplas samman med ratio-
nalitet, bestämdhet, tuffhet, tävlingsfokus, analytisk förmåga, samt gott ledar-
skap.262 Termer som instrumentalism, självständighet, resultatorientering, hård,
opersonlig, objektiv, tydlig, handlingsorienterad, analytisk, rationalistisk, ma-
terialistisk och linjär har förknippats med chefskap (och manlighet) framkom-
mer i en annan studie. Idag beskrivs dock ett intresse för ledarskap som skapar
delaktighet, som är icke-hierarkiskt, flexibelt och grupporienterat, vilket har
en mer feminin framtoning.263 Just denna övergång från att det synes efterfrå-
gas (normen är) ett mer feminint ledarskap i samhället idag är det också andra
forskare som framhåller.264 Det beskrivs också finnas en “stålkvinno-diskurs”
som implicerar att kvinnor blir starka ledare då de utan aggressivitet klarar av
att handskas med frågor om förtryck, diskriminering och motstånd på arbets-
platserna, på ett etiskt och moraliskt föredömligt sätt.265

I den andra (aktivitets- och handlingsinriktade) typen av studier framkommer
i en forskningsöversikt att män som är chefer slutför uppgifter, når mål, samlar
information, är mindre reflektiva och mer trångsynta, medan kvinnor som är
chefer inte ser möten som störningar, tar sig tid att dela med sig av information
och är hjälpsamma.266 En mindre fallstudie visar också på just att där kvinnor

261 Solberg (1995).
262 Gutek (1989).
263 Billing & Alvesson (2000).
264 Se t ex Blackmore (1999).
265 Ferguson (1984) och Mirza (1993).
266 Chliwniak (1997).

    





varit ledare har arbetsgruppen blivit mer integrerande, processinriktad, delak-
tig och mindre individualistisk.267 Sedan finns då de studier som menar att det
inte finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns ledarstilar.268 Oftast visar
dock dessa studier, varav två svenska avhandlingar (från 1998 och 2000), att
varför så inte är fallet beror på att de kvinnor som finns på högre ledande
befattningar har valts ut på grund av, alternativt anammat, vad som anses vara
typiskt manliga attribut och genomgått en socialisation till män.269 Johansson
beskriver detta på följande sätt:

Tesen som förs fram är att det verkar som om ‘kvinnor’ invaderat och accepterats i

den offentliga sektorn i högre grad än ‘kvinnliga tankesätt’… (…) Om man skiljer

mellan ‘antalet kvinnor’ och” kvinnliga förhållningssätt’ (som ingalunda är

förbehållna kvinnor) är det dessutom inte så säkert att sektorn är så  kvinnlig270

Förutom att jämföra kvinnliga och manliga ledarstilar hänförs förståelse för
och förklaringar av varför det finns så få kvinnor på ledande positioner, oftast
till något av följande två grundantaganden; det beror på kvinnorna själva, det
vill säga vilka egenskaper de är födda med, samt den socialisation de fått ge-
nom livet, eller det beror på de strukturer som finns i samhället och i organisa-
tioner som håller tillbaka kvinnorna och försvårar chefskarriärer. Att individ-
relatera problematiken (orsakerna finns hos kvinnorna själva) innebär att hän-
föra den låga andelen kvinnor på chefspositioner till att deras personlighets-
drag och kvinnliga egenskaper, som till exempel obefintlig karriärmotivation,
rädsla för framgång, ovilja att ta risker, känslomässighet och relationsorientering,
och deras biologiska handikapp, barnafödande och familjeorientering, gör att
kvinnorna varken vill ha eller passar för chefsjobb.271

Ofta är organisationsteorier könsblinda och kön ses då som oproblematiskt,
vilket hänför skillnader till individerna själva. De könsneutrala förhållnings-
sättet inom organisationer (så även inom akademin) visar sig genom att både
kvinnor och män ofta påpekar (och tror) att alla har samma möjligheter till
karriär oavsett kön.272 I en undersökning av ett mentorprogram för kvinnor
var ett av resultaten att begränsningar i adepternas möjligheter att bli chefer,
efter mentorprogrammet, hänfördes mer till omgivningen, än före. Hindren

267 Rosenthal (1998).
268 Se t ex White (1995) eller Wahl (1999).
269 Avotie (1998) och Marongiu Ivarsson (2000). Se också Wahl (1994), Johansson (1997),

Middlehurst (1997) samt Wahl (1999).
270 Johansson (1997), s 273.
271 Franzén (1994), Wahl (1994) och Billing (1998).
272 Roman (1994), Wahl (1994), Wingård (1998), Billing & Alvesson (2000) och Eriksson (2000).
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förflyttades alltså från en inre (individuell) till en yttre (strukturell) sfär.273

Strukturförklaringar till varför det är så låg andel kvinnor på chefspositioner
hänförs ofta till det genussystem som anses genomsyra samhället. Genussystemet
har två bärande logiker a) åtskillnad, att manligt och kvinnligt inte bör blandas
b) hierarki, att mannen är normen, det vill säga överst. Inom arbetslivet får
detta till följd att kvinnor och män bör arbeta med olika saker, de typiskt kvinn-
liga och de typiskt manliga. Detta kan då förklara den horisontella segregeringen
(mellan olika branscher, yrken, och så vidare) och den vertikala segregeringen
(i olika nivåer, där det blir färre kvinnor högre upp i hierarkierna och därmed
fler män på chefspositioner).274

Kanter var en av de första att lyfta fram strukturella förklaringar till den låga
andelen kvinnor på chefspositioner inom företag. Hon visade i sina studier hur
kvinnor på högre befattningar bland annat blir betraktade som “tokens” (sym-
boler). Detta beror, enligt Kanter, bland annat på ‘visibility’; att kvinnorna
syns lättare då de är i minoritet och därför blir mer granskade, ‘contrast’; att
man polariserar och tydliggör skillnader och att kvinnorna därmed är de som
avviker, samt ‘assimilation’; att man använder sig av stereotypier och generali-
seringar. Detta får till följd att kvinnorna (som “tokens”) både ses som repre-
sentanter för en grupp och undantaget från densamma och att kvinnorna blir
mer ensamma och upplever informella möten och samkväm mycket mer jobbiga
än officiella och formella tillställningar.275

Andra strukturella förklaringar som brukar lyftas fram i forskning är att antalet
personer av ett visst kön på en viss position spelar stor roll. Ofta är kvinnorna
i minoritet och för att bryta den manliga dominansen skulle det egentligen
redan ha behövts fler kvinnor, vilket blir ett moment 22. Moment 22 uppstår
på grund av vad som brukar betecknas “homosocialitet”, vilket betyder att
människor gärna omger sig med, och därmed rekryterar, sådana som är lika en
själv och som man kan känna igen sig i. Det ligger ett mycket mindre motstånd
i detta. Här betyder det att män som oftast redan är de högre cheferna, hellre
väljer män än kvinnor som underordnade chefer.276 “Glastaket” är en annan
vanlig beskrivning av ett strukturellt hinder som kvinnor i karriären känner av.
Glastaket beskrivs som en osynlig barriär, så stark att den hindrar kvinnor från
att komma högre än till en mellanchefsnivå. Glastaket känns särskilt av i ty-
piskt hierarkiska organisationer och sammanfattar egentligen bara den

273 Nilsson (2000).
274 Wahl (1994) och Hirdman (2001).
275 Kanter (1977).
276 Calás & Smircich (1991), Avotie (1998) och Whitehead (2001).

    





organisationskultur som finns och som hänger ihop med flera av de tidigare
nämnda strukturella hindren (såsom minoritetsfällan, homosocialiteten och
kvinnor som “tokens”).277

Den forskning som hittills lyfts fram angående att det finns skillnader mellan
kvinnor och män som chefer, som är någorlunda generella, oavsett om de base-
rar sig på individ- eller strukturförklaringar, får dock motstånd från andra. Det
finns mycket kritik mot denna typ av forskning, en kritik som handlar om att
man inte kan förutsätta kvinnor respektive män som två sinsemellan åtskilj-
bara och internt homogena grupper av människor.278 Annan kritik handlar om
att ledarskap inte är…, eller finns…, utan att ledarskap är relationellt betingat
och skapas eller konstrueras i sociala sammanhang. Konstruktionen av ledar-
skap har i mångt och mycket hänfört sig till vad som ses som maskulina egen-
skaper.279 Men maskulinitet och femininitet är med denna utgångspunkt inte
fixerat en gång för alla utan förändras hela tiden och är historiskt och kulturellt
beroende av de meningar som vi tillskriver termer och andra symboler. Det
kan därmed inte heller ses som “naturligt” att det är män som är cheferna.280

Dock brukar framföras att ledarskap idag kan ses som könsmärkt, då det kon-
noterar till män och manlighet och till bilder av ledare som manliga hjältar och
där ledarskapsstereotypierna har manliga övertoner.281

Flera författare beskriver att det pratas om kvinnliga ledarstilar som något speci-
fikt och något som passar in i den nya ledarskapsdiskursen, där humanitet,
flexibilitet, lyhördhet och teaminriktning efterfrågas och där många manliga
chefsegenskaper ses som out-of-date.282 Det finns en fara, enligt vissa forskare,
att man lätt ger en romantiserad bild av ledarskapet utifrån detta synsätt, och
därmed bidrar till ”status quo” där det kvinnliga och manliga ledarskapet fort-
sätter att vara stereotypiserat. Om man säger att kvinnor i ledande ställning
bidrar med specifika feminina värderingar kan det öka på och lägga fast hur en
“normal kvinna” och “normal man” bör vara och fungera som chef. Kvinnor
som är betydligt mer omhändertagande och personalvårdande än sina manliga
kollegor, biter sig själva i svansen och den konstruerade dualismen låses där-
med fast.283

Om vi nu går över till att mer specifikt fokusera forskning om ledarskap kopp-
lat till kön inom akademin, kan först konstateras att många forskare anser det

277 Se t ex Wahl (1994) och King (1997).
278 Se t ex Blackmore (1999).
279 Blackmore (1993) och Boucher (1997).
280 Billing & Alvesson (2000) och Whitehead (2001).
281 Se t ex Kanter (1977), Middlehurst (1997) och Höök (2001).
282 Blackmore (1999), Billing & Alvesson (2000) och Middlehurst (2000).
283 Bone (1997), Blackmore (1999) och Billing & Alvesson (2000).
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vara problematiskt med den könsobalans som finns inom akademin, framfö-
rallt på ledande positioner. Slutsatsen är att det av flera olika skäl behövs fler
kvinnor som blir akademiska ledare. Forskning som bedrivits i bland annat
USA, Storbritannien och Australien, pekar på hur viktig denna forskningsin-
riktning inom akademin är.284 Forskning om kvinnor som ledare i akademin
förekommer dock inte så frekvent i Sverige, men vissa rapporter och studier
lyfter fram att detta är en viktig aspekt att beakta vid diskussioner om ledarskap
i akademin.285

Men varför finns det då så få kvinnor på ledande positioner inom akademin? I
den forskning som gjorts på området kan man se två huvudförklaringar till
kvinnornas så kallade misslyckande (se tidigare resonemang). I det individuella
perspektivet ligger förklaringarna hos kvinnorna själva och i det strukturella
perspektivet framhålls istället att det är strukturerna som gör att kvinnor “miss-
lyckas”. De strukturella hindren anses vara särskilt starka i akademin (även om
det också ses som ett generellt genussystem i samhället) och lyfts fram som
hindrande för kvinnliga akademikers karriärer.286

Flera forskare menar att akademin är bra på att lyfta fram vikten av jämställd-
het och att behandla detta område i de kurser som ges till studenter, men att
akademin i praktiken själv är oerhört manligt dominerad och bidrar till att
behålla “status quo”, när det gäller jämställdhetsfrågor.287 Förslag till åtgärder
som poängteras för att minska könsobalansen är att stärka antalet kvinnor på
strategiska platser inom universiteten, öka medvetenheten om innehållet i och
djupet av de nackdelar som kvinnor möter samt att avslöja myten om att uni-
versiteten är snälla mot kvinnor och ger dem mycket flexiblare friheter än vad
som finns på andra ställen.288

Den manliga kulturen som anses prägla akademin framhålls bli än tydligare
och styrande när universiteten går mot att bli mer marknadsanpassade. Flera
studier har gjorts av kvinnor på ledande poster i akademin, där kvinnorna
påtalat att det mer managementinriktade ledarskapet gör att bilden av det ra-
tionella, logiska, starka, objektiva och aggressiva (det vill säga det manliga)
ledarskapet, blivit än mer framträdande, vilket missgynnar kvinnorna.289 Kvin-

284 Kerman (1995), Chliwniak (1997), Spurling (1997), Goode & Bagilhole (1998), Glazer-Raymo
(1999), Oakley (2000) och Stokowski (2000).

285 Haikola (2000), Hansson (2000) och SOU 2000:101.
286 Kerman (1995), Chliwniak (1997), Twombly (1998) och Oakley (2000).
287 Clark & Corcoran (1986), Thomas (1990), Davis & Holloway (1995) och Blackmore & Sachs

(2001).
288 Davis & Holloway (1995).
289 Chliwniak (1997).

    





norna själva menar sig leda på ett mer konsultativt, delaktighetsmässigt och
icke-konfronterande sätt, men finner sig själva gjorda osynliga i möten där
tävling, aggression och politisk kamp är de dominerande stilarna.290 Arbetet
som akademisk ledare har blivit allt mindre tillfredsställande för dessa kvinnor,
innehåller högre mått av stress, större press på produktivitet och ter sig mer
instrumentellt och tävlingsinriktat. Utifrån detta upplever kvinnorna allt tydli-
gare motsättningar, med för höga känslomässiga och psykiska påfrestningar till
följd, vilket gör att ledarskapet inte blir “värt priset” och att kvinnorna backar
(backas) undan igen.291

Blackmore beskriver i en studie att kvinnor på mellanchefspositioner inom
akademin, såsom dekaner och prefekter, befinner sig fastklämda mellan kon-
kurrerande diskurser med olika förväntningar. Dessa kvinnor känner att de
hela tiden måste göra om sig själva utifrån dessa olika förväntningar om vad de
bör göra och hur, till exempel genom klädsel, de ska uppträda. Hon menar
också att man borde ifrågasätta berättelser om att kvinnor i akademin går un-
der på grund av stress, att de har svårt att fatta svåra beslut och att de inte har
tillräcklig drivkraft, ambition och testosteron för arbetet.292

White undersöker i en artikel vilka barriärer som seniora akademiska kvinnor
upplever angående chef- och ledarskap. Hon menar att den smala bilden av det
typiska akademiska ledarskapet inte passar kvinnorna, och att denna smala bild
måste bytas ut mot modeller som förespråkar ett mer diversifierat och mångfald-
sinriktat ledarskap, för att locka seniora kvinnor till ledande poster.293 I en annan
studie lyfts bland annat machokulturen inom akademin, sexistisk antagonism,
problematiska chefspositioner och andra kvinnor som bromsklossar, fram som
faktorer som påverkar seniora kvinnors akademiska karriärer.294 Studier visar också
på att kvinnor lätt blir isolerade och känner sig ensamma i ledande ställning och
att synligheten som ledare (genom att som kvinna vara i minoritet) ökar pressen
på kvinnor att inte misslyckas som akademiska ledare.295 En mer positiv bild ges
av några forskare som menar att det blivit allt lättare att vara kvinna i akademin
och att det hänt mycket de senaste 30 åren. Detta genom att allt fler kvinnor nu
kommer in på mellanchefspositioner inom akademin, att kvinnorna ses mindre
som avvikare och i och med denna utveckling uppskattas mer.296

290 Joyner & Preston (1995).
291 Thomas (1998), Blackmore (1999) och Blackmore & Sachs (2001).
292 Blackmore (2002).
293 White (2003).
294 Spurling (1997).
295 Powney (1997).
296 Middlehurst (1997).

   .      :        ⁽⁾





Det akademiska ledarskapet som social konstruktion:
empiriska resultat

Den forskningsinriktning som för mig, med de utgångspunkter jag har i denna
avhandling, är den mest intressanta, är studier som undviker den starka dualisti-
ska, substantialistiska och modernistiska epistemologin. Jag har dock endast
funnit ett fåtal sådana studier inom området ledarskap i akademin, härav den
ringa omfattningen på detta tema. De forskare som jag lyfter fram under detta
avsnitt kallar sin forskning för konstruktionistisk forskning av något slag, men
studierna är fortfarande genomförda på relativt olika sätt och mer eller mindre
lyckosamt utifrån det icke-dualistiska kravet.

Det finns de forskare som menar att man behöver läsa om och rekonstruera
forskningsfältet utifrån att akademisk ledare inte är något man är, utan något
som diskursivt görs eller skapas (“the making of managers”). Det är troligare att
diskursens kultur kontrollerar ledaren än att ledaren kontrollerar de som leds
och kulturen.297 Amey och Twombly visar i en diskursanalysstudie att den te-
matiska strukturen av prat och text inom akademin visar på den heroiske, vite
mannen som den beslutsamme och mäktige ledaren på en institution.298

Blackmore belyser också att kvinnor på mellanchefspositioner inom akademin
befinner sig fastklämda mellan konkurrerande diskurser och att de hela tiden
måste göra om sig själva utifrån de konkurrerande diskursernas förväntningar
om vad de bör göra och hur.299

Det socialkonstruktionistiska perspektivet menar att ledarskapet inte existerar
“där ute” som en individförknippad term, utan att ledarskapet är en del av de
interaktionsprocesser och det meningsskapande som organisationens medlem-
mar ständigt deltar i. Ledarskap kan därför bara förstås i relation till dessa
delade meningar. I detta ligger synen på att organisationer är konstruerade för
att skapa ordning i kaos. Organisationens medlemmar utvecklar delade me-
ningar (värderingar, normer, filosofi, klimat), det vill säga en kultur, som på-
verkar perceptioner och handlingar. Kulturen kan ses som det sätt på vilket
språket används, hur makt distribueras och beslut fattas genom till exempel
symboler, ritualer, historier, myter och legender. Ledarskap blir då “the mana-
gement of meaning”.300

Prichard menar att den numera starkt framförda myten om det starka, hårda
och hierarkiska akademiska ledarskapet som det mest effektiva, inte anammas

297 Se t ex Birnbaum (1992) och Prichard (2000).
298 Amey & Twombly (1992).
299 Blackmore (2002).
300 Se Rhoads & Tierney (1992) och Middlehurst (1993).

    





av lärare och forskare i akademin. Akademikerna är mest kritiska mot den
retorik som finns runtomkring den industriella managementmodellen, som
handlar om kunder, affärsmål och så vidare. Detta ses istället som ett inkompe-
tent och ineffektivt sätt att driva den akademiska organisationen på.301 Kempner
har en kulturinspirerad forskningsansats där han i en studie belyser hur rekto-
rer konstruerar sitt ledarskap genom olika former av myter och menar att de
koncept som framkommer handlar om ett mer hierarkiskt och kontrollinriktat
ledarskap kontra ett inspirerande och empowermentinriktat ledarskap, där det
senare konceptet är den vanligare konstruktionen idag. Termer som dessa rek-
torer använder angående det goda ledarskapet är att ge energi, att hela, att
inspirera, att kultivera, att sprida makt och att humanisera verksamheten.302

Birnbaum har rekonstruerat forskningen om akademiskt ledarskap och beskri-
ver ett antal förgivettagna sanningar (eller myter) om detta ledarskap.

Studies of academic leadership have tended to focus on institutions as rational, goal-

seeking organizations that emphasize the importance of leaders’ characteristics and

actions and prescribe what leaders should do to be effective. In contrast … institutions

[can be seen] as cultural systems in which leaders and others construct social reality

through the interpretations they make of equivocal events.303

Birnbaum visar på fem myter om ledarskap i akademin. Myten om vikten av att
den akademiska ledaren har visioner som är hans/hennes egna och som ska
“säljas in” till kollegorna på institutionen, borde istället handla om i vilket grad
ledaren har lyssnat på medarbetarna och tagit med deras åsikter i den. Myten om
den akademiska ledaren som den transformativa ledaren som utgår från mål som
till exempel frihet, jämlikhet och jämställdhet och gör förändringar utifrån detta,
ses egentligen som en anomali inom akademin. Det skulle leda till störningar,
konflikter och icke önskvärda konsekvenser om det utövades. Myten om den
karismatiske ledaren ger inte utrymme för strukturer, rutiner och andra ordningar,
utan tar förgivet att vi vill ha akademiska ledare som ses som idoler. Karismatiska
ledare i den undersökning Birnbaum genomförde, hindrade mer än hjälpte insti-
tutioner och skapade mer problem än lösningar. Myten om att chefen ska hålla
distans, undvika nära relationer med sina kollegor och maximera statusskillnader
som visas genom symboler som stora fina rum och ceremonier, är dysfunktionell.
Till sist, den starkaste myten av dem alla, att den akademiska ledaren ska ha en
viss stil eller vissa egenskaper faller (som tidigare påpekats), då ingen forskning
kunnat påvisa några “one-style-fits-all” -kopplingar till ledarskapet. Egenskaper
som beskrivs som viktiga i en studie har mycket liten betydelse enligt andra.304

301 Prichard (2000).
302 Kempner (2003).
303 Birnbaum (1992), s 22
304 A a. Se här också Mignot-Gérard (2003), angående kritiken mot ”one-style-fits-all”-forskningen.
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I Sverige har Bjuremarks avhandling om att styra i namn av akademisk kolle-
gialitet en poststrukturalistisk och konstruktionistisk utgångspunkt. I sin av-
handling visar hon ett intresse för vilka diskurser som verkar i skapelseproces-
sen av hur termer kläs på, det vill säga betydelsegörs och får mening genom
olika innebörder, av ledare och urskiljer några tydliga diskurser i sitt empiriska
material. Hon menar att det inte finns något ledarskap som är mer normalt än
något annat, men de diskurser hon finner är managementledarskapet, det aka-
demiskt kollegiala ledarskapet, det demokratiska (genom representativa man-
dat) ledarskapet och det personliga kompetensmandatet. Hon menar att det
inte en gång för alla är givet vad som ingår i olika ledarroller och att vissa görs
kompetenta och andra inkompetenta utifrån på vilka sätt termer kläs på. Hen-
nes slutsats är att ledarskap blir vad aktörerna i olika praktiker gör det till och
att det strategiska ledarskapet förordas vad gäller ekonomi och det konsensuella
vad gäller jämställdhet.305

305 Bjuremark (2002).

    





.  


Det finns många olika sätt att se på kunskapande och god forskning inom
vetenskapssamhället. Inom ramen för detta kapitel beskriver jag mitt sätt att
tänka kring verkligheten och skapande av kunskap om verkligheten. Jag kom-
mer att introducera mina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter och
min syn på god forskning, genom att kontrastera dessa mot andra synsätt på
vetenskaplighet. Sedan följer resonemang kring mer specifika aspekter av mina
utgångspunkter som är viktiga för denna avhandling. Dessa handlar bland an-
nat om diskursteori, diskursiv identitetsutveckling samt mer principiella ställ-
ningstaganden kring analys av diskurser. Kapitlet avslutas med att studieobjektet
för avhandlingen konstrueras och att avhandlingens preciserade syfte och pro-
blemställningar presenteras. Under hela detta kapitel är det för läsaren viktigt
att vara medveten om att jag inte alltid håller med om alla uttryck forskningen
tar sig hos de forskare jag hänvisar till. Ibland kan andra forskares utgångs-
punkter stämma väl överens med mina egna tankar utan att jag för den skull
själv skulle kunna stå för de konsekvenser som dessa forskares hela forsknings-
projekt i förlängningen fört eller för med sig.

Verkligheten och skapande av kunskap om densamma

“… de som endast tillskriver tingen men inte våra föreställningar verklighet, rör sig
så självklart i föreställningsvärlden och aldrig önskar fly ut ur den.”  306

Verkligheten är socialt och relationellt konstituerad. Verkligheten tar form ge-
nom de socialt konstituerade föreställningar som kontinuerligt utvecklas och
återskapas utifrån socialiteten. Det är därmed omöjligt att producera objek-
tiva307, i betydelsen oberoende, fristående och neutrala, beskrivningar av verk-
ligheten. Beskrivningarna är alltid färgade av förförståelse och är därmed

    .    



306 Wittgenstein (2000), s 53.
307 Termen objektiv definieras på ett flertal olika sätt inom samhällsvetenskaperna. För intresserade

att vidare utreda termen hänvisas till Bergström (1972).



kontingenta308, det vill säga situationsberoende, tillfälliga, föränderliga och icke
naturgivna. Våra världsbilder och identiteter hade kunnat vara annorlunda och
kan förändras över tid.309

Den grundläggande principen är att inte acceptera sociala företeelsers ‘naturlighet’,

att de alltid varit sådana, att de inte kan vara annorlunda och att de inte skulle vara

av människan skapade storheter.310

Det som sägs vara kunskap om naturen bör inte heller ses som objektiva be-
skrivningar. “Nature is part of history and culture, not the other way around.”311

Naturen är inte naturlig, utan är i sig självt ett resultat av en långsam och
komplex historisk och social konstruktion. Verkligheten tar följaktligen form
då vi kategoriserar, differentierar och klassificerar den. Jag antar dock, då det
för mig verkar rimligt, att det finns en värld som existerar oberoende av män-
niskors tänkande, vilket är ett avståndstagande från idealismen. Det vill säga
att materia, eller något som man kan ta på, existerar, men att denna materia
(dessa ting) skulle vara enskilda autonoma objekt som har någon betydelse i
sig, något inre väsen, essens eller sann och given mening, är det som ifrågasätts.
Därmed ifrågasätts också materialistiska och realistiska utgångspunkter. Me-
ning och betydelser skapas relationellt genom de särskiljande distinktioner som
vi gör.

Om det inte fanns människor på jorden, skulle det vi kallar “stenar” fortfa-
rande finnas här, men de skulle inte vara “stenar” därför att det inte skulle
finnas något socialt som tog sig uttryck i ett språk som skulle klassificera dem
och skilja dem från helheten. ”Stenar” skulle därmed lika gärna kunna finnas
som icke avskilda objekt, till exempel som ett med marken och därmed osyn-
liga för oss, med en annan historisk och kulturell utveckling. Det vi kallar
”stenar”, ”stjärnor” eller ”träd” finns redan där som materia, men det intres-
santa blir: hur väljer vi ut dessa objekt och särskiljer dem som autonoma ting
med en viss betydelse?312 Naturen (och verkligheten som helhet) är därför kon-
struerad och inte “upptäckt” eller “avspeglad”. Den skulle, som jag sagt tidi-

    



308 Exempel på definition av contingency: “…don’t make the mistake of thinking that this is a
universal, eternal reaction to such a situation – it happens at some times and in some circumstances
and we must treat it as such; this of course is at the heart of the meaning of the term
‘contingency’…” (Kendall & Wickham, 1999, s 8).

309 Ferguson (1993), Burr (1995), Kulick (1996) och Rorty (2003).
310 Barlebo Wenneberg (2001), s 62.
311 Hubbard (1990), s 1.
312 Andra resonemnag som skulle kunna föras här är om vårt sätt att dela upp djurriket i däggdjur,

ryggradslösa djur, fåglar etc är en sann uppdelning, eller om andra uppdelningar skulle kunna
göras som är minst lika “sanna”?



gare, kunna se annorlunda ut i en annan tid, ett annat rum och med en annan
kulturell inramning. Detta avståndstagande från de naturgivna tingen och även
från den enhetliga, rationella, förnuftiga och kumulativa utvecklingstanken där
autonoma individer kan upptäcka och objektivt förklara verkligheten, är ett
avståndstagande från modernismens dualistiska realism och från det substan-
tialistiska och essentialistiska synsättet.313

Verkligheten innehåller alltså ingen specifik sanning eller mening, utan me-
ning och betydelser skapas relationellt, det vill säga olika symboler får sin bety-
delse genom att skiljas från andra symboler. Genom att tillskriva verkligheten
betydelse kan människan förstå och handla i den. Betydelserna är kontingenta,
så om de förändras, förändras också människan-världen314 och vi får andra
möjligheter att tänka och handla. Men i en given, historiskt och geografiskt
avgränsad tid förblir de flesta betydelser rätt fasta och förgivettagna, och det
finns tämligen begränsade möjligheter att påverka dem. Utifrån denna utgångs-
punkt är en huvuduppgift för forskningen att försöka komplicera och denatu-
ralisera förenklade essentialistiska315 orsaksargument genom att relatera dem
till den kulturella kontexten.316 Till exempel går Bourdieus forskning ut på att
“… ta isär de processer som förvandlar historien till natur, det kulturella och god-
tyckliga till det naturliga.”  317 Han menar också att det är viktigt att problema-
tisera självklarhetens godtycklighet och den konstruerade ordningens accep-
tans och naturlighet.318 Även Foucault och Laclau & Mouffe opponerar sig
mot den dominerande essentialistiska synen inom vetenskapsvärlden där de
“stora vetenskapsmännen” säger sig upptäcka objektiva sanningar om verklig-
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313 Se t ex Fraser (1995), Jones & Moss (1995), Bourdieu (2000), Prichard (2000), Schwandt
(2000) och Rorty (2003). Sätt i kontrast mot t ex Searle (1997) som försvarar realismen och
korrespondensteorin om sanning, d v s tanken om att det som är utmärkande för våra sanna
påståenden, är att de blir sanna p g a hur saker och ting är i den verkliga värld som existerar
oberoende av påståendena i fråga.

314 Det är svårt att i skrift skriva fram en icke-dualism, där människa och värld inte ska förstås som
fristående från varandra. Mitt enkla försök att påminna läsaren om detta är att jag skriver ihop
orden med bindestreck emellan. Dock kommer människan i det fortsatta att tas för given och
urskiljas ur helheten, eftersom pedagogisk forskning förutsätter människan (dock inte sedd som
autonoma individer). Se resonemang under “Diskursiv identitetsutveckling” s 82.

315 Begreppet essentiell kan förklaras som att ett objekt är naturligt (t ex genetiskt, medfött eller
oundvikligt), icke-illusoriskt (d v s icke inbillat utan verkligt), fysiskt (kroppsligt och givet),
universellt och nödvändigt. Allt detta som en motsats till begreppet konstruerat (se t ex Carlsson,
2001).

316 Se t ex Sjöqvist (1998).
317 Bourdieu (1999), s 12.
318 A a.



heten.319 Antiessentialister vill upplösa distinktionen mellan det inre (fasta egen-
skaper) och det yttre (det som finns utanför ett objekt eller ting). Detta då det
inte finns några icke-relationella drag hos något X, ingen inre natur eller essens
hos detta X och därmed inga beskrivningar som kan svara mot hur X egentli-
gen är. En beskrivning, genom ett antal språkliga satser, av vad en sten är (ex-
empelvis: hård, grå, skrovlig) kommer inte närmare stenens verkliga natur. Det
leder inte från språket till objektiva fakta eller från skenet till verkligheten.320

Den utgångspunkt som jag här förespråkar, innefattar att begrepp är godtyck-
liga kategoriseringar som är villkorliga, alternativa, tillfälliga, utbytbara och så
vidare. Den står för att mening inte finns hos “sakerna själva”, utan att mening
skapas och konstitueras.321 Specifika kategorier uppstår alltså inte utifrån att
världen redan från början, i någon ontologisk mening, ser ut på ett visst sätt.
Skapandet av kategorier är istället ett socialt konstituerat sätt att konstruera
och begripliggöra världen på. Verkligheten ligger inte prydligt uppdelad i olika
fakta, utan fakta är följderna av hur vi konstruerar världen.322

The world is not ready categorized by God or nature in ways that we are all forced to

accept. It is constituted in one way or another as people talk it, write it and argue it.”323

Fenomen skapas, görs och påverkas alltså av människors socialt konstituerade,
språkliga och konceptuella universum. I förlängningen innebär denna utgångs-
punkt också ett motstånd mot det dualistiska, dikotoma tänkande som präglar
vårt samhälle och som gör uppdelningar som verklighet/sken, natur/kultur,
individ/samhälle, kropp/själ och tanke/materia, självklara.324 Foucault, till ex-
empel, talar inte om kroppen som något fysiologiskt bestämt, utan som något
kulturellt och diskursivt325 konstituerat och historiskt varierande.326

I konstruktioner och meningsskapande av verkligheten hamnar språket i fokus
som det viktigaste symbolsystemet i den sociala världen.327 Ett språk kan aldrig

    



319 Se t ex Shoom (1996) och Kendall & Wickham (1999). Townley (1997) menar att Foucault i
sin forskning pekade på att element som ingår i en familjär omgivning för den skull inte ska ses
som ingåendes i en naturlig ordning. Ett sätt för honom att protestera var att vägra att utgå från
sociologins vedertagna kategorier som att dela in individer i olika grupper, t ex chefer och anställda,
eller att dela upp institutioner i olika organisationer.

320 Jfr Rorty (2003).
321 Termer som brukar användas för att beskriva detta sätt att se på begrepp, är bl a nominalism

(Egidius, 1995) eller konceptuell relativism (Alvesson & Sköldberg, 1994).
322 Se bl a Alvesson & Sköldberg (1994), Thurén (1995), Hall (1997) och Hacking (2000).
323 Potter (1996), s 98.
324 Se t ex Purvis & Hunt (1993), Bourdieu (1999) och Rorty (2003).
325 Begreppen diskurs och diskursiv kommer att presenteras senare, på s 79ff.
326 Fahlgren (1998) och Carlson (2001).
327 Berger & Luckmann (1966).



vara neutralt, då språket är uppbyggt av symboler (termer) som måste fyllas
med betydelse. Språkets termer får sin betydelse genom att skilja sig från andra
termer, men det som skiljer termerna åt är inte statiskt och därmed kan orden
ändra innebörd i olika sammanhang och de går inte att fixera i en enda univer-
sell betydelse.328 Vi är alltså styrda av språkets strukturer och logiker och dess
godtyckliga kategoriseringar.329

No theory can simply ‘describe’ empirical reality in neutral linguistic terms; all

theoretical perspectives are infused by the biases inhering in particular world views.

The search for a standard list of variables is, conseqently, based on a misapprehension,

since differences in perspective between theoretical approaches cannot be resolved

through an appeal to ‘objective’ truth.330

Språket skapar och bidrar till hur vi begripliggör verkligheten. Vi lär oss ett
språk som strukturerar och kategoriserar verkligheten åt oss. Språket är socialt
konstituerat och därför kan kunskap om verkligheten aldrig vara annat än so-
cialt konstituerad. Språk och verklighet kan därför aldrig separeras från varan-
dra utan förutsätter varandra. Språket är en nödvändig grund för vad vi tänker
och vad vi gör. Våra språkliga kategorier fungerar styrande för våra tankar, då
språket ligger steget före oss för alla ”ting” eller ”fenomen” vi ser. Språket är en
social mänsklig praktik som åstadkommer saker. Det kan till exempel namnge,
döma, ifrågasätta, rättfärdiga, övertala, värdera, relatera, konservera och för-
ändra.331 Verkligheten är alltså socialt konstituerad med hjälp av språket.

In the broadest terms, language defines the possibilities of meaningful existence at

the same time as it limits them. Through language we constitute our sense of ourselves

as distinct subjectivities through a myriad of ‘discursive practices’, practices of talk,

text, writing, cognition, argumentation, representation generally.332

Då jag menar att det inte finns några sanningar som kan upptäckas eller av-
speglas, och då kunskap inte kan sägas representera verkligheten, måste i stället
vetenskap skapas och kunskap konstrueras.333 Härmed faller också kor-
respondenskriteriet i forskningen, där sann kunskap motsvarar det som korre-
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328 Winther Jørgensen & Phillips (2000).
329 Se t ex Börjesson (2003).
330 Astley (1997), s 3.
331 Se t ex Potter & Wetherell (1987), Fraser (1992), Potter (1996), Barlebo Wenneberg (2001) och

Carlson (2001).
332 Clegg (1998), s 29.
333 I detta ligger också följande avståndstagande: “… the interpretitive act of recovering meaning is,

in itself, another creation of meaning – and the interpretitive ‘researcher’ is an illusion, a reflection,
of his/her/our own inability to observe/name the world outside of endless language…” (Calás
& Smircich, 1991, s 571).



sponderar med verkligheten eller avspeglar verkligheten på ett rent och bortom
skenet sant sätt.334 Kunskapande uppkommer istället genom en social och his-
torisk konstruktion som förändras över tid. Kunskap om verkligheten skapas i
samtal, diskussioner och andra sociala sammanhang, där det finns spänningar
mellan vad som är sant och falskt och rätt och fel.335 Kunskap är alltså konstru-
erad, situerad och partiell.336 “I kampen mellan föreställningarna innesluter den
föreställning som socialt erkänts som vetenskaplig, det vill säga som sann, en rent
social kraft.” 337 Sanning är enligt Foucault inte någon belöning för att man som
forskare lyckats frigöra sig och blivit en fri själ, utan sanning produceras som
en effekt av makt-kunskap. Varje samhälle har sina egna sanningsregimer (po-
litiskt-moraliska sanningar) som accepteras och praktiseras. Dessa sannings-
regimer (det sunda förnuftet) blir så starka att de ses som naturliga, självklara
och ej ifrågasättbara.338

Kunskap och makt ingår i varandra och kan inte hållas isär.339 “Knowledge is not
detached and independent; as a source of illumination, it is integral to the opera-
tion of power.” 340 Foucault menar att man bör avstå från den forskningstradition
som låter oss tro att det inte kan finnas någon kunskap annat än när alla makt-
relationer är upphävda och att man bör avstå från att tro att villkoret för att
erövra vetande är att avstå makten. Snarare bör man medge att makten produ-
cerar vetande. Makt och kunskap förutsätter varandra.341 Till vardags betraktas
makt oftast som något primitivt, som om det vore en sak, ett attribut eller en
konkret realitet.342 Denna traditionella syn på makt vill påvisa att makt utövas
i en riktning från topp till botten och att den kommer från en speciell källa;
“överheten”, “staten”, “den regerande samhällsklassen” eller dylikt.343 För
Foucault, med flera, fungerar makt inte i en sådan hierarki, den cirkulerar, och
finns således på alla nivåer av social existens. Det finns inget givet maktmonopol
eller maktcentrum utan makt fungerar mer som ett nätverk.344

    



334 Se t ex Rorty (2003). För ytterligare resonemang kring korrespondenskriterium kontra
konstruktion, se kap IV, s 93ff.

335 Se bl a McNay (1992), Burr (1995), Hardy & Clegg (1996), Abbinnett (1998) och Nilsson
(1999).

336 Taylor (2001).
337 Bourdieu (1996), s 60.
338 Foucault (1980).
339 Alvesson & Deetz (1996) och Barlebo Wenneberg (2001).
340 Townley (1997). s 218.
341 Foucault (2001).
342 Daudi (1986).
343 Se t ex Hardy & Clegg (1996) och Hall (2001).
344 Hall (1997).



Mina epistemologiska utgångspunkter innebär vidare inte ett accepterande av
total relativism, där all kunskap och forskning tillmäts samma värde. Visst är
det så att reglerna för forskning är socialt konstituerade och kan diskuteras och
ifrågasättas, men inom en given regeluppsättning kan konkreta vetenskapliga
resultat kritiseras inifrån (utifrån sina vetenskapsteoretiska utgångspunkter) för
att inte leva upp till sina regler eller för att vara inkonsekventa och sakna en
internlogik. Inom en konkret regeluppsättning har inte alla utsagor samma
värde, och det går att bedöma god och mindre god forskning utifrån detta.
Dock finns ingen kommensurabilitet, inga sanningskriterier som går utöver
lokala regeluppsättningar eller paradigm. Kan en konstruktion därmed vara
felaktig? Ja, inom en viss teoretisk och filosofisk ram kan vi avgöra vad som är
“sant” och “falskt”, då sanning handlar om olika konstruktioner av forskning-
ens regeluppsättningar inom olika fraktioner av vetenskapsvärlden.345

Diskursteori

Under 1900-talet har det funnits tre illusioner om att kunna få direkt tillgång
till verkligheten och till “sakerna själva”. Dessa tre illusioner var den analytiska
filosofins “referent”, den fenomenologiska traditionens “fenomen” och
strukturalismens “tecken”. Men illusionen om direkt tillgång till verkligheten
raseras och ger upphov till tankar där diskursivitet blir grundläggande och väsent-
lig. Det händer med den analytiska filosofin i och med Wittgensteins senare
verk, med fenomenologin efter Heidegger, och med strukturalismen efter
poststrukturalisternas kritik.346

Att analysera och förstå verkligheten utifrån tidigare skisserade utgångspunkter
innebär för mig att studera och förstå det naturliggjorda och förgivettagna med
hjälp av diskursteori. Diskurstermen har många olika definitioner där den enk-
laste varianten säger att diskurs är en lingvistisk analys av texter.347 Ofta defi-
nieras också diskurs som en specifik verklighetsbild eller som en reglerad samtals-
ordning.348 De flesta diskursteoretiska angreppssätt följer dock idag Foucaults
uppfattning om att diskurser överbryggar den traditionella distinktionen mel-
lan vad vi säger (språk) och vad vi gör (praktik). Dock råder viss oenighet
angående huruvida diskurser ska ses som ett gemensamt sätt att prata om (handla
kring) ett fenomen, det vill säga som om en diskurs endast kan rymma (och de
facto definieras som) en gemensam verklighetsbild, eller om det inom en dis-
kurs kan sägas pågå en kamp om meningsskapande, där diskursen alltså kan
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345 Benhabib (1992), Winther Jørgensen & Phillips (2000) och Carlson (2001).
346 Butler, Laclau & Zizek (2000).
347 Kendall & Wickham (1999).
348 Se t ex Bergström & Boréus (2000) eller Börjesson (2003).



konstrueras som innehållandes olikheter och skillnader, det vill säga relationer.
Foucault kan hänföras till den första kategorin medan Laclau och Mouffe kan
sägas tillhöra den senare.349 Det är också den senare utgångspunkten som är
giltig i denna avhandling. Sanning är något som skapas diskursivt. Alla så kallat
naturliga objekt ska ses som diskursivt producerade. Verkligheten som något
socialt och relationellt konstituerat kan alltså, utifrån min vetenskapliga för-
förståelse, mer precist sägas vara diskursiv.350

Med dessa utgångspunkter finns ingen position av frihet, objektivitet eller neu-
tralitet bortom det diskursiva. Ingen kan ställa sig utanför diskursiviteten och
se den rena verkligheten, eftersom detta ”rena” inte existerar på något specifikt
sätt eller med någon given mening. Om verkligheten är diskursiv, måste fors-
karen för att kunna bilda kunskap om verkligheten, avgränsa och därmed kon-
struera en viss diskurs som sitt studieobjekt.351 Därmed kan man inte prata om
diskurser som något som finns, som redan avgränsade storheter, som man som
forskare bara ska försöka upptäcka eller fånga upp för att sedan skapa kunskap
om. För att studera och förstå en viss konstruerad diskurs kan forskaren stu-
dera alla diskursiva uttryck, såsom text, prat och handlingar, eller avgränsa sin
studie till något (några) av dem.352 Det är då också möjligt att prata om hur
verkligheten är inom ramen för just den avgränsade och konstruerade diskursen.

Diskurser finns alltså bara i den mån de konstrueras av forskaren, medan
diskursiviteten, med min utgångspunkt, däremot är ett ontologiskt antagande.
Genom en konstruerad diskurs som studieobjekt kommer den diskursiva verk-
ligheten i sin komplexitet att kunna förstås som olika sätt att förstå och begrip-
liggöra världen på. Med diskurser får symboler mening. En diskurs tar sig alltså
uttryck i både gemensamma (naturliggjorda) och skilda (olika) tal, text och
handlingar inom ett konstruerat och avgränsat område, till exempel ledarskap.353

Normer, vardagsföreställningar, vetenskap och debatt, är exempel på sådant
som ger uttryck för och bidrar till att vidmakthålla hur människor ser på och
förstår ledarskap. Diskursen utgörs av gränser för möjliga ledarskapsuttryck,
meningar och betydelser. Då allt, även text och prat, påverkar det som pratas
om, kan “ledarskap” i diskursteorin ses som en aktivitet, ett görande eller en
process, vilket med en mer talande term skulle kunna kallas för ledarskapande.

    



349 Se t ex Bergström & Boréus (2000).
350 Hagermann (1994), Alvesson & Deetz (1996), Hall (1997) och Säljö (1999).
351 Se t ex Fraser (1992).
352 I Laclau & Mouffes diskursteori samt Potter & Wetherells diskurspsykologi ses också alla praktiker

som diskursiva (se t ex Torfing, 1999 och Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
353 Foucault (1993).



Diskursiviteten skapar objekt, världsbilder, medvetande och sociala relationer
och det givna kan endast identifieras inom en viss diskursiv struktur. Förgivet-
tagna och normerande sätt att tänka, tala och resonera, åstadkommer någon-
ting med världen och människor i sin helhet, det vill säga inklusive deras krop-
par.354 Så om verkligheten är diskursiv, finns till exempel (i stort sett alltid)
kvinnor och män, men inte som objektiva och naturgivna entiteter, utan för
att kön tillmäts betydelse.

What the concept tries to capture is that people live and experience within discourse

in the sense that discourses impose frameworks which limit what can be experienced

or the meaning that experience can encompass, and thereby influence what can be

said and done.355

Det är i diskursteorin svårt att prata om människor som individer eller aktörer
(vilket är en av våra förgivettagna kulturella sanningar, som hävdar den huma-
nistiska tanken om den fria, förnuftiga, självmedvetna, tänkande människan,
där det “inre” tankelivet kan skiljas från, eller bortse från, den “yttre” världen)
och i stället används här begreppet subjektspositioner.356 Varje diskurs-
konstruktion innehåller en myriad av subjektspositioner och dessa positioner
bestämmer sedan med vilken auktoritet enskilda människor kan uttala sig, de-
ras identitet samt utrymmet för dessa människors handlingsmöjligheter.357

Diskursens subjektspositioner är ett sätt att förstå gränser mellan vad som är
sant och falskt samt rätt och fel, och gör vissa typer av handlingar relevanta och
andra otänkbara genom att framställa världen på ett sätt och inte på ett annat.
Människors utsagor kan därmed ses som uttryck för positioner inom den
diskursiva verkligheten.

Hur kan man då förstå förändringar som äger rum i godtyckligt avgränsade
(konstruerade) diskurser, när de i forskningen behandlas som autonoma
entiteter? Jag menar att en konstruerad diskurs ska ses som begränsande vad
gäller vad som är möjligt att tänka, säga och göra. De inbördes relationerna
inom diskursen (om, till exempel, ledarskap) kan dock förändras över tid ge-
nom de konflikter, motsägelser och mångtydigheter som i någon grad finns
inom varje diskurskonstruktion.358 Det är ett första och viktigt sätt att försöka
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354 Se t ex Daudi (1986), Benhabib (1992), Fahlgren (1999), Nilsson (1999) och Salih (2002).
355 Purvis & Hunt (1993) s 485.
356 Människan ska alltså inte ses som en autonom individ utan kan bara förstås som subjektspositioner

i en diskursiv struktur. En subjektsposition är relationellt skapad och ger uttryck för tillfälligt
fixerade betydelsemöjligheter.

357 De flesta forskare hänvisar här till Foucault när det gäller “subjektspositioner”. I detta fall t ex
Fahlgren (1992) och Fraser (1995). Detta utvecklas vidare i ett avsnitt som följer nedan: “Diskursiv
identitetsutveckling”, s 82ff.

358 Purvis & Hunt (1993), Hagermann (1994), Butler (1995) och Laclau (1996), m fl.



förstå en diskurs på. Men samtidigt, om nu allt hänger ihop genom relationer
inom en helhet och allt annat är konstruerade avgränsningar, är förklaringar
till förändringar självklart mycket mer komplexa än så. Samtidigheten i en viss
historisk tid, ett viss kulturell kontext, vissa övergripande relationella struktu-
rer och ordningar, utan att kunna säga vad dessa exakt är, påverkar också. Och
på så sätt förändras en diskurs även utifrån, från diskursiviteten som helhet.359

Innehållet i, och vad som tas som “försanthållanden” inom, en specifik diskurs
beror självklart på vilken diskurs forskaren konstruerat som sitt studieobjekt.360

Syftet med diskursteori är att studera hur världen förstås och begripliggörs (och
därmed är) inom olika diskurser.361 Diskursteorin i relation till denna studie
har som funktion att systematiskt konstruera en förståelse av verkligheten ge-
nom en mängd inbördes relaterade utsagor, om hur människor (prefekter) är
och bör vara, samt vad som kan ses som normalt och eftersträvansvärt på olika
positioner inom den akademiska ledarskapsdiskursen. Hur kan det akademiska
ledarskapandet förstås?362

Diskursiv identitetsutveckling363

Inom disciplinen pedagogik är människans tillblivelseprocess, formning och
utveckling i centrum. Vanligtvis används termer som fostran, socialisation, lär-
ande, etcetera, för att beskriva detta. För mig är pedagogik i denna studie, att
fokusera människans formning sett som en diskursiv identitetsutvecklings-
process.

De utgångspunkter som föreskrivs i denna avhandling bryter här med den
traditionella synen på människan som en individ med en fast kärnidentitet
och med stabila och unika personliga egenskaper.364 Foucault, till exempel,
“… nowhere distinguished between the individual as defined by various social,
political and theoretical discourses and the individual ‘as he is in himself ’.” 365

Hur kan man då istället förstå människors och gruppers identiteter? Först
och främst, som tidigare konstaterats, finns inga autentiska identiteter där

    



359 Se t ex Rorty (2003).
360 Men mer om konstruktion av studieobjektet på s 92.
361 Burell (1998) och Winther Jørgensen & Phillips (2000).
362 För en mer precis beskrivning av studiens syfte och frågeställningar, se s 92.
363 Identitetsutveckling ska inte ses som en positiv process på det sätt som termen “utveckling” ofta

tolkas. Den utveckling av identitet som kan studeras behöver inte uppfattas vara en positiv
förändring. En annan, mer neutral, term att använda i sammanhanget är identitetsformning.

364 Se t ex Townley (1997) och Lindgren & Wåhlin (2001).
365 Rider (1998), s 131. Rider kritiserar för övrigt Foucault för just detta synsätt på människan.



individernas handlande kan förklaras med hänvisning till individerna själva,
deras intentioner och rationella val.366 Identiteter är alltid i en process och
kan inte uppfattas som något annat än alltigenom sociala och därmed
diskursiva. Man måste studera de historiskt specifika sociala praktiker ge-
nom vilka kulturella beskrivningar av sociala identiteter produceras och cir-
kulerar. Identiteter enligt givna kategorier som kvinna, man, arbetare eller
tjänsteman finns inte i ontologisk mening, men blir självklara i den diskursiva
förståelsen av den sociala världen. Trots en vägran att acceptera den essentia-
listiska synen på förekomsten av autentiska identiteter, betyder inte det att
jag som forskare förnekar att människor upplever att de har identiteter som
de förklarar som personliga egenskaper.367 Denna utgångspunkt förnekar alltså
inte jaget eller kroppen, utan istället att jaget skulle vara en autonom individ
som är något i sig självt, med en inre natur, utan att sättas i relation till annat
eller andra.368

Identity is never fixed in its expression nor given by nature. No rational, unified

human being, or class or gendered subject is the locus or source of the expression of

identity. Membership in a category as a particular type of subject is the effect of

devices of categorization; thus identity is contingent, provisional ... Identity is always

in process, subject to reproduction or transformation through discursive practices

that secure or refuse particular posited identities. Identities are not absolute but are

always relational: one can only be something in relation to some other thing.369

Inom denna teoretiska ram ses identiteter som diskursiva och relationellt be-
stämda. En identitet är därmed inte fixerad eller statisk, utan i förändring.
Vissa symboliska aspekter av en identitetsuppfattning kan dock bli domine-
rande och till och med livslånga, vilket i hög grad gäller till exempel
könskategoriseringar370 (som kommer att diskuteras nedan). Uttalanden som
människor gör kan inte sägas vara motsägelsefulla eller inkonsekventa (trots att
de utifrån ett vardagsförnuftstänkande ter sig splittrade och inkonsistenta) uti-
från denna syn på identitet.371 Det väsentliga i forskningen behöver inte vara
att sträva efter förstärkning eller upplösning av identiteter, det är bättre att se
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366 I samband med detta upplöses också gränsen mellan en yttre värld utanför individen och en inre
psykologisk. Om resonemang kring psykologiska tillstånd som sociala aktiviteter och inte som
djupare “essenser” bakom orden, se Wittgenstein (1978).

367 För en diskussion kring identitetsskapande processer se t ex Alvesson & Deetz (1996), Kulick
(1996), Lindgren & Wåhlin (2001), Whitehead (2001), Bjuremark (2002) och Salih (2002).

368 Se t ex Rorty (2003).
369 Clegg (1998), s 29. I Jones & Moss (1995) diskuteras också Laclau och Mouffes syn på det

relationella i identitetskonstruktioner.
370 Nilsson (1999).
371 För liknande resonemang se Alvesson & Sköldberg (1994) och Fahlgren (1998).



kategorierna som centrala i dagens samhälle, och därmed blir det intressant att
utforska dessas uppkomst, formering och förändring. Diskursteorin kan här
hjälpa oss att förstå hur identiteter formas och förändras. Identitet kan aldrig
förändras på grund av en individuell och självständig vilja att förändras, då
människors vilja är ett uttryck för en specifik subjektsposition. Däremot för-
ändras identitet socialt och diskursivt.

Vad kan man då säga om termer som “agent” och “aktör” utifrån dessa ut-
gångspunkter?  Aktörsteorier tar sin utgångspunkt i den självständiga och ra-
tionella individen som förmår göra fria val och vara fullt medveten om sina
motiv och därför blir denna syn på människor icke relevant.372 Foucault, till
exempel, dekonstruerar373 människor som aktörer och den enhetliga subjekts-
uppfattning som finns i västvärlden. Människan är i stället en position (tillfäl-
ligt fixerad mening och identitet) i diskursen. Människan skapas relationellt i
diskursen och det enskilda jaget ger, genom språk och andra handlingar, ut-
tryck för kulturen och historien.374 Subjektspositioner inom en specifik diskurs
bestämmer människors prat och handlingar enligt vad olika positioner tillmä-
ter betydelse. På detta sätt bestämmer positionerna skillnaden mellan gott och
ont, självklart och otänkbart, distingerat och vulgärt, etcetera.375 Alltså ger olika
subjektspositioner uttryck för skilda identiteter. Människan är därför en dis-
kursiv artefakt.376

Subjektspositioner, som endast framträder genom ett nätverk av relationer inom
en konstruerad diskurs, får inte sammanblandas med empiriska personer, utan
ska förstås som befolkade av epistemiska eller konstruerade individer - detta då
en subjektsposition alltid är något överindividuellt och alltså en abstraktion.377

Fria och autonoma aktörer och deras bakomliggande motiv kan därför inte
förklara handlingar, då handlingar utanför sammanhang, kontext eller diskurs
inte existerar enligt min utgångspunkt. Det är de “naturligheter” och normer
som diskursen och dess olika positioner ger upphov till som är viktiga fokus
istället.378

    



372 Se t ex Bourdieu (1996).
373 Angående begreppet dekonstruktion, se t ex Derrida (1978) eller Martin (1997).
374 Hall (2001). Både Foucault, Laclau & Mouffe och Althusser ser subjekten som punkter i

diskurserna. I diskurserna finns givet vissa positioner och till dessa knyts vissa förväntningar på
hur man ska uppföra sig, vad man får säga, o s v (se Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

375 För liknande resonemang, se t ex Bourdieu (1995) och Johnsson (2004).
376 Se diskussionen om “människans (d v s sett som den autonoma, rationella individen) död”

enligt postmodernismen eller den filosofiska hermenutiken, i t ex Benhabib (1992) eller Holmgren
& From (2003).

377 Se t ex Benhabib (1992) och Bourdieu (1996).
378 McNay (1992), Bailey (1993) och Fahlgren (1998).



Människor ses inte heller som agenter, enligt en strukturalistisk och helt deter-
ministisk utgångspunkt. Det uppstår en mer dynamisk relation när människan
skapas diskursivt, men också är med och formar avgränsade diskurser.379 Även
Bourdieu menar att “agenterna” är aktiva och handlande, men dock inte att
betrakta som självständiga individer eller aktörer som är fullt medvetna om
sina motiv. Bourdieu är därmed både motståndare mot aktörsteorier och ren-
odlad strukturalism, vilket överensstämmer med min syn på människan.380 I
och med dessa utgångspunkter kan inte informanter, sedda som enskilda, au-
tonoma individer vara analysobjektet (då dessa inte existerar enligt denna prin-
cip). I diskursen fokuseras det som sägs (eller görs) inom diskursens olika subjekt-
positioner, samt de skillnader och spänningar som kan utläsas mellan olika
subjektspositioners identitetsuttryck.

Kön som diskursiv kategori och identitet

Ett särskilt fokus på kön finns i denna studie av framförallt tre anledningar.381

För det första ingick ett könsfokus i mitt forskningsuppdrag från RALF-Vin-
nova. För det andra tillmäts kön betydelse i den tidigare forskning som presen-
terats, och har fått ett stort genomslag under senare år och där kön, eller den
manliga dominansen, på ledande positioner inom akademin lyfts fram som ett
stort problem. För det tredje blir kön intressant eftersom forskning utifrån
ovan beskrivna utgångspunkt vad gäller identitetsskapande visar att individen i
vardagen, i den diskursiva världen, inte blir begriplig förrän hon beskrivs vara
av det ena eller andra könet. I en identitetsformningsprocess begripliggörs och
får människan betydelse genom att hänföras till gruppen kvinnor eller gruppen
män.382 En vardagsföreställning som finns när det gäller kön och vad det inne-
bär att vara “kvinna” respektive “man”, är upplevelsen att könsskillnader har att
göra med kvinnors och mäns skilda väsen, vilka ses som naturgivna och biolo-
giskt härstammande. Kön förklaras då som en essens som är stabil, fixerad,
ahistorisk och naturlig, det vill säga en kategori på ontologisk nivå.383 En del
forskare förespråkar könsessentialism och därmed studier av “sanna egenska-
per“ samt motivation och vilja hos kvinnor och män.384
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379 Torfing (1999).
380 Bourdieu (1995).
381 Men kön kommer bara att framträda som betydelsefullt och blir endast synligt i avhandlingens

studier om kön spelar roll för diskursens strukturering, eller om kön, som symboliskt pratområde,
utmärker diskursen på något sätt.

382 Se t ex Nilsson (1999) eller Carlson (2001).
383 Soper (1994) och Moi (1997).
384 Se övergripande beskrivningar av denna feministiska inriktning i t ex Harding (1987), Thomas

(1990), Calás & Smircich (1996) eller Whitehead (2001). Denna inriktning får idag motstånd
i flera svenska offentliga utredningarna inom området, se t ex Wahl, i SOU 1994:3 och Eduards,
i SOU 1995:110.



När liberalfeminister kritiserar könsblind forskning, vill de lägga till kategorin
kvinnor i forskningen och förordar att forskning görs utifrån kvinnors erfaren-
heter och upplevelser, inte bara de vita medelklassmännens samt att jämställd-
het och lika rättigheter mellan könen ska befrämjas.385 Delar av den feministi-
ska forskningen, till exempel socialistisk, marxistisk och radikalfeministisk forsk-
ning vill kunna använda kategorin “kvinnor” som en enhetlig kategori, där
kvinnors erfarenheter världen över förklaras vara desamma. De termer som då
används är “det kvinnliga perspektivet”, “kvinnors röster” eller “kvinnors stånd-
punkt”. Forskningen går ut på att framföra en gemensam berättelse om ojäm-
likhet eller manlig dominans och kvinnligt förtryck och att bidra till en för-
ändring av denna berättelse.386

Utifrån de teoretiska grundantaganden som förespråkas i denna avhandling
förstås kön i stället som en social och kulturell konstruktion, det vill säga som
diskursivt konstituerat, och jag är därför skeptisk till alla former av universella
förklaringar. Det förgivettagande som har funnits i teorier om en gemensam
kvinnoidentitet ifrågasätts och kvinnosubjektet förstås inte i stabila termer.387

Bourdieu menar att biologiska skillnader och särskilt de som hänvisar till ar-
betsdelning utifrån barnafödande är en av de mest fundamentala kollektiva
illusionerna i vårt samhälle. För honom är uppdelningen av människor utifrån
kön i två åtskilda kategorier helt och hållet en kulturell konstruktion. Liksom
Bourdieu ser de Beauvoir manlig dominans och överordning som ett univer-
sellt existerande socialt fenomen och som sådant lätt att missta som av naturen
givet.388 Den förgivettagna erfarenheten:

… uppfattar den sociala världen och dess godtyckliga uppdelningar, och till att börja

med den socialt konstituerade könsuppdelningen, som något naturligt och självklart,

och innefattar därmed ett helt och fullt erkännande av legitimitet.389

“Kvinna” och “man” är inga universella entiteter, utan måste förstås som ska-
pade av kulturen och således också som effekter av kunskap-makt som får upp-
delningen i två könskategorier att framstå som något naturligt och orubbligt.390

”Kvinna” är en icke-stabil kategori, något obestämbart och rörligt och konstru-
eras diskursivt över tid. Diskurs gör kön!391 Vi människor skapar, reproducerar

    



385 Se t ex Höök (2001).
386 Se t ex Harding (1987), Ferguson (1993) och Stokoe & Smithson (2001). Kapitlet Harding

(ed) (1987) innehåller en utmärkt genomgång av olika feministiska skolor och behandlar bl a
feministisk empiricism, feministisk ståndpunktsteori och postmoderna feministiska teorier.

387 Se t ex Harding (1987), Lindholm (1996), Butler (1997) och Butler (1999).
388 Moi (1991), Scott (1996b) och Bourdieu (1999).
389 Bourdieu (1999), s 21.
390 Sjöqvist (1998) och Billing & Alvesson (2000).
391 Salih (2002).



och konstituerar vad vi uppfattar som typiskt manligt och kvinnligt, och som
Simone de Beauvoir sa: “Man föds inte till kvinna, man blir det.” 392 Det vill säga
kvinnor och män föds inte med de egenskaper som idag anses vara kvinnliga
respektive manliga. Dessa måste läras in!393 Kön och könsrelationer skiljer sig
åt i olika tider och på olika platser. Om jag för drygt ett sekel sedan hade sagt
“jag är kvinna”, hade detta betytt att jag inte hade rösträtt, att jag inte kunde
söka mig till universiteten och att jag inte var myndig när jag gifte mig. Förstå-
elsen utifrån dessa faktiska omständigheter hade då varit att kvinnor inte för-
står sig på politik och att kvinnor inte kan tänka rationellt eller ta ansvar för sin
egen ekonomi. Idag väcker termen “kvinna” inte dessa associationer, men istäl-
let föreställningar om egenskaper som lyhördhet, ömhet, närhet, sentimentali-
tet, intuition och så vidare, medan det i morgon kan vara andra associationer
förknippade med “kvinnligheten”, eller kanske kommer det till och med att vara
så att kategorierna “kvinnligt” och “manligt” är utsuddade och inte existerar alls.394

… de skillnader som empiriskt kan konstateras mellan mäns och kvinnors sätt att

tänka, känna och förhålla sig bildar stereotypa dikotomier som paradoxalt nog både

existerar och inte existerar på samma gång. De existerar såtillvida att de finns som

för givet tagna och institutionaliserade tankeformer som reproduceras, men de finns

inte som essentiellt fritt svävande universella skillnader utan tid och rum.395

Mina utgångspunkter omöjliggör ett ”traditionellt” feministiskt synsätt där
kvinnor som grupp är förtryckta via gruppen mäns maktinnehav. Det finns
inget enhetligt maktcentrum och precis som Foucault poängterar, att då det
inte finns någon universell kategori “kvinna” eller “man” som innehar makt
eller ställs utanför makten, blir begrepp som patriarkat, manligt förtryck och
kvinnor som offer, såsom universella fenomen, inte intressanta i min veten-
skapliga gärning.396 Det blir också svårt för postmoderna feminister att kalla sig
just ”feminister”, då de samtidigt menar att någon universell kategori ”kvin-
nor” inte finns och/eller att den typen av könskategorier bör upplösas.397 ”Power
has no gender,” 398det är olika praktiker i olika historiska skeenden som skapar
vissa kön- eller genussystem, inte kvinnors och mäns väsen.399
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392 Beauvoir (1986), s 162.
393 Björk (1996), Johansson (1998) och Laskar (1998).
394 Björk (1996).
395 Johansson (1997), s 280-281.
396 Därmed inte sagt att det inte kan vara intressant och nödvändigt rent politiskt! Detta kommer

också till uttryck i bl a Fahlgren (1998) och Laskar (1998).
397 Se t ex Benhabib (1992).
398 Komter (1991).
399 Purvis & Hunt (1993).



Utifrån mitt sätt att förstå diskursteorin, och precis som Butler poängterar, är
det omöjligt att skilja mellan natur (biologi) och kultur (idé) och därmed oin-
tressant att särskilja kön (det biologiska könet) från genus (det sociala könet),
eftersom båda är teoretiserade som dynamiska och socialt konstituerade feno-
men.400 Det “naturliga” sambandet mellan kroppars utseende (slida/penis) och
könskategorier är ett resultat av sociala konventioner.401 Det är förgivettagna
sanningar som gör att yttre karaktäristika delar in människor i kategorier. Kön
är därför, på samma sätt som genus, diskursiva uttryck.402 Med denna syn på
kön blir det inte påkallande med den feminism som söker uppvärdera det “kvinn-
liga” (som till exempel den genuskulturella skolbildningen eller feministisk
ståndpunktsteori).403 “… att vara kvinna ska inte vara någonting fint – det ska
vara någonting ointressant.” 404

Kring våra kroppar och deras skillnader har mängder av föreställningar och
betydelser byggts upp.405 Biologisk determinism rättfärdigar ofta vissa typer av
sociala värden. Att hänföras till en kontingent kategori kvinna, svart eller arbe-
tarklass är inte i sig problematiskt, men sexism, rasism och elitism är det, efter-
som de utövar ett förtryck utifrån socialt konstituerade skillnader, som dock i
detta fallet skulle hävdas vara naturgivna.406

Det finns inte någon språkligt oberoende (ontologiskt objektiv) eller given kropp. Varje

kropp är materialiserad och språkligt beroende redan från födseln. Det är inte heller så

att det finns dels en fenomenologisk, erfaren och tolkad kropp, och dels en fysisk kropp,

‘bakom’ tolkningarna, men som inte riktigt låter sig förstås och tolkas, utan den kropp

som förstås och tolkas är den fysiska kroppen. Och det är den fysiska kroppen som

påverkas av tolkningarna. (…) Den kropp som tolkas är alltså inte någon oföränderlig

kropp, utan den materialiserar i enlighet med de principer den antas ha.407

    



400 Carlson (2001) och Stokoe & Smithson (2001).
401 Flera forskare ställer i förlängningen av detta resonemang frågan om varför vi i sådana fall bara

har två kön, när det finns olika studier som tyder på att det skulle vara mer “naturligt” att dela
upp kön i fler kategorier, se t ex Eriksson (2000) och Carlson (2001).

402 Nilsson (1999).
403 Se t ex Harding (1987) och Avotie (1998).
404 Björk (1996), s 14.
405 Fahlgren (1998).
406 Bailey (1993). “Queer” är en forskningsinriktning med olika perspektiv och olika sätt att tolka

samhälle, kultur och identitet. Det gemensamma är dock att alla betraktar den normativa
heterosexualiteten som ett problem. Den är ej naturlig och självklar utan en social konstruktion,
se t ex Kulick (1996).

407 Carlson (2001), s 238. Se även Burell (1996) angående våra föränderliga kroppar. Butler använder
begreppet materialisering för att visa på hur objekt som till exempel våra kroppar formas, och
blir begripliga (får betydelse). Hennes materialiseringsbegrepp går att likställa med mitt sätt att
resonera kring sociala konstruktioner. Carlson (2001) drar också den slutsatsen att begreppet
materialisera egentligen inte tillför något ytterligare.



Kategorier som “kvinna” och “man” är verkliga för människor även om de är
socialt konstituerade. Myter, ritualer och förgivettagna sanningar påverkar ska-
pandet och återskapandet av könsidentitetskategorier och hur dessa uttrycks
och tolkas i olika sammanhang.408 Utifrån utgångspunkterna för denna av-
handling blir dikotomin kvinna/man (genom att i förväg dela upp empirin i
kategorier som kvinnor och män och jämföra dessa som två skilda grupper)
ointressant. Istället fångas kategorin (liksom andra kategorier av bakgrunds-
karaktär) upp om den uppenbarar sig som särskiljande för olika positioner eller
som positionerat prat inom en diskurs. Forskaren fokuserar då istället på vad
informanter orienterar sig mot och vad de tillmäter betydelse i sina diskussioner.409

Analys av diskurser: principiell diskussion och precisering
av teoretiska begrepp

I traditionellt analysförfarande försöker forskaren ofta utplåna sig själv som
undersökande subjekt genom att tillgripa de mest opersonliga och automatiska
procedurer. Då blir valet ofta en induktiv hyperempirism, med ambitionen att
genom opartiskt vetenskapligt arbete öppet, neutralt och oberoende beskriva
sina tolkningar av det man upptäckt och i vetenskapens namn iklä sig ett ob-
jektivt örnperspektiv.410 Det blir överhuvudtaget problematiskt att använda
begreppet metod med mina utgångspunkter om man med det menar “sätt att
finna sann kunskap om verkligheten”, eftersom vi konstituerar vår verklighet
begreppsligt via diskurser och dessas subjektspositioner. Vissa forskare menar
att diskursanalys inte är en metod utan mer en teoretisk ram som får följder för
hur analys möjliggörs.411

Det centrala vid en analys av diskurser är en misstro mot förgivettaganden och
fokus blir på att problematisera hur sociala kategorier skapas, upprätthålls och
reproduceras diskursivt. Diskursers subjektspositioner ger uttryck för skilda,
självklara verklighets- och omvärldsbilder. Analys av diskurser handlar ofta om
att demaskera (denaturalisera) det omedelbara, direkta, naturliga och själv-
klara.412 Forskaren intresserar sig för vad som sägs, skrivs eller görs och inte för
någon generell idé om vad som tolkas vara författarens eller talarens avsikt,
motiv eller rationella bakomliggande skäl. Därmed blir försök att göra tolk-
ningar på djupet och av “det inre” inte intressant, eller ens möjligt.413
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408 Blackmore (1993) och Lindholm (1996).
409 Alvesson & Deetz (1996) och Stokoe & Smithson (2001).
410 Bourdieu (1996).
411 Se t ex Fahlgren (1998) som också hänvisar till forskare som Foucault och Potter/Wetherell.
412 Barlebo Wenneberg (2001).
413 Burell (1996) och Martin (1997). Detta förhållningssätt till analys lyfter Foucault fram i sin

genealogiska metod, se t ex Foucault (1993) och Burell (1996).



Det empiriska materialets utsagor kan inte behandlas som sanna data. Frågor
angående huruvida informanterna i studien verkligen berättar sådant de per-
sonligen varit med om, om de talar sanning eller överdriver, etcetera, är inte
relevanta. Forskaren ska inte bedöma eller försöka tolka om ett skeende är sant
eller falskt, utan istället analysera diskursens struktur och logik utifrån att
informanterna berättar på de sätt de gör.414 Forskarens uppgift är alltså inte att
döma,… ”claims about what is right and what is wrong have no place here …”415

Eftersom verkligheten är diskursiv, det vill säga att det inte finns någon verk-
lighet att nå utanför diskurser, blir inriktningen istället att fokusera vad som
faktiskt har sagts och skrivits (gjorts) och på vilket sätt, inom en avgränsad
diskurs, för att undersöka mönster i utsagorna, samt olika konsekvenser av
diskursers logiker och spänningar. Olika subjektspositioner konstituerar olika
diskursiva identiteter och föreställningar om världen. Genom ett vetenskapligt
konstruktionsarbete, som i förlängningen ger upphov till dekonstruktion eller
denaturalisering av vardagsförnuftets konstruktioner, öppnar man upp för en
diskussion om relationer och spänningar mellan olika subjektspositioner.416

Genom detta förfarande kan man visa på att en viss förgivettagen världsbild är
kontingent och denaturalisera de strukturer som ses som naturliga och objek-
tiva i vår omvärld.

Så kallad diskursanalys bedrivs i många olika discipliner och sammanhang och
med mycket olika teoretiska utgångspunkter. Det finns inte en vedertagen
diskursanalysmetod.417 Därför blir det viktigt att precisera varje enskilt diskurs-
analytiskt projekt. För mig blir, i analys av diskurser, både konsistens, det vill
säga regelbundenheter och mönster, och inkonsistens, det vill säga variation
och spänningar, intressant att belysa.418 Då jag utgår från en antisubstantialistisk
metodologi vid analys av diskurser, där begrepp ses som provisoriska symboler
(termer), blir det viktigt för mig att precisera centrala begrepp inom forsk-
ningen. Genom en reflekterad och explicitgjord förförståelse (utgångspunkt)
och begreppsbestämningar som är koherenta med den utgångspunkt som det
vetenskapliga arbetet vilar på, ökar möjligheten för en relevant och intressant
analys av diskurser. Nedan följer därför viktiga begreppsdefinitioner för det
fortsatta avhandlingsarbetet.419

    



414 Nilsson (1999).
415 Kendall & Wickham (1999), s 30.
416 Derrida (1978) och Nilsson (1999).
417 Se t ex Börjesson (2003).
418 Detta framkommer också som en av styrkorna med diskursanalys hos Alvesson och Sköldberg

(1994).
419 Begreppen tydliggörs och konkretiseras ytterligare utifrån avhandlingens studieobjekt och

empirianknutna objekt i kapitel IV, s 106-107.



Verkligheten är diskursiv och enskilda diskurser uppstår endast då en specifik
diskurs avgränsas och konstrueras som studieobjekt. Diskurser finns alltså inte
som på förhand givna storheter, som forskaren kan upptäcka i empirin, eller ta
förgivet. En konstruerad diskurs ska här ses som en avgränsning av den diskursiva
verkligheten som kan förstås som bestående av relationer uttryckta genom för-
givettagna, generella och naturaliserade samt specifika och särskiljande sätt att
ge uttryck för en viss (av studieobjektet bestämd) aspekt av den diskursiva värl-
den, genom prat, text och/eller handlingar. En diskursstruktur kan sägas vara
uppbyggd av diskursens episteme (subepisteme)420 och subjektspositioner, ge-
nom noder (betydelsetillmätta symboler). En relationell analys av diskurs-
strukturen beskriver sedan diskursens logik och spänningar samt dess olika
identitetsuttryck (se nedan). Att studera diskursiv identitet kräver alltså först
en avgränsad och konstruerad diskurs att utgå ifrån och en relationell analys av
diskursens uttryck.

Noder är de symboler i form av prat, text eller handlingar, som tillmäts bety-
delse inom en specifik och avgränsad diskurs. Nod är alltså ett begrepp som
används för att beskriva specifika, empirinära symboler (till exempel prat-
områden) som ger uttryck för diskursens struktur genom att ha sin huvudsak-
liga tyngdpunkt i endera diskursens episteme, subepisteme eller på någon (några)
subjektsposition(er).421

Diskursens episteme422 definieras här som det som tar sig uttryck i självklara,
förgivettagna, naturliga och gemensamma sätt att prata om diskursens teman
och kan jämföras med Bourdieus begrepp doxa.423 Episteme konstrueras alltså
som de uttryck som håller ihop och gör en diskurs gemensam. Subjekts-
positionerna424 är här de skilda och sinsemellan konfliktfyllda sätt som en speci-
fik och avgränsad diskurs tar sig uttryck i. Vad ses som sant, normalt, naturligt
och som sunt förnuft på specifika subjektspositioner och som skiljer sig från
andra positioner? Utifrån detta kan diskursens episteme och dess olika subjekts-
positioner ses som formandes människans identitet och därmed hennes upp-
fattning om verkligheten. Episteme är det som ger uttryck för likheterna mel-
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420 På en principiell nivå är begreppet subepisteme inte särskilt intressant, men är ett begrepp som
underlättar beskrivningen av diskurskonstruktioner, senare. Hur subepisteme skiljer sig från
episteme och subjektspositioner, visas i kap IV, s 107.

421 Laclau & Mouffe använder t ex termen “nodalpunkter” för att beskriva vad som utmärker en
diskurs. Se bl a Winther Jørgensen & Phillips (2000).

422 Till exempel använde Aristoteles termen episteme för att beskriva generell, säker, sann och
universell kunskap (se Saugstad, 2002). Foucault använde termen episteme som en sanningsregim
i en särskild tid och kultur (se Hall, 2001) och Börjesson (2003) förklarar episteme som en
världsbild som är tids- och rumsberoende.

423 Se t ex Bourdieu (2000).
424 Se t ex Foucault (1993), Winther Jørgensen & Phillips (2000) eller Börjesson (2003).



lan identitetsuttryck i en diskurs, medan olika subjektspositionsnoder känne-
tecknar det särskiljande i identitetsuttrycken. Identitet konstitueras alltså
relationellt som det som kan sägas motsvara varje subjektspositions uttryck.
Människans formning och förändring sker genom identitetsutvecklingsprocesser
som tar hänsyn till diskursiva subjektspositionsförändringar över tid.425

Diskursens logik och spänningar kan beskrivas och förstås utifrån en analys av de
relationella uttryck som diskursen tar sig. Genom att fokusera vad som tillmäts
betydelse på en viss subjektsposition i relation till övriga positioner, kan diskurs-
ens logik diskuteras baserat på de spänningar och olikheter som finns inom dis-
kursen.426 Genom att väga diskursens episteme mot diskursens subepisteme och
subjektspositioner framträder andra aspekter av en specifik diskurs logik. Hur
diskursens logik och spänningar förändras över tid och vilka subjektspositioner
och identiteter som informanter ger uttryck för vid olika tidpunkter är ett sätt att
förstå identitetsutvecklingsprocesser.

Avhandlingens studieobjekt, syfte och problemställningar

För kunskapande i denna avhandling krävs nu ett konstruerat studieobjekt som
knyter an till min vetenskapsfilosofiska utgångspunkt om verkligheten som dis-
kursiv samt till människans identitetsformning och -utveckling, som ligger i pe-
dagogikens intresse. På en övergripande nivå ligger därför kunskapsintresset kring
Diskursiv identitet. Då mitt empiriska intressefokus i avhandlingen handlar om
ledarskapande inom akademin, eller mer precist prefektskapande, kommer kon-
struktionen också att avgränsas till denna specifika aspekt av den diskursiva verk-
ligheten, det vill säga konstrueras som diskursen om ledarskap i akademin (eller
den akademiska ledarskapsdiskursen). Studieobjektet konstrueras därför som
Identitetsutveckling inom den akademiska ledarskapsdiskursen.

Syftet med de empiriska studierna är att skapa kunskap om ledarskapande, sett
som identitetsutveckling inom den akademiska ledarskapsdiskursen. Specifika
problemformuleringar som stöd för detta kunskapande är:

- Att beskriva ett sätt att förstå den akademiska ledarskapsdiskursens logik
och spänningar, genom dess episteme och subjektspositioner, vid olika tid-
punkter och uttryckt genom prefekter själva och genom personal. (delstudie
I & II)

- Att studera vilka ledarskapsidentiteter den akademiska ledarskapsdiskursen
ger uttryck för vid olika tidpunkter. (delstudie I)

- Att, genom en kontrastering av diskursens uttryck över tid, beskriva ett sätt
att förstå olika processer för utveckling av ledarskapsidentitet. (delstudie I)

    



425 Se tidigare resonemang angående diskursiv identitetsutveckling, s 82ff.
426 För en diskussion om spänningar, konfliktrelationer eller antagonism inom en diskurs, se t ex

Purvis & Hunt (1993), Torfing (1999)och Winther Jørgensen & Phillips (2000).
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I detta kapitel presenteras de metodologiska aspekterna, samt konkreta empi-
riska avgränsningar och tillvägagångssätt. Studieobjektet är konstruerat som
Identitetsutveckling inom den akademiska ledarskapsdiskursen. Utifrån mina ut-
gångspunkter om att verkligheten är diskursiv och tar konkret form relationellt
följer vissa överväganden om hur det ter sig rimligt att hantera empiri för att
belysa detta studieobjekt. Kapitlet är strukturerat utifrån att jag först ger en syn
på kvalitetskriterier vid kunskapande utifrån mina utgångspunkter. Sedan kon-
struerar och beskriver jag de empirianknutna objekten för två delstudier (I och
II), dess informanter och intervjuer. Detta följs av en beskrivning av bearbet-
ning och analys av de empirianknutna objekten och kapitlet avslutas med vissa
etiska resonemang kring avhandlingens studier.

Syn på kvalitetskriterier vid kunskapande

All vetenskaplig kunskap är konstruerad, då det inte finns något som skulle
kunna kallas objektiv, ren eller neutral kunskap. Utifrån olika teoretiska och
metodologiska utgångspunkter blir det därför viktigt att trovärdiggöra sina forsk-
ningsresultat och att göra detta på ett sätt som överensstämmer med den aktu-
ella utgångspunkten. Nedan följer några kvalitetskriterier jag anser vara viktiga
för kunskapande utifrån min vetenskapliga förförståelse. Men först presenteras
en reaktion mot realismens sökande efter korrespondens med, och avspeglande
av, verkligheten. Därefter följer koherenskriteriet, strävan efter genomskinlig-
het och till sist den reflexiva hållningen.

Enligt de teoretiska utgångspunkterna för denna avhandling kan kunskap om
verkligheten inte upptäckas eller avspeglas, som vissa forskningsinriktningar
menar. Allt seende är perspektivistiskt och alla fakta är teoriladdade.427 Att för-
söka kliva ur våra traditioner är som att försöka krypa ur vårt eget skinn.428
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427 Se t ex Alvesson & Sköldberg (1994).
428 Schwandt (2000).



Forskningstraditioner som hävdar att det finns en verklighet bestående av sub-
stanser (essenser) som går att upptäcka eller fånga genom god empirisk forsk-
ning menar att korrespondenskriteriet är ett viktigt kvalitetskriterium, eller
som de skulle säga; validitetskriterium. Validitet handlar då om att lyckas fånga
verkligheten sådan som den är, ge korrekta beskrivningar, få informanters god-
kännande att tolkningar är riktiga och rimliga eller att triangulera genom att
använda olika metoder och/eller låta flera forskare tolka samma direkta och
rena empiri.429

Inom ramen för olika realistiska epistemologier blir också reliabilitet, det vill
säga att de forskningsinstrument och metoder som används är säkra och upp-
repbara, viktiga kvalitetsaspekter.430 Vetenskapsoptimister, som ofta finns inom
dessa realistiska forskningstraditioner, menar att vi med forskningens hjälp
kommer fram till allt mer sanna beskrivningar av problems egentliga natur och
omfång med tiden. Vetenskapen leder alltså fram till allt säkrare kunskap om
människan och världen. Det finns hemligheter i naturen eller kulturen, som
bara väntar på att bli upptäckta av forskarsamhället.431

Om korrespondenskriteriet, absolut kunskap, orsak-verkan-kedjor och upp-
täckande av substanser, faller som grund för god kunskap, vad kan då forsk-
ningens kvalitet istället luta sig mot?

… then I see no more reason to think that abandoning a belief in correspondence

will make one a less honest scholar than to think that abandoning a belief in God

will make one a less honest witness.432

Det som framträder som det viktigaste kvalitetskriteriet i forskning utifrån
relationistiska och antisubstantialistiska utgångspunkter blir att arbeta med varje
forskningsprojekt på ett systematiskt och internlogiskt, det vill säga koherent,
sätt i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna.433 Genom att lägga vikt
vid koherenskriteriet kan också den totala relativismen motas genom att god
och mindre god forskning kan bedömas utifrån en given utgångspunkts
metodologiska konsekvenser.434 Konkreta vetenskapliga resultat kan därmed
kritiseras utifrån studiens internlogik, om den är inkonsekvent och inte lever
upp till sina regler. Ett koherent sätt att skapa kunskap behöver inte dela upp

    



429 Se t ex Patton (1987) och Kvale (1997).
430 Taylor (2001).
431 Se t ex Börjesson (2003).
432 Rorty (1996), s 26.
433 I vilken mån jag i denna avhandling lyckas uppnå de kvalitetskriterier som presenteras här

kommer att diskuteras i kap VII.
434 Se t ex Bergström & Boréus (2000), Winther Jørgensen & Phillips (2000) och Taylor (2001).



vetenskapliga studier i kvantitativ kontra kvalitativ forskning. Istället kan olika
typer av metodtekniker vara relevanta inom ramen för ett koherent forsknings-
projekt och det som brukar kallas kvantitativ och kvalitativ metod kan stötta
varandra.435 Inom ramen för denna avhandling har jag försökt att följa ut-
gångspunkten om den diskursiva verkligheten, genom diskursteorin och vi-
dare till analys av diskurser, på ett så internlogiskt sätt som möjligt. Dock inte
sagt att det inte skulle kunna göras bättre. Jag har också använt mig av både så
kallade kvalitativa som kvantitativa metoder för att uppnå syftet med de stu-
dier som strax ska presenteras.436

För att kunna bedöma koherenskriteriet i en vetenskaplig studie krävs en an-
nan kvalitetsaspekt, som av vissa forskare brukar omnämnas som genom-
skinligheten.437 Det handlar om att som forskare på ett så öppet och tydligt sätt
som möjligt presentera sin förförståelse, genom de utgångspunkter som varit
styrande för forskningen. Men också att i den text som läsaren får ta del av, vara
öppen och tydlig hela vägen, det vill säga genom att också beskriva tillväga-
gångssätt för studien och hur analysen gått till, samt genom att inte vara rädd
för att också öppet redovisa mer kritiska aspekter av forskningsprojektet. Denna
öppenhet och genomskinlighet underlättar för läsaren att återigen bedöma studi-
ens trovärdighet och kvalitet. För min egen del har genomskinligheten varit en
ledstjärna som inte alltid är lätt att nå upp till, då den text som kommer fram
på ett papper inte har förmågan att få fram den avsedda meningen och då
språket inte är exakt och kan förstås på lite olika sätt. Jag försöker dock att
tydliggöra mina utgångspunkter, mitt tillvägagångssätt och mina analysformer,
samt kommer att framföra egen kritik mot de studier som presenteras i denna
avhandling (se kapitel VII).

Reflexivitet är ytterligare ett kvalitetskriterium som hänger samman med
genomskinligheten och som krävs för att “trovärdiggöra” forskningsresultaten
när man använder en diskursteoretisk utgångspunkt. Reflexivitetsförfarandet
handlar om att uppmärksamma implicita vardagsförnuftsmässiga förgivettag-
anden under hela forskningsprocessen och ersätta dem med vetenskaplig för-
förståelse. Forskaren måste vara medveten om att det är svårt att vara värde-
ringsfri och det är därmed viktigt att problematisera sin egen kunskaps-
produktion och försöka analysera, reflektera över och explicitgöra sin egen ve-
tenskapliga förförståelse och analysera de egna analyserna.438 Denna form av
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435Uppdelningen i kvantitativ och kvalitativ forskning är egentligen inte alls adekvat, då det
egentligen bara är den empiriska nivån i forskningen som kan delas upp i kvantiteter (siffror/
storheter) och kvaliteter (beskrivningar med ord), se t ex Åsberg (2001).

436Se vidare resonemangen på s 102 och framåt.
437Se t ex Höök (2001).
438Nilsson (1999) och Barlebo Wenneberg (2001).



reflexivitet handlar om att försöka undvika empirism, narcissism och språklig
reduktionism genom att till exempel tillåta överraskningsmöjligheter utifrån
det relationella utfallet i den induktiva empirifasen, samt att använda sig av
självreflektion, självkritik och språklig reflektion.439 Produkten från forskning
är med denna utgångspunkt alltid en teoretiskt genererad förståelse och inte
objektiva data eller sanningar.440

A scientific practice that fails to question itself does not, properly speaking, know

what it does. Embedded in, or taken by, the object that it takes as its object, it reveals

something of the object, but something which is not really objectivized since it consists

of the very principles of apprehension of the object.441

Empirianknutna objekt

För att belysa studieobjektet med forskningen, behöver ett eller flera empirian-
knutna objekt konstrueras som kan sägas motsvara, exemplifiera och skapa
förståelse för studieobjektet. Denna form av empirisk avgränsning är alltid
nödvändig att göra på grund av den praktiska omöjligheten att studera annat
än avgränsade enheter av verkligheten. Det empirianknutna objektet konstru-
eras som ett autonomt objekt och begränsas till de informanter som ger uttryck
för det. Bourdieu beskriver detta som att:

Hela mitt vetenskapliga projekt hämtar i själva verket sin näring ur övertygelsen att

man bara kan förstå den sociala världens innersta logik om man fördjupar sig i en

empirisk verklighets historiskt placerade och tidsbestämda särart, men i syfte att

konstruera denna verklighet som ett ‘särfall av det möjliga’ …442

För att belysa avhandlingens studieobjekt Identitetsutveckling inom den akade-
miska ledarskapsdiskursen, har fyra empirianknutna objekt konstruerats, tre inom
ramen för delstudie I och ett inom ramen för delstudie II. De empirianknutna
objekten är valda avgränsningar som alla bidrar till att bilda kunskap om den
akademiska ledarskapsdiskursen. Nedan följer en beskrivning av urvalet av
informanter samt de intervjuer som bildar de empirianknutna objekten i de
två delstudierna.

    



439 Alvesson & Sköldberg (1994).
440 Astley (1997).
441 Bourdieu & Waquant (1992), s 236.
442 Bourdieu (1995), s 12.



Delstudie I: Prefektuttryck

Delstudie I genomfördes under åren 1995-1999 vid Umeå universitet. Alla
personer vid universitetet som sommaren 1995 utsågs till prefekter och som
tidigare aldrig axlat ett prefektskap, fick förfrågan om att delta i detta forsk-
ningsprojekt. De prefekter som blev ”omvalda” eller som tidigare, även om det
var för 10 år sedan, suttit någon mandatperiod som prefekt föll bort ur urvalet,
då det viktiga var att få tag på novisa akademiska ledare. Vid denna tidpunkt
fanns vid universitetet cirka 100 institutioner och endast vid 16 av dessa tillsat-
tes novisa prefekter. Av de 16 personerna som fick frågan om att delta i forsk-
ningsprojektet som skulle motsvara en hel mandatperiod (3-3,5 år), svarade
alla ja. Alla blev också informerade om att de när som helst kunde avbryta sin
medverkan. En av dessa prefekter försvann efter en kort tid till annan verksam-
het utanför universitetet, men övriga 15 personer deltog fullt ut i forsknings-
projektet och är informanter i delstudie I.

Av de 15 prefekterna i studien är nio män och sex kvinnor. Åtta tillhör de
samhällsvetenskapliga, humanistiska och lärarutbildningsinriktade fakulteterna
och sju tillhör teknisk/naturvetenskaplig eller medicinsk-odontologisk fakul-
tet. Tio av prefekterna är lektorer eller docenter medan fem (alla män) är, eller
blir under forskningsprojektets gång, professorer. Sju av prefekterna har under
sin tid inom akademin haft forskning som sin huvudsysselsättning, fyra har
haft undervisning och tre har haft lika mycket undervisning som forskning.
Fyra vet inte vilken omfattning i tid de har till prefektsysslorna, fyra har mellan
5 och 20 procent, två har mellan en fjärdedel och en tredjedel av sin tid, fyra
har ungefär halvtid och en har mer än halvtid för prefektskapet. Två prefekter
har inga tidigare administrativa erfarenheter inom akademin före tillträdet,
fem har endera varit studierektorer, ställföreträdande prefekter eller haft nämnd-
eller styrelseuppdrag och sju personer har både varit studierektorer och/eller
ställföreträdande prefekter samt suttit med i nämnder och styrelser utanför
institutionen. Elva av institutionerna som prefekterna kommer från är gamla
och fyra är nya eller under ombildande när studien tar sin start.443 Tre av insti-
tutionerna har som sin huvudverksamhet forskning, två har en stor tyngd-
punkt i undervisning och resterande tio har både undervisning och forskning
som huvudverksamheter.444
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443 Många institutioner blev dock senare, i slutet av undersökningsperioden, delaktiga i
institutionsombildningar i och med den storinstitutionsreform som genomfördes för delar av
universitetet.

444 Dessa uppgifter har framkommit genom intervjuerna samt via en “akademisk livslinje” som alla
prefekter i studien fick fylla i. Att inte alla bakgrundsuppgifter specificeras för var och en av de
15 prefekterna i studien beror på att deras anonymitet då inte blir garanterad. Även ett antal
andra så kallade bakgrundfaktorer finns för de deltagande prefekterna, men anges inte här då de
inte i något skede har spelat någon roll för resultaten av den analys av empirianknutna
diskurskonstruktioner som följer framgent i kap V och VI.



De 15 informanterna blev mellan åren 1995-1999 intervjuade sju gånger var-
dera, för att följa deras resonemang kring att vara ledare i akademin med ett
brett och öppet intervjufokus. I delstudie I ligger fem av de sju intervjuerna till
grund för de tre empirianknutna objekten, som nedan preciseras. Att två av
intervjuomgångarna samt de självvärderingsformulär som prefekterna fyllt i
inför dessa inte har medtagits i denna studie, beror på tids- och omfattnings-
skäl. Alla intervjuer (totalt 105 stycken, varav 75 ligger till grund för delstudie
I) genomfördes av mig på respektive informants tjänsterum, varade mellan 30
minuter och drygt två timmar (i snitt drygt en timme) samt bandades med
bandspelare för att senare skrivas ut ordagrant (med hjälp av andra). Min roll
vid intervjuerna var att vara lyssnande och uppmuntrande och att inte styra och
lägga ord i munnen på informanterna. I de fall där detta ändå skett, har jag
bortsett från de aspekter som inte framförts av dem själva i de senare analyserna.

De intervjuer som legat till grund för delstudie I är av tre typer. Dessa tre
intervjuformer utgör varsin blickpunkt för diskursen om ledarskap i akademin,
det vill säga tre empirianknutna objekt. Först genomfördes under augusti och
september 1995, när prefekterna precis tillträtt sina tjänster, en ”uppstarts-
intervju”. Denna intervju hade som några intervjuteman: varför de blivit
prefekter, vad de såg som positivt med ett prefektskap respektive som mer ne-
gativt och problematiskt, vad ett prefektskap handlar om, vilka ambitioner de
hade med prefektskapet samt behov av stöd.445 Denna intervjuomgång med de
15 informanterna utgör det första empirianknutna objektet i delstudie I och
handlar om ”Diskursen om ledarskap i akademin, uttryckt genom novisa
prefekter, 1995”. Som kortnamn används här Novisdiskursen.

Som nästa empirianknutna objekt följer ”Kritiska händelser inom den akade-
miska ledarskapsdiskursen, uttryckt genom prefekter 1995-1998.” Kortnamnet
för denna konstruktion är här Problemdiskursen. Denna konstruktion baserar
sig på delar av tre intervjuomgångar vardera med de 15 prefekterna mellan
åren 1995-1998 (ca en intervju per år).446 De frågor som här var aktuella hand-
lade om vilka kritiska händelser informanterna upplevt i sitt ledarskap under
ungefär det senaste året (från det vi träffades senast). Prefekterna fick här be-
skriva innehållet i dessa kritiska händelser, hur de hanterat dem samt reflektio-
ner kring hur de skulle ha velat hantera dem, samt behov av stöd för att hantera
problemen bättre framgent.

Det sista empirianknutna objektet är konstruerat utifrån den sista intervjun
med de 15 prefekterna, i slutet på 1998 eller början av 1999, då deras mandat-

    



445 Se bilaga 1. OBS! Frågor inom parentes är inte använda som underlag för skapande av noder.
446 Se bilaga 2. OBS! Frågor inom parentes är inte använda som underlag för skapande av noder.



perioder var över och de visste om de skulle fortsätta som prefekter ytterligare
ett tag eller inte. Denna ”bokslutsintervju”, den sjunde och sista, handlade om
att blicka tillbaka på hela prefektperioden och bland annat uttala sig om varför
man fortsätter respektive slutar som prefekt, glädjeämnen, problem, åstadkom-
manden, lärdomar, råd till andra prefekter och behov av stöd.447 Denna kon-
struktion är ”Diskursen om ledarskap i akademin, uttryckt genom erfarna
prefekter, 1999”. Som kortnamn för denna empirianknutna konstruktion an-
vänds här Erfarendiskursen.

Diskursens logik och spänningar vid dessa tre tidpunkter och diskurskon-
struktioner, samt de identitetsuttryck som de ger uttryck för, kan beskrivas för
var och en av de tre objekten, men för att uttala sig om studieobjektet, som
handlar om identitetsutveckling inom den akademiska ledarskapsdiskursen,
måste de tre empirianknutna objekten kontrasteras mot varandra och analyse-
ras mot sitt tidsförlopp, mellan 1995-1999. Hur bearbetning och analys av de
tre empirianknutna objekten gått till, presenteras nedan, efter en beskrivning
av delstudie II’s empirianknutna objekt.

Delstudie II: Personaluttryck

Delstudie II genomfördes under hösten 2002, vid fyra fallinstitutioner, två vid
Uppsala universitet och två vid Högskolan i Kalmar. För att belysa ”Diskursen
om ledarskap i akademin” från personalhåll, istället för från prefekter själva,
genomfördes denna delstudie II. För en bred ingång bestämdes också att inter-
vjua personal från andra lärosäten än Umeå universitet. Uppsala universitet,
som ett mellansvenskt anrikt universitet, och Kalmar högskola, som en mindre
sydsvensk högskola, fick stå för denna bredare ingång.448 Totalt genomfördes
vid dessa två lärosäten 37 intervjuer, varav 33 har använts i analysen. De fyra
intervjuade prefekterna ingår inte i ledarskapsdiskursen, uttryckt genom per-
sonal. Till min hjälp för att genomföra dessa intervjuer hade jag Thomas Sand-
stedt, ledningsutvecklare vid Växjö universitet. Vi genomförde hälften av in-
tervjuerna vardera, det vill säga vid två institutioner vardera.449

För att få tag på institutioner som var villiga att ställa upp för denna studie,
vände vi oss till personer, inom respektive lärosätes centrala administrativa en-
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447 Se bilaga 3. OBS! Frågor inom parentes är inte använda som underlag för skapande av noder.
448 Studien hade dock principiellt lika gärna kunnat genomföras vid andra lärosäten än just dessa,

eller begränsats till Umeå universitet, utan att kvaliteten på studien hade behövt försämras.
449 För att kunna dela intervjugenomförandet med någon annan person krävdes en noggrann

genomgång av och diskussion om intervjuernas genomförande, vikten av att låta frågorna vara
öppna och att inte styra in informanternas resonemang på specifika områden och lägga ord i
munnen på dem. Uppdelningen av intervjugenomförandet fungerade bra, utifrån detta.



heter, med överblick och bad om tips på institutioner att kontakta. Det skulle
vara ”vanliga” institutioner, en inom det tekniskt/naturvetenskapliga eller medi-
cinska fakultetsområdet och en inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga
eller filosofiska fakultetsområdet.450 Vi kontaktade prefekterna vid de institu-
tioner vi fått tips om och det var inte svårt att få dessa institutioner att ställa
upp på att ingå i denna studie, där fokus låg på att olika personalkategorier
skulle ge sin syn på akademiskt ledarskap. Informanterna vid de fyra institutio-
nerna styrdes på så sätt att vi preciserade hur många universitets- eller högs-
koleanställda vi ville intervjua och vilka personalkategorier som skulle finnas
representerade, vilket också följde den bredare ingången på delstudie II. Vid de
fyra institutionerna intervjuades personer, som självmant ställde upp genom
att skriva upp sig på en lista med intervjutider, enligt följande: en professor, två
lektorer, två adjunkter, en doktorand och två tekniskt/administrativ (TA-) per-
sonal, vilket blev åtta personer per institution. Vid en av institutionerna inter-
vjuades också en avdelningsföreståndare, vilket gav slutsumman 33 informanter.
Den bredare ingången till delstudie II gjorde att urvalet av informanter styrdes
för att få en spridning över olika personalkategorier. Att denna form av urval
kommer att visa sig ha betydelse för diskursens logik och spänningar, är dock
inte alls säkert.

De bakgrundsfaktorer som finns att tillgå för denna delstudie II, om och då de
verkar strukturerande för diskursens uttryck, är: lärosätesform (universitet eller
högskola), fakultetsområde (tek/nat-med eller hum-sam-fil), personalkategori
(professor, lektor, adjunkt, doktorand eller TA-personal) och kön (kvinna eller
man). En jämn fördelning av informanterna fanns med avseende på de styrda
bakgrundsfaktorerna. Den enda faktor vi inte styrde var kön. Fördelningen
blev sådan att vid Kalmar högskola var nio informanter kvinnor och sju var
män. Vid Uppsala universitet var nio informanter kvinnor och åtta var män.
Totalt deltog alltså 18 kvinnor och 15 män i denna delstudie. De frågor som
ställdes till personalen, i intervjuerna, handlade bland annat om vad som ut-
märker akademiskt ledarskap, vad som är ett gott ledarskap på institutions-
nivå, vilka problem som finns i ledarskapet, behov av stöd för prefekter och
vilka det är som blir ledare i akademin.451 Här är alltså det empirianknutna
objektet ”Diskursen om ledarskap i akademin, uttryckt genom personal, 2002”,
kort och gott Personaldiskursen. Personaldiskursen ställs sedan mot de prefekt-
uttryckta empirianknutna diskurskonstruktionerna för en kontrastering angå-
ende starka symboler i diskursen samt skillnader i hur diskursens logik och
spänningar tar sig uttryck.452

    



450 Förkortas fortsättningsvis som tek/nat-med fakulteter respektive hum-sam-fil fakulteter.
451 Se bilaga 4. OBS! Frågor inom parentes är inte använda som underlag för skapande av noder.
452 Se resonemang under “Bearbetning och analys av de empirianknutna objekten”, s 101ff.



Intervjuer som metod vid analys av diskurser

Vad är det forskaren kan komma åt med hjälp av intervjuer och på vilket sätt kan
de användas för en analys av diskurser? Som jag tidigare sagt under kapitel III, är
forskaren vid intervjuer inte intresserad av att tolka vad som kan vara författarens
eller talarens avsikt, motiv eller rationella bakomliggande skäl med det sagda.
Försök att göra tolkningar på djupet och av “det inre” faller inte inom ramen för
analys av diskurser. Det finns ingen rak väg, via intervjuer, in i intervjupersoners
själ eller till deras tänkande och känslor.453 Detta då den autonoma och själv-
reflekterande individen inte tas för given, utan istället ifrågasätts, och diskursen
med dess subjektspositioner hamnar i blickfånget istället för enstaka individer.

Analysen lyfts från en individnivå till en diskursiv nivå då informanters utsagor
säger något om subjektspositionerna, symboler som där tillmäts betydelse och
de identiteter som kommer till uttryck. Jag har inte strävat efter att genom
öppna eller djupa intervjuer komma åt individernas inre och sanna jag, bortom
de berättelseschabloner, kategorier och försanthållanden som diskursiviteten
för med sig, då detta inte är möjlligt utifrån min syn på intervjuer.454 Individer
har inga autonoma, entydiga och bestämda uppfattningar, attityder och före-
ställningar som kan komma till uttryck genom utsagor, i till exempel inter-
vjuer.455 Det empiriska materialets utsagor kan inte behandlas som sanna data.
Forskaren kan inte heller bedöma eller försöka tolka om ett visst, i intervjuerna
beskrivet, skeende är sant eller falskt, utan istället analysera hur diskursens lo-
gik och spänningar bidrar till att informanterna berättar på det sätt de gör, med
de symboler (termer) som används.456

Bearbetning och analys av de empirianknutna objekten

Kunskap måste konstrueras, erövras och skapas, enligt mina teoretiska utgångs-
punkter. Vetenskaplig kunskapsbildning bör undvika att stanna vid de spon-
tana förståelsekategorier som de informanter som deltar i empirisk forskning
ger uttryck för i sitt vardagsprat och för detta behövs teoretiska verktyg. Goda
teorier (teoretiskt specificerade begrepp som står i vissa bestämda förhållanden
till varandra) är verktyg som kan användas för att gå bortom det omedelbara.457

Forskningen måste alltså lyfta sig en nivå genom att skapa teoretiska begrepp,
se mönster och strukturer på annat än individnivå och på så sätt konstruera
kunskap som är annat än en vardagsförståelse och sunt förnuft.458 Nedan kom-
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453 Se t ex Burell (1996), Martin (1997) och Börjesson (2003).
454 Se även Börjesson (2003).
455 Vilket även framkommer i Alvesson och Sköldbergs (1994) beskrivningar av diskursanalys.
456 Nilsson (1999).
457 Bourdieu (1995).
458 Bourdieu & Waquant (1992).



mer tillvägagångssättet vid bearbetning och analys av de empirianknutna
objekten (de olika diskurskonstruktionerna) att beskrivas och i samband med
detta kommer de analytiska verktygen att preciseras. Bearbetning och analys
beskrivs i fyra faser nedan. Beskrivningen görs inte separat för delstudie I och
II, då de flesta faserna hanteras på likartat sätt i de båda delstudierna. I de fall
där delstudie II avviker från delstudie I, eller där något steg bara är relevant för
den ena av studierna, kommer detta att framgå.

Bestämning av noder, vad som tillmäts betydelse

Med mina utgångspunkter måste empirisk forskning, för att skapa kunskap
om ett konstruerat studieobjekt, utgå från den common-sense kunskap som
kommer till uttryck i det vardagliga, i den sociala världen. Att fånga vad som
tillmäts betydelse utan att använda kategorier som utgår från forskarens egna
vardagsföreställningar om hur olika kategorier hänger ihop eller utifrån andra
forskares empiriska resultat, som man anpassar och fördelar (kategoriserar) det
empiriska materialet efter, är därför viktigt. Utifrån mina teoretiska utgångs-
punkter om verkligheten som diskursiv och teoriimpregnerad, vilket är ett
deduktivt förhållningssätt till forskning, blir alltså induktivism viktigt i denna
första empiriska fas i forskningen.459

För mig innebär bearbetningen av intervjuerna i denna fas att konstruera noder,
det vill säga symboliska pratområden kring ledarskap i akademin, som tillmäts
betydelse i de olika informanternas prat. Nod är det begrepp och teoretiska
verktyg som används för att beskriva symboliska, empirinära aspekter av
ledarskapsprat som ger uttryck för diskursens struktur genom att ha sin hu-
vudsakliga tyngdpunkt i endera diskursens episteme, subepisteme eller vid nå-
gon/några subjektspositioner, för varje empirianknuten diskurskonstruktion.460

Att koda eller gruppera empiriska utsagor innebär alltid någon form av katego-
risering, vilket är en konstruktion med inslag av godtycklighet, som går att
göra på många olika sätt och på olika abstraktionsnivåer.461 Noderna, i detta
fall, är alltså konstruerade även om jag försöker ligga nära de empiriska uttryck
och termer som informanterna själva använder sig av.

Hur har då konstruktionen av noderna gått till? De aktuella intervjuutskrifterna
för varje empirianknutet objekt har först lästs igenom rakt upp och ned. Där-
efter har intervjuerna lästs igenom mer koncentrerat och med ambitionen att

    



459 Jfr Bourdieu (2000) och Johnsson (2003).
460 Vad episteme, subepisteme och subjektspositioner definieras som i denna studie specificeras

under nästföljande rubrik ”Att synliggöra de empirianknutna diskurskonstruktionernas
relationella strukturer”, s 104.

461 Se t ex Börjesson (2003).



se vad informanterna tillmäter betydelse under de olika relativt öppna och breda
intervjuteman som funnits. Allt ledarskapsanknutet prat som har tillmätts be-
tydelse och som jag funnit (sett) har skrivits ner som långa listor för de olika
teman som intervjuerna innehållit, eller som framkommit som relevanta te-
man att ta med utifrån prefekternas prat. Alla uttalanden under varje specifikt
tema har jämförts och de ledarskapsuttryck som liknar varandra har förts ihop
och bildar en nod, som kan beskrivas som en empirinära kategori för samma
och liknande symboliska uttryck. Det prat som liknar varandra har sedan fått
ett nodnamn. För de olika empirianknutna diskurskonstruktionerna har anta-
let noder totalt (för alla ingående teman tillsammans) uppgått till mellan unge-
fär 75 och 215. Vid nästa genomläsning av intervjuerna har sedan dessa nod-
namn markerats i marginalen till de passager i intervjuerna som kan hänföras
till varje nod. I vissa intervjuer förekommer många olika noder medan i andra,
ett färre antal.

Som hjälp för att sortera de passager i intervjuerna som kunde förknippas med
varje specifik nod, använde jag mig sedan av ett program för kvalitativ databe-
arbetning som heter NUD*IST. För varje intervju kodade jag där in de
textpassager som hörde samman med varje nod, vilket senare underlättade att
på olika sätt sortera mitt empiriska underlag. Till exempel kunde jag sedan för
varje nod få fram alla textpassager, samt vilka personer som sagt vad, som hörde
samman med den. Detta underlättade min beskrivning av de olika noderna
samt senare mitt urval av exemplifierande citat. Dessutom kunde jag för varje
enskild informant, genom NUD*IST, få utdrag på vilka noder som varit aktu-
ella för just honom/henne vid varje specifik intervju. På detta sätt sparade jag
säkerligen tid, då mitt empiriska material är stort, och slapp dessutom klippa
och klistra i de olika textdokument jag hade, för att samla den information jag
behövde ha tillsammans för att få överblick.

Fördelen med detta tillvägagångssätt där jag försökte uppmärksamma allt som
prefekterna och personalen tillmätte betydelse när de pratade om akademiskt
ledarskap, är att jag var uppmärksam på variation. Många noder som konstru-
erades kanske bara en eller två informanter gav uttryck för, men kan ändå fylla
en viktig funktion i att fånga diskursens inneboende variation och spänningar
om dessa noder är starka för någon perifer subjektsposition.462 Denna första fas
i bearbetningen av de intervjuer jag hade som empiriskt underlag var både tids-
och koncentrationskrävande. Det är också svårt att veta hur väl man lyckats
med att fånga allt som de intervjuade prefekterna respektive universitets- och
högskoleanställda tillmätt betydelse i sitt prat om akademiskt ledarskap, eller
mer precist prefektskap, samt hur väl man lyckats med att ligga nära de empi-
riska uttrycken i konstruktionen av noderna.

.     



462 Denna poäng med analys av diskurser, att fånga variation, menar även Alvesson & Sköldberg
(1994) är viktig.



Att synliggöra de empirianknutna diskurskonstruktionernas
relationella strukturer

I nästa fas handlade det för mig om att försöka synliggöra de olika diskurs-
konstruktionernas relationella strukturer för att kunna analysera vilka logiker
och spänningar som de gav uttryck för. Först försökte jag att för eget huvud,
utifrån de sammanfattningar av vilka noder som olika informanter tillmätt
betydelse, placera informanterna i förhållande till varandra på så sätt att de som
tillmätt många liknande noder betydelse hamnade närmare varandra än de
som pratat om helt andra noder. Då informanterna ofta gav uttryck för många
noder, insåg jag det svåra med att samtidigt jämföra alla noder mot alla andra
informanters noder, utan annat än mitt eget huvud till hjälp, och gav snart upp
denna tanke.463 Istället blev jag varse ett hjälpmedel som passade utmärkt för
detta ändamål, den multivariata korrespondensanalysen (MKA). Då dessutom
Bourdieu nämnt fördelen med att använda MKA i diskursanalyssammanhang,
beslöt jag mig för att prova detta hjälpmedel för analys.464

MKA är explorativ då man inte behöver göra några antaganden om förhållan-
det mellan olika ”variabler”, eller i mitt fall noder, i förväg. MKA klarar av att
hantera många noder samtidigt och alla noder behandlas i analysen som själv-
ständiga. Det krävs inga hypoteser i förväg eller någon strukturering i form av
beroende och oberoende variabler, då alla noder ställs mot alla andra noder
samtidigt, på samma nivå (med samma status). Informanterna utgjorde varsin
rad i analysen och alla möjliga noder bildade varsin kolumn. Sedan markerade
jag med hjälp av ”1” och ”2” huruvida varje enskild informant tillmätt just en
specifik nod betydelse (2) eller inte (1). När alla informanters noder var ifyllda
på detta sätt, för varje diskurskonstruktions tidpunkt (det vill säga som fyra
olika fall eller empirianknutna objekt) kunde materialet med hjälp av MKA
visa relationerna inom de fyra separata empirianknutna diskurskonstruktione-
rna i två dimensioner.465 Observera att inga bakgrundsfaktorer om in-
formanternas kön, tjänstekategori, fakultetstillhörighet etcetera, har medtagits
i detta steg av analysen, då dessa faktorer i sig (och inte vad som tillmäts bety-
delse i informanternas prat) då skulle kunna bidra till utfallet av diskursens
relationella struktur.466 I efterhand då varje subjektsposition har skapats utifrån
informanternas prat har bakgrundsfaktorer förts in för att se om någon (några)
av dessa verkar ha betydelse för diskursens logik och spänningar.

    



463 På samma sätt som Palme (1989) beskriver att den mänskliga hjärnan inte klarar av att samtidigt
jämföra flera variabler och värden då kompexiteten överstiger vår minneskapacitet.

464 Bourdieu & Waquant (1992). Observera dock att mitt sätt att använda MKA inte exakt
överenstämmer med Bourdieus.

465 För en utförligare beskrivning av MKA, se Hair, m fl (1998) och Johnsson (2004).
466 Dock förekommer det att just kön eller fakultet tillmäts betydelse i pratet och utgör då en pratnod.



Utfallet visar relationerna i materialet, det vill säga hur nära respektive långt
ifrån varandra informanterna ligger i form av ett tvådimensionellt plandiagram.
Detta diagram ger också underlag för att visa vilka specifika noder som särskil-
jer olika informanter från varandra, respektive gör att de ligger nära varan-
dra.467 Vilka noder som är viktiga för att avgöra informanternas positionering i
förhållande till varandra blir alltså synliga med hjälp av denna analys. I plan-
diagrammet kan flera informanter hamna på samma position (punkt) och kan
vara oskiljbara ur den synvinkel som forskaren skapat genom de noder som
tagits fram för att konstruera det empirianknutna objektet. Den sammanblan-
dade (delade) positionen består enligt Bourdieu av konstruerade eller epistemiska
individer.468 De överindividuella subjektspositionerna kan på detta sätt sägas
befolkas av epistemiska prefekter. När jag skapar subjektspositioner gör jag det
dessutom på så sätt att de enskilda informanternas (prefekternas) prickar på
plandiagrammet ringas in i större enheter, så att de som ligger nära varandra
bildar en subjektsposition. Beroende på hur tätt, respektive långt ifrån varan-
dra dessa prickar (informanter) ligger, kan vissa subjektspositioner befolkas av
många informanter, medan andra endast befolkas av en eller ett fåtal informanter
(mer om detta nedan).

Fördelarna med MKA är att ett stort antal noder (variabler) kan analyseras
samtidigt för ett stort antal informanter och att resultatet av analysen kan åskåd-
liggöras i grafisk form så att figurerna visar relationerna mellan noderna och
mellan informanterna samtidigt, på samma yta. Tekniken tänker i termer av
relationer. Förtjänsten ligger i analysen av relationer mellan symboler, vilket
stämmer väl överens med det relationistiska och diskursiva sättet att förstå verk-
ligheten på. MKA hanterar stora datamängder på ett induktivt sätt och hjälper
till att fånga mönster och den relationella strukturen i den medtagna empirin.
Vad som spelar roll för diskursens struktur är inte avgjort i förväg utan visar sig
som ett resultat av den relationella MKA-analysen.469 ”Correspondence analysis
provides a multivariate representation of interdependence for nonmetric data that
is not possible with other methods.”470 MKA är dock svår att använda för genera-
liserande ändamål, vilket aldrig varit min avsikt.471

Varje empirianknuten diskurskonstruktion blir med hjälp av MKA en visuell
beskrivning var för sig, det vill säga tre diskurskonstruktioner i delstudie I;
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467 Se t ex Palme (1989) eller Hair, m fl (1998).
468 Se Bourdieu (1996).
469 Se t ex Palme (1989), Bourdieu & Waquant (1992), Hair, m fl (1998), Löfgren (2001) och

Johnsson (2004).
470 Hair, m fl (1998), s 552.
471 A a.



novisdiskursen, problemdiskursen och erfarendiskursen, och en i delstudie II;
personaldiskursen. Men utifrån dessa visuella utfall måste analysen drivas vi-
dare några steg, för mitt syfte. För det första måste subjektspositioner konstru-
eras. Detta arbete har gått till så att jag har försökt att finna ”naturliga” gruppe-
ringar utifrån utfallet, på så sätt att där flera informanter ligger nära varandra
och det sedan finns en lucka till andra informanter, har dessa bildat en subjekts-
position. Men gränserna för subjektspositionerna skulle dock med andra för-
utsättningar kunna dras annorlunda.

Viktigt i detta konstruktionsförfarande har dock varit att inte låta någon ytter-
lighet angående den rumsliga omfattningen på positionerna (att varje infor-
mant bli varsin egen subjektsposition eller att till exempel de till höger om och
vänster om mittlinjen bildar två stora subjektspositioner) råda. Detta då ingen
av dessa beskrivningsformer gynnar en förståelse av diskursens struktur, logik
och spänningar, genom att vara beskrivningar på alltför specifik och individu-
aliserad nivå, alternativt på en för grov nivå där intressanta spänningar inte blir
synliga. I tre av fyra empiriska objekt har min konstruktion resulterat i fem
subjektspositioner och i det fjärde i fyra. När resultaten presenteras i kap V och
VI kommer utfallen för varje diskurskonstruktion att visualiseras och ungefär
hur stora de olika positionerna i materialet är kommer där att framgå.

När denna konstruktion är gjord blir det möjligt att använda de teoretiskt
baserade verktyg som introducerats i kap III, och för varje diskurskonstruk-
tion beskriva diskursens episteme, subepisteme och subjektspositioner.
Men vad står då dessa analysverktyg för i mina studier och hur har de konkre-
tiserats?

Diskursens episteme konstrueras som det självklara, förgivettagna, naturliga och
gemensamma ledarskapspratet för varje diskurskonstruktion, specificerat ge-
nom noder med omgivande termer. För att någon nod ska sägas känneteckna
diskursens episteme vid en viss tidpunkt måste noden, det symboliska prat-
området, spontant uttalas av minst 50 procent av informanterna, samt uttalas
från alla subjektspositioner i en viss diskurskonstruktion. Det är alltså för mig
viktigt med en viss, relativt omfattande, mängd uttalanden, en kritisk massa,
samt att dessa uttalanden finns utspridda över hela diskursen, vid alla positio-
ner, och därmed kan sägas omfatta diskursen som helhet. Att sätta gränsen vid
just 50 procent kan diskuteras. För att vara något som benämns centralt och
självklart för en diskurs, eller bestäms som diskursens episteme, borde kanske
gränsen vara högre satt. Om alla informanter fått ta del av en enkät med alla
möjliga alternativ givna, hade gränsen säkerligen kunnat sättas högre, för ett
trovärdigt resultat. Men då intervjun som form används, måste man också vara
uppmärksam på att aspekter som är centrala och naturliggjorda, kanske är så
självklara att de inte ens kommer fram i ett samtal, där spontana symboler är
det som fångas. Därmed blir det inte relevant att sätta gränsen lika högt som

    





vid enkätexemplet. Därför bestämde jag mig för femtioprocentsgränsen för
epistemebestämningen.

Diskursens subepisteme konstrueras utifrån prat inom varje diskurskonstruktion
som är relativt vanligt förekommande och centralt, men vars noder inte ut-
trycks från alla, men dock från flertalet, subjektspositioner inom diskursen.
För noder att falla inom ramen för analysverktyget subepisteme, gäller att noden
i fråga ska uttryckas av 40 procent av informanterna eller fler, samt att den
aktuella noden ska ges uttryck för vid fler än hälften av subjektspositionerna,
vilket i denna avhandling - i praktiken, handlar om att uttryckas från minst tre
subjektspositioner (av fyra eller fem). De subepistemenoder som är särskilt starka
(har tydliga tyngdpunkter och är omfattande uttryckta) vid någon (några) av
subjektspositionerna kommer också att tas upp i samband med bestämningen
av just dessa subjektspositioner. Subepistemenoder, trots att de är relativt cen-
trala, gör ju skillnad i diskursen genom att ha sin tonvikt vid några positioner
och bidrar till diskursens struktur och spänningar.

Diskursens olika subjektspositioner472 är det som framförallt bidrar till diskurs-
ens heterogena strukturaspekter. Subjektspositionerna är de skilda och konflikt-
fyllda sätt som diskursen om ledarskap i akademin tar sig uttryck i. Vad ses som
sant, normalt, naturligt och som sunt förnuft på specifika subjektspositioner
och skiljer sig från andra positioner? Varje subjektsposition kan vid diskursen
om ledarskap i akademin, i delstudie I, sägas motsvaras av olikhetsinslagen i
skilda ledarskapsidentiteter. Identitet konstrueras alltså relationellt som det som
kan sägas motsvara varje subjektspositions uttryck. Då en prefekt vid en analys
finns representerad på en specifik subjektsposition, antar jag också att den
positionens uttryck motsvarar prefektens akademiska ledarskapsidentitet.

Vid en genomgång av subjektsposition för subjektsposition, för att visa på de
noder som är specifika och starka för dessa, har hela tiden en relationell be-
stämning av dem behövt göras. Eftersom subjektspositionerna är olika stora
och, i till exempel de prefektuttryckta diskurskonstruktionerna i delstudie I,
har kunnat variera mellan att befolkas av en till åtta informanter, blir det mycket
olika bedömningsgrunder och gränser för vad som är kännetecknande noder
för en specifik position. Men i en relationell bedömning av en viss nods före-
kommande vid någon (några) subjektspositioner och inte vid andra har noder
kunnat sorteras fram, som kan sägas känneteckna specifika subjektspositioner.
Två huvudprinciper har funnits vid framtagandet av subjektspositionsnoder.
Den ena är att i de fall en viss nod endast kommer till uttryck vid en av positio-
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472 Subjektspositioner och positioner kommer i studien att användas synonymt, där positioner bör
ses som ett kortnamn för subjektspositioner.



nerna har inte en majoritet av informanterna behövt uttrycka den (men ändå
flera stycken om det inte är en perifer position). Den andra principen har varit
att om en nod uttrycks vid flera positioner (men ändå inte kommer upp till de
kriterier som gäller för episteme eller subepistemenoder) har noden behövt ha
en tydlig koncentering vid en specifik position och där uttalats av majoriteten
av de prefekter som befolkar positionen, medan noden endast har svag förank-
ring, genom enstaka uttalanden vid annan position (andra positioner). Det har
i detta relationella analysförfarande kunnat resultera i att vissa subjektspositioner
karaktäriseras av många positionsspecifika noder, medan andra positioner en-
dast karaktäriseras av ett fåtal. Vid en analys av vilken typ av noder som är
kännetecknande för var och en av de olika subjektspositionerna har sedan, i
delstudie I, huvudsakliga ledarskapsidentiteter, och i delstudie II, huvudsak-
liga efterfrågade ledarskapsformer, kunnat konstrueras.

Här ska också nämnas att de noder som inte karaktäriserar diskursens episteme
eller subepisteme (genom att vara vanligt eller relativt vanligt förekommande),
eller dess subjektspositioner (genom att vara starka för specifika positioner),
inte är relevanta för att beskriva diskursen om ledarskap i akademin. Det blir
alltså ett antal (ofta relativt många) noder som inte spelar någon roll för diskurs-
ens struktur, spänningar och logik. Dessa noder kommer inte att explicitgöras
inom ramen för avhandlingen.

Citat kommer att användas när de olika empirianknutna objektens uppbygg-
nad och logik presenteras, för att ge empiriska illustrationer till de noder som
är de symboler som visar vad som tillmäts betydelse i diskursen. Citaten åskåd-
liggör på det sättet pratpassager som bidragit till olika nodkonstruktioner.473

Relationell analys av diskursens logik och spänningar vid

olika tidpunkter

Diskursens logik och spänningar är en analys av de relationella uttryck som
diskursen tar sig vid de olika tidpunkterna (för de olika diskurskonstruktione-
rna), vilket kan beskrivas som en intern kontrastering. Genom att fokusera vad
som tillmäts betydelse på en viss subjektsposition i relation till övriga positio-
ner, kan diskursens logik beskrivas baserat på de spänningar och olikheter som
finns inom diskursen. I denna analysfas görs även en relationell jämförelse av
de subjektspositioner som ligger till höger (i den visuella figuren) mot de som
ligger till vänster, samt positionerna uppe mot de där nere. Detta för att få fatt
på mer övergripande struktureringsprinciper vid de olika tillfällena. Genom

    



473 Angående citat som illustrationer, se Alvesson & Sköldberg (1994).



att väga diskursens episteme mot diskursens subepisteme och subjektspositioner
kan också diskursens logik analyseras. Genom denna form av relationell analys
kan bedömningar göras angående hur omfattande diskursens episteme är jäm-
fört med de olika subjektspositionernas omfattning och om den empirianknutna
diskurskonstruktionen därmed framstår som mer sammanhållen eller mer kon-
fliktfylld.

Vid denna relationella analys kanske läsaren förväntar sig att de axlar som finns
i de visuella figurerna ska namnges. Detta undviks dock konsekvent eftersom
det är många olika noder som tillsammans bidrar till struktureringen i uppåt/
nedåt, respektive vänster/höger. Om någon eller några noder sätts på dessa
axlar är det en förenkling och en reduktion på så sätt att andra relevanta noder
inte tas med. Därför har jag valt att inte namnge axlarna, utan vad som spelar
roll för strukturen framgår i den text som beskriver den relationella analysen, i
all dess komplexitet.

Kontrastering av de empirianknutna diskurskonstruktionerna

I ytterligare nästa analysfas kan kontrasteringar göras mellan olika empirian-
knutna objekt, det vill säga mellan olika diskurskonstruktioner, vilket kan kal-
las för en extern kontrastering (i förhållande till den ovan beskrivna interna
kontrasteringen). I detta steg kan varje diskurskonstruktion förstås i förhål-
lande till de övriga. Det blir då möjligt att betydelsegöra de olika diskurs-
konstruktionerna, vid de olika tidpunkterna som mer eller mindre homogena
och heterogena diskursuttryck. Gemensamma symboler samt förskjutningar
över tid är också möjliga att se. Till exempel kan noder som ger uttryck för
diskursens episteme ena gången, ge uttryck för diskursens spänningar vid nästa
tillfälle, genom att hänföras till en specifik subjektsposition istället för till diskurs-
ens episteme.474

Externa kontrasteringar genomförs i delstudie I för att skapa förståelse för dis-
kursiv identitetsutveckling och mer precist ledarskapsidentitetsutveckling. Först
görs en analys av diskursens logik över tid genom att kontrastera de tre nedsla-
gen i tid, 1995, 1995-98 och 1999, mot varandra. Trots att frågorna till viss del
varierat vid de olika nedslagen i tid, har de alla gemensamt att de berör akade-
miskt ledarskap (prefektskap) och hur detta betydelsegörs. Mellanintervju-
omgångarna, det vill säga 1995-98, fokuserar mer specifikt kritiska händelser i
det akademiska ledarskapet, men detta utgör inget större problem vad gäller de
anspråk på kontrastering som jag gör. Kontrasteringen görs både på symbol-
nivå, genom uttryckta noder, men framförallt på en diskursstrukturnivå, där
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474 Jfr liknande resonemang angående kontrastering i Johnsson (2004).



det egentligen inte spelar någon större roll vad man pratar om inom ramen för
diskursen. Liknande principer och logiker bör fortfarande komma till uttryck.
Det mest intressanta i detta kunskapande är alltså förhållandet mellan olika
positioners prat, inte vad de pratar om i varje enskilt fall. Vad har hänt vad
gäller diskursens logik och struktur över tid när diskursen kommer till uttryck
genom ett specifikt urval prefekter? Genom att belysa de olikheter och spän-
ningar och skilda ledarskapsidentiteter som diskursen uttrycker vid olika tid-
punkter och kontrastera dessa mot varandra kan identitetsutveckling sättas i
fokus.

En extern kontrastering av diskursen om ledarskap i akademin så som den
kommer till uttryck genom delstudie II’s personal kontra delstudie I’s prefekter
genomförs också i denna avhandling. Ledarskapande är ju ingen isolerad före-
teelse som endast inbegriper prefekter själva, och tillmätta ledarskapsbetydelser
genom personal är därför också intressanta att belysa. Vad man dock måste ta i
beaktande vid denna kontrastering är att det finns en tidsaspekt att ta hänsyn
till, då personalstudien är gjord några år senare än prefektstudien. Det är också
”olika”475 kontext i de två studierna. Delstudie I är genomförd vid Umeå uni-
versitet, medan delstudie II har hämtat sin empiri från Uppsala universitet och
Högskolan i Kalmar. Diskursen är dessutom uttryckt genom prefekter själva i
det ena fallet och av olika personalkategorier i det andra fallet, vilket framfö-
rallt skiljer de två delstudierna åt. Den typ av kontrastering som här görs måste
ta dessa aspekter i beaktande och hela tiden hålla i tanken att det är symboliska
prataspekter som kontrasteras. Vilka noder är det som karaktäriserar den aka-
demiska ledarskapsdiskursens episteme oavsett empirianknuten diskurs-
konstruktion? Det intressanta blir här också att analysera skillnader i diskurs-
ens uppbyggnad, logik och spänningar genom att kontrastera subjekts-
positionernas uttryckta ledarskapsidentiteter i de prefektuttryckta diskurs-
konstruktionerna mot personaldiskursens olika efterfrågade akademiska
ledarskapsformer. Det som då analyseras är huruvida och på vilka sätt diskurs-
ens uttryck skiljer sig åt eller liknar varandra, just med tanke på (eller trots)
”olika” tid, kontext och informanter.

Reflektioner kring etik i studierna

Alltid när människor involveras i studier, blir etiska reflektioner viktiga. I denna
avhandlings två delstudier har alla informanter före medverkan fått ta del av
studiernas syfte och ungefärliga uppläggning. Deltagandet har varit frivilligt
och baserats på ett informerat samtycke. I delstudie I kunde också de medver-

    



475 Olika i en bemärkelse då empirin är insamlad från olika orter, men också lika då det fortfarande
rör sig om kontexten akademin och lärosäten i form av universitet och högskolor.



kande prefekterna när som helst avbryta sitt deltagande, vilket dock inte skedde
för mer än en av prefekterna som lämnade akademin. Alla informanter i del-
studie I har också senare blivit erbjudna att få läsa kapitel V i avhandlingen, där
resultaten från prefektstudien presenteras, i förväg. Ungefär hälften accepte-
rade erbjudandet, men inga kommentarer har givits angående innehållet i ka-
pitlet. Under tiden för delstudie I’s genomförande träffade de medverkande
prefekterna varandra vid något tillfälle för gemensamt seminarium. Flera av
dem träffade också varandra och mig i olika prefektkurser under mandatperiod-
ens gång. Jag försökte dock att skilja på mina roller som personalutvecklare och
forskare på så sätt att som personalutvecklare kunde jag mycket väl i olika
sammanhang komma med konkreta tips och råd, medan jag i forskarrollen
försökte att vara den lyssnande och att ställa följdfrågor utan att ge konkret
vägledning. Mina olika förhållningssätt skulle för informanterna kunna te sig
konstiga, men då frågor kring detta dök upp, diskuterade vi det öppet och jag
kunde förklara varför de olika förhållningssätten var viktiga.

Alla informanter är anonyma i avhandlingen. Deras riktiga namn har ersatts av
fiktiva och i stora delar av avhandlingen används inte ens de fiktiva namnen,
utan vid citat anges istället att det är en prefekt från subjektsposition I eller II
och så vidare, som uttalat just detta. Vissa bakgrundsfaktorer har också
grovkategoriserats så att inte anonymiteten ska äventyras. Allt material har för-
varats inlåst (papper inlåsta i skåp och datormaterial genom lösenord på da-
torn) så att ingen annan har kunnat tillgå grundmaterialet. Alla informanter i
båda delstudierna kommer också att få ta del av det färdiga avhandlingsresultatet,
genom att få tillgång till avhandlingen. Det finns ytterligare en etisk aspekt
som är svår att åtgärda om den upplevs kränkande. Den handlar om att
informanterna, med mina utgångspunkter, inte betraktas som rationella, auto-
noma individer med fasta kärnidentiteter. Personer som dock anammar detta
antagande om människans ”natur” kan möjligtvis uppleva mina resonemang
och analyser som främmande. Det är ju dock denna pluralism vad gäller ut-
gångspunkter som akademin samtidigt måste värna om och stödja, även om
vissa personer skulle uppleva det som problematiskt.
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Resultat och analys av delstudie I presenteras under fyra olika huvudrubriker.476

Först beskrivs diskursen om ledarskap i akademin så som den kommer till
uttryck genom novisa prefekter, år 1995. Vad i det akademiska ledarskapet
tillmäts betydelse vid denna tidpunkt, när prefekterna ännu inte fått några
konkreta erfarenheter som formellt utsedda prefekter, och hur ter sig diskurs-
ens logik vid denna tidpunkt?477 Som nästa område följer kritiska händelser
inom den akademiska ledarskapsdiskursen, under åren 1995-1998.478 Vad till-
mäts betydelse som kritiska händelser i det akademiska ledarskapet under dessa
år, och hur ter sig problemdiskursens logik? Som tredje analysområde beskrivs
diskursen om ledarskap i akademin så som den kommer till uttryck genom
mer erfarna prefekter, vid årsskiftet 1998/1999.479 Vad i det akademiska ledar-
skapet tillmäts betydelse vid prat om hela prefektperioden i retrospekt, och hur
ter sig diskursens logik vid denna tidpunkt? Till sist följer ett avsnitt som ana-
lyserar och kontrasterar de tre diskurskonstruktionerna och deras logiker över
tid mot varandra samt beskriver diskursiv identitet och ledarskapsidentitets-
utveckling. Vad kan sägas om prefekternas identitetsutveckling genom denna
analys av diskurser över tid?

De begrepp som har använts som analytiska verktyg för de olika empirian-
knutna diskurskonstruktionerna, och som presenterats mer utförligt i kapitel
IV, är de begrepp som resultatpresentationen av delstudie I struktureras uti-
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476 Hela delstudie I bygger på intervjuer med 15 prefekter vid Umeå universitet mellan åren 1995-
1999. Samma 15 prefekter är intervjuade totalt sju gånger vardera under denna period. Som
underlag för delstudie I används fem av dessa intervjuomgångar. För utförligare beskrivning, se
kapitel IV.

477 I något fall har prefekten fått axla prefektskapet i förväg genom att ersätta den avgående prefekten
i förtid, även om det formella utseendet är senare. Det är fortfarande så att prefekterna har liten
eller ingen erfarenhet alls av prefektskapet vid halvårsskiftet 1995.

478 Vid tre tillfällen under dessa år har prefekterna uttalat sig om upplevelser av kritiska och
problematiska händelser inom prefektskapet, vilket analysen av diskursen baserar sig på.

479 Vid detta tillfälle hade alla 15 prefekter genomfört en mandatperiod som prefekt och tagit
ställning till att endera kliva av prefektskapet eller att fortsätta en period till.



från. Dessa huvudbegrepp är noder, episteme, subepisteme, subjektspositioner,
diskursens logik och spänningar, diskursiv ledarskapsidentitet och identitets-
utveckling. För de fyra avsnitt som följer nedan, gäller att de tre första avsnit-
ten byggs upp av a) en beskrivning av diskursernas episteme, b) dess subepisteme,
c) som följs av de olika subjektspositioner som har kunnat konstrueras och d)
avslutas med en analys av diskursens logik och spänningar. Det fjärde avsnittet
utgörs av en analys av ledarskapsidentitetsutveckling genom en kontrastering
av diskursernas logik och spänningar och dess subjektspositionsanknutna
ledarskapsidentiteter över tid.

När subjektspositioner beskrivs för en diskurs, är de alltid numrerade på så sätt
att position I är den starkaste (tyngsta) positionen då den befolkas av flest
prefekter, position II är den näst största och så vidare. Vid beskrivningen av de
termer som en viss nod är förknippad med och skapad utifrån, kommer språ-
ket att ligga nära de sätt som prefekterna uttrycker det och kan därför ibland
uppfattas som talspråk. Citat används för att ge exempel på uttalanden som
bidragit till konstruerandet av en viss nod med dess omgivande termer.

Novisdiskursen, 1995

Hur ter sig den akademiska ledarskapsdiskursens logik utifrån positionerat prat480

om ledarskap i akademin så som det kommer till uttryck genom novisa prefekter,
år 1995? Efter en analys av prefekternas prat kan fem subjektspositioner kon-
strueras utifrån det empiriska relationella utfallet. Innan subjektspositionerna
beskrivs, kommer diskursens episteme och subepisteme att fokuseras. Utifrån
den intervju som genomfördes med de 15 nytillträdda prefekterna år 1995 (se
bilaga 1) har de noder, det vill säga symboliska aspekter av prat, som framkom-
mit av analysen, delats upp under ett antal olika teman för att göra det hela
mer lättöverskådligt. Temana är konstruerade utifrån en sammanvägning av de
intervjufrågor som funnits som underlag vid intervjuerna, samt andra övergri-
pande aspekter som framkommit ur intervjuerna. Temana är:

• Valet (utseendet) till prefekt (V)
• Huvuduppgifter (huvudsakligt innehåll) i prefektskapet (H)
• Ambitioner i prefektskapet (A)

480 Konsekvent kommer jag att använda termerna prat, uttalanden, utsagor o s v i denna
resultatpresentation. Detta gör jag då pratet (eller göranden), enligt min teoretiska utgångspunkt
är det enda jag som forskare kan komma åt och som därmed ligger till grund för att beskriva och
förstå en specifik diskurs. Föreställningar, intentioner, motiv m m, det vill säga vad en informant
”verkligen” skulle mena med orden eller dennes motiv bakom orden, är enligt mina
utgångspunkter inte möjliga att beskriva och förstå. Det är det ytliga, d v s de symboler som
används och därmed tillmäts betydelse, som är av intresse. Däremot kan informanterna prata
om sådant de själva kallar föreställningar, intentioner och motiv.

    





• Positiva aspekter av ett prefektskap (P)
• Negativa aspekter av samt försakanden till följd av ett prefektskap (N)
• Stöd som prefekter önskar i form av utbildning eller annat stöd (S)
• Övriga aspekter som påverkar prefektskapet (Ö)

Novisdiskursens episteme

Den akademiska ledarskapsdiskursens episteme består vid denna tidpunkt av
fem noder.481 Det är alltså endast ett fåtal noder som är centrala och självklara
för diskursen som helhet då diskursen uttrycks av novisa prefekter. Novisdiskurs-
ens episteme består av prat kring:

1. Huvuduppgiften ekonomi482

2. Huvuduppgiften administration
3. Negativa (problematiska) personallednings- och lönesättningsfrågor
4. Stöd genom utbildning i det regelverk som finns och som styr prefektens arbete
5. Övrigt: att tillmäta egna egenskaper betydelse.

Dessa aspekter pratas mycket och ofta om, oavsett subjektsposition i diskursen.
Nedan beskrivs de fem epistemenoderna samt de sätt på vilket prefekterna ut-
trycker dem.

Noden ekonomi pratas om som en av de viktiga Huvuduppgifterna för en pre-
fekt enligt alla positioner i diskursen. Detta beskriver prefekterna på lite olika
men ekonominära sätt, som: att vara prefekt innebär att det är pengarna som
gäller, att man har det fulla ekonomiska ansvaret, att hålla koll på ekonomin,
att se till den ekonomiska situationen, att göra budgetar, att veta hur mycket
pengar som finns, att prioritera pengar och att sitta på en massa pengar.

Ja, det kommer alltså, det kommer ju innebära dels att man har alltså det fulla

ekonomiska ansvaret, att man till exempel beviljar bidrag … man får hålla koll på

ekonomin.

(Prefekt, position IV)

Administration är en annan aspekt som kan sägas ge uttryck för diskursen som
helhet. Nytillträdda prefekter pratar om administration som en Huvuduppgift
förknippad med få problem. De uttrycker att det i prefektskapet ingår att man
har det administrativa ansvaret, att man blir väldigt mycket administratör, att

481 Fem av ca 180 noder totalt för detta empiriska objekt, gör att knappt tre procent av de uttalade
noderna ger uttryck för diskursens episteme.

482 Hädanefter använder jag stor bokstav för att visa när det är ett Tema som beskrivs i texten, samt
kursiverad text för att lyfta fram aktuella noder inom temana.
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man blir inblandad i allt viktigt administrativt, att prefektrollen är en adminis-
trativ position och att det blir lite mer av papper och remisshanteringar.

… de här pappersrutinerna är ju inte så komplicerade i många fall. (…) Det är att

skriva några remissvar…

(Prefekt, position I)

Den Negativa och problematiska aspekt som novisa prefekter uttalar oavsett
position i diskursen, är olika former av personallednings- och lönesättningsfrågor.
Angående personalledning uttrycks att de negativa aspekterna med prefektska-
pet är att hantera personalärenden, att man har problem med undervisare, att
personalärenden är det som är problemet och som stökar till det. När det gäller
mer specifikt lönesättningsfrågor, upplevs problemen vara: konfrontationen
kring lönerna, skevheter i våra löner, löneförhandlingar, att genomföra en rät-
tvis individuell lönesättning, att sätta löner på folk, bristen på principer för
lönesättning, att göra någon form av värdering, att veta vilka kriterier man
bedömer en persons kompetens utifrån, att vara med och bestämma lön, eller
ångesten för att sätta löner över huvud taget.

Till exempel det här med löner och individuell lönesättning och det, det tror jag

kommer att bli ett svårt problem. Att kunna argumentera dels … i sådana här

löneförhandlingar … Och sedan vara rättvis i den situationen och ta på sig det

ansvaret och också ta kritiken som kommer.”

(Prefekt, position II)

Inom temat Stöd är noden regelverk något som det pratas mycket om som ett
utbildningsbehov oavsett position i diskursen och kan därmed sägas ingå i
diskursens episteme. Området beskrivs med prefekternas ord handla om att
utbildas i att verkställa beslut, vad man har för åtaganden, sina ansvarsom-
råden, hur man fördelar arbete, prefektens ansvar enligt reglerna, reglementet,
delegationsordningen, vem som bestämmer vad, hur man fördelar ledningsan-
svaret, hur man delegerar arbetsuppgifter, formalia, regelsystemet, regelverket,
vilka formella riktlinjer som finns, regler och förordningar, bestämmande-
ordningar, arbetsbeskrivningar, beslutsnivåer och delegeringsregler.

Ja, det är ju dels det här med reglementet va, delegationsordning och sådant där. Det

tycker jag är jätteviktigt. (…) Vem bestämmer vad? (…) Och har man den klar så

behöver det ju inte vara så mycket tjafs va, utan då vet man vad som gäller.

(Prefekt, position V)

För temat: Övriga aspekter som påverkar prefektskapet, framkommer som en
nod ett prefektprat som inbegriper tydliga adjektiv vid beskrivandet av sig själva.
De beskriver sig själva som innehavandes vissa egna egenskaper. Det som pratas

    





om är bland annat att man som prefekt är eller känner sig trött, glad, irriterad,
dum, stark, rättvis, ansvarsfull, rak på sak, social, för djävlig, lojal och/eller
blåögd.

Att man vill ha mig som prefekt det är ju då att de vet ju att jag är rättvis och att jag

är juste va, nä, det att de vet var de har mig. Jag är inte en sådan som favoriserar och

knuffar upp vissa och så vidare.”

(Prefekt, position IV)

Novisdiskursens subepisteme

Novisdiskursens subepisteme består av prat kring 16 noder. Dessa noder är
alltså relativt centrala för novisdiskursen och uttrycks från några av subjekts-
positionerna. I slutet av denna subepistemebeskrivning kommer en översikt
över på vilka positioner som de aktuella noderna uttrycks (inte uttrycks) och
på vilka positioner de är starka.483 En aspekt, angående Valet (utseendet) till
prefekt, som uttrycks genom många nytillträdda prefekters prat inom diskursen
handlar om att man tagit på sig prefektskapet på grund av att man känner
personalens förtroende och stöd. I och med denna nod uttrycker prefekterna att
det är ett önskemål från personalen om att just de ska ta på sig prefektuppdraget.

Jag kan väl säga, min första känsla var ju att jag hade ett sådant, jag blev glad över

att jag hade ett sådant oerhört stöd utav de andra anställda på institutionen. Och

att när vi meddelar de här tankegångarna på ett möte, så började alla applådera.

(…) Vilket gjorde att jag kände mig jättelycklig över att de hade ett sådant förtroende

för mig.

(Prefekt, position II)

En annan aspekt angående Valet (utseendet) till prefekt, är att prefekter ut-
trycker att det är positivt att de blivit tillfrågade om att ta på sig prefektuppdraget.
Denna nod kringgärdas av utsagor om att det känns skönt, roligt eller att de
känner sig glada över förfrågan.

Två Huvuduppgifter inom prefektskapet som många pratar om och som kom-
mer till uttryck på flera positioner är arbetet med personalfrågor samt
arbetsfördelningsfrågor. När det gäller personalfrågorna är pratet ofta rätt gene-
rellt och av typen: ”Som prefekt har jag bland annat ett ansvar för att jobba

483 Vid beskrivningen av de olika subjektspositionerna under nästa avsnitt kommer
subepistemenoderna också att tas upp vid de positioner där de är starka. Det räcker alltså inte
att en liten andel av de som befolkar positionen har nämnt den aktuella noden i fråga, utan
positionen måste domineras av den, relationellt sett.
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med personalfrågor”. De säger att man som prefekt ska vara ansvarig för perso-
nalen, vara en samordnare för personalen, måna om sin personal, arbeta med
personalvård eller arbeta för att personalen ska trivas. Uttalanden som rör noden
arbetsfördelning handlar om framarbetandet av planer för vem som ska göra
vad, att ge order om vem som ska göra vad, att överlämna uppgifter och ansvar
till andra funktioner som till exempel till studierektorer eller arbetsgrupper, att
se till att folk arbetar med rätt saker eller att styra fler arbetsuppgifter neråt i
organisationen.

Det finns också några Ambitionsområden som är centrala för flera positioner i
novisdiskursen. Dessa ambitioner handlar om att delegera arbetsuppgifter, att
arbeta med utbildningsrelaterade frågor eller att driva forskningsfrågor på in-
stitutionen. Noden att delegera arbetsuppgifter pratas om som en överlevnads-
strategi för många prefekter.

Alltså att kunna ge dem, att inte jag ska ha ansvar för allting, utan att kunna se till

att ansvaret fördelas bland … de andra på institutionen. För jag tror att börjar jag

ta på mig allting, vilket är en risk, då blir det här för betungande helt enkelt.

(Prefekt, position II)

När det gäller Ambitionen att arbeta med utbildningsrelaterade frågor, uttrycker
många prefekter att det är ett viktigt område inför framtiden. De vill öka kva-
liteten i grund- och forskarutbildningen, satsa på nya utbildningsområden
inominstitutionellt eller tvärvetenskapligt och diskutera undervisningens inne-
håll och former. Att driva forskningsfrågor är också en relativt central nod inom
Ambitionstemat. De novisa prefekterna säger att de vill utveckla forskningen
på institutionen, skapa nya eller stötta befintliga forskningsprojekt, arbeta fram
forskningsprofiler och söka forskningsmedel.

Aspekter som många prefekter, på flertalet subjektspositioner, uppfattar vara
Negativa eller problematiska är att ha för liten tid till prefektuppdraget,
de svårhanterliga ekonomiska frågorna och att behöva försaka sin egen forsk-
ning i och med att man tar på sig prefektuppdraget. Flera novisa prefekter
pratar alltså om att man har för liten tid till prefektuppdraget eller att det kon-
kurrerar med tid för andra åtaganden. Tiden räcker inte till, det går inte att
klara prefektskapet på vanlig kontorstid, de ser tendenser till att de kommer att
jobba för mycket, det blir en tydlig konkurrenssituation mellan prefektfrågorna
och andra åtaganden på institutionen, det blir svårigheter att kunna priori-
tera de viktigaste frågorna, eller prefektfrågorna tar alldeles för mycket tid
från andra viktiga frågor, är yttranden kring denna aspekt från prefekterna.
De svårhanterliga ekonomiska frågorna som många prefekter nämner, hand-
lar om att det ekonomiska ansvaret känns tungt, att dålig ekonomi,
nedskärningar och att kunna dra till sig tillräckligt med externa medel är

    





orosmoment eller att det ekonomiska tänkandet inom universitetet går till
överdrifter.

… eftersom man nu går in i ett sådant här ekonomiskt tänkande. Det är lite köp och

sälj, va och du skall vara bäst inom forskning för och dra in medel. Och samtidigt

ska du hinna undervisa för att ha en hög inkomst på den sidan. Och någonstans har

man ju en begränsning som person när det gäller att producera. Och jag tycker att

man har, de senaste åren pratat om att hela tiden höja produktiviteten och någonstans

måste man slå i taket, så frågan är ju när man kommer att göra det. (…) Och när

man då sätter kronor eller pris på varje arbetad timme eller insats och producerad

produkt, så kommer det ju att bli en utslagning eller en hård tid som är lite svår att,

ja, i dag riktigt se konsekvensen av.

(Prefekt, position I)

Att behöva försaka egen forskning, är det prefekter vid flera positioner som ut-
trycker att de tror blir en verklighet i och med prefektskapet. De pratar om att
tiden till forskning kommer att minska, att de måste nedprioritera sin egen merite-
ring till docent eller professor eller att de måste välja bort forskningen helt under
en period. Detta beskrivs som sorgligt eller åtminstone inte särskilt positivt.

Jag menar om du har forskning och det är det du ägnar dig åt och det är det du vill

göra och så får du försaka av den. Det är ju självklart att då ser man inte så mycket

positivt i det va.

(Prefekt, position I)

Det finns tre noder inom Stödtemat som prefekterna pratar om. Dessa är att de
vill ha utbildning i ekonomi, personalfrågor och i prefektroll/prefektansvar.
Utbildning i ekonomi pratas om som ett stort behov på de flesta positioner.
Många prefekter uttrycker att de är osäkra på pengahanteringen. De pratar om
att de vill lära sig mer om ekonomihantering, budgetplanering, redovisning,
räntehantering, budgetuppföljning, upplåning och bokföring. Utbildning i per-
sonalfrågor är ytterligare en aspekt som det ges uttryck för vid fyra av positio-
nerna. De personalfrågor som framförallt nämns är att lära sig hantera personal-
problem, hur man genomför personalsamtal, hur man ska vara som personal-
ledare och förhålla sig till sina kollegor, vad ett personalansvar innebär, gene-
rella personalpolitiska frågor, personalutvecklingsfrågor, vad man ska tänka på
vid löneförhandlingar, hur man uppmuntrar personalen och/eller hanterar
avskedanden. Den sista noden om Stöd genom utbildning handlar om utbild-
ning i prefektroll/prefektansvar. Att konkretisera prefektens roll på institutio-
nen, att utveckla sig själv i prefektrollen, att se vilket ansvar prefekten har som
chef och ledare, att gå igenom prefektens formella rättigheter och skyldigheter,
att lära sig hur man fördelar ansvar och att få veta vad prefekten ska göra och
inte göra, är prefekternas prat kring denna aspekt.
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När det gäller Övrigt som påverkar det akademiska ledarskapet, uttrycks
prefekternas egna rädslor/ängslan inför olika situationer, tidigare erfarenheter
som de framhåller spelar roll för att de blivit prefekter samt sådant som de
pratar om som specifikt i den akademiska kulturen. Noden rädslor/ängslan in-
för vissa situationer handlar bland annat om rädslor för att inte kunna leva upp
till personalens förväntningar, att komma att bli behandlad som en överordnad
person, att bli den som ska bära allas problem, att man riskerar att jobba för
mycket, att man måste hantera personkonflikter och uppsägningar, att man
ska glömma något stort och viktigt, att hantera stora mängder pengar utan att
ha en ekonomisk utbildning eller att sätta löner. I noden tidigare erfarenheter
uttrycker prefekterna lite olika aspekter som varit av betydelse för att de är
prefekter idag. Detta prat handlar om att man befunnit sig nära den tidigare
ledningen och fungerat som rådgivare eller haft viss inofficiell makt. Flera näm-
ner också att de hoppat in under kortare perioder och tagit över visst ansvar när
tidigare prefekten varit bortrest. Genom studierektorssysslor beskrivs att man
fått viktiga erfarenheter av att bland annat sköta budgetfrågor och också att
man som studierektor blivit en del av ledningen vid institutionen och betrak-
tats ingå i en successionsordning.

Vad som är specifikt med den akademiska kulturen pratas det om på de tre
”största”484 positionerna. Den akademiska kulturen uttrycks vara traditions-
bunden där det är svårt för nya ämnen att accepteras, där ledarskapet på
institutionsnivån tidigare kunde handhas av vem som helst – det var inte så
noga, att kulturen inte medger att det finns prefekter som ”chefar” på grund av
kollegialiteten, att mycket av framgång hänger på vilka personliga kontakter
man har, att könsfrågorna inte tas på allvar, att universitetsstyrelsen ”kokar
ihop” kataloger för externa företrädare, vilket ses som löjligt, att forskare lever
i en konkurrensmiljö som gör att det skapas en enorm egoism och att universi-
tetet inte fungerar som ett gemensamt företag utan att satsningar och belö-
ningar istället blir knutna mer till personnivå.

… det finns en annan kultur inom akademin. Alltså vi är ju inte chefer, fast de

försöker göra oss till det, alltså i vanligt traditionell bemärkelse, vi är alltså en chef

bland kollegor. Alltså det är det också man måste begripa va, att man kan inte börja

här och införa liksom privata näringslivets chefskultur … för den det tror jag är

förödande. För att det finns så starka traditioner av kollegialitet… så att det måste

man bevara.

(Prefekt, position III)

484 Störst, i betydelsen att de befolkas av flest prefekter.

    





Översiktligt ser spridningen av subepistemenoderna över diskursen som helhet
ut som följer av nedanstående tabell.

Tabell 1: Subepistemenoder för novisdiskursen, 1995, samt dessas spridning på olika
subjektpositioner. (0= Förekommer ej (x) = förekommer men svagt X = en stark nod för
positionen).

Novisdiskursens subjektspositioner

På de fem, utifrån en relationell analys av noderna, konstruerade subjektspositionerna
kommer särskiljande prat inom diskursen om ledarskap i akademin fram. Vad är
det för symboliska prataspekter som är starka och dominerande på de olika positio-
nerna (i form av olika subjektspositionsnoder och starka subepistemenoder) och
därmed noder som ger uttryck för diskursens struktur? Subjektspositionerna har
vissa koncentreringar av bakgrundsfaktorer kopplade till sig, som också kommer
att beskrivas för var och en av de fem positionerna. Dessa bakgrundsfaktorer har
framkommit i den första intervjun med prefekterna samt genom ett formulär där
alla prefekter fått fylla i sin akademiska ”livslinje”.485

485 På grund av anonymitetsskäl kan inte exakta antalet prefekter per subjektsposition samt alla
bakgrundsfaktorer för de olika positionerna beskrivas. Däremot kommer de mest centrala
bakgrundsfaktorerna att lyftas fram, då det finns huvudsakliga koncentrationer av faktorer för
vissa av positionerna inom respektive empirianknutet objekt.
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Figur 1: Subjektspositionernas relationella placering inom novisdiskursen, 1995.486

Subjektsposition I: Prefektskapet är negativt och otydligt – många
olika former av stöd behövs!

Denna subjektsposition har en koncentrering av vissa bakgrundsfaktorer. Den
tekniskt/naturvetenskapliga och medicinska fakulteten487 har sitt fäste här. Alla
andra subjektspositioner (II-V) domineras av den humanistiska och samhälls-
vetenskapliga fakulteten eller av lärarutbildningsområdet.488 Prefekter som är
professorer har också sin tyngdpunkt på denna position samt prefekter med
ingen, liten, eller som inte vet om de har någon, tid till förfogande för prefekt-
uppdraget. Positionen samlar prefekter som i sin akademiska karriär framfö-
rallt sysselsatt sig med forskning och de prefekter som befolkar positionen har
viss administrativ erfarenhet sedan tidigare genom endera nämnduppdrag,
studierektorskap eller biträdande/ställföreträdande prefektskap.

Vilka noder karaktäriserar då denna subjektsposition? På denna subjektsposition
finns de prefekter som angående Valet (utseendet) till prefekt säger att prefekt-

486 Angående hur korrespondensfiguren är framtagen och varför “axlarna” i figuren inte har några
namn, se kap IV, s 109.

487 Detta förkortas hädanefter tek/nat-med fakulteterna.
488 Detta förkortas hädanefter hum-sam-lär fakulteterna.
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skapet är en utmaning att gå in i, samtidigt som de säger sig vara osäkra på vad
det kommer att innebära. Det är endast på denna position som prefekter be-
skriver prefektskapet som en plikt, det vill säga som något man måste ställa upp
på, eller att prefektskapet är något som cirkulerar och att man på det viset turas
om att ta på sig detta. Karaktäristiskt för denna subjektsposition är också den
stora omfattningen av osäkerhet som sägs finnas. Här uttrycks ett vet inte angå-
ende vilka prefektskapets Huvuduppgifter kommer att vara eller vad prefekt-
skapet kommer att innebära. På frågan ”Vad innebär det att vara prefekt?”,
uttrycks på denna position svar av typen: om jag det visste, det är mycket
luddigt, jag är inte helt säker, jag har ingen klar bild över det hela, jag vet väl
ungefär vad det kommer att handla om, jag vet inte alls vad det innebär, eller
jag har väldigt lite att ta på.

Jag vet ju inte alltså, jag har ju då min bild utifrån min företrädare naturligtvis

(…) … jag har väldigt lite att ta på. (…) Det är lite grann ett rum som där vissa

saker vet jag vad det är och andra återstår att fylla va ungefär.

Andra Huvuduppgifter som nämns på denna position, men inte på andra,
handlar om att det viktiga i prefektskapet är att hålla verksamheten rullande
samt att arbeta med att få en fungerande institutionsstyrelse. En mycket tydlig
Ambition som karaktäriserar denna position är att få institutionen att fungera.
Det pratas här om att få verksamheten att flyta, att löpa eller att gå runt, utan
att något ska bli sämre än tidigare. Andra Ambitioner som nämns på denna
position är att själv överleva mandatperioden, att försöka dra in pengar till verk-
samheten och också att utveckla verksamheten. Karaktäristiskt för denna posi-
tion inom temat: Positiva aspekter av prefektskapet, är att ge uttryck för att inte
alls se något positivt med att vara prefekt, eller att inte veta om något kommer
att upplevas positivt.

UH: Är det någonting som du tror kommer att bli roligt med att vara prefekt?

Prefekt position 1 (PI): Nej.

UH: Inte något?

PI: Nej, det tror jag inte.

UH: Inte ett enda glädjeämne i allt mörker?

PI: Nej, uppriktigt sagt tror, alltså jag tror inte det här. Det låter lite pessimistiskt

men alltså det finns ju inget. Vari finns glädjeämnena?

UH: Ja?

PI: Säg det? (…) Nä, men jag tror inte det. (…) Jag tror att det är väl inte så mycket

positivt i det, det är ett jävla skitjobb …

De mer Negativa och problematiska noder som uttrycks angående prefektska-
pet på denna position är framförallt tre aspekter: dåliga kontakter med fakultets-
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och förvaltningsnivån, den problematiska prefektutbildningen och att hantera
uppsägningar. Angående noden dåliga kontakter med fakultets- och förvaltnings-
nivån, nämns problem med för liten eller för sen information alternativt för
dåligt stöd från fakultetskansliet, från dekanus, eller från förvaltningen. Den
problematiska prefektutbildningen sägs handla om att det kan kännas som att
sitta av dagar, att det man lär sig kan man läsa sig till i policyböcker, att det
presenteras en massa ”vackra ord” som upplevs som ett föga upplysande fikon-
språk, att mycket av det viktiga för prefektskapet kan man inte lära sig på en
kurs, det är en dålig framförhållningen på ledarutbildningarna och att man
måste obligatoriegöra kurserna då prefekter inte vill gå dem frivilligt. Noden
att hantera uppsägningar beskrivs som ytterligare ett problem.

Innan jag sa ja till det här då var jag tvungen och kolla ordentligt, så att vi inte har

några uppsägningar på gång till exempel. Och att obehagliga samtal och sådant, för

det tar jag väldigt mycket åt mig personligen.

Det pratas också om andra Negativa aspekter av prefektskapet på denna posi-
tion. Dessa noder är känslan av ensamhet och det ickefunktionella universitets-
systemet mer generellt. Det man pratar om som Stöd och som man vill att
utbildningar för prefekter ska ta upp, som skiljer denna position från andra, är
att skapa kontakter med olika resurspersoner inom universitetet centralt. De
nämner att de vill veta vilken service och vilket stöd de kan få från den centrala
administrationen och de personer som finns där. De vill gärna träffa dem och
få ansikten på namn de hört talas om. De vill veta hur den centrala administra-
tionens struktur och kontaktyta ser ut och vilken access prefekterna har till
dessa funktioner och personer. Att vilja få utbildning i universitetets organisa-
tion och kultur är likaså karaktäristiskt för denna position.

Denna subjektsposition skiljer sig från övriga också när det gäller inriktningen
på det Stöd, förutom utbildning, som man säger sig vara i behov av. De pratar
om behovet av att träffa andra prefekter, i form av prefektnätverk, prefektträffar
eller andra kollegiala mötesplatser. De vill kunna utbyta erfarenheter med an-
dra i samma funktion som de själva. Behovet av ett starkt administrativt stöd
kring prefekten, i form av duktiga sekreterare är också något som uttrycks på
denna position. En tredje Stödnod som denna position omfattar, men som
också har ett starkt fäste på position II (nämns dock ingen annanstans förutom
på dessa två positioner), är att det önskas samtalsstöd i form av mentorskap, en
handledare alternativt någon person man har respekt för, som man kan få råd
och synpunkter från och som har tystnadsplikt.

… handledning, gärna också stöd av någon …. (…) mentor eller något sådant. En

övergångstid i alla fall och då tror jag inte någon närstående inom institutionen,

utan man har en, frågan är om det ens skall vara inom samma fakultet.

    





Pratet om stöd är omfattande på denna position och det är endast på denna
position som man pratar om Stöd mer ospecificerat. Det handlar om att prefekte-
rna vill kunna få stöd någonstans ifrån inom universitetet om, och då, det
behövs.

En subepistemenod som är stark för denna position är att vid Valet (utseendet)
till prefekt, känna personalens förtroende och stöd (vilket skiljer sig från position
III men delas av övriga), Två Negativa subepistemenoder är också karaktäris-
tiska för denna position: de svårhanterliga ekonomiska frågorna (delas tydligast
med position V) samt att behöva försaka egen forskning (uttalas också på posi-
tion IV och V i hög grad). Till sist är subepistemenoden utbildning i ekonomi
påtaglig (delas främst med position III och V).

Subjektsposition II: Prefektskapet är naturligt och något man
skapar tillsammans i demokratiska, kollektiva processer och
diskussioner.

Denna subjektsposition är den mest blandade med tanke på bakgrundsfaktorer.
Den befolkas dock av prefekter från mer nybildade (ombildade) institutioner,
som i sin akademiska karriär sysselsatt sig med mestadels forskning eller lika
delar forskning och undervisning och som huvudsakligen har ungefär halvtids
nedsättning för prefektskapet.

På denna position pratas det om, kring Valet (utseendet) till prefekt, att det är
naturligt att ta på sig prefektskapet. Det naturliga beskrivs bero på att det an-
nars skulle kännas som att man smiter från något som man borde ta ansvar för,
eller att man ingår i en viss successionsordning där andra naturliga kandidater
inte finns.

… på de flesta institutioner att det inte finns så många kandidater just vid ett givet

tillfälle och det var väl inte så många mer än jag. I och med att jag varit med nu …

som studierektor och jag och xx [förre prefekten] jobbat mycket intimt tillsammans

och så, blev det också lite grann som en successionsordning kanske, men det är kluvet.

(…) … man är väl lite grann för lutheransk i sin, som människa, så att om man

tackar nej då vill man också gärna se alternativen.

Som en Huvuduppgift i prefektskapet anges att skapa diskussioner och att prata
med folk. Det uttrycks att det måste finnas utrymme för att diskutera
institutionsinterna frågor och tid för att gå runt och samtala med medarbetare.
En tydlig och särskiljande Ambition som påpekas på denna position är att få
till stånd en demokratisk anda på institutionen. Den beskrivs handla om att
dela på ansvaret, att få fler engagerade i olika frågor och att inte bara nyttja
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(utnyttja) vissa människor, utan försöka få med alla i en demokratisk och kol-
lektiv process.

För mig är det också oerhört viktigt att få någon slags demokratisk anda på

institutionen, som jag tycker att vi redan har här, så att egentligen är det bara och

fortsätta. Alltså … att inte jag ska ha ansvar för allting.

En Negativ (problematisk) nod som uttrycks på denna position, men inte nå-
gon annanstans, och som hör ihop med det ovanstående resonemanget om att
fördela ansvar på ett demokratiskt sätt, är att finna en balans i att delegera. Hur
mycket kan och bör en prefekt delegera och hur håller man balansen så att man
som prefekt inte tar på sig för mycket själv? Denna typ av funderingar uttalas
på denna position. Det Stöd för prefekter som pratas om här är behovet av
mentorskap. Denna starka nod karaktäriserar också position I (dock inte övriga
positioner).

Men jag kan tänka mig att man skulle behöva kanske något kontinuerligt stöd …

att man hade till exempel en handledare, eller en mentor, eller någonting som man

kunde då ta upp när man har, om man har haft svåra konflikter som man har

arbetat sig igenom. Eller att man hade någon stödperson som man kunde vända sig

till, det tror jag vore bra.

Vid denna subjektsposition finner man att de flesta av subepistemenoderna är
starka (13 av 16). Här har man vid Valet (utseendet) till prefekt pratat om
personalens förtroende och stöd, som viktigt (delas med alla positioner utom po-
sition III) och också om detta som ett positivt val (delas främst med position
III, IV och V). Två Huvuduppgifter uttrycks. Dessa är att arbeta med personal-
frågor (delas framförallt med position III) och att vara den som gör
arbetsfördelningar inom institutionen (delas i förstone med position IV och V).
Alla tre noder inom Ambitionstemat är starka: att delegera arbetsuppgifter (delas
främst med position V), att arbeta aktivt med olika utbildningsfrågor (delas
framförallt med position IV) samt att driva forskningsfrågor vid institutionen
(är också stark på position V). En Negativ subepistemenod som pratas om här
är att det är för liten tid till prefektuppdraget (delas i förstone med position IV).
Två noder inom Stödtemat är också starka: utbildning i personalfrågor (är också
stark på position III och IV) och utbildning i prefektroll/prefektansvar (delas
också med position III och IV). Till sist är alla tre subepistemenoder inom
temat: Övrigt som påverkar prefektskapet, starkt förankrade vid denna posi-
tion. Dessa är: rädslor/ängslan inför vissa situationer (delas framförallt med
position IV och V), tidigare erfarenheter (delas främst med position III och IV),
samt den akademiska kulturen (också stark på position III).

    





Subjektsposition III: Prefektskapet är något positivt där man
slipper rutiner och detaljfrågor och kan arbeta mer målinriktat och
visionärt.

Denna subjektsposition karaktäriseras av några bakgrundsfaktorer. Dessa är att
hum-sam-lär fakulteterna intar positionen och att den befolkas av lektorer med
ungefär halvtids nedsättning för prefektuppdraget, med omfattande adminis-
trativ erfarenhet som både studierektorer och innehavandes nämnduppdrag
och som i sin akademiska karriär huvudsakligen sysselsatt sig med undervis-
ning eller lika delar undervisning och forskning.

Detta är den enda position där pratet om vikten av ett stöd och förtroende från
personalen i Val- eller utseendeförfarandet till prefekt inte förekommer. De
Huvuduppgifter som pratas om på denna position är noderna: att få möjlighet
att arbeta med mål för verksamheten samt att arbeta med visioner, det vill säga
med övergripande och långsiktiga frågor. På denna position ses det som Posi-
tivt att man i och med prefektskapet kommer att slippa de rutinmässiga detalj-
frågorna och istället får arbeta med mer kreativa och utvecklande områden.

Jag har ju hållit på med det här med scheman och detaljarbete runt undervisning så

länge, så att man börjar … kunna det där. Lite less på det ibland, va. Jag tycker att

det är bra liksom att slippa de här detaljfrågorna. Sedan kan det ju vara kul att

pröva det här.

Pratet kring Negativa sidor med prefektskapet handlar om svårigheter med lo-
kaler, till exempel vad gäller finansiering av verksamhetsanpassade och gemen-
samma lokaler samt också problem med att tillsätta tjänster och rekrytera folk.

Positionen utmärks också av ett prat kring Negativa försakanden och uppoff-
ringar till följd av prefektskapet som skiljer sig från övriga positioner. På övriga
positioner pratas mycket om att behöva försaka forskning. Detta beskrivs dock
inte på denna position. Däremot framhålls istället att det som får försakas är en
allmänt lugn tillvaro. Det som skiljer denna position från andra vad gäller Stöd
till prefekter, är att här uttrycks en önskan om utbildning i personalmöteshantering.

… kring det här med alltså personalmöten, information. (…) Alltså hur man som

prefekt lägger upp det dagliga arbetet om det inte finns några rutiner sen tidigare.

Att ha regelbundna personalmöten där man informerar.

De subepistemenoder som finns starkt förankrade vid denna position är att i
samband med Valet (utseendet) till prefekt, se vissa positiva aspekter med det
(delas ej med position I, men tydligt med alla övriga). En stark subepistemenod
bland prefekternas Huvuduppgifter är för denna position personalfrågorna (de-
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las främst med position II). Alla tre subepistemenoder inom Stödtemat är starka
på denna position. Dessa är: utbildning i ekonomi (delas framförallt med posi-
tion I och V), utbildning i personalfrågor (är stark på position II och IV) och
utbildning i prefektroll/prefektansvar (delas också främst med position II och
IV). När det gäller Övrigt som påverkar prefektskapet, framträder subepiste-
menoderna tidigare erfarenheter (är också starka noder för position II och IV)
och den akademiska kulturen (delas framförallt med position II) som viktiga.

Subjektsposition IV: Prefektskapet är ångestfyllt, man är både en
exekutiv chef och ett uttryck för en kollegial makt och borde
anpassa ledarskapet efter varje person.

På denna perifera kvinno- och hum-sam-lär-position sägs Valet (utseendet) till
prefekt vara ångestfyllt. Här pratas också om att man egentligen inte vill axla ett
prefektskap, utan prefektansvaret beskrivs mer som ett tvång. En Huvudupp-
gift som framförs på denna position är att anpassa sitt ledarskap efter varje per-
son. Detta på grund av att det sägs finnas många individualister i verksamheten
och att varje person behöver ett speciellt, personligt bemötande. Positionen ger
också uttryck för att kollegial makt, inte prefektmakt, är det viktiga fokuset.
Samtidigt framförs att en av prefektens Huvuduppgifter är som arbetsledare
och att man då ibland måste ta sitt ansvar och tvinga medarbetare att ta tag i
vissa frågor, men att man också bör ställa upp med stöd för detta. Ambitioner
som uttrycks är att arbeta för att få till stånd ett sammansvetsat team på institu-
tionen. Pratet kring hur man då uppnår detta, handlar om att Huvuduppgif-
ten: rättvisa regler (delas med position V) och ett icke-favoriserande av perso-
nalen är viktigt. En annan Ambitionsnod är att kunna hantera påtryckningar
från personalen. Det kan handla om att stå för sina åsikter i samband med
löneförhandlingar, så att man som prefekt inte ger efter för påtryckningar om
högre lön.

Att de gnäller och förhandlar och ska ha högre lön. Att man inte ger efter för sådana

saker va. Det är inte den som är aggressiv som ska ha den höga lönen, utan det är

den som gör ett väldigt bra jobb och lägger ner väldigt mycket arbete i sitt jobb, va.

Uttalanden om Negativa prefektaspekter handlar vid denna position om att
det är en för dålig kompensation för prefektuppdraget. Prefekter ersätts med ett
för lågt prefektarvode och inga andra kompensatoriska åtgärder förekommer.
Det som pratas om som Positivt i prefektskapet är de duktiga medarbetare som
en prefekt har runt omkring sig. Nära Stöd både finns och önskas på denna
position. Både stöd från kollegor (delas med position V) och stöd från förre pre-
fekten, är två sådana viktiga stödfunktioner som är tydliga för denna position. I
övrigt nämns stöd från dekanus och även stöd från förvaltningen i positiva ordalag.

    





Sen visade det sig att jag hade fullt stöd utav dekanus. (…) Jag blev kallad på samtal

hos dekanus… och det tyckte jag var ett väldigt positivt samtal därför att mycket av

mina funderingar stärktes av honom.

De subepistemenoder som finns starkt förankrade hos denna position inom
temat: Valet (utseendet) till prefekt, är prat om personalens förtroende och stöd
(delas med alla positioner utom position III) och om valet som något positivt
(delas framförallt med position II, III och V). En Huvuduppgift som här är
stark är att göra arbetsfördelningar inom institutionen (delas främst med posi-
tion II och V). En nod inom Ambitionstemat är att arbeta med utbildnings-
frågor (är också stark på position II). Två Negativa subepistemenoder som man
här kan se är att det är för liten tid till prefektskapet (delas främst med position
II) samt att man i och med uppdraget måste försaka egen forskning (är också
stark nod på position I och V). Inom Stödtemat är subepistemenoderna: ut-
bildning i personalfrågor (delas framförallt med position II och III) och utbild-
ning i prefektroll/prefektansvar (är också här tydligast på position II och III)
starka. Övriga subepistemenoder på denna position är: rädslor/ängslan inför
vissa situationer (delas främst med position II och V) samt tidigare erfarenheter
(delas framförallt med position II och III).

Subjektsposition V: Prefektskapet är kreativt och genom att
delegera och fördela ut uppgifter kan prefektskapet ge många
egna fördelar och friheter.

Specifikt för denna mans- och hum-sam-lär-position, som också är perifer, är
att prata om prefektskapet i termer av en politikerroll, att vara representant för
något. Här framförs att en prefekts Huvuduppgifter består av att vara både
arbetsgivarrepresentant och arbetstagarrepresentant samtidigt. Att ha rättvisa reg-
ler pratas också om som en Huvuduppgift (delas med position IV). Det uttalas
till exempel att det är möjligt att lägga ut en tung arbetsbörda på personalen,
bara det görs rättvist. En nod inom Ambitionsområdet som enbart uttrycks på
denna position är att det i och med prefektskapet underlättar att kunna skapa
tid för egen forskning. Detta hänger ihop med uttalanden om att Positiva aspek-
ter med prefektskapet är att låta andra genomföra uppgifter. Det sägs innebära
att prefekten själv kan bestämma att arbeta med övergripande frågor, medan
övrigt delegeras till andra att genomföra.

Det roliga, det är faktiskt ganska roligt va, och det roliga är liksom att få bestämma.

(…) Jag har funderat mycket på det där, men den är ett slags skapande va, det är

det. Jag har sagt så här ibland när folk har frågat mig, att tänk dig att du har en idé,

du vet att någonting som ska göras, och … du lägger några blad i facken hos dina

medarbetare och säger kom till mig, kan du komma till mig den och den tiden. Och

så kommer de här och så sitter de här. Och så säger jag att nu vill jag att ni utreder
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det här, att ni gör det här och ni får två veckor på er. Och så går det två veckor och

så kommer de tillbaks och så är det gjort va. Det … tycker jag är, det är liksom själva

essensen i det här, att man, man kan liksom få saker och ting gjorda va, utan att

själv behöva göra någonting.

Prefektskapet beskrivs också som Positivt då det ger egna fördelar och egna friheter.
Dessa fördelar och friheter sägs bland annat vara att kunna delta i olika möten
och konferenser, att resa mycket och att man får ett extra arvode i samband
med prefektansvaret. Ytterligare en nod som uttrycks som Positiv på denna
position är att prefektskapet är en kreativ sysselsättning.

De Negativa och problematiska noder som uttrycks särskilt på denna position
är att de som blir prefekter egentligen har fel erfarenheter/utbildning, för att
kunna utföra ett gott arbete. Det handlar om det problematiska med att de
som är utbildade lärare och forskare ska kunna hantera ekonomi- och perso-
nalfrågor på ett professionellt sätt. Det sägs därmed också innebära att prefek-
ten måste försaka det han/hon egentligen är utbildad för att göra. Andra Nega-
tiva och problematiska noder som uttrycks är att kunna hantera klämpositionen
mellan de olika representantnivåerna; arbetsgivaren och arbetstagarna, och att
orka med prefektskapet. När det gäller utbildning som Stöd, framförs på denna
position, att utbildning för prefekter bör fokusera de gemensamma och gene-
rella frågorna som gäller för alla prefekter på alla fakulteter. Ett annat Stöd som
också uttrycks specifikt är stöd från kollegor (delas med position IV) på
institutionen.

Många (nio stycken) subepistemenoder är starka för position V. Som på de
flesta andra positioner (alla utom position III) är personalens förtroende och stöd
en nod, inom temat: Valet (utseendet) till prefekt, som finns välförankrad här.
Inom samma tema uttrycks också det positiva i valet (delas framförallt med
positionerna II, III och IV). Som en Huvuduppgift uttrycks att göra
arbetsfördelningar inom institutionen (delas i förstone med position II och IV).
Två noder inom Ambitionstemat är starka här: att delegera arbetsuppgifter (de-
las främst med position II) och att driva forskningsfrågor vid institutionen (de-
las också främst med position II). De Negativa subepistemenoderna är de svår-
hanterliga ekonomiska frågorna (som också är stark på position I) och att be-
höva försaka egen forskning (är starka även på position I och IV). En nod inom
Stödtemat som uttrycks här är utbildning i ekonomi (delas framförallt med po-
sition I och III). Slutligen är en subepistemenod inom temat: Övrigt som på-
verkar prefektskapet, starkt förankrad vid denna position. Den noden är att
känna rädslor/ängslan inför vissa situationer (delas främst med position II och IV).

    





Novisdiskursens logik och spänningar

Här kommer jag först att fokusera de mest centrala och specifika noderna för
varje subjektsposition och relatera de fem positionerna till varandra för en ana-
lys av ledarskapsidentitetsspänningar inom diskursen. Därefter följer en mer
övergripande och sammanfattande analys av diskursens logik vid denna tid-
punkt då diskursen om ledarskap i akademin tar sig uttryck genom novisa
prefekter i den empirianknutna diskurskonstruktionen. Diskursen som helhet
rymmer alltså dessa möjliga betydelsegöranden.

Subjektsposition I, är för dessa nytillträdda prefekter en mycket stark, köns-
blandad men tek/nat-med-dominerad position som också knyter många pro-
fessorer till sig. Den ger uttryck för otydligt, osäkert och negativt inriktat prat
om ledarskap. Uttalanden om behovet av omfattande stöd för att klara av att
hantera situationen är förknippat med denna position. Detta är en subjekts-
position där osäkerheten om den nya ledarrollen är omfattande och behovet av
stöd för att ro situationen iland kan förstås utifrån det. Position I har mest
(men ändå inte mycket) gemensamt med subjektsposition V, vad gäller starka
subepistemenoder. Den ledarskapsidentitet som kommer till uttryck för posi-
tion I skulle översiktligt kunna uttryckas som en icke-prefektsidentitet. Detta då
osäkerheten inför prefektskapet uttalas vara stor och då prefektgärningen mer
beskrivs som en plikt eller som att det är ”min tur att ta på mig det”. Här ges
inte uttryck för någon tydlig identitet med prefektskap överhuvudtaget.

Nästa, vad gäller bakgrundsfaktorer blandade, subjektsposition II, är den posi-
tion som har mest gemensamt med alla andra positioner. Den ger uttryck för så
mycket som 13 av de 16 subepistemenoderna. Denna positions mer specifika
noder består av prat om akademiskt ledarskap som någonting människor gör
och skapar tillsammans, i kollektiva och demokratiska processer. Denna posi-
tion är därför den mest kollegiala och “primus inter pares”-fokuserade positio-
nen. Den ledarskapsidentitet som lite förenklat kan sägas prägla denna posi-
tion är ledaren som en like bland andra – ett kollegialt ledarskap.

Subjektsposition III befinner sig långt ifrån position I på många sätt. Den har
till exempel bara en enda subepistemenod gemensam med position I, men
istället många noder gemensamma med position II. Positionen karaktäriseras
av utsagor om akademiskt ledarskap som något visionärt och målinriktat och
inte som att ta hand om mer operativa detalj- och rutinfrågor vid ledningen av
en institution. Att vara tillfreds med den nya ledarrollen uttrycks här och pratet
handlar explicit om mer exekutiva chefsaspekter av det akademiska ledarska-
pet. Här skulle den ledarskapsidentitet som kommer till uttryck kunna sam-
manfattas som att vara en chef med övergripande ansvar.
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Subjektspositionerna IV och V är, som tidigare har påpekats, mer perifera och
hum-sam-lär förmedlade, och har relativt många subepistemenoder gemensamt
med varandra och även ett par subjektspositionsnoder. Position IV, uttrycker
ledarskap i akademin som något mycket komplext där du måste vara både kol-
lega och chef på samma gång, vilket skapar ångest. Vid position V pratar man
om akademiskt ledarskap som något kreativt som innehåller stora mått av frihet
och fördelar för egen del, om man lyckas delegera ansvar och uppgifter. Subjekts-
position IV kan sägas ge uttryck för en kluven och ambivalent ledarskapsidentitet,
där kluvenheten är mellan att vara chef eller kollega. Position V’s ledarskapsid-
entitet kan istället sammanfattas som att vara chef för egen vinnings skull.

Subjektspositionerna till vänster i figur 1 (se s 122), position II, III och IV
skiljer sig från subjektsposition I och V, som ligger till höger, på många sätt.
Positionerna till vänster delar i hög grad Huvuduppgiften att arbeta med
personalfrågor. De önskar också Stöd genom utbildning i just personalfrågor
samt i prefektroll/prefektansvar. Dessa positioner, II, III och IV, tillmäter i
Övrigt tidigare erfarenheter och specifika aspekter av den akademiska kultu-
ren betydelse. Dessa subepistemenoder skiljer sig från vad subjektspositionerna
till höger tillmäter betydelse. Positionerna till höger, I och V, ger istället ut-
tryck för den Negativa (problematiska) aspekten svårhanterliga ekonomiska
frågor. Vad gäller bakgrundsfaktorer är positionerna till vänster (samt posi-
tion V, som ligger nära mitten) dominerade av lektorer från hum-sam-lär
fakulteterna med väldefinierad arbetstid (ca 25-75 procent) för att axla prefekt-
skapet. Positionen som sträcker sig längst till höger, position I, befolkas i
högre grad av prefekter som är professorer och där prefekter till stor del hör
hemma inom tek/nat-med fakulteterna och har liten, ingen eller inte vet om
sin arbetstid för prefektskapet.

Om man relaterar subjektspositionerna nere, position II, IV, V, mot de där
uppe, position I och III, framkommer också vissa spänningar mellan vad som
tillmäts betydelse. Positionerna uppe delar endast en subepistemenod med var-
andra (som dock inte är exklusiv för bara dessa positioner), medan positio-
nerna nere har flera subepistemenoder samt subjektspositionsnoder som är
gemensamma eller i hög grad delas och som inte återfinns på subjektsposition
I eller V. Som en av prefektens Huvuduppgifter ses, på positionerna nere, att
göra arbetsfördelningar. Som Ambitioner uttrycks att delegera arbetsuppgifter
och att driva forskningsfrågor. Nere förekommer också vad gäller Övrigt, prat
om rädslor/ängslan förknippat med prefektskapet. Två subjektspositionsno-
der som delas av positionerna IV och V där nere är Huvuduppgiften rättvisa
regler och Stöd från kollegor på institutionen. Ingen tydlig logik eller syste-
matik vad gäller bakgrundfaktorer framträder när man relaterar positionerna
uppe mot dem där nere. Detta på grund av att systematiken ligger i ett sär-
skiljande mellan subjektsposition I gentemot övriga subjektspositioner (se
resonemanget i stycket ovan).

    





Den översiktliga bild man får genom att relatera subjektspositionerna mot
varandra är att det finns konflikter och spänningar angående vad som till-
mäts betydelse inom diskursen om ledarskap i akademin, vid denna tidpunkt.
De olika subjektspositionerna ger uttryck för olika ledarskapidentiteter. Den
logik som framträder är att positionerna till vänster, II, III och IV, har många
subepistemenoder gemensamma och bland annat tillmäter personalfrågor,
tidigare erfarenheter och det specifika i den akademiska kulturen betydelse.
Positionerna nere, II, IV och V delar också många noder som mer handlar
om arbetsfördelning, till exempel med ambitionen att delegera arbetsupp-
gifter och där olika uttryck för rädslor/ängslan inom prefektskapet fram-
kommer. Den position som inte, på ett särskiljande sätt mot övriga posi-
tioner, delar många noder med andra positioner, varken i sitt högerläge
ihop med position V, eller på sin uppeposition, tillsammans med position
III, är subjektsposition I. Position I är också den subjektsposition som i sig
är mest särskiljande gentemot de övriga vad gäller bakgrundsfaktorer.

Vid denna tidpunkt följer diskursen om ledarskap i akademin inte en köns-
segregerande logik, i den meningen att prefekter som är kvinnor skulle be-
folka helt andra subjektspositioner än prefekter som är män. Prefekter som
är kvinnor återfinns på fyra av de fem positionerna (ej position V) och
dessa kvinnors prat skiljer sig därmed från varandra och tillmäter olika
ledarskapsaspekter betydelse. Ger novisdiskursen uttryck för något prat om
kön då? Ett visst prat om kön finns i och för sig men har inte haft något
inflytande över diskursens struktur och logik. Detta eftersom köns-
relaterande noder varken har spelat roll för diskursens episteme, subepisteme
eller subjektspositioner.

En ytterligare aspekt av diskursens logik vid denna tidpunkt är att diskurs-
ens episteme är mycket svagt och ger ett splittrat och heterogent intryck.
Endast ett fåtal noder (fem stycken) kan sägas ge uttryck för diskursen om
ledarskap i akademin, så som det uttrycks av novisa prefekter, år 1995. De
antal noder som karaktäriserar de olika subjektspositionerna är ofta betyd-
ligt fler än de fem gemensamma epistemenoderna. Vid denna tidpunkt finns
alltså spänningar inom diskursen i högre grad än det finns gemensamma,
centrala och naturliggjorda ledarskapsaspekter som kommer till uttryck ge-
nom starka, och över hela diskursen spridda, epistemenoder.
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Problemdiskursen, 1995-1998

Hur framstår logiken angående kritiska händelser inom diskursen om akade-
miskt ledarskap utifrån positionerat prat under åren 1995-1998? Efter en analys
av prefekternas prat kring kritiska händelser kan fyra subjektspositioner konstru-
eras utifrån det empiriska relationella utfallet. De olika subjektspositionerna kom-
mer att beskrivas och analyseras nedan, men först ska diskursens episteme och
subepisteme fokuseras. Utifrån de tre intervjuer som behandlade upplevelser av
kritiska händelser och problem i prefektskapet och som genomfördes med de 15
prefekterna under perioden 1995-1998 (se bilaga 2) har de noder som framkom-
mit av analysen delats upp under fyra olika teman för att göra resultat-
presentationen mer lättöverskådlig. Temana är:

• Kritiska händelser (KH)
• Faktiska åtgärder och tillvägagångssätt (FÅ)
• ”Bordeåtgärder” (BÅ)
• Behov av Stöd vid kritiska händelser (S)

Problemdiskursens episteme

Episteme angående kritiska händelser inom den akademiska ledarskapsdiskursen,
1995-1998, kännetecknas av tio noder.489 Diskursens centrala, gemensamma
och naturliggjorda noder består inte så mycket av kritiska händelser i sig, utan
av prat om vilken typ av åtgärder man genomför och vilket stöd som behövs
för att klara av att hantera kritiska händelser i prefektskapet. De tio
epistemenoderna är:

1. Kritiska händelsen, att hantera budget- och ekonomiproblem
2. Åtgärden, att vänta/inte göra något
3. Åtgärden, att informera/diskutera problemet med personal
4. Åtgärden, att ta hjälp av personer på förvaltningen
5. Åtgärden, att själv markera/ta i på skarpen
6. ”Bordeåtgärden”, att vara nöjd med insatsen/borde inte göra något annat
7. ”Bordeåtgärden”, att ta tag i problemet tidigare
8. Stöd, att få hjälp av förvaltningspersonal
9. Stöd, att få hjälp från personal vid fakultetskansliet
10. Stöd, genom förekomsten av tydligare regler, riktlinjer, ramar och instruktioner

Nedan beskrivs de tio noderna samt de sätt på vilket prefekterna uttrycker dem.

Den enda Kritiska händelse som är gemensam för problemdiskursen är bud-
get- och ekonomiproblem. Det som prefekterna uttalar kring denna nod hand-

489 Tio av ca 75 noder totalt för detta lite mer avgränsade och fokuserade empiriska objekt, gör att
ca 13 procent av de uttalade noderna ger uttryck för diskursens episteme.

    





lar om att de måste ta itu med bugetnedskärningar, att man fått en sämre
ekonomi och att institutionen dragit på sig underskott samt vilka olika följd-
effekter detta får.

Ja, det svåra och det jobbiga, det har ju varit det här budgetarbetet och inte

budgetarbetet i sig utan det här med att vi fick så mycket mindre pengar.

Nedskärningarna helt enkelt. Det är alltså. Jag hade som inte alls förväntat mig det

egentligen. Det kom som väldigt så där. Vi hade massor med ambitioner om att

utveckla och utveckla och göra bättre och bättre. Och i stället så blir det så att vi får

bara nedskärningar, nedskärningar. Så i stället för att vi ska jobba på ett pedagogiskt

utvecklingsarbete, ja? Och utveckling av forskning så har vi fått ägna våra resurser

till att dra in medel så att vi ska kunna ha kvar folk.

(Prefekt, position IV)

Vid de olika kritiska händelser som prefekterna uttrycker sig ha upplevt under
åren 1995-1998, har olika former av åtgärder för att hantera dessa situationer
beskrivits. Av de beskrivna åtgärdsstrategierna, är det fyra stycken som åter-
kommer för flertalet situationer i sådan omfattning att de kan sägas utgöra
stora delar av problemdiskursens episteme. De åtgärder som är tongivande för
olika typer av kritiska händelser inom diskursen som helhet är att vänta/inte
göra något, att informera/diskutera med personal, att ta hjälp av personer på
förvaltningen och att själv markera/ta i på skarpen.

När det gäller Åtgärdsnoden att vänta/inte göra något uttrycks den som att man
väntar, eller skjuter problemet framför sig för att det är svårt att veta vad man
ska göra, att det inte går att göra något i den specifika situationen, att man
väljer att hålla en låg profil eller att man ”fegar”.

Ja, jag tacklar det. Jag menar, jag tacklar det genom att försöka ducka så länge som

möjligt. Men det är ju en process då som man måste genomlida. Men den är ju

kanonsvår. För där går det ju ut på att kasta ut någon kollega. Och det är ju inte så

muntert.

 (Prefekt, position III)

En annan Åtgärd som ofta nämns ingå i en process för att ta itu med kritiska
händelser är att informera/diskutera lösningar och alternativ med personal eller
andra grupperingar på institutionen. De tillvägagångssätt som uttalas är att
lyfta en viss problematik och diskutera den i institutionsstyrelsen, med lednings-
gruppen på institutionen, med andra grupperingar som finns eller med personal-
gruppen som helhet. En ytterligare Åtgärd som uttrycks användas vid kritiska
händelser för diskursen som helhet är att ta hjälp av personer på förvaltningen.
Vid de olika kritiska händelser som prefekterna uttalar att de upplever före-
kommer, förs ofta samtal, hålls diskussioner och fås konkret hjälp och stöd
från olika personer eller funktioner som finns vid universitetets förvaltning.
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En sista Åtgärd som uttalas för problemdiskursen som helhet är att själv markera/
ta i på skarpen. Denna nod beskriver prefekterna genom prat om att de visar på
olika känsloyttringar; blir arg, förbannad eller skarp i tonen, genom att säga ifrån,
genom att vara extra tydlig och säga att ”detta gäller …”, eller genom att kräva en
förändring.

Men då bara helt kallt så talade jag om för honom. Och jag har aldrig varit så kall

någon gång. Jag bara talade om för honom alltså att det här. Du är skyldig det här

och det här och det här. Och jag och du har dina skyldigheter om du sköter din tjänst

och jag kan ingenting annat göra än att. Och jag kan, och dessutom så har jag, sa

jag, under alla år försvarat dig.

(Prefekt, position II)

I processen att hantera kritiska händelser har prefekterna också pratat om hur
nöjda de känner sig med sina insatser eller hur de egentligen borde har gått
tillväga. Två ”Bordeåtgärder” karaktäriserar kritiska händelser inom diskursen
om akademiskt ledarskap, som helhet. Dessa är att vara nöjd med insatsen/
borde inte göra något annat och att ta tag i problemet tidigare än vad som är
gjort. Vid ”Bordeåtgärden” nöjd med insatsen/borde inte göra något annat, fram-
kommer uttalanden om att det som är gjort var rätt beslut och rätt handling,
att det kändes rätt, att resultatet blev bra eller det bästa och att det inte hade
gått att göra något mer. Den andra ”Bordeåtgärden” som tydligt framkommer
för diskurskonstruktionen som helhet, är att ta tag i problemet tidigare.

Ja, men att man är ute lite tidigare, men då har man ju hela tiden den här

avvägningen att alla som inte är inne i budgetsammanhang eller har den aktuell för

sig, ja, men blir det verkligen så? Kan man göra det? Man kan ju då bli betraktad

för att man är för radikal, så att det är alltså en avvägning där, som man får göra.

(Prefekt, position III)

Det behov av Stöd som diskursen som helhet ger uttryck för finns för att han-
tera kritiska händelser i ledarskapet är att få hjälp av förvaltningspersonal, hjälp
från personal vid fakultetskansliet samt genom förekomsten av tydligare regler,
riktlinjer, ramar och instruktioner. Den första Stödnoden hjälp av förvaltnings-
personal, omgärdas av prat om att personalchef, personalutvecklingsenheten,
universitetsjuristen, budgetansvariga, personalkonsulenter och personal-
handläggare är viktiga stödpersoner och -funktioner. En annan nod angående
behov av Stöd är att få hjälp från personal vid fakultetskansliet. Det stöd som
nämns i samband med denna nod rör framför allt frågor som personal-
sekreteraren och budgetsekreteraren vid kansliet kan hjälpa till med, det vill
säga personal– och ekonomifrågor. Till sist uttalas behovet av ett Stöd som ofta
saknas, men skulle underlätta mycket för ett gott hanterande av kritiska hän-
delser, vilket är förekomsten av tydligare regler, riktlinjer, ramar och instruktioner.

    





Tydliga, skriftliga anvisningar pratas om vad gäller regler, ansvarsbeskrivningar,
delegationsordningar, olika rambeskrivningar, handböcker, policys och annan
viktig information. Om detta finns i högre utsträckning skulle det vara ett
utmärkt stöd, enligt prefekternas uttalanden.

Problemen är ju lite olika! Och ett stöd skulle vara att helt enkelt klarare regler. Och

då blir jag så där typiskt manligt hierarkisk, men eftersom det är med män man har

att göra i den här problematiken som har med. Jag menar att en prefekt kan ju också

vara, en professor kan ju vara en kvinna, men i de flesta fall så är det ju en man, så

skulle jag, så efterlyser jag bättre regler. (…) Så om det fanns väldigt enkla regler, om

det bara gjordes helt och hållet klart för professorerna.

(Prefekt, position II)

Problemdiskursens subepisteme

Subepisteme angående kritiska händelser i diskursen om akademiskt ledarskap,
består av prat kring 13 noder.490 Subepisteme domineras av noder kring relativt
centralt, och för flera av positionerna gemensamt, prat om åtgärder och ”borde-
åtgärder” vid hanterandet av kritiska händelser. Två noder kring Kritiska hän-
delser finns dock. Dessa är personal som inte sköter sitt arbete och att själv vara
överbelastad/känna tidsbrist. När det gäller uttalanden om personal som inte
sköter sitt arbete pratas det framförallt om problemet med att hantera lektorer
och professorer som missköter sina tjänster och de arbetsuppgifter som åligger
dem. Den andra subepistemenoden angående Kritiska händelser handlar om
prefekternas uttryck av att själva vara överbelastade/känna tidsbrist. Prefekterna
pratar om att själva inte räcka till, att inte få tiden att räcka till, att bli överbe-
lastade av allt prefektrelaterat arbete, att alltid vara tvungen att finnas tillgäng-
lig, att köra slut på sig själv, att uppleva att för liten del av tjänsten är avsatt till
just prefektskapet och att arbetsbördan är orimlig.

Egentligen det enda som är svårt tycker jag är att det inte finns tid. Jag känner att

jag blir helt överbelastad och det här med att disponera sin tid på rätt sätt vad det nu

är? På rätt sätt? Det vet jag inte! Jag menar det klarar jag fortfarande inte av! Och

det är ju därför att det inte är tillräckligt många timmar per dygn!

(Prefekt, position IV)

Sju noder vad gäller åtgärdsarsenalen för prefekter är karaktäristiska för problem-
diskursens subepisteme. En Åtgärdsnod handlar om att samtala med berörda
och fungera som en som medlar eller diskuterar lösningar med den eller de

490 För att få en översiktlig beskrivning över dessa noders spridning över diskursen som helhet se
tabell 2 i slutet av detta avsnitt (s 139).
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personer som ses som problemet. En annan Åtgärd är att vända sig till fakultets-
nivån för att diskutera lösningar och få konkret hjälp. Sedan pratas också om
att ta hjälp annanstans ifrån än de övergripande nivåerna eller den egna institu-
tionen. Det kan handla om att söka hjälp från universitetshälsan, från andra
institutioner, från konsulter eller från studenter. Ytterligare ett sätt att hantera
kritiska händelser är att tydliggöra och formalisera åtgärdshandlingar genom att
upprätta synliga strukturer, göra policys och planer, konkretisera ramar och
skriva skrivelser.

Ja, alltså jag har skrivit en formell skrivelse till dekanus och ställt den till det korrekta

stället och så där då och det är möjligt att det är så att policyn är så att man skriver

och sedan så måste man följa upp det med personliga kontakter. Men jag tycker att

det är lite konstigt, jag tycker att ett förslag bör man få en respons på.

(Prefekt, position I)

Andra sätt att diskutera Åtgärder är utifrån att ställa upp många alternativ. Det
sätt som pratas på då är ofta genom att uttala många alternativa lösningar som
måste utredas, utan att på en gång bestämma att just en viss specifik lösning är
den enda eller den rätta. Åtgärder görs också genom att överlåta på andra per-
soner/arbetsgrupper på institutionen att ta itu med problemet, enligt prefekternas
utsagor. I prat om Åtgärder framkommer också att som prefekt bli motarbetad
för sina åtgärdsförslag, framförallt från annan personal på institutionen.

Och det sa jag och det är alltså sant … då liksom sa jag det först och sedan gjorde jag

en paus, och tänkte att nu får väl professorn då haka på och då var det ju en av våra

andra älskliga lärare som liksom sa: ’Sluta liksom med hyckleriet nu. För det vet ju

du precis vad det är som låg bakom det där’. (…) Och jag menar då. Det alltså det,

alltså det var ju jobbigt.

(Prefekt, position II)

Vid prat kring huruvida prefekterna är nöjda med sina insatser för att hantera
kritiska händelser eller inte, samt på vilket sätt de känner att de istället borde
ha gått tillväga, framkommer tre noder. För det första uttrycker de, som ”Borde-
åtgärd” att de borde ha gjort mer eller borde ha gjort den specifika åtgärden på
ett bättre sätt. För det andra förekommer prat om att de själva borde ha varit
tydligare/skarpare i hanterandet av vissa kritiska händelser. Till sist beskrivs att
ansvaret borde ligga på andra nivåer inom universitetet att hantera vissa problem
och att de själva inte har kompetens, tid eller möjlighet att hantera problemet
på ett bra sätt.

Man upptäcker en sak sådana här gånger. Nämligen detta, alltså det är ju universitetet

som är arbetsgivare. Men sådana här gånger då är det oerhört bekvämt för universitetet

    





att säga som arbetsgivare ja men det är ju ert problem. Ja men det är ju fakultetens

problem. Ja, men det här är internationaliseringskansliets problem. Och så bollar de

det mellan varann tre fyra gånger. Och så hamnar det här igen. Det har lite grann

med det här flytande ansvaret att göra va. Att det finns alltid möjlighet att liksom

krypa undan någonstans och säga att det här är inte mitt problem. Men jag kan ju

säga att det här är vårt problem då men ge mig pengar att lösa det.

(Prefekt, position I)

Den sista noden handlar om Behov av stöd för att hantera kritiska händelser.
Det stöd som pratas om är att kurser/mer egen kunskap inom ett visst område
skulle hjälpa till i problemhanterandet.

Tabell 2: Subepistemenoder för problemdiskursen, 1995-1998, samt dessas spridning
på olika subjektspositioner. (0 = förekommer ej, (x) = förekommer men svagt, X = är en
stark nod för positionen).

Problemdiskursens subjektpositioner

På de fyra, utifrån en relationell analys av noderna, konstruerade subjekts-
positionerna kommer det särskiljande pratet kring kritiska händelser inom den
akademiska ledarskapsdiskursen fram. Vad är det för prat som är starkt och do-
minerande på de olika positionerna (i form av olika subjektspositionsnoder och
starka subepistemenoder) och därmed det prat som ger uttryck för problem-
diskursens struktur? Subjektspositionernas koncentrering av vissa bakgrunds-
faktorer kommer också att beskrivas för var och en av de fyra positionerna.

Subepistemenoder Pos I Pos II Pos III Pos IV
KH: Personal som inte sköter sitt arbete (x) X X 0
KH: Själv vara överbelastad/känna tidsbrist (x) X X X
FÅ: Samtala med berörda X X X 0
FÅ: Vända sig till fakultetsnivån X (x) X 0
FÅ: Ta hjälp annanstans ifrån än från de över-
       gripande nivåerna eller egna institutionen

X X X 0

FÅ: Tydliggöra och formalisera åtgärdshandlingar X X (x) 0
FÅ: Ställa upp många alternativ (x) X (x) X
FÅ: Andra personer/arbetsgrupper på institutionen X X 0 X
FÅ: Bli motarbetad för sina åtgärdsförslag (x) X (x) 0
BÅ: Borde ha gjort mer X X (x) 0
BÅ: Borde ha varit tydligare/skarpare (x) X 0 X
BÅ: Ansvaret borde ligga på andra nivåer inom
       universitetet

(x) X X 0

S: Kurser/mer egen kunskap (x) X 0 X
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Figur 2: Subjektspositionernas relationella placering inom problemdiskursen, 1995-
1998.491

Subjektsposition I: Organisationsförändringar samt rekryterings-
och utbildningsrelaterade ärenden är kritiska händelser. Andra
nivåer på universitetet får ta ansvar för åtgärder.

Denna största subjektsposition befolkas bara av prefekter som är män som
finns vid institutioner som i sin verksamhet har huvudsaklig inriktning mot
undervisning eller lika delar undervisning och forskning. Vilka noder karaktä-
riserar då denna subjektsposition? Tre noder som rör Kritiska händelser ges
uttryck för på denna position. En av dessa är att prata om problem som rör
rekryterings- och anställningsärenden. Det kan handla om anställnings- och
bemanningsproblem, problem med att återbesätta tjänster, svårt att fördela
personella resurser och byta studierektorer och det problematiska i att kunna
göra bra rekryteringar. En annan Kritisk händelse som är karaktäristisk för
position I är organisationsförändringar i form av hopslagningar, delningar eller
hot om nedläggning (delas med position II).

Pos
II

Pos
I

Pos
III

Pos
IV

491 Angående hur korrespondensfiguren är framtagen och varför “axlarna” i figuren inte har några
namn, se kap IV, s 109.

    





Men det är klart att frågan om storinstitution har ju varit en stor fråga under hela

året och den hade ju börjat redan 1997 och den har ju konsumerat rätt mycket

energi under året, både tid och emotionell energi kan man väl säga. Och jaa, det har

varit någonting som man lite motvilligt har sugits in i och eftersom initiativet kom

ju inte från institutionerna själva, utan kom ju uppifrån, så att det är ju en sådan

där fråga, tycker jag.

Den tredje Kritiska händelsen som uttrycks på denna position är problem med
utbildningsrelaterade ärenden. Det kan handla om konkreta studentärenden som
hamnat på prefektens bord att hantera, till prat om nya system inom grund-
eller forskarutbildning. En form av Åtgärd som starkt relateras till denna
subjektsposition är att skicka problematiska ärenden vidare till andra nivåer inom
universitetet. Här flyttas problem över från prefekten eller institutionen genom
att faktiskt skicka ärendet vidare, eller genom att skylla den uppkomna situa-
tionen och hanteringen av den på övergripande nivåer inom universitetet, en-
ligt prefekternas utsagor.

Men samtidigt så inser jag ju att man vill ju ha något form av underlag från oss så

att säga. Och där... Jag menar ens naturliga reaktion är ju att, eller den enkla

reaktionen är att inte tvingas ta ställning själv så att säga. Utan bara ge ett underlag

och så låta någon annan få hålla i yxan så att säga.

Vad gäller behov av Stöd för att hantera kritiska händelser, beskrivs här att det
är viktigt med ett gott stöd på institutionsnivån. Det som nämns är medarbetare
överlag, specifika förtroliga personer, studierektorer, studievägledare och
ledningsgrupper. En annan Stödnod, som delas med position II, är att få stöd
genom prefektträffar. Tillfällen för erfarenhetsutbyte med andra prefekter, in-
formella mötesplatser och prefektluncher är exempel som ges angående denna
form av stöd.

Fem subepistemenoder inom Åtgärdstemat är starka för denna position. Dessa
är att samtala med berörda (är stark på alla positioner utom IV), att vända sig till
fakultetsnivån (vilket skiljer sig från position IV, men delas starkt med III), att
ta hjälp annanstans ifrån än de övergripande nivåerna eller den egna institutionen
(vilket är en stark nod på alla positioner utom IV), att tydliggöra och formalisera
åtgärdshandlingar (delas inte med position IV, men starkt med II) och till sist
att överlåta problemet på andra personer/arbetsgrupper på institutionen (gäller
inte position III, men alla övriga). En ”Bordeåtgärd” är också karaktäristisk för
denna position och det är att man borde ha gjort mer (gäller ej position IV, men
delas i hög grad med position II).
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Subjektsposition II: Könsrelaterande position där kritiska händel-
ser upplevs på person- eller mellanmänsklig nivå. Att själv ställa
upp som stöd men också behöva eget personligt stöd är centralt.

Position II, som är diskursens näst största, är i det närmaste en ren kvinno-
position, och domineras av prefekter som befinner sig inom hum-sam-lär fa-
kulteterna och finns vid institutioner med verksamhetstyngd inom forskning
eller som har ungefär lika mycket forskning som undervisning. Denna posi-
tion är den i särklass mest omfattande på så sätt att här uttrycks upplevelser av
många kritiska händelser samt ett stort behov av stöd, som är specifikt för
positionen i fråga. Dessutom är alla subepistemenoder utom en stark här.

På position II har åtta noder kring Kritiska händelser sin tyngdpunkt. En så-
dan Kritisk händelse är att hantera konflikter och samarbetsproblem mellan med-
arbetare. Konflikterna beskrivs ha att göra med personkemier som inte stäm-
mer överens, personrelationer som inte fungerar, att inte kunna arbeta tillsam-
mans, att inte kunna prata med varandra, osämja mellan personer på institu-
tionen och konflikter i större grupper som inom en institutionsstyrelse.

Men då har jag haft samtal med de tre inblandade parterna så att … det är två

personer som inte kan jobba ihop. Det är alltså två disputerade som delar på den här

tredje, på en ’labass’. Så det är väl i princip det. ’Labassen’ vill bara jobba med den

ena och inte med den andra. Och de två disputerade vill inte prata med varandra.

Så jag måste gå in och fördela hennes, ’labassens’, arbete mellan de här två

forskargrupperna. Och hon vill ju inte jobba med den ena personen.

En annan Kritisk händelse som är starkt förankrad på denna subjektsposition
är att hantera doktorandrelaterade problem. Det som pratas om här är både kon-
flikter inom doktorandgruppen och mellan doktorander och andra personer
eller grupperingar på institutionen. En stark nod har att göra med Kritiska
händelser som uttalas vara könsrelaterande problematiker. Dessa könsrelaterande
problem hänförs ibland till prefekten själv och ibland till olika uppkomna si-
tuationer på institutionen. Bland annat pratas det om att som kvinna och pre-
fekt uppfattas som mästrande, att det kan vara svårt att vara kvinna och prefekt
när man har manliga professorer runt omkring sig, att bli ifrågasatt för att
prioritera kvinnor vid löneförhandlingar eller tillsättandet av tjänster, att kvin-
nor på institutionen tar mycket mer ansvar för det gemensamma än männen
och att det finns machokillar och utvecklas en machokultur inom ett doktorand-
kollektiv som får kvinnliga doktorander att må dåligt.

Men att återgå till det här med mästra. Det är ganska intressant. När en kvinna är

bestämd så mästrar hon. Om jag hade varit lektor och man som hade efterträtt

honom som prefekt skulle han aldrig ha använt ordet mästra. Utan han skulle ha

använt något annat ord. Och här har vi säkert en problematik om det finns en

manlig professor och en kvinnlig prefekt. Och jag menar mellan oss.

    





Andra Kritiska händelser förknippade med subjektsposition II är problem med
lönesättning och att hantera personal som mår dåligt av olika anledningar. Här
beskrivs det också som problematiskt med personal som slutar sin tjänst eller sitt
uppdrag, då det kan vara värdefulla personer som är svåra att ersätta på sina
positioner. Generationsproblem är en Kritisk händelse som pratas om som en
tröghet och ett motstånd mot förändringar hos den äldre generationen och
som strukturella generationsglapp. Till sist pratas här om noden organisations-
förändringar i form av hopslagningar, delningar eller hot om nedläggning (som
delas med position I).

När det gäller Åtgärder för att hantera kritiska händelser är två noder relaterade
till position II. För det första pratas det här om att själv ställa upp som stöd/
bollplank vid kritiska händelser. Att stötta, bekräfta, agera kurator och agera
bollplank är termer som används för denna nod. Den andra Åtgärdsnoden
handlar om att lägga könsaspekter på åtgärden. Dessa åtgärder kan handla om
att gå emellan de som har en konflikt för att kvinnor är vana att sära på ungar,
att anamma manliga uttryckssätt, att vara observant på att en viss åtgärd inte
blir könsdiskriminerande, att föra över mer ansvar på männen eller att medve-
tet gå in och bryta könsgrupperingar. En ”Bordeåtgärd” som är karaktäristisk
för positionen är att uttrycka att man borde ha gjort mindre än man gjort. Det
pratas om noden som att inte ta allt så allvarligt, att ta det lugnare, tona ned sin
egen röst, vänta, bordlägga eller kasta ärendet i papperskorgen.

Så att jag har ju lärt mig utav det här att jag ska kanske inte lyssna, alltså jag ska

lyssna och höra på vad som säger, men att jag själv inte ska säga saker och ting,

förrän jag har handskats med det lite mera principiellt. Så att inte säga för mycket

för tidigt.

Ett flertal noder kring behov av Stöd, finns också representerade på subjekts-
position II. En nod handlar om behovet av ett personligt stöd/en mentor. Stödet,
så som det pratas om, bör vara någon klok person, en erfaren kollega, ett boll-
plank, en mentor, eller en socialt fungerande kompetent person som man kan
besöka, prata ur sig hos, ringa, få konstruktiv kritik samt tips och råd av. Ett
annat Stöd som finns förankrat vid denna position är stöd via universitets-
hälsan.492 Detta stöd uttrycks både uppfylla funktionen att hjälpa till med att
stötta prefekternas eget välbefinnande, men också att det där finns kompetens
att nyttja för att komma med tips om andra åtgärder att vidta samt för att göra
arbetsmiljöundersökningar. Att få stöd genom prefektträffar är en central Stöd-

492 Universitetshälsan är ett samlingsnamn för det som under dessa år kallades universitetshälsan,
Previa, företagshälsovården och statshälsan.
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nod som delas med position I och den sista noden under detta tema rör köns-
specifikt stöd. Det uttrycks finnas brist på kvinnliga förebilder och behov finns
av nätverk samt könsspecifika grupper för kvinnor som är prefekter.

När det gäller starka subepistemenoder för denna position, är alla noder, som
beskrivs på s 139 utom Åtgärdsnoden att vända sig till fakultetsnivån (som
däremot är stark för position I och III), det.

Subjektsposition III: Få specifika kritiska händelser uttrycks och
upplevs inte inträffa varje år, men uppsägningar är jobbiga att
hantera.

Det som är gemensamt för denna subjektsposition är att den befolkas av prefekter
som inte har, eller inte vet om de har, specifik tid avsatt för prefektskapet och
som tillhör institutioner vid tek/nat-med fakulteterna som har huvudfokus i
forskning eller i både forskning och undervisning. Positionen domineras också
av män som är professorer. Denna position är minimalistisk, i kontrast till
position II ovan. Det är alltså endast ett fåtal specifika subjektspositionsnoder
förknippade med denna position och inte heller särskilt många subepisteme-
noder. Däremot finns i problemdiskursen som helhet relativt många gemen-
samma epistemenoder som då också position III delar.

De två noderna angående Kritiska händelser som karaktäriserar denna position
är att inte ha upplevt en enda kritisk händelse under ett år samt hanterandet av
uppsägningar. När det gäller den första av dessa två noder pratar de alltså om att
det inte förekommit någon kritisk händelse under det senaste året, vilket i och
för sig inte betyder att de vid alla tre intervjutillfällen har sagt detta. Denna
icke-förekomst av kritiska händelser under så långa perioder som ett år, före-
kommer dock inte på någon annan position i diskursen och är därför intres-
sant. Den andra och sista noden som karaktäriserar position III, att hantera
uppsägningar, uttrycks mestadels som att uppsägningar sker på grund av arbets-
brist, eller då budget- och ekonominedskärningar kräver denna typ av åtgärd.

Det svåra har väl varit nedskärningar på personal, övertalighetssituationer, som vi

jobbade med då under, ja april, maj, juni eller maj, juni kan man väl säga i första

vevan då och med den liksom ständiga oro som låg ute hos personalen då vem som

skulle åka så att säga.

De subepistemenoder som är starka på denna position och som har med Kri-
tiska händelser att göra är personal som inte sköter sitt arbete (delas inte med
position IV, men är också stark på II) och att själva vara överbelastade/känna
tidsbrist (som är en stark nod på alla positioner utom position I). Tre Åtgärder
som uttrycks på denna position är att samtala med berörda (som inte delas med

    





position IV, men med övriga), att vända sig till fakultetsnivån (som skiljer sig
från position IV, men också delas med I) samt att ta hjälp annanstans ifrån än
de övergripande nivåerna eller den egna institutionen (som inte delas med posi-
tion IV men med övriga). Slutligen en ”Bordeåtgärd” som är stark på denna
position är att ansvaret borde ligga på andra nivåer inom universitetet (delas inte
med position IV, men är stark även på position II).

Subjektsposition IV: Ser egna reaktioner på medarbetare och
medarbetares reaktioner på sig själv i prefektrollen som proble-
matiska och vill ha stöd genom centralisering av ansvar.

Denna perifera position är kvinno- och hum-sam-lär-specifik. På denna posi-
tion ges det uttryck för ett par Kritiska händelser. Den första handlar om reak-
tioner då rollen förändras från att vara kollega till att bli chef. Pratet handlar om
att se förändrade och annorlunda beteenden, ofta i negativ bemärkelse, hos
sina medarbetare när man axlar prefektskapet. Den andra Kritiska händelsen
rör att ställa för höga krav på/vara för hård mot personalen.

Och det är ju den stora problemet då att kunna anpassa arbetet och arbetsinsatserna

på en nivå där alla orkar med. Och det eftersom, ja det är ju naturligtvis så här då

att eftersom jag själv då jobbar egentligen för mycket så har jag då svårt att se att inte

andra ska göra det. Samtidigt som jag inte tycker att andra ska jobba så att de blir

som jag är. (…) Samtidigt så blir jag ju då väldigt irriterad när jag ser att andra

inte är lika väl förberedda för sina arbetsuppgifter va. Jag har väldigt svårt att

hantera just det.

En ”Bordeåtgärd” som pratas om på denna position är att prefekter borde ta
hjälp av andra för att lösa problem. En Stödnod för position IV handlar om att
centralisera visst ansvar och vissa uppgifter, då det ofta blir onödiga dubbeljobb.
Ett annat Stöd som uttalas vore bra är att politiker och departement bättre förstår
universitetsverksamheten.

Så att där måste jag ju säga att om man ser ovanför, utanför universitetet så har vi

inget stöd alls. Jag tycker snarare att ifrån departementshåll så är det mer eller om

jag säger från politikerhåll är det mer att förstöra vårt arbete. (…) Att det är någon

negativ attityd att universiteten har haft det så himla ekonomiskt bra. (…) De har

haft det så bra med arbetstider och allting va, så att nu ska vi klämma åt de jäklarna

alltså. Det är ju den versionen man får utav det här och det har, det retar mig

fruktansvärt.

De subepistemenoder som är centrala för denna position är att själv vara över-
belastad/känna tidsbrist (delas med alla positioner utom position I), att som
Åtgärd ställa upp många alternativ (delas också tydligt med position II) och att

.    : 





lotsa problemet vidare till andra personer/arbetsgrupper på institutionen (delas
inte med position II, men är stark på övriga). Dessutom är en ”Bordeåtgärd”
stark på denna position, att man själv borde ha varit tydligare/skarpare (delas
inte med position III, men är också stark på II). Subepistemenoden om Stöd
genom kurser/mer egen kunskap, delas också av denna position (och av position
II, dock ej alls av position III).

Problemdiskursens logik och spänningar

Innan en mer övergripande diskussion om problemdiskursens logik och spän-
ningar förs, fokuseras de mest centrala och specifika noderna för varje subjekts-
position och för de fyra positionerna i relation till varandra vad gäller vilka
problemidentiteter i prefektskapet som framkommer. Då denna diskurs-
konstruktion belyser kritiska händelser inom den akademiska ledarskapsdis-
kursen, kommer inte ledarskapsidentitet att användas för att beskriva
subjektspositionernas uttryck. Istället använder jag här problemidentitet, som
säger mycket om och kan ses som en del av ledarskapsidentiteten.

Subjektsposition I, som är en mansspecifik och stark (den mest befolkade) po-
sition för dessa prefekter, innehåller prat om kritiska händelser som pekar mot
en relativt neutral organisations- och systeminriktad problemidentitet. Här pratas
om att finna stöd vid institutionen, att lämna över problem till andra grupper/
personer inom institutionen eller att gärna skicka vidare problemhanteringen
till andra nivåer inom universitetet. Position I har flest starka subepistemenoder
gemensamt med position II, men också relativt mycket gemensamt med posi-
tion III.

Subjektsposition II är en kvinno- och hum-sam-lär-dominerad position där
det uttrycks många kritiska händelser, framförs en bred åtgärds- och
”bordeåtgärds”-arsenal och uttalas ett omfattande behov av stöd. De många
kritiska händelserna visar på en könsrelaterande problemidentitet med problem
på person- eller mellanmänsklig nivå. Här önskas eget personligt stöd och man
ställer själv upp som stöd vid kritiska händelser. Detta är den enda position där
det ges uttryck för att man borde göra mindre än man gjort vid hanterandet av
problem. Denna position har flest kritiska händelser gemensam med subjekts-
position III och åtgärdsnoder delas framförallt med position I. Subjektsposition
II är den enda som delar alla subepistemenoder som uttrycks på position IV.
Övriga positioner har nästan inget gemensamt, förutom diskursens episteme,
med position IV.

I kontrast till position II är subjektsposition III en mansdominerad, tek/nat-
med förmedlad, minimalistisk position, som nästan inte ger uttryck för några
egna, specifika noder alls. De noder som är starka här är att inte uppleva några

    





kritiska händelser alls under ett år, att prata om personalfokuserade problem,
att ta stöd från bland annat förvaltningen och att vilja skicka ärenden vidare till
andra nivåer. Position III kan sägas ge uttryck för en minimalistisk hjälp- och
stödfokuserad problemidentitet. Position III har flest gemensamma sube-
pistemenoder med position II och endast en nod gemensam med position IV.
Här saknas också många åtgärder och ”bordeåtgärder” som uttrycks på övriga
positioner.

Slutligen, den perifera kvinno- och hum-sam-lär positionen IV liknar och de-
lar mest med position II, som är den andra kvinnodominerade positionen.
Annars skiljer den sig mycket från övriga positioner. Positionen kan sägas ka-
raktäriseras av en kluven (ambivalent) och självrelaterande problemidentitet, som
uttrycker en osäkerhet över hur man bör hantera rollen som prefekt och de
krav och förväntningar som ställs på den, samt vilka krav man själv kan ställa
på sin personal. Här uttalas också att man mer borde ta hjälp av andra vid
kritiska händelser och ser gärna ökat stöd uppifrån, genom att till exempel
centralisera visst ansvar.

Diskursens logik och spänningar framträder vid denna tidpunkt som relativt
könskodad vid en relationell analys. Subjektspositionerna till vänster i figur 2
(s 140), position I och III, är klart mansdominerade, då alla prefekter som
befolkar dem, utom en, är män. I övrigt är bakgrundsfaktorerna blandade. På
motsvarande sätt är positionerna till höger, II och IV, kvinnodominerade. Alla
utom en prefekt är kvinnor. Positionerna till höger är dessutom starkt hum-
sam-lär koncentrerade. Positionerna till vänster karaktäriseras av ett färre antal
egna subjektspositionsnoder och subepistemenoder än positionerna till höger.
Noder som uttrycker att man tar hjälp, eller skickar vidare problem inom insti-
tutionen eller till andra nivåer inom universitet, har sin tyngdpunkt till vän-
ster. Exempelvis delar positionerna till vänster åtgärden att vända sig till fakultets-
nivån för stöd och hjälp vid kritiska händelser. Positionerna till höger ger ut-
tryck för ett större antal subjektspositionsnoder och prat om många olika kri-
tiska händelser. Positionerna till höger uttrycker noder som, i motsats till posi-
tion I och III, fokuserar på att själv göra saker (handla) och att själv bli bättre
på att hantera kritiska händelser. Subepistemenoder som position II och IV har
gemensamt är att som åtgärd vid kritiska händelser ställa upp många alternativ
till lösningar, en ”bordeåtgärd” är att man borde ha varit tydligare/skarpare vid
problemhanteringar och ett stöd som uttrycks är att man borde gå kurser/få
mer egen kunskap för att bättre hantera kritiska händelser.

Genom att ställa de två positioner som ligger överst i diskursen (position I och
II) mot de två som ligger nederst (position III och IV), framträder andra och
mer otydliga spänningar i diskursen. Där uppe kommer de två största positio-
nerna till uttryck medan de där nere är relativt ”små” positioner. Ingen struk-
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tur vad gäller bakgrundsfaktorer framträder vid denna relatering. Positionerna
där uppe delar subepistemenoderna att som åtgärd tydliggöra och formalisera åtgärds-
handlingar samt att man vid kritiska händelser borde ha gjort mer. Positionerna
nere delar inga subepistemenoder, utan snarare delar de att de inte ger uttryck för
ett antal noder.

Problemdiskursen, 1995-1998, framträder som relativt stark och homogen då
den består av tio epistemenoder. I en intern kontrastering framstår förhållandet
mellan det gemensamma, det vill säga epistemenoderna, och det särskiljande i
identitetsuttrycken, genom subjektspositions- och subepistemenoder, som ib-
land (vid vissa positioner) övervägande för det gemensamma och ibland som
övervägande för det särskiljande. De gemensamma, centrala och förgivettagna
noder som ger diskursens episteme innehåll handlar dock inte så mycket om
kritiska händelser i sig (endast en epistemenod: ekonomi- och budgetproblem) utan
framförallt om noder kring vilka strategier man använder vid hanterandet av
kritiska händelser samt de behov av stöd man har. Däremot vad gäller de noder
som ger uttryck för diskursens struktur i (i detta fallet fyra) olika subjektspositioner,
handlar dessa till största delen om vad som ses som eller upplevs som kritiska
händelser och i vilken omfattning. Spänningar och skillnader i diskursen gäller
framförallt just de kritiska händelserna då åtgärdsarsenalen pratas om på ett rela-
tivt likartat sätt över hela diskursen.

Kritiska händelser inom diskursen om akademiskt ledarskap följer också, som
tidigare visats, en könssegregerande logik, då diskursen i stort sett är klyvd verti-
kalt, mitt itu, på så sätt att positionerna till vänster, position I och III är klart
mansdominerade och positionerna till höger, II och IV är kvinnodominerade.
Den största kvinnopositionen, position II (som är diskursens övre, högra posi-
tion) ger uttryck för många olika kritiska händelser och även ett stort antal andra
subjektspositionsnoder kring framförallt behov av stöd (totalt 15 subjektsposition-
snoder). Flera noder handlar om könsrelaterat prat. Vissa kritiska händelser sägs
bero på just könsproblematiker, positionen anger könsspecifika åtgärder, samt
önskar könsrelaterat stöd. Alltså är här också prat om kön ett uttryck för problem-
diskursens logik, genom subjektsposition II.

Erfarendiskursen, 1999

Vilken logik kan diskursen om ledarskap i akademin, så som den kommer till
uttryck genom prat om ledarskap via erfarna prefekter, år 1999, sägas bygga på?
Då prefekterna varit institutionsledare under en mandatperiod på 3-3,5 år, och
därmed kan sägas vara mer erfarna, analyserades deras prat om ledarskap i
akademin. Utifrån empiriskt genererade och relationellt analyserade data kunde
fem subjektspositioner konstrueras att ge uttryck för diskursens struktur. Utifrån
den intervju som genomfördes med de 15 prefekter som ingår i delstudie I, vid
årsskiftet 1998-99 (se bilaga 3) har de noder som konstruerats empirinära uti-

    





från prefekternas prat, delats upp under ett antal olika teman för att göra den
fortsatta presentationen mer lättöverskådlig. Temana är även vid detta tillfälle
konstruerade utifrån en sammanvägning av de intervjuområden som fanns vid
intervjutillfället samt av andra aspekter som framkommit ur intervjuerna.
Temana är:

• (Åter)valet (utseendet) till prefekt ytterligare mandattid (V)
• Positiva aspekter av prefektskapet (P)
• Negativa aspekter av samt försakanden till följd av ett prefektskap (N)
• Lärande/egen utveckling till följd av prefektskapet (L)
• Åstadkommanden i prefektskapet (Å)
• Stöd som är viktigt i form av utbildning eller annat stöd (S)
• Tips och råd till andra prefekter (T)
• Övriga aspekter som har påverkat prefektskapet (Ö)

Nedan följer först en beskrivning av episteme för diskursen om ledarskap i
akademin, så som det kommer till uttryck genom erfarna prefekter år 1999.
Sedan följer erfarendiskursens subepisteme innan de olika subjektspositionerna
beskrivs och relateras. Till sist följer en analys av diskursens logik och spän-
ningar vid detta tillfälle.

Erfarendiskursens episteme

Vid denna tidpunkt består episteme för diskursen om akademiskt ledarskap av
ett flertal noder. Det är 14 noder som är gemensamma, centrala och naturlig-
gjorda för diskursen som helhet då diskursen kommer till uttryck genom mer
erfarna prefekter.493 De noder som ger uttryck för diskursens episteme finns
framförallt under temana: Negativa aspekter och försakanden, Åstadkomman-
den samt Stöd och utbildning. Noderna för erfarendiskursens episteme är:

1. Positivt med makt och inflytande
2. Negativt med stor arbetsbörda och tidsbrist
3. Negativt, att hantera konflikter
4. Negativt med problematiska personalärenden
5. Lärande, har fått människokunskap
6. Lärande, angående universitetets organisation och kultur
7. Åstadkommande, att ha påverkat institutionen i positiv riktning
8. Åstadkommande, att ha förbättrat utbildnings- och undervisningsaspekter
9. Åstadkommande, att ha bidragit till ett bättre klimat och ökad trivsel på

institutionen

493 14 av ca 170 noder totalt för detta empiriska objekt, gör att cirka åtta procent av de uttalade
noderna ger uttryck för diskursens episteme.
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10. Stöd genom prefektutbildningar
11. Stöd genom en god dekanus
12. Stöd genom att ha en god ledningsstruktur på institutionen
13. Stöd genom att ha en fungerande institutionsadministration
14. Tipset och rådet, att ha en öppen kommunikation på institutionen

Nedan beskrivs de 14 noderna genom exempel på termer och symboliskt prat
som prefekterna använder för att uttrycka dem.

En Positiv aspekt av prefektskapet som pratas mycket om, från alla positioner i
diskursen, handlar om makt och inflytande. Prefekterna säger att det är positivt
att ha möjligheten att påverka verksamheten, sin egen och andras arbetssitua-
tion, det är positivt med makt och kontroll och att ha ett stort inflytande på
verksamheten.

… ja det som är givande eller det som är intressant är att … ha makt va. Det är väl

lättare att ha makten, alltså livet är lättare när man har lite och säga till om alltså,

ens egen frihetsgrad ökar ju och det är ju klart att det är ju behagligt i vissa fall att

ha den här makten det ska jag inte neka till. Så det är väl en sak som, ja, vi säger,

kallar det positivt.

 (Prefekt, position III)

Tre Negativa noder ger också uttryck för det centrala och gemensamma i erfaren-
diskursen. Dessa tre noder handlar om att uppleva en stor arbetsbörda och
tidsbrist, att hantera konflikter och problematiska personalärenden. När det
pratas om den Negativa noden stor arbetsbörda/tidsbrist, säger prefekterna att
prefektskapet tar mycket kraft och energi, att fritid inte existerar, att arbetsbördan
är för stor och tung, att man blir för lite avlastad, att det blir mycket övertid, att
tidsbristen och arbetsbelastningen är stor, att prefektskapet är en omöjlig upp-
gift att klara på deltid och att man aldrig får vara ifred. Negativt och problema-
tiskt är också att hantera konflikter. Detta uttrycker prefekterna genom prat om
att man varit ovan att hantera konflikter och skyndat för fort, uttalanden om
att själv varit del av jobbiga konflikter samt genom att beskriva förekomsten av
olika typer av interna stridigheter, missförstånd och kulturkrockar. Noden pro-
blematiska personalärenden, handlar om personalproblem som rör enstaka med-
arbetare. Det kan handla om att hantera anställda som inte sköter sina tjänster,
personer som slutar, sjukskriven personal, personbekymmer, personliga kriser
och människor som inte mår bra.

Ja, det har ju varit en och annan konflikt som har varit lite jobbig och sådär men det

har väl inte, jag tycker inte att det har varit olidligt och det har ju gått och lösa på

något sätt i alla fall. (…) Men vi har i stort sett ett ganska bra arbetsklimat eller ska

vi säga att det är bra, men sen finns det vissa spänningar och det är några som inte

    





mår bra och fungerar bra och så där. …man önskar ju att det hade gått och få till

bättre, men jag tror att en del saker är väldigt svårt och få till riktigt bra och så det

hänger faktiskt rätt mycket på dom själva, att dom måste liksom lösa dom här sakerna

av egen kraft. Det går inte, jag menar det går inte konsulta bort alla konflikter och

är man, alltså personliga motsättningar måste få finnas va, i en viss grad går det inte

att göra någonting åt.

(Prefekt, position IV)

När det gäller Lärande/egen utveckling, är två noder centrala för erfarendis-
kursen. Dessa är att man fått människokunskap samt att man lärt sig om uni-
versitetets organisation och kultur. Människokunskap pratar prefekterna om
med termer som att man fått människokännedom, att man lärt sig förstå och
hantera människor, att man lärt sig vara närvarande och förstå personalens
perspektiv samt att man utvecklat en social förmåga. Centralt för diskursen är
också uttalanden om att ha Lärt sig om universitetets organisation och kultur.
Denna nod beskriver prefekterna som att de lärt sig hur universitetet med dess
organisation, kultur, struktur, byråkrati, funktioner och beslutsvägar fungerar
samt att man fått en bättre insyn i verksamheten som helhet.

Alltså måste jag nog säga att jag har lärt mig mer om det reella spelet i, alltså hur

folk fungerar i den organisation som vi lever i, som är hela universitetet och

forskningsvärlden och så där. Och att det något och att det är rätt mycket med det,

som man ju, och ska man överhuvudtaget få något gjort och ha något inflytande, så

måste man ju, måste man ju in i den kulturen och förstå den till viss del i alla fall.

(Prefekt, position IV)

Erfarendiskursens episteme består vid denna tidpunkt också av tre noder som
har med Åstadkommanden att göra. Dessa Åstadkommanden har att göra med
att som prefekt ha bidragit till och påverkat institutionen i positiv riktning, att
ha förbättrat utbildnings- och undervisningsaspekter av institutionens verk-
samhet samt att ha åstadkommit ett bättre klimat och ökad trivsel på institu-
tionen. Noden att påverka institutionen i positiv riktning, handlar om att pre-
fekten lyckats marknadsföra och göra institutionen mer känd, att ha bidragit
till institutionens uppryckning, positiva utveckling och expansion genom nya
verksamheter och till att förbättra och säkra institutionens situation. Att ha
förbättrat utbildnings- och undervisningsaspekter av institutionens verksamhet,
beskrivs genom att prefekterna bidrar till att stötta eller omstrukturera grund-
utbildning och forskarutbildning, genom att skapa nya kurser inom ramen för
vanlig terminstid eller sommaruniversitetskurser och genom att utbildnings-
insatser får allt bättre kursvärderingar. Den sista Åstadkommandenoden rör att
ha skapat ett bättre klimat och ökad trivsel på institutionen. Pratet handlar här
om att man skapat en bra arbetsplats, en kreativ miljö, delaktighet och gemenskap på
arbetsplatsen, samarbete och öppenhet och olika sociala arrangemang och aktiviteter.
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Det här med kommunikation med medarbetarna det tror jag att jag har åstadkommit,

att dom tycker att det är naturligt och att det har förbättrat klimatet väldigt mycket

så att säga. Avlasta många ansvar som dom har tagit som egentligen har legat på

ledningen och det har jag liksom dragit tillbaka till ledningen att handskas med där.

Mycket osäkerhet som har försvunnit.

(Prefekt, position V)

Vid denna tidpunkt framkommer också ett flertal noder inom Stöd- och
utbildningstemat. De viktiga stöd för akademiska ledare som pratas om är
prefektutbildningar, en god dekanus, en god ledningsstruktur på institutionen
och en fungerande institutionsadministration. Stöd genom prefektutbildningar
pratar prefekterna om med termer som att det är bra med övergripande
ledarskapsutbildningar på universitetsnivå, att det behövs mycket utbildning
för prefekter, att prefekter behöver introducerande ledarutbildningar när man
är ny och teoretisk utbildning kring ledarskapets problematik. Ett annat Stöd
som är centralt i erfarendiskursen är att ha en god dekanus. Denna gode deka-
nus pratas om som att det är en dekanus som ger feedback, som har sitt intresse
riktat ner mot institutionsnivån, som är synlig, en god förebild och har civilku-
rage, som är stark och har makt, som går att få kontakt med, som är aktiv, som
ger information och som tar sig tid med prefekterna.

För det första tycker jag att man måste ha en dekanus som är ett gott stöd, som ska

själv var en god förebild. Det är steg ett. Det får inte vara en dekanus som nästan

’hjälp vad ska jag göra’. Alltså jag är kritisk till xx [dekanus namn], men han är

alltså alldeles för livrädd och obenägen att fatta några beslut.

(Prefekt, position I)

En annan stark och gemensam nod är Stöd genom att ha en god ledningsstruktur
på institutionen. Denna ledningsstruktur kan handla om att dela lednings-
uppgifter med en biträdande prefekt och studierektor, att skapa en god lednings-
grupp eller stab, att ha en fungerande institutionsstyrelse och arbetsutskott och
att jobba ihop med professorer och olika verksamhetsansvariga. En ytterligare
Stödnod handlar om att ha en fungerande institutionsadministration. Prefekte-
rna pratar om ett behov av lojala, erfarna och duktiga sekreterare eller adminis-
trativa specialister såsom ekonomer, personer som ger service, som går att dele-
gera administrativa uppgifter till, som har god struktur på administrativa göro-
mål och som är duktiga på att ge prefekten ett informellt stöd.

Att man har ju ett bra administrativt stöd det är ju en självskriven sak. (…) Nej,

men det måste vara en, eller stab som så att säga kan klara av dom här administrativa

uppgifterna, ha en god struktur och vara lite den som bollar frågor på en. ’Nu är det

dags för det här, skulle du haft gjort. Det där skulle ha behövt fixats. Har du tänkt

på det?’ Omvänt om man säger: ’kan jag få nu en redovisning av det eller kan du

sätta dig ner med mig så kan vi gå igenom saker’, så kan man göra det.

(Prefekt, position I)

    





Slutligen karaktäriseras diskursens episteme vid denna tidpunkt av en sista nod
och det är Tipset och rådet att som prefekt se till att ha en öppen kommunika-
tion. Denna öppna kommunikation pratas om som att ha ett brett kontaktnät,
att träffa människor och vara lyhörd, att vara duktig på att informera och skapa
informationskanaler samt att föra utvecklingssamtal med sina medarbetare.

Erfarendiskursens subepisteme

Diskursen om ledarskap i akademins subepisteme består 1999 av prat kring 17
noder. Sist i denna beskrivning av diskursens subepisteme presenteras tabell 3
som ger en översikt över på vilka positioner noderna uttrycks respektive inte
uttrycks och på vilka positioner de är starka. De flesta noder som karaktäriserar
diskursens subepisteme finns inom Lärande/egen utvecklings- och inom
Stödtemat.

En aspekt, angående vad som är Positivt i prefektskapet, som uttrycks på tre
positioner i erfarendiskursen, är att man som prefekt är välinformerad. De sä-
ger sig vara spindeln i nätet, ha koll på allt, vara med i allt och få all informa-
tion de behöver. En Negativ nod är att hantera uppsägningar. Uppsägningar
och avskedanden pratas om som riktigt stora kriser och som svårhanterbart.

Det var nedskärningar i budgeten, som gjorde att jag fick ta konsekvenser och säga

upp sammanlagt en tjänst fördelad på tre personer. Och det var ju oerhört smärtsamt,

det var ju min, det är ju egentligen första enda stora krisen, som har varit under den

här perioden. Den kom ju alldeles för tidigt. Jag hade ingen vetskap om hur man

skulle göra ens, så det har jag ju lärt mig den hårda vägen hur.

(Prefekt, position V)

Många noder handlar här om Lärande/egen utveckling. En sådan nod rör att få
bättre självinsikt. Det som pratas om då är att man får en ökad självkännedom
genom prefektskapet, att man lär sig om hur man själv fungerar i en chefsroll,
att prefektskapet är personlighetsutvecklande och ger självinsikt. En annan
Lärandenod handlar om självkontroll. Termer som prefekterna använt, och som
skapat denna nod, är att lägga band på sig, att vara mer tålmodig, att vara
mindre offensiv, att inte ha så kort stubin, att vara mer försiktig och restriktiv,
att vara ödmjuk, att inte ställa för stora krav och att vakta sin tunga på vad man
säger. En annan nod som är starkt förankrad vid ett par subjektspositioner är
att man lärt sig att prioritera. Prefekterna säger att de måste prioritera för att
överleva genom att släppa vissa frågor, genom att inte lägga för mycket tid på
allt, genom att ha inställningen att allt inte är hela världen och genom att bli
selektiv och effektiv i den bemärkelsen att man inte lägger hur mycket tid som
helst på alla uppgifter.
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Ekonomi och bokföring är ytterligare en nod inom Lärandetemat som ger ut-
tryck för diskursens subepisteme. Prefekterna uttalar att de lärt sig mer om
ekonomi, om själva hanterandet av bokföring, om konsekvenser av ekono-
miska nedskärningar och om hur låg den ekonomiska medvetenheten är på
olika nivåer inom universitetet. Den sista Lärandenoden handlar om att fatta
beslut. Det pratas om att våga fatta beslut och inte vänta in direktiv, att förbe-
reda beslut och låta verksamhetens mål styra besluten, att bli mer beslutsam
överhuvudtaget men också att inte fatta beslut ensam, samt att man måste
kunna ändra beslut om det behövs.

Det är ju det där va och har vi så att säga höstens händelser lärt mig att man ska

aldrig vara ensam om ett beslut även om man så att säga har den formella makten

att ta egna beslut, det har man ju, så ska man alltid se till att man införlivar andra.

Man ska alltid se till att man förbereder ärenden för institutionsstyrelsen med folk

som är med i institutionsstyrelsen, då är det förberett, så att inte man bara så att

säga lägger fram förslag som ingen har sett och ingen har tänkt på. Och det där det

är någonting sånt som man har lärt sig. Hela tiden att man, att man hela tiden

tänker så här att man har att det inte kan uppfattas som i underbesluten rör en själv

eller att man inte bara är ensam om det utan att man är flera.

(Prefekt, position II)

Prat om Åstadkommanden handlar bland annat om att ha skapat rutiner, ord-
ning och reda i organisationen. Det uttrycks som att få organisationen att fung-
era med avseende på ledningsstruktur, mål och policy, mötesformer och olika
arbetsrutiner. Ett annat Åstadkommande är goda rekryteringar. Det som pratas
om är ett producerande av nya doktorer som gör det möjligt att bland annat
nyanställa lektorer. Rekryteringarna berör också strategiska administratörer samt
ett antal professurer. En ytterligare nod inom detta tema är Åstadkommandet
av en bättre ekonomi på institutionen. Det pratas här om att ha fått ekonomin
i balans, att man fått ordning på ekonomin, att man lyckats dra in mer pengar
till institutionen och lagt grunden till en god ekonomi.

Ja, vad ska vi säga att jag är mest nöjd, vad har jag åstadkommit … jag har

åstadkommit någonting som jag är ganska eller som är bra och det är det att

institutionens tillstånd var ganska dåligt när jag tog över vad det gäller ekonomin,

den var fullständigt i botten och i dagsläget så är den ganska bra för att inte säga

jävligt bra. Och jag tror att jag har kontroll över liksom debet och kredit, vilket gör

att vi nu för första gången på 10 år kan börja med att nyrekrytera folk och det tycker

jag väl är bra. Och det är väl i stort sett det jag har åstadkommit tror jag.

(Prefekt, position III)

Fyra Stödnoder karaktäriserar diskursens subepisteme, 1999. Dessa stöd hand-
lar om att ha mentorer, prefektträffar på universitetsnivå, stöd från fakultets-

    





kansliet samt stöd genom prefektråd på fakultetsnivå. Att ett gott Stöd för
prefekter är att ha mentorer uttalas starkt på tre positioner inom diskursen. Det
pratas om att det kan vara en person med tystnadsplikt som fungerar som ett
samtalsstöd, det kan vara en senior prefekt på någon annan institution inom
universitetet, någon person som fungerar som bollplank eller kontakt med nå-
gon senior kollega som fungerar som fadder.

Ja, jag tycker att man bör erbjuda sånt här med mentor. (…) Och även egentligen

även om man inte vill, så skulle man lägga in en första träff med någon tycker jag,

för att jag tror inte att man förstår vad det är förrän man har varit med om det. Jag

tror inte att dom som säger nej till det vet inte vad dom säger nej till, utan dom tror

att det är någon svaghet. Och det tyckte jag också från början … gud vad dom ska

tycka vad jag … behöver mycket hjälp då, vilken svag prefekt jag är som behöver så

här mycket stöd. Men i själva verket så är ju det en styrka, jag vet ju det med mitt

intellekt va, men det känns inte så utan det här med mentorskap, även för mig så är

det liksom som att det är någon som ska behöva ge en stöd för att man ska klara av

jobbet. Och det uppfattningen tror jag är väldigt allmänt utbredd.

(Prefekt, position V)

En annan Stödnod är prefektträffar på universitetsnivå. Det handlar om att få
tillfälle att möta andra prefekter från hela universitetet, oavsett institution eller
fakultet genom att skapa olika träffpunkter där man får möjlighet att dela erfa-
renheter av prefektskap med varandra. Fakultetskansliet pratas också om som
ett relevant Stöd för prefekter. Det uttalas att därifrån får prefekterna informa-
tion och service samt hjälp att hantera budget- och ekonomifrågor samt perso-
nalfrågor. En sista Stödnod är prefektråd på fakultetsnivån. Dessa prefektråd
pratas om som dekanus möjlighet att samla prefekterna vid en specifik fakultet
för att ge information och för att diskutera olika fakultetsangelägenheter. Prefekt-
råden ses som en organiserad och bra bas där det finns möjlighet för öppen
diskussion och dialog.

Tänkvärda Tips och råd är att se till att arbeta med visioner och strategier samt
att delegera ansvar och uppgifter. Det tillmäts alltså betydelse att arbeta med
visioner och strategier. Prefekterna uttalar att det är viktigt att se till att skapa tid
för att arbeta med övergripande frågor, att sätta upp mål för det man vill åstad-
komma, att ha olika strategier och arbetsprinciper att följa, att man berättar för
medarbetarna om de mål och visioner man har med sitt prefektskap, att ha ett
långsiktigt perspektiv och en tanke framåt och att man gör strategiska planer
för verksamheten. Det andra Tipset och rådet är att delegera ansvar och uppgif-
ter. Här uttrycks att man bör jobba genom andra, skapa ett bra stöd för sig,
göra tydliga delegationer, ha nyckelpersoner som man kan dela ansvar med och
lita på kringpersonal att de gör saker för att avlasta prefekten.
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Jag tror att ett råd som skulle kunna vara bra, det är det att man som prefekt …

måste alltså kunna lita på sina, man behöver inte vara den som kan alla ärenden i

detalj. Och man behöver inte vara den som ska vi säga är på topp på allting, utan

här gäller det att kunna för att det ska löpa smidigt ska vi säga vara, jag vet inte,

klok eller bra ’guts feeling’ eller sen när bör man liksom ha mer grepp och mindre.

Att man kan delegera, när man delegerar vilket, då delegerar man. Vilket är ett

problem hos vissa chefer vet jag…”

(Prefekt, position III)

En sista nod är här en Övrig aspekt, att tillmäta egna egenskaper betydelse.
Egenskaper som nämns av prefekterna är att vara helengagerad, att ha den
kvinnliga egenskapen att haka upp sig på de negativa egenskaperna och glömma
de positiva, att vara ordentlig och strukturerad, att vara av den ambitiösa sor-
ten, att ha gott omdöme, att vara känslig och emotionellt begåvad, att ha svårt
att hålla distans, att ta åt sig personligen, att vara blyg, att vara konfliktorädd,
eller att vara het och ha kort stubin.

Tabell 3: Subepistemenoder för erfarendiskursen, 1999, samt dessas spridning på olika
subjektspositioner. (0 = förekommer ej, (x) = förekommer men svagt, X = är en stark
nod för positionen).

Erfarendiskursens subjektspositioner

Utifrån en relationell analys av vad som tillmäts betydelse inom erfarendiskursen
1999 kunde fem subjektspositioner konstrueras. Vid dessa fem positioner kom-
mer alltså det särskiljande pratet inom diskursen om ledarskap i akademin fram.
Vad är det för prat som är starkt och dominerande på de olika positionerna (i
form av olika subjektspositionsnoder och starka subepistemenoder) och därmed
det prat som ger uttryck för diskursens struktur, 1999? Subjektspositionernas
koncentrering av vissa bakgrundsfaktorer kommer också att beskrivas för var och
en av de fem positionerna.

Subepistemenoder Pos I Pos II Pos III Pos IV Pos V
P: Välinformerad X (x) 0 0 X
N: Uppsägningar (x) X (x) X X
L: Självinsikt (x) X 0 X X
L: Självkontroll X 0 (x) (x) X
L: Prioritera (x) X (x) (x) X
L: Ekonomi och bokföring X (x) (x) 0 0
L: Fatta beslut (x) X (x) X 0
Å: Rutiner, ordning och reda (x) X (x) (x) X
Å: Goda rekryteringar (x) X (x) (x) 0
Å: Bättre ekonomi (x) (x) X (x) X
S: Mentor X X 0 (x) X
S: Prefektträffar på universitetsnivå X (x) (x) 0 X
S: Fakultetskansliet X X X (x) 0
S: Prefektråd på fakultetsnivå (x) (x) 0 X X
T: Arbeta med visioner och strategier (x) X (x) X 0
T: Delegera 0 (x) X (x) 0
Ö: Egna egenskaper X (x) (x) 0 X

    





Figur 3: Subjektspositionernas relationella placering inom erfarendiskursen, 1999.494

Subjektsposition I: Det akademiska ledarskapet påverkas av kön,
tar mycket tid och är en svår balansgång där ensamheten är
jobbig att hantera.

Denna största subjektsposition befolkas bara av prefekter som är kvinnor och
lektorer och som har sin hemvist vid institutioner med verksamhetstyngden
inom forskning alternativt inom både forskning och undervisning. Vad karak-
täriserar då denna subjektsposition i övrigt? Det är en omfattande position
med så mycket som 12 egna noder knutna till sig. De flesta noderna handlar
om varför man valt att inte fortsätta som prefekt, samt negativa aspekter av
prefektskapet. Hela fem av noderna (en nod inom varje tema) är könsrelaterande.

Vad gäller Valet att fortsätta som prefekt eller ej, karaktäriseras denna position
av att inte fortsätta som prefekt en mandatperiod till och noderna handlar om
motiven till detta. En nod kring Valmotiv är att inte fortsätta som prefekt
eftersom det tar för mycket tid och är för arbetskrävande. En annan nod kring
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494 Angående hur korrespondensfiguren är framtagen och varför “axlarna” i figuren inte har några
namn, se kap IV, s 109.
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Valet är att inte fortsätta som prefekt trots att personalen ville att de skulle fort-
sätta. De säger att de blev uppvaktade och har fått uppbackning av personalen
att fortsätta samt att personalen gav sitt stöd och önskade se dem som prefekter
även framgent.

På institutionen väcktes frågan tidigt när det var aktuellt då att man skulle bli

storinstitution och om jag skulle fortsätta och frågan väcktes framförallt från TA-

sidan men även lärargruppen. (…) Och men alltså det var ju det att jag kände att

jag ville ha stöd då från större delen av lärarkollektivet. Det var ju liksom

förutsättningen att det fanns, annars skulle jag inte …

En ytterligare nod som finns knuten till denna position är att inte fortsätta som
prefekt fastän man egentligen skulle ha kunnat tänka sig att fortsätta. Här utta-
las att varför de inte fortsatte som prefekter beror på att andra kandidater också
fanns och att dekanus valt andra personer att ta på sig prefektskapet för institu-
tionen. En sista nod kring Valet att fortsätta eller inte som prefekt handlar om
könsaspekter på valet. Det kan handla om att det känts jobbigt att som kvinna
och prefekt hantera kvinnlig personal på institutionen och att det bidragit till
att man inte vill fortsätta, eller att man blivit utsedd till biträdande prefekt
fortsättningsvis bara för att uppfylla fakultetens kriterium om att få jämställdhets-
aspekten tillgodosedd.

Många Negativa noder karaktäriserar subjektsposition I. En sådan handlar om
det problematiska i att hantera balansen mellan att vara chef och kollega i prefekt-
skapet. Detta beskrivs som att det är svårt med identitetsomvandlingen från att
vara kollega till att bli chef och från att vara chef tillbaka till att bli kollega igen,
att det är svårt att vara chef över sina kompisar, att det är känsligt att ta beslut
som rör ens kollegor som man ser som sina kompisar och att man därigenom
sätter vänskapsrelationer på spel samt att det finns en inneboende motsättning
i systemet som gör att det är svårt att vara chef som prefekt. En annan Negativ
och problematisk nod handlar om att fatta beslut. Det som pratas om är svårig-
heter med att fatta snabba beslut, att fatta beslut ensam och att fatta svåra
beslut. Nästa Negativa nod handlar om ensamheten i prefektskapet. Prefekte-
rna säger att det är både tråkigt och jobbigt med den ensamhet som uppstår av
att till exempel inte kunna prata med alla om allt. Till sist karaktäriseras posi-
tionen av att lägga könsaspekter på negativa områden i prefektskapet. Det uttalas
handla om problemsituationer där kvinnor ställer orimliga krav på att gynna
andra kvinnor, där det förekommer ett maktspel som har med kön att göra, där
män känner sig hotade av en kvinnlig prefekt, där en manlig professor riktar
hot mot en kvinnlig prefekt och där det är svårt att som kvinna driva
jämställdhetsfrågor då det ses som att favorisera det egna könet.

    





För att vad jag ser i det som jag aldrig har lärt mig och aldrig, alltså jag måste alltså
som någonstans förstå detta hot, som män upplever från kvinnor som är i karriären

alltså. Och för att det, jag kan aldrig, jag kan inte bemöta det därför att jag blir så

personligt ledsen, sorgsen, det är fruktansvärt alltså. Därför först begriper man det

inte, man förstår inte, man tror att det är något personligt, det är någonting som jag

själv har gjort, men så småningom går det upp för en att det är någon som anser sig

ha fått mindre makt än den skulle vilja ha …

Vad gäller noder kring Lärande/egen utveckling, förekommer ett par sådana på
denna subjektsposition. Prefekter på denna position pratar om att de Lärt sig
konflikthantering. De uttrycker att de lärt sig att hantera konflikter, att våga ta
tag i saker och att lösa svåra frågor. En annan aspekt av Lärande/egen utveck-
ling är att ha lärt sig om könens (olika) betydelse. Prefekterna talar här om att de
lärt sig att universitetet inte är jämställt, att kvinnor har svårt att hantera kvinnliga
chefer, att kvinnor och män inte har samma värde och att kön betyder mer än
vad man tror, att offensiva kvinnor betraktas som aggressiva, vikten av att be-
akta könspolitiska strategier i prefektskapet och överhuvudtaget hur svårt det
är att vara kvinna och prefekt. Ett Stödnod som pratas om är att skapa köns-
specifika stöd. Här pratas om att skapa kvinnliga nätverk, som till exempel rektors
luncher ihop med kvinnliga prefekter, professorer och docenter, utbildningar
för kvinnor i makt och kön samt särskilda träffpunkter för kvinnliga prefekter.

… det här är alltså något som man borde nånstans som kvinnlig ledare få lära sig,

hur män reagerar på kvinnor som har som de upplever har högre makt eller större

makt. (…) För där är man ju helt ställd. Där har, där finns ju inget i min utbildning

någonstans som har lärt mig hantera en sån här situation alltså, för jag blev totalt

ställd alltså, så att och jag menar det har kostat väldigt, väldigt mycket ork ifrån

min sida.

En sista nod som är karaktäristisk för denna subjektsposition inom temat om
Övriga aspekter av prefektskapet, rör reflektioner kring kön i övrigt. Dessa öv-
riga aspekter har alltså inte kommit fram i samband med eller kring de teman
som tidigare haft könsrelaterande noder, utan handlar om aspekter utöver dessa.
Denna nod är mycket omfattande och spänner över ett vitt könsrelaterat fält.
En typ av prat som förts hit handlar om deras beskrivningar av hur kvinnor
(och kvinnor i chefsposition) i allmänhet (pratar alltså inte specifikt om sig
själva) är eller beter sig till skillnad från män. Här pratas om att kvinnor disku-
terar på ett ohierarkiskt ”kacklande” sätt som trots det ger effektiva resultat, att
kvinnor borde resonera mer som män och inte vara så självkritiska och ta allt så
personligt, att män klarar av att ruska av sig och gå vidare vid motgångar medan
kvinnor hela tiden ska vara så duktiga och perfekta och inte vill ha någon
kritik, att kvinnor retar sig på män utan självkritik och att män inte orkar reta
sig på kvinnor då de är för obetydliga för det, att kvinnligt ledarskap är bra
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men att kvinnor får mer skit än män fastän de sköter sina uppgifter bättre än
männen och att män kan kalla en kvinna som formellt informerar om något
för en tvättstugekärring som bara skvallrar. Annat prat som förekommer här är
svårigheten för kvinnor att kombinera karriär med familj och barn, att kvinnor
ofta får bära den dubbla bördan som detta innebär och att varje generation
kvinnor får föra sin egen kamp mot männen.

Sju subepistemenoder är starka på subjektsposition I. En av noderna är bara
starkt förankrad vid just position I och det är att man Lärt sig ekonomi och
bokföring (förekommer inte alls på position IV och V). En Positiv nod är att
vara välinformerad (förekommer ej på position III och IV, men delas med V).
Två subespistemenoder inom Lärandetemat är tydligt knutna till positionen.
Den om ekonomi och bokföring är presenterad ovan och sedan är det att man
lärt sig självkontroll (delas inte med position II, men starkt med V). Tre starka
subepistemenoder inom Stödtemat delas också av position I. Stöd genom men-
tor (är också stark för position II och V, men saknas helt på III), stöd av prefekt-
träffar på universitetsnivå (gäller ej position IV, men delas med V) och stöd från
fakultetskansliet (är också stark för position II och III, men förekommer inte på
V), är dessa. Till sist finns den Övriga noden egna egenskaper, representerad på
position I (vilket delas med position V, men inte alls med IV).

Subjektsposition II: Det akademiska ledarskapet är något roligt
och positivt som är fyllt med makt att påverka samt utvecklar ens
diplomatiska förmåga.

Subjektsposition II, den näst största, har det gemensamt att den endast befolkas
av män, samt domineras av prefekter med tillhörighet till undervisningstunga,
alternativt med sin tyngd inom både undervisning och forskning, institutioner
inom tek/nat-med fakulteterna. Positionen som ger uttryck för sju egna noder,
karaktäriseras av att ha flera noder kopplad till sig som har att göra med motiv
till varför man tackat ja till att fortsätta som prefekt en mandatperiod till. Stöd
genom utbildning är också starkt här. Däremot saknas Negativa noder på posi-
tionen, förutom en negativ subepistemenod som delas av fler positioner.

En nod kring Valmotiv för att fortsätta som prefekt ytterligare tid, är att prefekt-
skapet är något som varit positivt och roligt. Här säger prefekterna att det varit
roligt, intressant, positivt, trevligt och utmanande samt att de trivts väldigt bra.
Ett annat skäl till att positionen domineras av att fortsätta som prefekt, är
noden om att det är positivt med makt att påverka. Här nämns också termer
som att man har inflytande och kan styra verksamheten. En tredje nod kring
Valet att fortsätta som prefekt har att göra med att man känner personalens
förtroende samt stöd och förväntningar på att fortsätta.

    





Dels så är det väl så att man har ju känt, eller jag, det var ju en process nu och jag

fick stort förtroende från institutionen och det känns ju alltid roligt. Och sen så finns

det väl också lite grann att det, ja, det finns inte så många kandidater egentligen, det

är det här vanliga. Och sen så finns det väl också naturligtvis ett personligt perspektiv

i det hela, att jag tycker det är ganska, jag menar det är roligt och intressant och vara

med i dom situationerna och kan vara med och påverka och styra.

Knutet till subjektsposition II är en nod kring Lärande/egen utveckling. Det är
att man genom prefektskapet lär sig bli diplomatisk, att man tvingas träna den
diplomatiska förmågan och att man löser konflikter på ett diplomatiskt sätt.
När det gäller Stöd framkommer på denna position att det är bra med utbild-
ning i universitetets organisation. Det pratas här om att utbildas i handfasta
fakta om universitetsorganisationen, organisationens basfakta och basbegrepp
samt i hur organisationen fungerar. Ett annat Stöd är att få veta vilka och möta
olika kontaktpersoner/-funktioner som finns på universitetet, dit man kan vända
sig för att få hjälp och stöd i olika specifika ärenden.

Ett Tips och råd som framförs från denna position är att som prefekt ta tag i
konflikter direkt. Det handlar om att gå in i rollen som konfliktlösare och
problemlösare och att även om det känns slitigt, våga ta tag i konflikterna.

Och så även om det är slitigt med dom här när man tar dom, konflikter, jag vet inte

om jag tagit så många, men jodå ibland, men vågar man inte ta det så får man det

ännu värre i slutändan. Så att jag tror det…

Nio subepistemenoder finns förankrade vid subjektsposition II. En av dessa är
ensamt stark för just position II och det är att Åstadkomma goda rekryteringar
(delas inte alls av V). Övriga noder är det Negativa med att hantera uppsäg-
ningar (är också stark på position IV och V), att man Lärt sig självinsikt (delas
med position IV och V, men inte alls med III), att prioritera (är också stark på
position V) och att fatta beslut. (är även stark på position IV, men förekommer
inte alls på V), att Åstadkomma rutiner, ordning och reda (delas starkt med
position V), Stöd genom en mentor (delas med position I och V, men inte alls
av III) och genom fakultetskansliet (gäller också för position I och III, men inte
för V) samt till sist Tipset och rådet att arbeta med visioner och strategier (delas
med position IV, men inte med V).

Subjektsposition III: Prefektskapet bidrar till ökad cynism, innehål-
ler tråkig och rutinartad administration, tar för mycket tid från
forskningen samt borde åtnjuta en högre status.

Subjektsposition III är ytterligare en mansspecifik, dock inte lika positiv, posi-
tion, som domineras av professorer, som inte har, eller vet omfattningen på,

.    : 





specifik tid avsatt för prefektskapet. Positionen domineras också av prefekter
tillhörandes forskningstunga, alternativt med sin tyngd inom både forskning
och undervisning, institutioner från tek/nat-med fakulteterna. Sju specifika
noder karaktäriserar denna position där Lärande– och Stödtemat är de områ-
den där de flesta noderna hör hemma. När det gäller Valet att fortsätta som
prefekt eller inte, karaktäriseras positionen av att inte fortsätta som prefekt
(alternativt att motvilligt göra det) och motivet som pratas om är att det tar för
mycket tid från forskningen. En Negativ nod som kännetecknar subjekts-
positionen är att prefektskapet innehåller tråkig och rutinartad administration.
Denna nod pratas om som att det är alldeles för mycket enkel administration,
för mycket pappersarbete och en massa tråkiga administrativa göromål som
inte är särkilt stimulerande.

En Lärandenod handlar här om att man som prefekt blir mer cynisk, att man
tappar förtroendet för att människor är ärliga, att man mister sin naivitet, att
man blir mer negativt realistisk och illusionslös.

Ja, jag ska säga så här att jag tycker inte att jag har tagit något kliv framåt eller

uppåt eller hitåt eller bakåt som människa av det här [att vara prefekt]. Ja, det enda

är ju vilket jag alltid varit, jag har blivit mer cynisk än jag varit tidigare. Om det

nu är på gott och ont det vet jag ju inte, men jag har ju alltid varit cyniker, men ska

vi säga den delen av mig har inte förändrats utan har nog förstärkts. Jag vet inte om

det är, jo men det är det kanske.

En annan nod inom Lärandetemat är att man som prefekt lär sig se institutio-
nen som en helhet. Det kan handla om att se mer på helheten än på detaljer, att
det blir ett mindre revirtänkande i och med en helhetssyn och att man får en
bättre insyn i den totala verksamheten och dess helhet. Två Stödnoder finns
uttryckta på denna position. En nod som pratas om är att prefektskapet borde
åtnjuta en högre status. Prefektskapet uttalas ha för låg status, inte vara tillräck-
ligt fint och inte ses som en karriärmöjlighet, vilket gör det svårt att få folk att
ställa upp. Ett bra Stöd för prefekter, som uttalas på position III, är att delegera
ansvar och uppgifter. Prefekterna säger här att det är viktigt att fördela ansvaret
på en institution, att lägga ut och delegera institutionens dagliga men även
långsiktiga arbete och att låta sekreterarna ta på sig mycket uppgifter och lita
på att de klarar dem.

… jag tror att i den nya organisationen så tror jag nog att det gäller att fördela

ansvaret och man måste ha en sån organisation så att ansvaret fördelas. För annars

tror jag inte att man klarar av det. Så och sen måste dom här administrativa rutinerna

dom måste fungera, annars blir det för mycket jobb. Så jag försöker bara hitta saker

och ting för att undvika jobb.

    





Den sista av de sju specifika noderna rör Tips och råd för prefekter, och här är
det rådet att se till att skapa administrativa och ekonomiska rutiner för institu-
tionen som framförs. Prefekter här nämner att om man skapar rutiner och har
koll på budget- och ekonomiprocessen kan det bli tid över till mer övergri-
pande frågor.

Denna subjektsposition kännetecknas av att endast ha tre subepistemenoder
starkt förankrade. En av noderna är dock endast starkt förankrad vid just denna
position och det är Tipset att delegera ansvar och uppgifter (delas inte alls med
I och V). De andra två är att ha Åstadkommit en bättre ekonomi på institutio-
nen (delas med position V) och att ett gott Stöd är fakultetskansliet (förekom-
mer också på position I och II, men inte på V).

Subjektsposition IV: Det är roligt att administrera och delegera
uppgifter som prefekt, men svårt att hantera ekonomiska frågor.

Denna subjektsposition IV, är den tredje mansspecifika positionen, men denna
domineras av prefekter från institutioner som har både undervisning och forsk-
ning i sin verksamhet och som är från hum-sam-lär fakulteterna. Nio egna
noder kännetecknar denna administrativt inriktade position. När det gäller
Valet att fortsätta eller inte fortsätta som prefekt, uttrycker denna position två
motiv till att fortsätta som prefekt ytterligare några år. Ett motiv för det är att
det vore dumt att inte nyttja de erfarenheter man fått genom prefektskapet och att
det är bortkastad tid att bara vara prefekt 3-3,5 år när man precis lärt sig vad
det går ut på. En annan nod kring Valtemat är att, trots att man sagt ja till att
fortsätta, först har sagt nej men blivit övertalad att fortsätta.

Ett par Positiva noder finns knutna till denna subjektsposition. En sådan Posi-
tiv aspekt är att det är roligt att delegera. Det pratas om som bekvämt, legitimt,
riktigt och trevligt att delegera uppgifter på institutionen. På denna position
uttalas också att det är roligt och Positivt med administrativa göromål.

… jag tycker överhuvudtaget att det är roligt att försöka, ja, jag tycker att det är

ganska roligt och hålla i möten och leda och ordna olika program och jag är i och för

sig ganska road av organisation och administrativa uppgifter och så där, men det

här, alltså att man liksom, jag har ju jobbat ganska mycket ensam tidigare då som i

forskning och undervisning…

Några Negativa noder finns för denna position. En sådan är att hantera ekono-
miska frågor. Det är framförallt angående dålig ekonomi, nedskärningar i eko-
nomin och mindre pengatilldelning som det pratas här. En annan Negativ och
problematisk nod har att göra med prat om generationsglapp på institutionen
och att det skapar kulturkrockar mellan den äldre och yngre generationen. En
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sista Negativ nod rör den individualistiska miljö som präglar akademin. Det
pratas om att meriteringssystemet är uppbyggt på individualism och försvårar
kollektiva åtaganden men att naturvetarna är lite bättre på att arbeta i kollek-
tiva forskningsprojekt.

Ett Åstadkommande som präglar denna subjektsposition är att ha bidragit till
positiva åtgärder för forskningen på institutionen. Bland annat pratas om att ha
bidragit till att plantera in en större forskningssjäl i verksamheten. En sista nod
på denna position finns inom Stödtemat och är att det är bra med tvärveten-
skapliga ledarutbildningar, att det kommer impulser från andra fakulteter och
andra lärosäten.

Alltså det här att det vore ju rätt bra tycker jag med dom här impulserna som kom

utifrån från helt andra håll också, från andra ämnen och där dom tänker lite

annorlunda. (…) … det jag hade störst utbyte av alltså det var folk från Chalmers

och KTH och en del medicinare, alltså det tycker jag är oerhört intressant, så det ska

man ta tillvara på. Och därför är det bra att man blandar fakulteterna, men gärna

också att man tar in några såna här galningar utifrån, som, eller galningar, men säg

lite vildvuxna som man inte möter i sin vardag.

De subepistemenoder som finns förknippade med positionen är Negativa upp-
sägningar (är också stark för position II och V), att man Lärt sig mer självinsikt
(delas med position II och V, men inte alls med III) och att fatta beslut (före-
kommer även på position II, men inte alls på V), att ett Stöd är prefektråd på
fakultetsnivå (är också knuten till position V men delas ej alls med III) samt att
ett Tips är att arbeta med visioner och strategier för verksamheten (gäller också
position II, men inte alls V).

Subjektsposition V: Prefektskapet är något positivt, kollegiestöttat
och helst inte top-downstyrt, där det är viktigt att förankra beslut.

Subjektsposition V är en perifer kvinno- och hum-sam-lär-position. Denna
andra renodlade kvinnoposition har ett omfattande antal noder kopplade till
sig. 12 egna noder finns här och positionen delar 11 subepistemenoder. Denna
position är mer positivt framtonande i förhållande till den andra kvinnospecifika
positionen I. När det gäller Valet (återvalet) att fortsätta som prefekt, karaktä-
riseras subjektsposition V av tre noder som rör motiv för att fortsätta som
prefekt ytterligare tid. En nod handlar om att fortsätta för att prefektperioden
gått bra och att man klarat av det, vilket gör att man inte är avskräckt från att
fortsätta. Nästa motiv för att fortsätta handlar om att man genom prefektska-
pet får bekräftelse från personalen och att det är smickrande. En tredje nod
inom Valtemat handlar om att fortsätta då dekanus utsett denna i konkurrens
med andra.

    





Ett par Positiva aspekter i prefektskapet framförs på position V. En Positiv nod
handlar om att det är roligt att förankra beslut. Det pratas om denna nod som
en glädje, en tillfredsställelse och som något kul, att förankra olika beslut. Nästa
Positiva nod är att könsrelatera positiva prefektaspekter. Det som pratas om som
positivt, stärkande och som förebildsskapande, är de lunchseminarier som då-
varande rektor hade med kvinnliga docenter, professorer och prefekter. Några
Negativa noder nämns också på denna position. En sådan är att inte hinna med
visioner och mer långsiktiga frågor. Här uttalas att det är en omöjlighet att arbeta
med och driva långsiktiga frågor då prefekttiden är begränsad till några få år.
En annan Negativ nod är att det är en dålig belöning och ersättning för uppdra-
get som prefekt. Den sista mer Negativt och problematiskt inriktade noden
uttrycker att det inte är bra med den top-downstyrning som finns inom universi-
tetet. Det uttalas att det inte är roligt att som prefekt alltid förväntas stå för
universitetets övergripande linje och beslut och att uppifrån- och nersystemet
har blivit allt tydligare med åren.

Det andra det är ju då att det är, det är ju missnöje med för lite resurser kring

undervisningen. Och då ska man liksom, fast jag själv är missnöjd med det, så ska

jag liksom stå då för universitetets linje och säga att det är nödvändigt att vi måste

göra det här. När jag egentligen inte, jag skulle också vilja vara medarbetare då.

Alltså det är som, det är ingen rolig situation, så då kommer det sånt här gnäll kan

jag tycka ibland också, precis som det var mitt fel. Och det beror ju på att dom andra

med, många av dom andra i varje fall, kanske inte ska säga alla, men har inte den

här kunskapen om vilken kugge i det här maskineriet som jag utgör.

En nod vid denna position är att man Lärt sig att prefektskap faktiskt kan vara
något positivt, som man kan vara nöjd och glad över. Detta utifrån myten om
att det ska vara så fruktansvärt och jävligt och att alla prefekter går omkring
och suckar över hur hemskt det är. En Åstadkommandenod är här också att
man lyckats återskapa ett förtroende för prefektrollen hos sina medarbetare. Två
noder kring Stöd och utbildning kännetecknar position V. Ett Stöd som är
knutet till positionen är att få utbildning i det personliga ledarskapet. Den typ
av utbildning som pratas om är att få reflektera över sig själv och att stärka och
utveckla de personliga delarna av ledarskapet. Den andra Stödnoden är att få
stöd från kollegor på institutionen.

…det måste man nästan förvärva själv genom att människor börjar att lita på en.

Och att man inte missbrukar sitt inflytande. Ja och sen att man måste bygga upp sin

egen integritet så att man inte pratar om andra medarbetare inför andra. Och det

finns ju mycket sånt där som ligger i den här rollen. Men annars så är det ju det där

att man bör ju få välja tycker jag vilka medarbetare man vill ha omkring sig alltså

det här med sekreterarfunktion och studierektor och sånt. Det bör man ju ha inflytande
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över, så att man känner att det är personer som man kan delegera och som tar sitt

ansvar och det har jag ju faktiskt gjort.

Många (11 stycken) subepistemenoder är starka för denna subjektsposition.
Det är Positivt att vara välinformerad (delas med position I, men inte alls med
III och IV). En Negativ nod är att hantera uppsägningar (delas också med
position II och IV). Tre Lärandenoder är starka på denna position. Dessa är att
få självinsikt (förekommer också på position II och IV, men inte alls på III), lära
sig självkontroll (delas med position I, men inte alls med II) samt att lära sig att
prioritera (gäller även position II). Två Åstadkommanden delas av denna posi-
tion. Dessa är att åstadkomma rutiner, ordning och reda (förekommer även på
position II) samt en bättre ekonomi (delas med position III). Tre Stödnoder
som kännetecknar denna position är stöd genom mentor (är också stark på
position I och II, men inte alls på III), genom prefektträffar på universitetsnivå
(delas med position I, men ej med IV) och genom prefektråd på fakultetsnivå
(delas med position IV, men finns ej alls på III). Den sista starka subepistemen-
oden är att i Övrigt tillmäta egna egenskaper betydelse (delas med position I,
men ej alls med IV).

Erfarendiskursens logik och spänningar

Nedan kommer jag först att sammanfatta de fem subjektspositionerna för
erfarendiskursen, 1999, och visa på de ledarskapsidentiteter som kan sägas fram-
komma vid de olika positionerna i förhållande till varandra i en relationell
analys. Därefter presenteras en mer övergripande analys av diskursens logik
och spänningar, så som det kommer till uttryck genom mer erfarna prefekter,
vid denna tidpunkt.

Subjektsposition I är diskursens största och helt kvinnospecifik. Positionen
kännetecknas av omfattande prat (12 egna subjektspositionsnoder) som visar
på ett könsrelaterande ledarskap, där många negativa aspekter är centrala, som
att ledarskapet är en svår balansgång, tar för mycket tid och är en ensam posi-
tion. Den ledarskapsidentitet som positionen övergripande skulle kunna sägas
ge uttryck för är en könsrelaterande och problemfokuserad ledarskapsidentitet. I
första hand är (ses) prefekten (som) kvinna, i andra hand (som) en akademisk
ledare, med de svårigheter detta innebär. Position I har mest gemensamt med
position V, den andra kvinnospecifika positionen, och delar fem av sina sju
subepistemenoder med denna (och nästan inga alls med de tre resterande posi-
tionerna, II (2 noder), III (1 nod) och IV (0 noder)).

Nästa subjektsposition, II, är istället en mansspecifik position, med sin domi-
nerande tillhörighet till tek/nat-med fakulteterna. Denna positions mer speci-
fika noder har att göra med ett prat om att ha personalens förtroende i det

    





akademiska ledarskapet, att ledarskapet upplevs vara positivt och roligt och att
det innehåller makt att påverka verksamheten. Den ledarskapsidentitet som
kan sägas vara förknippad med denna position är att ha ett självklart och posi-
tivt förhållande till att vara en ledare med makt att påverka, det vill säga en
oproblematisk och positiv akademisk chefsidentitet. Position II skiljer sig på så sätt
mycket från position I och delar inte heller många subepistemenoder med den
positionen. Position II delar inte heller många noder med position III, som
kan sägas vara den andra mer negativt inriktade subjektspositionen (utöver
position I) i diskursen. Däremot har positionen flera subepistemenoder ge-
mensamma med både position IV och V. Till exempel domineras dessa tre
positioner av att fortsätta ytterligare tid som prefekt och av (de positiva) moti-
ven till detta.

Subjektsposition III är ytterligare en mansspecifik, men mer negativt inriktad,
position, som domineras av professorer inom tek/nat-med fakulteterna. Här
framställs ledarskapet som något med låg status, som tar för mycket tid från
forskningen och som innehåller tråkig, enkel, och rutinartad administration
som man gör gott i att delegera. Den ledarskapsidentitet som sammanfattande
kan sägas ges uttryck för på denna position är en negativ icke-prefektsidentitet.
Istället förefaller identiteten vara knuten till att vara den vetenskaplige ledaren
(professorn). Helst av allt pratas här om att inte vilja vara prefekt (och flertalet
slutar ju också, eller ställer motvilligt upp ett tag till). Position III har endast tre
subepistemenoder knutna till sig och har lite gemensamt med övriga positio-
ner (till exempel delar position III ingen eller maximalt en nod med de övriga
positionerna).

Kännetecknande för nästa subjektsposition, IV, är att återigen vara könsspecifikt
mansbefolkad, men att denna gång domineras av prefekter från hum-sam-lär
fakulteterna. På denna position, där man fortsätter ytterligare tid som prefekt,
är det roligt att administrera och delegera uppgifter, men svårt att hantera eko-
nomi och den individualistiska miljön. Den identitet som övergripande kan
sägas känneteckna denna position är en administrativ ledarskapsidentitet. Posi-
tion IV har inga subepistemenoder alls gemensamma med någon av de mer
negativt inriktade positionerna I och III, men delar fyra respektive tre av fem
subepistemenoder med position II respektive V (de mer positiva positionerna).

Subjektsposition V, till sist, är en perifer och kvinnospecifik position från hum-
sam-lär fakulteterna som omfattar många subjektspositions- och
subepistemenoder. Denna position karaktäriseras av ett kollegiestöttat och helst
inte top-downstyrt ledarskap där det är viktigt att förankra beslut. Ledarskapet
är något man får bekräftelse för och som man kan känna sig nöjd och glad
med. Här uttrycks att tyvärr får de mer långsiktiga frågorna stryka på foten.
Den ledarskapsidentitet som framtonar här är en mer kollegial ledarskaps-
identitet där top-downstyrning ogillas, stöd är något man måste förtjäna från
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sina kollegor och förankring av beslut är viktigt. Denna position delar endast
en subepistemenod med position III, men hela fem noder med både position I
och II. Totalt sett har position I och V, de två kvinnospecifika positionerna,
flest noder gemensamma med varandra, trots att position I är mer negativt
inriktad medan position V är mer positiv.

Subjektspositionerna uppe i figur 3 (s 157), II, III och IV, skiljer sig från subjekts-
positionerna nere på flera sätt. De tre positionerna uppe innefattar endast män,
medan positionerna nere båda är kvinnospecifika. Uppe finns studiens alla
professorer då dessa också är män och nere positioneras kvinnor som är lektorer.
Inga andra bakgrundsvariabler är specifika för uppe-neredimensionen. Positio-
nerna uppe är inte lika omfattande (innefattar inte lika många subjektspositions-
samt subepistemenoder) som positionerna nere, som båda ger uttryck för många
olika noder. Position II, III och IV, det vill säga manspositionerna, delar
subepistemenoder som är övergripande och ledningsfokuserade, som till ex-
empel att fatta beslut och att man borde arbeta med visioner och strategier
samt delegera som prefekt. De två kvinnopositionerna, I och V, är istället mycket
mer jag-inriktade genom att ha lärt sig självkontroll, vilja ha personligt stöd
samt fokusera egna egenskaper.

När det gäller höger-vänsterdimensionen är det svårare att se tydliga mönster,
då både position I, II och IV ligger relativt nära mitten på kartan över dis-
kursen och de enda två positioner som därmed ligger långt ifrån varandra är
position III och V. Position III och V ligger dock mycket långt ifrån varandra,
där position V kännetecknas av att innefatta hela 11 av 17 subepistemenoder,
medan position III bara kännetecknas av tre stycken. Dessutom är endast en av
subepistemenoderna gemensam för position III och V. Om däremot position I
och III (vänster-nere) ställs mot II, IV och V (höger-uppe) framkommer vissa
spänningar i diskursen. I dessa två pooler är inga bakgrundsvariabler särskilt
kännetecknande, mer än att höger-uppe domineras av män. De spänningar
som finns är att position II, IV och V är de mer positivt inriktade positionerna
som domineras av prefekter som fortsätter som prefekt ytterligare några år. I
stället är position I och III mer negativa samt domineras av prefekter som inte
kommer att fortsätta som prefekt ytterligare tid. Höger-uppepositionerna kän-
netecknas av fem gemensamma subepistemenoder som framförallt fokuserar
Lärandetemat (att prefektskapet gett självinsikt och att man lärt sig prioritera).
Subjektspositionerna i vänster-neredimensionen delar endast en subepistemenod
och det är Stöd via fakultetskansliet.

Den dominerande bilden man får av erfarendiskursens logik och spänningar,
1999, är att diskursens episteme är relativt starkt och omfattande vid denna
tidpunkt. Det är så många som 14 epistemenoder som är gemensamma, cen-
trala och självklara för diskursen som helhet. Om man sätter detta episteme i
relation till vissa subjektspositioner som endast omfattar ett fåtal subjekts-

    





positionsnoder, kan man konstatera att mycket i diskursen är gemensamt och
att, för åtminstone de inte så omfattande positionerna, den särskiljande delen
av ledarskapsidentiteten relativt sett är ganska liten. Diskursen framträder där-
för som relativt homogen, det är mer som sammanhåller än som särskiljer (gäl-
ler dock inte i lika hög grad de två kvinnopositionerna I och V då dessa är
mycket omfattande). De noder som ger uttryck för diskursens episteme finns
framförallt under temana Negativa aspekter och försakanden, Åstadkomman-
den samt Stöd och utbildning.

Spänningarna i diskursen framkommer trots allt genom de olika ledarskaps-
identiteter som finns representerade på olika subjektspositioner i diskursen.
Det finns skillnader i vad som symboliskt tillmäts betydelse i det akademiska
ledarskapet och diskursens struktur och därmed logik framträder också vid
denna tidpunkt som mycket könskodad och könsuppdelad. Spänningar i dis-
kursen finns mellan de tre manspositionerna kontra de två kvinnopositionerna
på så sätt att manspositionerna uttrycker mer övergripande och ledningsfokuserat
prat om akademiskt ledarskap, medan kvinnopositionerna är mer jag-inrik-
tade. En annan tydlig spänning är mellan de positiva, ”fortsätter som prefekt”-
positionerna II, IV och V och de mer negativa, ”fortsätter ej som prefekt”-
positionerna I och III. Den positiva delen av diskursen är mansdominerad,
medan den negativa delen består av den stora kvinnopositionen I.

Diskursen framträder alltså vid denna tidpunkt som en könssegregerad diskurs
och delvis också som en diskurs om kön, genom att diskursens struktur ger
uttryck för en stark och könsrelaterande subjektsposition, position I, där inte
mindre än fem subjektspositionsnoder relaterar det akademiska ledarskapet till
kön och vad som är manligt respektive kvinnligt. Den största och helt
kvinnospecifika positionen I kännetecknas också av att uttrycka många olika
noder (en omfattande ledarskapsidentitet) och framförallt problematiska och
självnära (gäller även position V) aspekter i det akademiska ledarskapet.

Sammanfattande analys genom kontrastering

Den sammanfattande analysen nedan är uppdelad under två rubriker som till
viss del går in i varandra, eller man skulle kunna säga att det ena leder till det
andra. Först görs en analys av diskursens logik över tid genom att kontrastera de
tre nedslagen i tid, 1995, 1995-1998 och 1999, mot varandra. Vad har hänt
vad gäller diskursens logik och struktur över tid när diskursen kommer till
uttryck genom ett specifikt urval prefekter? Sedan följer ett avsnitt som mer tar
fasta på de spänningar som kommer till uttryck genom de subjektspositioner
som genom en relationell empirisk analys kunnat konstrueras vid varje tid-
punkt och de skilda ledarskapsidentiteter som kan sägas framkomma därige-
nom. Genom att diskutera de olikheter och spänningar som diskursen uttrycker
vid olika tidpunkter och kontrastera dessa mot varandra kan diskursiv identitet
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och ledarskapsidentitetsutveckling sättas i fokus. Genom ett antal epistemiska495

prefekters ledarskapsidentitetsuttryck kommer jag sedan att ge exempel på olika
vägar för ledarskapsidentitetsutveckling beroende på vilka subjektspositioner
som uttrycks över åren.

Diskursens logik och spänningar över tid

En av aspekterna kring den akademiska ledarskapsdiskursens logik är att den
över tid, från det att prefekterna är novisa till att de ca 3,5 år senare och mer
erfarna, går från att vara en heterogen diskurs med få gemensamma episte-
menoder, till att bli en allt mer sammanhållen diskurs med en större gemen-
sam kärna (fler gemensamma epistemenoder). Vid första tillfället, 1995, be-
stod diskursen endast av fem gemensamma epistemenoder (knappt tre pro-
cent av totala antalet uttryckta noder vid denna tidpunkt), för att 1999 bestå
av 14 stycken (cirka åtta procent av totala antalet uttryckta noder vid denna
tidpunkt). Relativt sett blir alltså det gemensamma och centrala ledar-
skapspratet en större del av det totala antalet noder som representerar varje
position. Ledarskapsidentitetens gemensamma bas eller grund blir därmed
mer omfattande. De särskiljande aspekterna i ledarskapet blir därför också
relativt sett mindre men visar dock på de skilda ledarskapsidentiteter som
diskursen ger uttryck för. Diskursen hålls ihop mer och mer över tid och
framträder därför som mer homogen.

Vad har då diskursens episteme och subepisteme bestått av för symboliska prat-
områden över tid? Finns det några aspekter av diskursens episteme och
subepisteme som kommer till uttryck genom prefekternas prat, oavsett tid-
punkt (utan att för den skull hävda att prefekterna menar samma sak eller att
det betyder samma sak att liknande prat dyker upp)?

Sex centrala symboliska prataspekter återkommer i lite olika form vid de tre
tidpunkterna för denna analys av diskursen om ledarskap i akademin. En as-
pekt som återkommer är prat knutet kring noden ekonomi. 1995 ger de novisa
prefekterna uttryck för att ekonomi är en huvuduppgift inom ramen för prefekt-
skapet, att ekonomiska frågor är svårhanterliga och att de behöver utbildning i
ekonomi. 1995-98 består diskursens episteme av att budget- och ekonomi-
problem är kritiska händelser i det akademiska ledarskapet. Och 1999 uttrycks
att prefekterna lärt sig ekonomi och bokföring samt att de åstadkommit en
bättre ekonomi på institutionen. Ett annat pratområde, som återkommer över
tid, är att uttala olika aspekter av personalhantering och personalfrågor. 1995 ger

495 Se t ex Benhabib (1992) eller Bourdieu (1996). Skillnaden mellan empirisk och epistemisk
individ/prefekt redogörs för i kapitel III.

    





de novisa prefekterna uttryck för negativa och problematiska personallednings-
och lönesättningsfrågor, samt ett behov av utbildning i personalfrågor. 1995-
98 är en relativt central kritisk händelse personal som inte sköter sitt arbete och
1999 uttrycks i episteme, som en negativ aspekt, de problematiska personal-
ärendena.

Ett tredje gemensamt pratområde är noder kring regler, riktlinjer och rutiner i
prefektskapet. 1995 uttalar prefekterna en önskan om att få utbildning i det
regelverk som gäller prefektskapet och institutionschefspositionen. 1995-98
pratar prefekterna om att ett gott stöd vore om det fanns tydligare regler, rikt-
linjer, ramar och instruktioner för det akademiska ledarskapet samt att en åt-
gärd som de själva använder vid hanterandet av kritiska händelser är att tydlig-
göra och formalisera åtgärdshandlingar. 1999 uttrycker prefekterna sedan att
de åstadkommit rutiner, ordning och reda på institutionen som prefekter. Yt-
terligare ett centralt pratområde genom åren, genom olika episteme- och
subepistemenoder, är den tunga arbetsbörda och stora tidsbrist som uttalas finns
i prefektskapet. 1995 uttrycks en negativ aspekt vara att det finns för liten tid
till prefektuppdraget, 1995-98 är en relativt stark kritisk händelse att själv vara
överbelastad och känna tidsbrist och 1999 är detta uttalat som en epistemenod
för diskursen att en negativ aspekt av prefektskapet är den stora arbetsbördan
och tidsbristen.

En nod som karaktäriserat diskursens subepisteme vid alla tre tidpunkterna
handlar om att delegera arbetsuppgifter som prefekt. Prefekterna uttrycker som
en ambition att de vill delegera arbetsuppgifter, 1995. En åtgärd vid kritiska
händelser, 1995-98, beskrivs vara att lämna problemen vidare till andra perso-
ner eller arbetsgrupper på institutionen att hantera. Och 1999 är att delegera
ett tips som prefekterna i studien ger andra akademiska ledare. En sista aspekt
av prat som uttrycks vid alla tre tidpunkter rör att få stöd genom prefekt-
utbildningar. 1995 uttrycks att utbildning i prefektroll/prefektansvar önskas,
1995-98 är ett stöd för att hantera kritiska händelser att själv gå kurser och få
mer egen kunskap och 1999 är en epistemenod att stöd genom prefektutbild-
ningar är viktigt och bra.

Då diskursen 1995-98 avgränsats till att fokusera kritiska händelser i det
akademiska ledarskapet samt åtgärder och stöd vid hanteringen av dessa pro-
blem, är det vissa aspekter som inte självklart kommit upp under dessa sam-
tal angående prefektskapet i allmänhet, som gör det i intervjuomgångarna
1995 och 1999. Ett par aspekter av prat som är (relativt) gemensamma och
centrala och som kan vara av intresse att lyfta fram för diskursen om ledar-
skap i akademin 1995 och 1999 är att tillmäta egna egenskaper betydelse och
att beskriva sig själv som en person med viss uppsättning egenskaper och
känslor. Det andra pratområdet som är gemensamt för diskursen vid dessa
två tillfällen är uttalanden om, först ambitionen och sedan åstadkommandet,
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att förbättra utbildnings- och undervisningsaspekter vid institutionen.

Till sist förekommer ett par centrala aspekter av prat som inte var aktuella
1995 då prefekterna var novisa, men som tydligt uttalats för diskursen 1995-
98, samt 1999. En av dessa aspekter fokuserar stöd och hjälp från fakultetsnivån
på lite olika sätt. 1995-98 uttrycks att en åtgärd vid kritiska händelser är att
vända sig till fakultetsnivån och att stöd erhålls (behövs) från personal vid
fakultetskansliet. 1999 uttalas stöd från en god dekanus som viktigt och efter-
strävansvärt samt att fakultetskansliet och prefektråd på fakultetsnivån är goda
stöd. Det sista pratområdet handlar om noder kring vikten av information,
diskussion och kommunikation på institutionen. 1995-98 pratas om som en åt-
gärd att informera om/diskutera lösningar och alternativ med (grupperingar
av) personal på institutionen, samt att samtala med berörda vid kritiska hän-
delser. 1999 tillhör också tipset att sträva efter en öppen kommunikation på
institutionen diskursens episteme.

Diskursen innehåller vid de olika tidpunkterna spänningar mellan olika
ledarskaps- eller problemidentiteter och varje subjektsposition kan sägas ha en
avvikande ledarskapsidentitet i förhållande till övriga positioner i diskursen.
Dessa olikheter och spänningar vad gäller ledarskapsidentitet över åren kom-
mer att diskuteras under rubriken om ledarskapsidentitetsutveckling nedan (se
s 176). Det finns dock andra, mer övergripande, spänningar inom diskursen
som handlar om diskursens struktur och logik vid olika tidpunkter som är
värda att här sammanfatta och analysera.

    





Figur 4: Bild över den könssegregationsprocess som diskursen tar sig uttryck i, exemplifierat
genom att visa kvinnornas subjektspositionsplaceringar över åren. (Varje streck
karaktäriserar en eller två prefekter som är kvinnor och varje subjektsposition anger om
den är könsblandad eller könshomogen genom att ange kv och man).

Förutom att diskursens episteme ökat över tid och att diskursen därmed fram-
står som mer sammanhållen vad gäller ett antal ledarskapsaspekter i akade-
miskt ledarskap, framträder diskursens logik och spänningar framförallt som
en könssegregationsprocess (se figur 4, ovan).496 Till en början, 1995, framträ-
der diskursen som könsblandad, där andra bakgrundsfaktorer spelar en större
roll för diskursens logik i dess olika positioner, än vad kön gör. En stark posi-
tion för diskursen 1995 var att uttrycka prefektskapet som något negativt och
otydligt som man behövde mycket stöd för att klara av att hantera. Denna
position var könsblandad men var bland annat dominerad av prefekter från
tek/nat-med fakulteterna samt knöt professorer till sig. Vid en analys av diskurs-
ens förändringar vad gäller dess logik över tid händer bland annat att denna
välbefolkade position I splittras upp och ”tar lite olika vägar”. Männen i dis-
kursen är de som rör på sig minst på så sätt att många över tid ligger nära
samma män vid alla tre tidpunkterna för diskursens uttryck. Männen omför-
delas lite men har någon (några) som de fortfarande befinner sig nära, och kan

496 Tendenser till att prefekter från olika fakulteter (samt professorer/icke professorer) uttrycker
olika positioner i den akademiska ledarskapsdiskursen finns också, men är inte lika tydligt
framträdande som denna könssegregationsprocess.
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sedan konstrueras som ingåendes i två, i stort sett, samt tre, helt, mansspecifika
subjektspositioner, 1995-98 samt 1999. Kvinnorna i diskursen är de som rör
sig mest genom att finnas spridda över i stort sett hela diskursen och långt ifrån
varandra 1995, till att samla ihop sig och bilda allt mer kvinnospecifika och
homogena subjektspositioner som ligger nära varandra 1995-98 och 1999.

Vad skiljer då de kvinnodominerade positionerna från de mansdominerade?
De kvinnodominerade positionerna 1995-98 samt 1999 är mer omfattande på
så sätt att de pratar om och tillmäter fler aspekter av akademiskt ledarskap
betydelse. Prefektskapet framstår som innefattandes fler aspekter och framfö-
rallt fler problematiska aspekter och kritiska händelser och handlar mer om
självnära, person- och mellanmänskliga aspekter av det akademiska ledarska-
pet. Dessutom relaterar de prat om prefektskap till kön (kvinnligt och manligt)
i stor omfattning, vilket inte de mansdominerade positionerna gör. Mans-
positionerna däremot karaktäriseras av en mindre omfattande ledarskapssyn,
med färre egna subjektspositionsnoder. Manspositionerna överlag har noder
som visar på ett mer neutralt och naturligt chefskap, och ett mer positivt och
oproblematiskt förhållningssätt till prefektskapet. Det prefektskapsrelaterade
pratet rör mer administrativa, system- och organisationsinriktade och deleger-
ande aspekter av ledarskap i akademin.

Det finns subjektspositioner som till viss del avviker från den övergripande
logik som presenteras ovan. 1999 är den perifera kvinnopositionen V mer po-
sitivt inställd till prefektskapet, men liknar i övrigt mest den stora kvinno-
positionen I. Den andra subjektspositionen som till viss del bryter med den
ovan angivna bilden av diskursen är subjektsposition III, 1999. Denna posi-
tion som är mansspecifik och domineras av prefekter från tek/nat-med fakulte-
terna som är professorer innefattar mer negativt prat om prefektskap. Här utta-
las prefektskapet vara något med låg status, som innehåller tråkig administra-
tion och tar för mycket tid från forskningen. Denna position III ligger dock i
övrigt nära de två andra mansspecifika positionerna 1999 vad gäller prat som
visar på ett mer administrations- och organisationsinriktat och delegerande
ledarskap.

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna för denna studie, hur kan man förstå
förändringar (framförallt det allt mer omfattande episteme och den könsseg-
regerande logik som framträder i diskursen) som äger rum i den avgränsade
akademiska ledarskapsdiskursen, mellan de tre konstruerade empirianknutna
objekten, som sträcker sig några år över tid? Då verkligheten här ses som en
enda internrelationell diskurs, det vill säga då verkligheten är diskursiv, och
denna helhetsdiskurs är avgränsad genom konstruerandet av en specifik och
avgränsad enhet (en specifik diskurs) som studeras, kan förändringarna förstås
på två sätt. För det första: varje avgränsad diskurs har i någon mån sin egen
tradition och historia som påverkar diskursens regler och logik. Diskursen för-

    





ändras därmed över tid och tar sig uttryck i till viss del andra positioner, utifrån
de interna spänningar som diskursen består av och de betydelsemöjligheter
som diskursen erbjuder och som i detta specifika fall sammanfaller med bland
annat kön. För det andra: effekterna av att en konstruerad diskurs påverkas av
sin samtids övergripande diskursivitet förknippad med en viss kultur och his-
toria (Sverige, akademin, slutet av 1990-tal) går inte att bortse ifrån. En viss
diskurs är ju en konstruerad och avgränsad storhet, vilket är nödvändigt för att
möjliggöra en avgränsad vetenskaplig studie, då det är en omöjlighet att samti-
digt studera allt i förhållande till dess nätverk av relationer till allt annat. Sam-
tidens diskursivitet som helhet är dock omöjlig att studera och uttala sig om,
men några mer övergripande tolkningar utifrån den relationella diskur-
sivitetstanken går att göra utifrån de resultat som den avgränsade diskursens
logik och spänningar uppvisar.

Om ledarskap är något som görs (skapas) socialt och diskursivt enligt ett
relationellt tänkande, borde objekt och subjekt i en prefekts närhet (kollegor,
dekanus och stödpersonal, samt de seminarier, mötesplatser för prefekter, policy-
texter, skrifter och utbildningar som prefekten möter och deltar i, och som på
olika sätt uttalar något kring ledarskap) med lite olika verkan påverka diskursiva
uttryck, det vill säga det symboliska pratet. Andras prat och handlingar med
beröring i akademiskt ledarskap, som motstånd eller gillande, formar detta
ledarskaps möjliga uttryck inom ramen för diskursen om akademiskt ledar-
skap. Utanför universitetet finns också personer och institutioner, genom prefekt-
ens familje- och fritidsliv, massmedia, viktiga samhällshändelser, politik, Sverige
som en del av en västerländsk kultur, och så vidare, som påverkar den mer
specifika diskursens uttryck och utrymmet vad gäller möjligt symboliskt prat
angående ledarskap i akademin.

För att återknyta till den ökande gemensamma kärnan i diskursen, att allt fler
noder blir centrala och gemensamma i diskursen, skulle detta kunna förstås
utifrån att prefekterna till en början är novisa och därmed har en ytlig inblick i
och vag identitet med det akademiska ledarskapet. Med åren blir prefekterna
mer erfarna och får gemensamma erfarenheter genom att ha mött samma typ
av uppgifter, universitetsspecifika stödåtgärder, utbildningar, regler och texter,
och så vidare, vilket då visar sig i ett vidgat och mer homogent episteme. De
skillnader mellan till exempel fakultetsområden som framskymtar i diskursens
logik, genom att dessa ofta dominerar olika positioner i diskursen, kan på samma
sätt förstås som att ledarskap görs (skapas) på olika sätt i dessa olika och
traditionsbundna miljöer.

Den könssegregation som diskursens logik och spänningar uppvisar kan inte
förstås genom enkla orsak-verkans samband, men det ter sig som att den aka-
demiska ledarskapsdiskursen har gjort den godtyckliga uppdelningen i kön
verklig, där det ”naturliga” och positiva ledarskapet i akademin har gjorts till
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något manligt. Detta då prat kring ledarskap och kön endast uttrycks på de
kvinnodominerade subjektspositionerna och då detta prat i mångt och mycket
framställer kvinnor som är prefekter som något avvikande från en norm inom
akademin. Annorlunda uttryckt, diskursen gör det möjligt för kvinnor att rela-
tera akademiskt ledarskap och exempelvis problem i ledarskapet till den egna
könstillhörigheten, medan detta inte på samma sätt är möjligt för män. Det
görs legitimt för kvinnor i diskursen att prata om kön och ledarskap som rela-
terade till varandra. Utifrån denna studie har ett övergripande diskursivt mönster
som präglar de akademiska ledarskapsidentiterna synliggjorts och denna logik
sammanfaller framförallt med kön.

Ledarskapsidentitetsutveckling

Vad kan man säga om ledarskapsidentitet och utveckling över tid? Diskursens
logik över tid uttrycker vissa former av ledarskapsidentitetsutvecklings-
processer.497 Vissa epistemiska prefekter visar över tid, genom de positioner de
ger uttryck för, en mer status quo-inriktad ledarskapsidentitet, det vill säga en
vag identitetsutvecklingsväg. Andra epistemiska prefekter visar istället över tid
på andra och tydligare ledarskapsidentitetsutvecklingsvägar inom ramen för
den akademiska ledarskapsdiskursen.

För novisdiskursen, 1995, kan de ledarskapidentiteter som de fem subjekts-
positionerna ger uttryck för översiktligt kunna beskrivas som:

• Position I: en icke-prefektsidentitet
• Position II: en kollegial ledarskapsidentitet
• Position III: en identitet som chef med övergripande ansvar
• Position IV: en kluven och ambivalent ledarskapsidentitet
• Position V: en identitet som chef för egen vinnings skull

De problemidentiteter som problemdiskursen, 1995-98, lite förenklat ger ut-
tryck för är:

• Position I: en neutral organisations- och systeminriktad problemidentitet
• Position II: en könsrelaterande problemidentitet med problem på person-

eller mellanmänsklig nivå
• Position III: en minimalistisk stöd- och hjälpfokuserad problemidentitet
• Position IV: en kluven och självrelaterande problemidentitet

497 Observera återigen att utveckling inte i detta sammanhang behöver ses som en positivt konnoterad
term. Vissa ledarskapsidentitetsutvecklingsprocesser kan mycket väl uppfattas som negativa eller
problematiska utvecklingsvägar.

    





Erfarendiskursen, 1999, ger uttryck för följande sammanfattade ledarskaps-
identiteter:

• Position I: en könsrelaterande och problemfokuserad ledarskapsidentitet
• Position II: en oproblematisk och positiv chefsidentitet
• Position III: en negativ icke-prefektsidentitet
• Position IV: en administrativ ledarskapsidentitet
• Position V: en kollegial ledarskapsidentitet

Utifrån den sammanfattande och översiktliga bild av vilka ledarskapsidentiteter
som de olika positionerna kan sägas ge uttryck för kan vissa ledarskapsaspekter
kännas igen över tid. Diskursen ger uttryck för en icke-prefektsidentitet både
1995 och 1999 (genom position I respektive position III). Denna icke-prefekt-
sidentitet kommer till uttryck genom många prefekter till en början, men mins-
kar över åren. Sedan framskymtar en kollegial ledarskapsidentitet över tid, 1995
och 1999, i diskursen (genom position II respektive position V). Även denna
form av ledarskapsidentitetsuttryck minskar till att 1999 känneteckna en peri-
fer position. En mer övergripande, neutral och självklar chefsidentitet fram-
kommer vid alla tre tidpunkter (genom position III (1995), position I (1995-
98) och position II, men även till viss del position IV (1999)). Subjektspositioner
med denna självklara chefsidentitet är inte så starka 1995 då prefekterna är
novisa men är välbefolkade (av framförallt män) vid de två senare tidpunkte-
rna. En kluven och ambivalent ledarskapsidentitet framkommer både 1995
och 1995-98 (genom den perifera positionen IV både gångerna) men tonar
sedan bort. Till sist växer bilden fram av en könsrelaterande och problem-
fokuserad ledarskapsidentitet 1995-98 samt 1999 (genom position II respek-
tive I). Vid båda dessa tidpunkter är detta starka subjektspositioner (för fram-
förallt kvinnor) i diskursen.

Av de 15 prefekterna i studien är det fem som 1995 och 1999 befinner sig på
positioner som uttrycker samma form av ledarskapsidentitet. Det är en kvinna
som vid dessa tillfällen uttrycker den kollegiala ledarskapsidentiteten, en man
som över tid befinner sig på positioner som ger uttryck för en mer övergri-
pande, neutral och självklar chefsidentitet, samt tre män som är knutna till den
position där en mer negativ icke-prefektsidentitet uttryckts 1995 och 1999.

Nedan kommer jag att konkretisera och exemplifiera olika identitetsutvecklings-
processer. Exemplen är valda utifrån att visa tre typvägar, det vill säga relativt
vanligt förekommande identitetsutvecklingsprocesser. För de tre exemplen har
vardera en prefekt plockats ut för att exemplifiera utvecklingsvägarna. Dessa
prefekter, med fingerade namn, är här epistemiska och kan därför inte ses som
enskilda individer med egna utvecklingsvägar. De epistemiska prefekterna re-
presenterar de olika positionernas uttryck, inte individuella avvikelser inom
positionerna. Det är inte individuell utveckling som här är i fokus utan en mer
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abstrakt form av identitetsutvecklingsprocesser utifrån tillhörandet till olika
subjektspositioner inom den akademiska ledarskapsdiskursen. Alla tre exem-
plen nedan har sin startpunkt på subjektsposition I, 1995. Först följer en sam-
manfattning av subjektsposition I, 1995, innan de tre utvecklingsprocesserna
vad gäller ledarskapsidentiteter beskrivs nedan.

Subjektsposition I, 1995, befolkas av både kvinnor och män, men prefekter
från tek/nat-med fakulteterna, samt professorer har sin tyngdpunkt på denna
position. Positionen ger uttryck för ett prefektrelaterat prat som visar på att
orsaken till att man blir prefekt beror på att det är en plikt, något som cirkule-
rar eller en utmaning. Prefektskapet uttalas vara något otydligt där man inte
vet, eller är osäker på, vilka huvuduppgifter som prefektskapet kommer att
innebära. Det känns viktigt att hålla verksamheten rullande och att få en fung-
erande institution och institutionsstyrelse. En ambition är att överleva mandat-
perioden och att försöka dra in pengar till samt utveckla verksamheten. Här
uttalas att det är svårt att se något alls som är positivt med prefektskapet och
problem som pratas om är att ha dåliga kontakter med fakultets- och
förvaltningsnivån, den problematiska prefektutbildningen och att vara tvungen
att hantera uppsägningar. Andra negativa aspekter är känslan av ensamhet samt
det ickefunktionella universitetssystemet i stort. Att få utbildning i universite-
tets organisation och kultur ses som ett viktigt stöd, samt att skapa kontakter
med olika resurspersoner och -funktioner som finns inom universitetet. Att
träffa andra prefekter, ha stöd av duktiga sekreterare, samtalsstöd i form av
mentorskap samt annat ospecificerat stöd då det behövs, anses behövas för ett
gott ledarskap.

Vag utvecklingsväg där en icke-prefektsidentitet är stark över tid

Mats är en professor från tek/nat-medfakulteterna. 1995 är han knuten till
subjektsposition I, som kan sägas ge uttryck för en icke-prefektsidentitet, där
ledarskapet ses som något otydligt och relativt negativt och där mycket stöd
behövs för att hantera detta. Angående om att bli utsedd till prefekt följer
följande ordväxling med Mats:

UH: Men hur kände du då inför att bli vald som prefekt här på den här institutionen?

MATS: För jävligt kändes det.

UH: Jaha, varför ställde du upp då?

MATS: Jaa, det är väl tjänsteplikt. Så vi ska väl göra det här ett varv var va. (…)

Ja. Så att det är väl bara, det ingår ju liksom i tjänsten va att man ska göra det. Det

är ju samma sak som fakultetsarbete, det får man ju göra en period också.

UH: Jaha. Du lät ju inte så där väldigt överlycklig direkt.

MATS: Nä, det är jag inte heller.

    





1995-98 ger Mats uttryck för den tek/nat-med-, professors- och mans-
dominerade position III’s problemidentitet, som är en minimalistisk hjälp- och
stödfokuserad problemidentitet. Vid denna tidpunkt är det endast ett par noder
kring kritiska händelser som är specifikt knutna till positionen, varav en är att
inte uppleva några händelser som kan sägas vara kritiska under en ettårsperiod.
Den andra kritiska händelsen handlar om uppsägningar. Flertalet sube-
pistemenoder handlar här om att vid problem ta hjälp och stöd av andra, till
exempel genom att vända sig till fakultetsnivån. Här uttalas också att ansvaret
för att hantera vissa kritiska händelser borde ligga på andra nivåer inom univer-
sitetet och inte på en prefekt på institutionsnivån. Mats pratar nedan om den
enda kritiska händelse som är karaktäristisk för diskursens episteme 1995-98,
samt om den specifika noden uppsägningar.

UH: Vad har du stött på för problem och kritiska händelser det här senaste året

ungefär?

MATS: Ja, det är väl ganska enkelt! Det är ju ekonomi. Det var väl väntat. (…)

Nej, men vi har ju som du vet ganska kärv ekonomi numera… (…) … vilket gör

att ja, vi kommer väl att få drabbas av övertalighetsproblematik och sådant där.

UH: Jaha.

MATS: Ja, med de problem det innebär! Men det kan vi väl säga är de kritiska

händelserna som är och att vi måste besluta om övertalighet och att vi måste rätta

ekonomin. I övrigt är det väl bara vanligt personaltjafs. Men vi har inga stora

konflikter här på institutionen. Vi är som en lycklig familj!

1999, slutligen, är Mats knuten till den mansspecifika samt tek/nat-med- och
professorsdominerade subjektspositionen III, och ger återigen, som 1995, ut-
tryck för en icke-prefektsidentitet. Denna position ger uttryck för att prefekt-
skapet tar för mycket tid från forskningen och gör att prefekterna inte vill
fortsätta ytterligare mandattid som prefekter. Negativt är att prefektskapet inne-
håller tråkig och rutinartad administration och som lärande anges att man bli-
vit mer cynisk och illusionslös av att vara prefekt. Ett annat lärandetema som
nämns här är att man lärt sig se institutionen som en helhet. Prefektskapet
borde åtnjuta en högre status uttalas här och att delegera ansvar och uppgifter
är ett bra stöd för prefekter.

MATS: Ja, jag tror ju så här att det finns alltså, den där prefektrollen är ju fel alltså

hela, jag tror vi ska bygga om hela universitetet. Om du, ja om du hör på mig, men

jag kanske gnäller… Ingen, få, prefekter som jag känner ställer upp med entusiasm

på jobbet va. Om alla dom jag känner som är prefekter dom gör detta som

värnpliktstjänstgöring. Alltså det finns någon lojalitet mot systemet eller hur man

ska se det. Och det vet jag att gäller, det kan jag nästan säga det gäller alla på [tek/

nat-med] … fakulteten, sen borta där du är [hum-sam-lär] där vill man gärna

vara prefekt mellan varven.
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UH: Vill man?(…)

MATS: … då måste man ju ta en funderare, varför är det på detta viset? För borde

inte prefektskapet då vara någon form av karriärmöjlighet som man har där man

ser möjligheter att utvecklas …? (…) Och då måste man ju ta och ställa sig frågan,

hur kan det komma sig nu att vi har sådana tjänster och positioner som ingen vill

ha? Är dom människorna då som tar detta är dom optimala för utvecklingen av den

här verksamheten och har dom några ambitioner? Jag tror att ambitionsnivån hos

en prefekt det är att hålla ställningarna så att man överlever sin värnplikt. (…) Och

den frågan tycker jag man borde analysera lite grann. Och det är klart att det är

föranlett av att det för det första inte är någon status … det är ingen karriärmöjlighet

och … som prefekt kan du inte åstadkomma speciellt mycket av utveckling. Det

finns ju inte en kula, det finns ju ingenting att spela med … (…) Jag skulle vilja …

ha en prefekt som är tillsatt att leda institutionen med förtecknen forskning,

undervisning …

Detta starka uttryck för en icke-prefektsidentitet över tid, delar Mats med yt-
terligare ett par män som är prefekter (varav den ena avviker lite genom att
”mellanlanda” på den mer positiva subjektspositionen I, 1995-98). Vad gäller
ledarskapsidentitetsutveckling kan denna väg ses som ett exempel på att dis-
kursen ger utrymme för (vissa typer av) prefekter (främst män inom tek/nat-
med som är professorer) att positioneras som innehavandes icke-prefekts-
identiteter och att specifika subjektspositioner inom diskursen gör det möjligt
att fortsätta ge uttryck för detta, genom symboliskt prat, över åren.

Utveckling från otydlig till positiv och självklar chefsidentitet

Niklas är också en man som är professor från tek/nat-med fakulteterna. 1995
är även han knuten till den osäkerhetsinriktade position I, där mycket stöd
efterfrågas. När Niklas beskriver det behov av stöd som han har, tar han bland
annat upp följande:

UH: Vad är det för någonting du tror skulle vara intressant för dig att få stöd från?

NIKLAS: Ja, dels är det ju att få den formella kartan uppritad på var man finns i

organisation. Och jag menar rent formella saker, bestämmandeordningar och

arbetsbeskrivningar och sådana här saker. För det, det är sådant där som, ja, jag tror

att, nja, jag har gått någon sådan där introduktionskurs på universitetet för länge

sedan. Men jag menar det var den organisation som gällde som slängdes upp.

UH: Ja, precis.

NIKLAS: Ja, så att formell kunskap om prefekten och institutionens sätt att arbeta,

den, det tycker jag ju att jag måste skaffa mig.

I problemdiskursen, 1995-98, ger Niklas uttryck för diskursens starkaste posi-
tion, I, där en relativt neutral organisations- och systeminriktad problemidentitet

    





framskymtar. Denna position är splittrad vad gäller de flesta bakgrundsfaktorerna
utom en, och det är att det enbart är män som befolkar positionen. Det som
pratas om som kritiska händelser på denna position är problem som rör
rekryterings- och anställningsärenden, organisationsförändringar och utbild-
ningsrelaterade ärenden. Åtgärder vid kritiska händelser är att skicka proble-
matiska ärenden vidare till andra nivåer inom universitetet. Det uttalas som
viktigt med ett gott stöd på institutionsnivån och stöd genom prefektträffar,
vid kritiska händelser. Niklas uttalar sig om den organisationsreform som går
ut på att slå ihop institutioner till större enheter, på följande sätt:

NIKLAS: Däremot alltså den här institutionsreformen, den är ju kan man säga,

nästan samtliga från yy [tek/nat-med fakulteterna] väldigt upprörda över, för att vi

har gått ut och frågat vad är motiven? Och vi får inga klara motiv, varför det, varför

det ska ske. (…) Och vad jag tror det handlar mycket på universitetsledningssidan

också, det är, alltså det är ett behov uppifrån att göra reformen. Man vill ha färre att

prata med, man tycker att det är för många chefer och man vill ha också ökad makt.

Jag menar man lägger ju upp makten på en högre nivå från golvet alltså. Det säger

man ju inte.

UH: Nä, nä.

NIKLAS: Utan man säger ingenting. Och därför så är det ingen som förstår det.

Och därför så kan man väl säga förutom enstaka personer kanske i fakultetsledningen

… så är det ett enormt kompakt frågetecken och motstånd mot detta alltså. Och det

är inget roligt, tycker jag.

När diskursen uttrycks av mer erfarna prefekter, 1999, är Niklas knuten till
den helt mansspecifika, samt tek/nat-med-dominerande subjektspositionen II.
Denna position kan säga kännetecknas av en oproblematisk och positiv akade-
misk chefsidentitet. Här uttalas motiv till att fortsätta som prefekt ytterligare
tid. Ett sådant motiv är att prefektskapet är positivt och roligt. Andra aspekter
som framförs är att det är positivt att som prefekt ha makt att påverka samt att
man känner personalens förtroende, stöd och förväntningar på att fortsätta
som prefekt. Genom prefektskapet lär man sig att bli mer diplomatisk, säger
prefekterna på denna position. När det gäller stöd uttalas här att det är bra att
få utbildning i universitetets organisation samt att få kunskap om och möta de
olika stödpersoner/-funktioner som finns på universitetet. Ett tips är att i prefekt-
skapet ta tag i konflikter direkt. Niklas uttalar följande om att fortsätta som
prefekt:

NIKLAS: Så att det är väl dom sakerna plus att man är fåfäng också när man blir

tillfrågad så, jag, det är ju roligt att bli tillfrågad. Men det är klart att visst har jag

tvekat… (…) Samtidigt så tolkar jag för mig själv att det måste inte ha varit bara

pyton utan en hel del som har varit positivt och trevligt också och utmanade, som,

eftersom jag ställer upp igen va. Jag menar, hade det varit allt för vedervärdigt så...
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Niklas är inte ensam om denna ledarskapsidentitetsutvecklingsprocess. Ytterli-
gare en man som är prefekt har följt samma väg från position I (1995) till posi-
tion II (1999). Även andra män som är prefekter som 1995 tillhörde position II
eller V uttrycker sedan position I (1995-98) respektive II och IV (1999) vid de
senare tidpunkterna. En av dessa prefekter har sin vaga utvecklingsväg knuten till
denna mer neutrala och oproblematiska chefsidentitet (position III (1995), posi-
tion I (1995-98), position IV (1999)). Det är alltså många män som slutligen,
1999, ger uttryck för de positioner som kännetecknas av denna ledarskapsid-
entitet, position II dominerat av män som är tek/nat-med prefekter och position
IV av män som är hum-sam-lär prefekter. De ledarskapsidentiteter som fram-
kommer här kan ses som ett exempel på att diskursen ger utrymme för framför-
allt män som är prefekter att ge uttryck för en identitetsutvecklingsprocess som
går mot en mer självklar och positiv chefsidentitet. Denna utvecklingsprocess
angående ledarskapsidentitet skulle kunna sammanfattas som anammandet av
ett positivt, naturligt och självklart (administrativt) chefskap inom akademin.

Utveckling från otydlig till könsrelaterande och problemfokuserad
ledarskapsidentitet

Anna är en lektor från hum-sam-lär fakulteterna. Precis som i de tidigare två
exemplen är Anna knuten till den negativa och otydliga positionen I, 1995.
Anna uttalar sig vid denna tidpunkt om tid för prefektskapet, utifrån kontak-
ter med personal på förvaltningsnivån, på följande sätt:

UH: … tror du att det [tiden] kommer räcka till?

ANNA: Nej, det räcker inte och det har ju aldrig räckt till, den är ju alltid för liten

för vem som än är prefekt.

UH: Ja …

ANNA: Därför att prefektjobbet delvis också består i att jaga folk på förvaltningen.

Och det tar ju, det kan ju ta en heldag innan du får ett litet, litet ärende avklarat

och under den tiden är du hela tiden distraherad utav detta. Du går tillbaka eller

du ringer och hör om de är där. Du försöker få tag på det, du behöver information

för att slutföra någonting. Och hela tiden så, även om du emellan försöker göra saker

och ting så blir det inte effektivt va.

UH: Nä.

ANNA: Förrän du har fått tag på det där, om det framförallt är någonting som det

är bråttom med, så att du vet att du är beroende av och få tag på denna människa

på förvaltningen. De är, jag menar de gör sitt bästa, det är inte fråga om det men de

är ju också lika hetsade som vi. Korta remisstider, plötsliga saker som kommer och

ska tas ställning till.

1995-98 ger Anna uttryck för prat förknippat med subjektsposition II, som
vid denna tidpunkt är diskursens näst största och i det närmaste en ren

    





kvinnoposition som domineras av prefekter från hum-sam-lär fakulteterna.
Denna position visar på en könsrelaterande problemidentitet med kritiska hän-
delser på framförallt person- eller mellanmänsklig nivå. Denna omfattande
position, med många subjektspositions- och subepistemenoder knutna till sig,
uttrycker att konflikter och samarbetsproblem mellan medarbetare är en kri-
tisk händelse. Andra kritiska händelser som pratas om är upplevelsen av
doktorandrelaterade problem, könsrelaterande problematiker, problem med
lönesättning samt problem med personal som mår dåligt och personal som
slutar sin tjänst eller sitt uppdrag. Även generationsproblem och organisations-
förändringar uttalas som exempel på kritiska händelser vid denna position.
Åtgärder vid kritiska händelser, som kännetecknar positionen, är att själv ställa
upp som stöd/bollplank, att lägga könsaspekter på åtgärder eller att man borde
ha gjort mindre än man gjort för att lösa problem och kritiska händelser. Som
stöd framkommer behovet av personligt stöd/mentor, stöd via universitetshälsan,
stöd genom prefektträffar samt könsspecifika stöd. Anna uttalar nedan en köns-
relaterande kritisk händelse.

ANNA: Ja, låt mig säga så här. Jag blir mer och mer kritisk till det faktum att

lektorer sätts som prefekter! Därför att den arbetsbördan blir orimligt tung, jämfört

med när professorn … (…) Förutom att det också inte är så självklart var gränserna

går då mellan professorns område och lektorns område … det är faktiskt dessutom

värre att vara kvinnlig lektor, med en manlig professor oberoende av om man har

bra eller dåligt förhållande. (…) Men jag menar jag har inget dåligt förhållande till

min professor och upplever det ändå som problematiskt både för honom och för mig.

Jag måste alltså tipp tåa och försöka, eller upplever åtminstone att jag måste försöka,

vara lite smidig och gå lite runt, inte bara säga till så här därför att jag vet inte

gränsen mellan hans och mitt område här då kolliderar. Och han tar, skulle säkert

inte så att säga ta, en direkt order eller sådant från mig även om det så gällde

ekonomi, om det gällde forskningen, på samma vis som han kanske skulle ta det om

jag var en manlig lektor åtminstone använda ett annat språkbruk, litet annat

kroppsspråk. Och jag har då på omvägar dessutom då fått höra att jag tydligen inte

är ensam om detta bland kvinnliga prefekter utan att problematiken finns där och

det här hänger naturligtvis ytterst samman med det oklara förhållandet mellan

professorns och prefektens maktsfär eller vad man nu ska kalla det och det måste

man göra någonting åt.

Till sist, då diskursen om ledarskap i akademin uttalas genom erfarna prefekter,
1999, ger Anna uttryck för subjektsposition I’s ledarskapsidentitet. Denna väl-
befolkade och kvinnospecifika position kännetecknas av att uttrycka en köns-
relaterande och problemfokuserad ledarskapsidentitet. Många noder handlar
här om motiv till varför prefekter på denna position domineras av att inte
fortsätta ytterligare tid som prefekt. De motiv som ges är att prefektskapet tar
för mycket tid och är för arbetskrävande och att de inte fortsätter som prefekt
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trots att personalen vill det eller trots att de själva skulle ha kunnat tänka sig
det. De lägger också könsaspekter på valet. Här framställs som negativt och
problematiskt att hantera balansen mellan att vara chef och kollega, att fatta
beslut och att klara av känslan av ensamhet. Positionen karaktäriseras också av
att lägga könsaspekter på negativa områden i prefektskapet. När det gäller lär-
ande, uttalas här att de lär sig konflikthantering genom prefektskapet samt att
de lär sig om könens (olika) betydelse. Positionen uttrycker önskemål om köns-
specifika stöd och kännetecknas av reflektioner kring kön i övrigt. Så många
som fem av de tolv subjektspositionsnoderna relaterar specifika teman till kön.
Så här relaterar Anna lärandetemat till kön:

ANNA: Och mycket har jag lärt mig också om, just ska vi säga jämställdhet inom

det akademiska eller ska vi säga snarare … ojämställdhet, rent konkret då. Jag

menar, en sak är att man har den här känslan och tycker det ena och det andra,

plötsligt har man fått lite grann på fötterna i form av undersökningar eller

utredningar.

UH: Precis.

ANNA: Jag menar dom kan man ju få tag på ändå, men när man får dom till

exempel presenterade av … någon som har gjort ett utredande som den här

medicinaren, nä, journalisten som gjorde om medicinska forskningsrådets sätt att ge

pengar … som själv var där och berättade. Alltså en slags inre vyer av, som man inte

kommer åt på något annat vis, men som dom har delat med sig av, av erfarenheter

och. Det har faktiskt betytt en del och som just kvinnlig prefekt också då.

Denna identitetsutvecklingsprocess kan beskrivas som att gå från en otydlig
ledarskapsidentitet till en problemfokuserad identitet relaterad till att vara kvinna
och ledare i akademin. Här kan identitetsutvecklingen beskrivas som att gå
från en identitet baserad på en allmän osäkerhet som akademisk ledare, till en
annan typ av osäkerhetsidentitet som avvikande, baserad på en könstillhörighet
till gruppen kvinnor. Anna är inte ensam om att följa denna identitets-
utvecklingsväg. En annan kvinna som är prefekt följer exakt samma väg, ytter-
ligare en börjar och slutar på de positioner som karaktäriserar detta exempel
(d v s position I i båda fallen) men går via position III, 1995-98. Den kvinna
som ger uttryck för position IV 1995 och 1995-98, befolkar denna stora
kvinnoposition I, 1999. Slutligen ger en kvinna uttryck för position III, 1995,
det vill säga en självklar identitet som chef med övergripande ansvar, men ut-
trycker sedan, som Anna och fler med henne, position II och I, vid de två
senare tidpunkterna. Identitetsutvecklingen kännetecknas här alltså av att
prefektskapet blir något problematiskt och att det kanske framförallt beror på
könsrelationer (-positioner) inom akademin och på att själv vara kvinna.

    





.  :


Resultat och analys av delstudie II presenteras under två huvudrubriker.498 Först
beskrivs diskursen om ledarskap i akademin så som den kommer till uttryck
genom personal, år 2002. Vad i det akademiska ledarskapet tillmäts betydelse
av anställda vid några institutioner på ett universitet och en högskola i Sverige
och hur ter sig diskursens logik när diskursen kommer till uttryck genom dessa
personer runt en prefekt? Under nästa rubrik följer ett avsnitt som analyserar
och kontrasterar personaldiskursens logik och systematik med de prefekt-
uttryckta diskurskonstruktionerna så som dessa kommer till uttryck över tid.

I stort sett samma diskursanalytiska verktyg som i delstudie I har använts i
delstudie II. Det första avsnittet byggs upp av a) en beskrivning av diskursens
episteme, b) dess subepisteme, c) som följs av de olika subjektspositioner som
har kunnat konstrueras och d) avslutas med en analys av diskursens logik och
spänningar.499 Det andra avsnittet bygger på en kontrastering av den akade-
miska ledarskapsdiskursen så som den har kommit till uttryck genom persona-
len kontra delstudie I’s prefekter.

När subjektspositioner beskrivs för diskursen är de numrerade på så sätt att
position I är den starkaste (tyngsta) positionen då den befolkas av flest uni-
versitets- och högskoleanställda, position II är den näst största och så vidare. Vid
beskrivningen av de termer som en viss nod är förknippad med och skapad utifrån,
kommer språket att ligga nära de sätt som personalen uttrycker detta och kan där-
för ibland uppfattas som talspråk. Citat används för att ge exempel på uttalanden
som bidragit till konstruerandet av en viss nod med dess omgivande termer.

498 Delstudien II bygger på intervjuer med 33 personer (professorer, lektorer, adjunkter, doktorander
och T/A-personal) vid Uppsala universitet och Högskolan i Kalmar. Personalen kommer från
en tek/nat-med och en hum-sam-fil institution på vardera lärosäte (8-9 personer per institution).
Intervjuerna utfördes under hösten 2002. För en utförligare beskrivning, se kapitel IV.

499 De begrepp som resultatpresentationen bygger på finns tydliggjorda i kapitel IV. De
diskursanalytiska begrepp som inte här är av intresse då endast ett nedslag i tid är gjort och då
informanterna inte själva är akademiska ledare, är begreppen diskursiv (ledarskaps-) identitet
och identitetsutveckling.
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Personaldiskursen, 2002

Hur ter sig den akademiska ledarskapsdiskursens logik utifrån positionerat prat
om ledarskap i akademin så som det kommer till uttryck genom universitets-
och högskoleanställda, år 2002? Efter en analys av personalens prat kan fem
subjektspositioner konstrueras utifrån det empiriskt-relationella utfallet. Innan
de olika subjektspositionerna beskrivs, kommer diskursens episteme och
subepisteme att fokuseras. Utifrån de intervjuer som genomfördes med 33
universitets- och högskoleanställda professorer, lektorer, adjunkter, doktorander
och tekniskt/administrativ personal vid fyra institutioner, fördelade på ett uni-
versitet och en högskola i Sverige (se bilaga 4) har de noder som framkommit
av analysen, delats upp under ett antal olika teman för att göra det hela mer
lättöverskådligt. Temana är konstruerade utifrån en sammanvägning av de
intervjufrågor som funnits som underlag vid intervjuerna, samt andra betydelse-
gjorda aspekter som framkommit ur intervjuerna. Temana är:

• Gott ledarskap (prefektskap) inom akademin (G)
• Egenskaper som efterfrågas hos en prefekt (E)
• Specifika aspekter av ledarskap i akademin (SA)
• Hinder och svårigheter i ett prefektskap (H)
• Stöd och utbildning som prefekter bör få (S)
• Vilka är det som Blir ledare (prefekter) i akademin? (B)
• Vilka är det som Borde bli ledare (prefekter) i akademin (BB)

Personaldiskursens episteme

Personaldiskursen, 2002, ger uttryck för fem epistemenoder. 500  Det centrala,
gemensamma och naturliggjorda pratet i diskursen förekommer därmed i rela-
tivt liten omfattning och diskursen kan ses som rätt heterogen och splittrad (se
vidare resonemangen under ”Personaldiskursens logik och spänningar”, s 202).

De fem noderna rör i fyra fall vad som utmärker ett Gott ledarskap i akademin
och i det femte fallet handlar det om Stöd för prefekter. Noderna är: 501

1. Gott ledarskap, genom att arbeta med personalvård
2. Gott ledarskap, genom att skapa en god arbetsmiljö
3. Gott ledarskap, genom att ha visioner, mål och strategier för verksamheten
4. Gott ledarskap, genom att ha god hand med institutionens ekonomi
5. Stöd för prefekter, genom ledarutbildningar

500 Fem av ca 215 noder totalt för detta empiriska objekt, gör att drygt två procent av de uttalade
noderna ger uttryck för diskursens episteme.

501 Även i detta resultatkapitel använder jag stor bokstav för att visa när det är ett Tema som beskrivs
i texten, samt kursiverad text för att lyfta fram aktuella noder inom teman.

    





När det gäller Gott ledarskap genom personalvård, uttrycker personalen att det
handlar om att vara personalfokuserad, att ta hand om, måna om eller vårda
sin personal, medarbetarvård, personalsociala frågor, att stötta, uppmuntra och
förstå personal, att ha ett bra socialt umgänge med personalen, att få personal
på gott humör och att må bra samt att vara psykolog.

Ja, att det är människorna som är kapitalet. Att det är människorna som man

måste, det är människorna som ska smörjas och fungera och servas och allt det där

och underhållas på olika sätt. Deras kompetens, deras möjligheter att utvecklas, det,

det är det som det måste va.

(Personal, position I)

Den andra noden som rör det Goda ledarskapet, att skapa en god arbetsmiljö,
pratar personalen mycket om i den akademiska ledarskapsdiskursen. Fokus i
pratet riktas här mot själva miljön i sig, inte mot personalen i första hand, men
i övrigt påminner detta prat om de termer som uttalas kring personalvårdsno-
den. Den goda arbetsmiljön som ska skapas präglas, enligt personalens utsagor,
av en god fysisk och social arbetsmiljö, hälso- och friskvård, ett gott eller gynn-
samt klimat och arbetsklimat, en god eller positiv stämning, trivsel, vi-anda,
vi-känsla, trygghet och god energihantering.

”Men sedan är det ju hela arbetsmiljön och arbetsklimatet som är viktigt då, med

att ta tag i de här frågorna med i, ja, miljö och jämställdhetsfrågor och verkligen

ändå se hur det ser ut på olika avdelningar och faktiskt våga gå in och ha synpunkter

på sådana delar och styra.”

(Personal, position I)

I diskursens episteme, uttryckt genom universitets- och högskoleanställda, in-
går också att prefekten ska ha visioner, mål och strategier för verksamheten. Per-
sonalen säger att övergripande frågor, målsättningar, överblick, framförhåll-
ning, framtidssyn, att inte fastna i detaljfrågor eller detaljstyrning, att arbeta
med förnyelse och kvalitetssäkring, att utöva ett strategiskt ledarskap med mål-
inriktning, att ha strategiska visioner och klara och tydliga mål att sträva mot,
att tänka långsiktigt och att arbeta med policy- och målsättningsfrågor för in-
stitutionen, är viktigt i prefektskapet.

Det andra som jag skulle vilja kalla är just det här strategiska ledarskapet, det tycker

jag vi saknar, mycket strategi på prefektsidan att man liksom formulerar mål och

strategier och sådant där så att man vet precis vad man driver åt. Och att man

liksom engagerar personalen i detta med konferenser och sådant va. Så att det är

ingenting som man sitter och hittar på själv…”

(Personal, position IV)
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Den sista gemensamma noden angående det Goda ledarskapet i akademin hand-
lar om att ha god hand med institutionens ekonomi. Den gode prefekten, enligt
personalens utsagor, har grepp över och har koll eller ”pejl” på ekonomin, har
den ekonomiska överblicken, drar in eller ”raggar” pengar, fixar resurser, är en
”fund racer”, skaffar ”stålar” eller söker medel externt, jobbar för produktivitet
i ekonomin, ser till att det finns resurser tillgängliga, får ekonomin att fungera,
har ekonomikontroll, har en järnhand över ekonomin, är ekonomiskt kunnig
samt förstår och ansvarar för budget- och ekonomifrågor.

Man ska behärska ekonomisidan, man ska behärska att lägga en budget, man ska

behärska att följa upp en budget, man ska kunna följa med i alla dem, både i

resonemang och i papper som kommer som har med ekonomi att göra.

(Personal, position II)

Den sista epistemenoden för diskursen är att prefekter bör få Stöd i form av
ledarutbildningar. Denna form av ledarutbildningar pratas om som prefekt-
utbildningar eller prefektkurser där prefekter får lära sig ledarskap.

Att man här på högskolan då har kört lite sådana här prefektutbildningar. Och det

tycker jag är bra. För att jag tror att en prefekt behöver ett stöd. Det är nog inte helt

lätt att va prefekt. (…) … där man går igenom till exempel ledarskap och sådana

här saker då va. Jaa, det är ju … många aspekter och så med, att få in då till

exempel för att utöva ett gott ledarskap då. Jag kan inte så där specifikt men, det

finns andra som är bättre på att säga vad dom behöver... men ett stöd behöver dom,

det tror jag.

(Personal, position I)

Personaldiskursens subepisteme

Det relativt gemensamma och centrala pratet (subepisteme) i diskursen om
ledarskap i akademin, uttryckt genom personal, 2002, består av 14 noder. I
slutet av denna subepistemebeskrivning följer tabell 4, angående på vilka posi-
tioner de aktuella noderna uttrycks respektive inte uttrycks och på vilka posi-
tioner de är starka. Framförallt rör noderna här uttalanden om Gott ledarskap
inom akademin samt Hinder i prefektskapet.

En nod kring Gott ledarskap handlar om att den gode prefekten ska vara externfo-
kuserad. De universitets- och högskoleanställda uttalar att prefekten bör rikta
sina blickar utåt, skapa kontaktnät och nätverk samt ”lobba” och bygga upp
kontakter och relationer med till exempel näringslivet. Det är viktigt med
marknadsföring, konkurrens och att bygga upp ett gott rykte och en image,
sägs också. Ett Gott ledarskap innefattar också att prefekten ska inneha ett
personalansvar och arbeta med personaladministration. Det sägs handla om

    





att leda personal, vara personalchef, att stå upp för sin personal, att lösa
personalproblem, agera personalutvecklare, att vara en ”human resource
manager”, vara personaladministratör, samt att arbeta med personalfrågor
och personalhantering. Ytterligare en nod angående Gott ledarskap är att
stötta institutionens utbildningsaspekter och pedagogiska frågor. Prefekter bör,
enligt personalens utsagor, arbeta för en god kvalitet i undervisning och för
att utveckla grundutbildning, olika utbildningsprogram, kurser och fort-
bildningar.

Det Goda ledarskapet innefattar också, enligt personalens uttalanden, att driva
forskningsfrågor. De pratar om att prefekten bör prioritera, vara engagerad i och
leda forskning, samt ha forskningsinriktade intressen. En annan nod är att
prefekten bör samordna/hålla samman institutionen. Termer som beskriver denna
nod är att se till (leda) hela institutionen, få alla att dra åt samma håll, ha koll
på allt, se till att allt flyter och att samordna helheten. En sista nod vad gäller
Gott ledarskap handlar om att fatta och genomföra beslut. Personalen pratar om
att förankra, motivera, driva och operationalisera beslut, sätta planer i verket
och dra skutan mot institutionens målsättningar.

Ja, det handlar ju om att dels kunna då ta viktiga och obehagliga beslut, så att säga,

ordentligt och kanske när det tvistas och håller på att velas då ska man ånga på, man

också kunna stå för det på något sätt alltså. Man ska känna att, han ska kunna eller

hon då, ska kunna säga ifrån … (…) Och sedan också är beredd att ändra om det

skulle visa sig att det kom upp. Det tycker jag.

(Personal, position II)

En Egenskapsnod som personalen uttrycker är att de önskar att prefekter ska
vara lyhörda och ha förmågan att lyssna. När det gäller Hinder och Svårigheter
i prefektskapet uttrycker universitets- och högskoleanställda tre aspekter som
kännetecknar diskursens subepisteme. Dessa är Hinder genom brist på pengar,
begränsade befogenheter och starka individer/grupperingar inom akademin.
Vad gäller brist på pengar uttalar personalen vid vissa positioner att en svårighet
för prefekter är det ekonomiska tilldelningssystemet med anslag och takbelopp,
att ha för lite pengar, budgetsvårigheter, ständiga besparingar och att inte ha
kontroll över pengarna. Ett annat Hinder anges vara att prefekterna har be-
gränsade befogenheter. Det som pratas om här är att institutionerna inte är själv-
ständiga och har för liten autonomi, att prefekter befinner sig i en klämposition
vid plötsliga beslut uppifrån och är en mellanchef som måste jämka och sam-
sas, att prefekter har mycket ansvar men inga befogenheter, att prefekter inte
har så stort handlingsutrymme och att många personer, nivåer och”småpåvar”
ska ha åsikter om allt.

Den sista noden vad gäller Hinder och problem för prefekter är, enligt uni-
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versitets- och högskoleanställda, att akademin består av starka individer/grup-
peringar. Detta beskrivs med termer som att akademin präglas av människor
som drar åt olika håll, starka grupper/positioner som håller på sina revir, intern-
konkurrens och internstridigheter, att prefekten blir motarbetad av självstän-
diga, starka, besvärliga, knepiga, karriärsugna och ”sturiga” individer som drar åt
sina håll, stridiga viljor och inre grupperingar som motarbetar gemensamma mål.

Ja, det finns det svårigheter. Och det är också, därför att det man vill ha i akademin

är ju, tycker jag, lite självständiga, sturiga människor. (…) För annars … lyfter det

inte. Det måste finnas dom här individerna som, som med högtflygande planer och

som landar lite pladask ibland, men, men att, det, det måste, och som driver sina

saker väldigt hårt. Och det är klart att det är inte lätt att hantera. (…) Mycket av

det vi gör här är ju verkligen grundutbildning. Men för att den ska, för att den ska

lyfta så måste vi ha, ha stimulansen av människor som vågar lite mera. Som är lite

vidlyftiga på olika sätt. Som är karismatiska och knepiga människor. Och det, det

kan inte vara lätt att leda dom.

(Personal, position I)

Personalens prat kring Stöd för prefekter är att prefekten bör få stöd uppifrån.
Det uttalas som värdefullt att prefekten får stöd från chefer ovanför prefekten,
dekanus, fakultetsnivån, fakultetskansliet, förvaltningen, centralledningen, rek-
tor och styrelse. Ett annat Stöd som personalen uttalar är aktiviteter där prefekter
träffar andra prefekter, för erfarenhetsutbyte och för att ge varandra stöd, i prefekt-
rådsform, i prefektgrupper, i prefektmöten och prefektkonferenser. I subepisteme
ingår också en nod om beskrivningar av vem det är som Blir prefekt inom
akademin. Den person som Blir prefekt, enligt personalen, är Svarte-Petter.
Med Svarte-Petterledare säger de sig mena att det är de som egentligen inte vill
vara prefekter men som blir kvar på slutet och därmed inte kan säga nej. Det är
de som inte klarar av att säga nej, de som blir övertalade, de som turas om eller
tar värnplikten för att de måste, den som inte vill men som försvarar sig sämst,
de som motvilligt och av solidaritet med kollegorna tar på sig prefektskapet
eller ”helt enkelt den som inte hinner ut ur rummet tillräckligt snabbt”.

Det brukar vara någon slags Svarte-Petter va. (…) Att den sista, det sista kortet i

leken är den som får den där va. Så att han sitter med svart Petter och så få han vara

ledare under tre år, så får liksom han. Och sedan får det gå runt va till någon annan

och så vidare, men det är liksom ingen som vill bli det egentligen va, för att alla vill

syssla med forskning eller, i första hand, men och sedan i andra hand med undervisning

va. (…) … och då får du personer som … (…) gör det då av kollegiala orsaker,

eftersom att de, solidaritet med sina kompisar, därför att det har liksom varit, de

andra kollegerna har varit prefekter förut, så att det är liksom ens egen tur då. (…)

Och motvilligt accepterar man det. Men samtidigt … är man ju inte helt ovillig till

det, för då skulle man inte ställa upp överhuvudtaget va.

(Personal, position IV)

    





En sista nod karaktäriserar den akademiska ledarskapsdiskursens subepisteme,
uttryckt genom personal, år 2002. Denna nod handlar om prat kring vilka det
är som Borde bli prefekter inom akademin. De som uttalas borde bli prefekter
är personer med erfarenhet av akademin. De säger till exempel att det inte bör
vara någon utifrån utan akademisk erfarenhet, att den personen måste ha insyn
i verksamheten och helst ha lång erfarenhet av akademin och att denne måste
förstå sig på byråkratin och ha en akademisk trovärdighet.

Tabell 4: Subepistemenoder för personaldiskursen, 2002, samt dessas spridning på olika
subjektspositioner. (0 = förekommer ej, (x) = förekommer men svagt, X = är en stark
nod för positionen).

Personaldiskursens subjektspositioner

Fem subjektspositioner har, utifrån en relationell analys av noderna, konstru-
erats för diskursen om ledarskap i akademin, såsom den kommer till uttryck
genom universitets- och högskoleanställda år 2002. Via subjektspositionerna
kommer det särskiljande pratet inom diskursen om ledarskap i akademin fram.
Vad är det för prat som är starkt och dominerande på de olika positionerna (i
form av olika subjektspositionsnoder och starka subepistemenoder) och där-
med det prat som tydligt ger uttryck för diskursens struktur? De bakgrunds-
faktorer som eventuellt kommer att lyftas fram i analysen av de fem subjekts-
positionerna (beroende på om de verkar ha någon betydelse för diskursens
struktur, logik och spänningar) har att göra med kön (kvinnor eller män), typ
av lärosäte (universitet eller högskola), personalkategori (professor, lektor, ad-
junkt, doktorand eller T/A-personal) och typ av institution (tek/nat-med eller
hum-sam-fil).

Subepistemenoder Pos I Pos II Pos III Pos IV Pos V
G: Externfokuserad (x) (x) X X X
G: Personalansvar (x) X (x) X X
G: Utbildningsaspekter och pedagogiska frågor X (x) X X X
G: Forskningsfrågor (x) (x) X X X
G: Samordna/hålla samman institutionen X (x) X X 0
G: Fatta och genomföra beslut X X (x) X 0
E: Lyhörd (x) X X 0 X
H: Brist på pengar X (x) X 0 X
H: Begränsade befogenheter (x) X 0 X X
H: Starka människor/grupperingar X X 0 0 X
S: Stöd uppifrån X X X X 0
S: Träffa andra prefekter X (x) X 0 0
B: Svarte-Petter (x) (x) (x) X X
BB: Erfarenhet av akademin (x) (x) X X X
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Figur 5: Subjektspositionernas relationella placering inom personaldiskursen, 2002.502

Subjektsposition I: Det kollegiala ledarskapet är det goda ledar-
skapet där prefekten är en kollega med förtroende som ser alla
och får stöd underifrån, från sina kollegor.

Subjektsposition I är en stark och ”kvinnoöverviktig” position. Positionen har
också en dominans av anställda från högskolan. Denna välbefolkade position
är omfattande och består av totalt 19 subjektspositionsnoder. Många av dessa
noder handlar om vad ett Gott ledarskap (prefektskap) i akademin karaktärise-
ras av och vilka som brukar Bli ledare i akademin, men inte av några noder som
rör Hinder och problem med akademiskt ledarskap (det gör däremot ett par av
subepistemenoderna).

En aspekt av det Goda ledarskapet som pratas om är att man bör ha ett delat
ledarskap, där två eller flera personer kan hjälpas åt att leda institutionen. En
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502 Angående hur korrespondensfiguren är framtagen och varför “axlarna” i figuren inte har några
namn, se kap IV, s 109.

    





annan nod är att den gode ledaren ska se och ta sig tid med alla institutions-
medarbetare. De anställda pratar här om att det för prefekten är viktigt att se, ta
sig tid, hinna med, bereda utrymme för och lära känna alla personer på institu-
tionen. Det Goda ledarskapet sägs också handla om att utveckla system och
strukturer för verksamheten. Här uttalas att infrastruktur är viktigt, att det är
viktigt att organisera en administration som gör att medarbetarna kan syssla
med kärnverksamheten samt att det behövs ett systematiskt arbetssätt, tydliga
riktlinjer, rutiner, en god organisation och kringstrukturer. Ett Gott ledarskap
kännetecknas vidare, enligt personalens utsagor, av ett delegerande arbetssätt,
där prefekten ger befogenheter, ger handlingsfrihet och inte toppstyr, släpper
fram kollegor och själv får avlastning. Ytterligare en nod kring Gott ledarskap
handlar om att prefekten bör finnas tillgänglig. De termer som används för
beskrivandet av noden är att prefekten ska finnas på plats, ska vara synlig, ska
vara med och ska ha öppen dörr och att det ska finnas en öppning in mot
prefekten.

Jag menar det är väl just det där att man kan sticka in huvudet till honom, när

helst, så fort, jag menar, han inte sitter i telefon eller är upptagen på möte, så är det

ju bara att knacka på eller oftast så har han ju dörren öppen så att man kan ju gå in

ändå. Och det tycker jag att just det där att närheten och att man kan komma dit

när man vill, det är bra. Jag tror framförallt tillgängligheten, det är väldigt mycket.

Det Goda ledarskapet består också, enligt personalens prat, av att prefekten ska
förstå akademin, att prefekten ska förstå dess system, värderingar och kultur och
att prefekten ska ha erfarenhet av akademin som arbetsplats. En annan nod på
detta tema är att goda prefekter bör starta diskussioner med personalen. Att ini-
tiera diskussioner, att involvera, prata med och fråga personalen, uttalas här som
bra. Ytterligare en nod här är att leda på ett öppet och genomskinligt sätt. Ett trans-
parent ledarskap utan mygel bakom ryggen, en öppen inställning och en öppen
och god information, pratas om som viktigt i det Goda ledarskapet. Den sista
noden på temat: Gott prefektskap, är att arbeta i team. Personalen säger att pre-
fekten bör stötta team-arbete, skapande av kontakter och nätverk inom institu-
tionen, arbetssätt där man får idéer och hjälp av varandra och ett samarbete mel-
lan prefekten och olika medarbetare genom olika arbetsgrupper.

Det gäller att bygga upp ett förtroende mellan medarbetare och prefekt liksom, så att det

blir som ett samarbete, det tror jag är viktigt, så att inte bara prefekten sitter på sitt rum

och göra massa saker som inte övriga institutionen känner liksom. (…) Jag tror att det är

bra som, som vår prefekt gör nu, hon arbetar i flera sådana här små, små arbetsgrupper.

Tre noder kring vad som är Specifikt med att vara ledare i universitets- och
högskolevärlden ger subjektsposition I uttryck för. En av noderna har att göra
med att ledarskap i akademin liknar andra former av ledarskap. Det uttalas här
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att det är mer som är gemensamt med ledarskap i andra organisationer än som
skiljer, att det inte borde vara mycket som är specifikt och att akademins ledar-
skap närmar sig näringslivets. Nästa subjektspositionsnod är att akademins ledar-
skap liknar andra kunskapsorganisationers ledarskap. Personalen säger att akade-
miskt ledarskap liknar andra professionella organisationers ledarskap, att det
liknar professionsbyråkratier, skolledarskap eller ledarskapet på ett sjukhus. Den
sista noden som handlar om vad som är Specifikt med att vara ledare inom
akademin uttrycker att det är svårare att vara ”chef ” här. Att vara akademisk
ledare sägs göra det omöjligt att leda auktoritärt eller dominant, att prefekten
inte ses som chef och högre än andra utan är en jämlike, att det är ett primus-
inter-pares ledarskap, att det är svårt att bryta sig ur kollegiet och bli en över-
ordnad, att det inte går att peka med hela handen eller ryta igång något, att
man inte kan styra och ställa som en envåldshärskare och att akademiker inte
säger sig behöva något chefskap alls.

Men jag menar det hänger ju ihop med det där alltså, att man egentligen på något

vis inte tycker att man behöver ha något ledarskap. Man behöver bara ha en, man

behöver ha en prefekt som ser till att ekonomin fungerar ungefär, att det är någon

som gör en budget och så där, men egentligen är det ju någon bild av att man inte

behöver ha någon ledare som går in och styr någonting här. (…) Nu ser man ledaren

mer som någon sorts administratörer, som fixar till, men inte som egentligen är med

och. Mm, jag tror det. Det tror jag är skillnad, jag vet inte så mycket om hur det ser

ut på andra håll heller, men det.

Förslag till gott Stöd för prefekter, som kommer till uttryck genom personal på
denna position, är att få stöd underifrån. Det som pratas om är att prefekter
som förtjänar det, prefekter som skapat respekt och fungerar väl ihop med
personalen, kommer att få stöd av sina kollegor och olika grupperingar på
institutionen, att prefekten själv måste skapa detta stöd på institutionen och
att det är viktigt med ett gott stöd från personer kring prefekten. Ett flertal
noder kring vem det är som Blir prefekt ges det uttryck för på subjektsposition
I. En nod som kommer till uttryck på detta tema är att professorer ofta inte blir
prefekter. Det pratas om att professorer oftast inte själva vill vara prefekter och
att de inte alltid lyckas eller är lämpliga då de är så djupt förankrade i forsk-
ning. Här uttalas sedan, som en andra nod, att vem som helst ur kollegiet är den
som blir prefekt. Personalen säger att det kan bli lite vem som helst, det råkar
bara bli någon, någon halkar in på det, det är svårt att se några specifika möns-
ter angående vem det är som blir prefekt och att det inte är säkert att alla gillar
den som blir utsedd. Den tredje specifika noden angående vem det är som Blir
prefekt på en institution handlar om att det är någon som blir kollegialt vald.
Här beskriver personalen ett tillvägagångssätt där prefekter blir framröstade
efter en valprocedur och att den kollega som blir föreslagen och framröstad
från andra kollegor är den som får axla prefektskapet. En sista nod kring vem

    





det är som Blir akademisk ledare på en institution är att det är en kollega med
förtroende. Den som kommer ifråga sägs alltså vara en kollega som man litar på,
som man tror på, som har ett förtroende internt, som visar framfötterna, som
har en ledarstil som man vill ha eller som fungerar i gruppen.

Men de som faktiskt ställer upp på det gör det väl många gånger av lojalitet kanske.

Kanske också för, skulle jag tro att man blir ombedd att säga att: ’i det här läget så

vet du att de flesta har väldigt stort förtroende för dig, så det skulle vara jättebra om

du ställde upp’, den typen, måste väl av att känna stöd från kollegorna då. Sedan

kan man väl säga det att de som i, i valet mellan att få chans att forska på allvar och

att bli prefekt, så tror jag att väldigt många väljer forskningen.

När det gäller prat inom diskursen om vilka det är som Borde bli prefekter,
enligt personalen, återkommer här noden om att det borde vara en kollega med
förtroende. De säger att det bör vara en kollega som man själv röstar fram, en
person med gott förtroende inom kollegiet, någon som uppfattas som de an-
dras talesman, en kollega som brinner för verksamheten och som kan prata
både uppåt och nedåt. Det Borde sedan vara en person som har intresse för det
mer administrativa ledarskapet. Prefekten bör, enligt personalens utsagor, ha ett
intresse för papper och för att skriva rapporter, vara duktig administratör, kunna
sköta personalfrågor, ha ett intresse för människor, kunna hantera ekonomi
och får gärna ha varit studierektor först.

De subepistemenoder som är starka för subjektsposition I är att Gott ledarskap
innefattar att stödja utbildningsaspekter och pedagogiska frågor på institutionen
(är också stark för position III, IV och V), att samordna/hålla samman institu-
tionen (delas med position III och IV, men inte alls med V) och att fatta och
genomföra beslut (kännetecknar även position II och IV, dock ej V). Hinder i
ledarskapet är brist på pengar (delas med position III och V, men uttrycks inte
alls på IV) och starka människor/grupperingar inom akademin (delas med posi-
tion II och V, men förekommer ej på III och IV). Det Stöd som framkommer
som subepistemenoder är stöd uppifrån (uttalas på alla positioner utom V) och
stöd genom att träffa andra prefekter (delas med position III, men inte alls med
IV och V).

Subjektsposition II: Prefektskap är ett otydligt ledarskap, med
personer utan ledarskapskompetens eller ledarutbildning.
Prefekter borde istället externrekryteras.

Subjektsposition II är en relativt välbefolkad position med en gemensam
bakgrundsfaktor: den personal som ger uttryck för denna position är alla
universitetsanställda (och alltså inte tillhörandes högskolan). Positionen består
av 12 noder som framförallt rör sig inom temat om vad som är Hinder och
svårigheter med ledarskap i akademin (fem noder).
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En nod angående Specifika aspekter av ledarskapet i akademin, som utmärker
denna position är den stora frihet och autonomi som präglar akademin. De
beskriver att lärare har stor personlig frihet, fria arbetstider, att det är svårt att
kontrollera folk, att det är en friare miljö än på andra arbetsplatser, att det finns
en stor frihet i forskningen, att frihet att planera och bedriva arbetet kan göra
att vissa smiter och är svåra att styra och att folk måste få stort utrymme och
svängrum att utveckla sina idéer. En annan akademispecifik nod på position II
är det otydliga ledarskapet. Denna nod pratas om som att det inte är genom-
tänkt vad det innebär att vara prefekt, att det är en väldigt otydlig chefsroll, att
det är svårt att veta vem som är chef och vem som inte är det, att ledarskapet är
ostrukturerat, att det är ett osynligt ledarskap utan engagemang och att ledar-
skapet är mindre tydligt än i andra organisationer.

En chef i ett företag han har ju allting egentligen, alla sektorer att bry sig om, den

ekonomiska personalen, arbetet, medan … här är det ju mer att vissa har ju forskning

då, vissa har ju personalansvaret kanske och hur utbildningen ska bedrivas det kommer

ju från annat håll, centralt. Det är väl de stora skillnaderna mellan direkt, att här

finns det liksom ingen som, egentligen är det ingen som har koll på vem som gör vad

eller när eller hur. (…) [Prefekten] har ju sina arbetsuppgifter egentligen, som alla,

som jag skulle kunna tro att det är ganska begränsade. Faktiskt. Han är ju tvungen

att ta hänsyn till alla andra, alla andra professorer …

Fem noder kring Hinder och Svårigheter kännetecknar denna position. Ett Hin-
der som de universitetsanställda på positionen pratar om är att prefekten har för
mycket att göra. Här uttrycks att prefektskapet blir ett äggfångande, att det är
svårt att finna en person som är kunnig inom alla de områden som en prefekt ska
behärska, att prefekten har för stort kontrollspann och därmed för många att ha
personalansvar för, att arbetsbördan är alldeles för stor för prefekter idag och att
prefekten lastas på en massa nya uppgifter men förväntas fortsätta även med
forskning och undervisning. Nästa Hindernod som pratas om är att prefekter inte
rekryteras utifrån ledarförmåga. Personal uttalar att prefektskapet ofta blir dåligt
då prefekter rekryteras utifrån sina erfarenheter av att vara lärare eller forsknings-
ledare, att det finns få ledartyper inom akademin, att prefekter inte selekteras
utifrån att göra ett bra jobb som ledare, att en primus-inter-paresledare måste
lära upp sig angående ekonomi och personal, att det är ett misstag att sätta akade-
miker som ledare och att man vid rekryteringen inte tittar på kompetensen för de
arbetsuppgifter prefekten kommer att ha.

En annan nod som rör Hinder, enligt personalens utsagor, är den dåliga lön och
premiering som prefekter får för sitt arbete. Inga övertidsersättningar eller komp-
ensationer och väldigt lite extra pengar, uttalar personalen om denna nod. Yt-
terligare ett problem är att prefektskapet är ensamt. Personalen säger att det är
ensamt på toppen och att prefekter nog är mycket ensamma och behöver träffa
andra prefekter. En sista svårighet är att prefekter inte har någon ledarutbildning.

    





Här säger personalen att universitetet inte har någon strategi för inskolning
och utbildning av ledare, eller att de utbildningar som ges är undermåliga.

Jag tycker till exempel att det är ett misstag att vara akademiker och sättas som

ledare, därför att det är då en ren händelse vem som råkar ha en sådan personlighet,

ingen av oss har ju någon ledarskapsutbildning när vi börjar på de här jobben.

Två Stödnoder kännetecknar denna subjektsposition. Personalen framför att
prefekter behöver mentorer som stöd. Det uttalas kunna vara andra erfarna
prefekter, förre prefekten eller externa personer som ska kunna vara rådgivare,
fungera som coacher, kunna ge samtalsterapi eller agera bollplank. Ett annat
Stöd som uttalas är att prefekter behöver utbildning i att hantera personal- och
samspelsfrågor, som till exempel konflikthantering. En nod kring vilka det är
som Blir ledare i akademin framkommer på positionen. Det är att prefekt-
tillsättningen följer rang. Det som uttrycks är att man i första hand försöker få
någon professor att bli prefekt, sedan docenter och annars får det bli en
lektor.

De som Borde bli prefekter, är enligt personalen på denna position, någon
disputerad person. Men sedan framkommer i personalens prat att man skulle
kunna pröva någon externrekryterad person som prefekt. Det uttalas att det inte
borde vara någon ur kollegiet som blir chef, att det borde vara någon som är
proffs på chefsfrågor som personalfrågor, ekonomi och juridik, att det vore
spännande och kul att rekrytera en extern ledare, att man skulle kunna rekry-
tera någon från näringslivet och att det vore ett kul experiment, att det inte
vore fel att plocka någon utifrån, att det skulle det börja hända saker med
någon från näringslivet som chef och att det vore intressant att testa personer
med helt andra bakgrunder.

Vi … hade nästan egentligen tänkt ta hit någon ifrån näringslivet, faktiskt. Det

hade varit ett kul experiment. (…) [Vi] har en inblick i den andra kulturen rätt

mycket, så att jag tror att ändå ganska många hade accepterat det. Och en sådan

person hade naturligtvis fått anpassa sig mycket till det akademiska systemet också.

Så det hade varit ett bra experiment.

De sex subepistemenoder som är starka för subjektsposition II är att ett Gott
ledarskap innebär att ha personalansvar (delas med position IV och V) och att
fatta och genomföra beslut (är också stark för position I och IV, men förekom-
mer inte alls på V). Prefekter bör vara lyhörda (delas med position III och V,
men ej alls med IV). Hinder för gott akademiskt ledarskap är begränsade befo-
genheter (gäller även position IV och V, men ej alls III) och starka människor/
grupperingar (delas med position I och V, men inte alls med III och IV). Prefekter
bör, till sist, få stöd uppifrån (delas med alla positioner utom V).
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Subjektsposition III: En utbildnings- och studentfokuserad prefekt
som ser till helheten är bra och bör få många former av stöd och
avlastning.

Subjektsposition III har en bakgrundsfaktor gemensam och det är att den en-
bart befolkas av personal från högskolan (och alltså inte från universitetet).
Denna position är lite mindre omfattande och kännetecknas av att ge uttryck
för endast fem specifika noder med tyngdpunkt på Stöd i prefektskapet.

Utmärkande för denna position är att uttrycka att ett Gott ledarskap är ett
studentfokuserat ledarskap. Personalen säger här att det är viktigt att prioritera
och att arbeta med rekrytering av studenter, att skapa studentefterfrågan, att ha
bra kvalitet på grundutbildningen så att studenter lockas, att ta med studenter
mer i beslutsfattande och att arbeta för att behålla studenter. Ett Hinder som
personalen här pratar om är att akademin är hierarki- och statusuppbyggd. De
säger att akademin är titelbaserad, att det horisontella flödet saknas, att det
finns en hierarki- och statusskillnad mellan olika personalkategorier, att det är
svårt för en prefekt (som ej är professor) att ”sätta sig” på en professor på grund
av hierarkin i titlar och att det finns så många nivåer inom akademin att ta
hänsyn till.

Vad är det som är svårt? Det är ju väldigt mycket utbildad personal, så det är

kanske, om det är kanske ingen sådan här akademisk hierarki liksom, det är svårt

att sätta sig på en professor bara för att han har den titeln. Så det kan vara lite

balansgång där, tror jag nog. (…) Och att man känner sig hämmad om man inte

har samma akademiska status.

Stöd som kännetecknar denna positions prat om ledarskap, är att prefekter bör
få avlastning av administrativ personal. Personalen uttalar att prefekter bör slippa
rutinsaker och mer operationella saker, att de bör få avlastning vad gäller eko-
nomi, personaladministration och annan administration och att de bör få ad-
ministrativt stöd genom till exempel studierektorer. Institutionsstyrelsen är ett
annat Stöd som kännetecknar position III. Personalens utsagor ger vid handen
att prefekter bör kunna få ett gott stöd av sin institutionsstyrelse, då det finns
representanter för olika personal- och studentkategorier där. De som Borde bli
prefekter, enligt personalens prat på denna position, är de som ser till helheten.
Detta beskriver personalen som att en prefekt bör se till hela institutionen, kan
få alla enheter att samarbeta, ser både forskning och utbildning och ser till hela
institutionens bästa.

De subepistemenoder som är starka för subjektsposition III är nio stycken. I
ett Gott ledarskap är prefekten externfokuserad (delas med position IV och V),
fokuserar prefekten utbildningsaspekter och pedagogiska frågor (delas med alla
positioner utom II) och forskningsfrågor (är också stark för position IV och V)

    





och prefekten samordnar/håller samman institutionen (gäller även position I och
IV, men inte V). Att vara lyhörd (delas med position II och V, men inte alls med
IV) är en god Egenskap som prefekt och ett Hinder är brist på pengar (är också
stark på position I och V, men inte alls på IV). Prefekter bör få Stöd uppifrån
(delas med alla positioner utom V) och Stöd genom att träffa andra prefekter
(delas med position I, men inte alls med IV och V). De som Borde bli prefekter
är de med erfarenhet av akademin (gäller även för position IV och V).

Subjektsposition IV: Ersätt det kompisledningssystem som finns
inom akademin med mer styrande företagsledartyper!

Den relativt perifera subjektspositionen IV har det gemensamt att män befolkar
positionen. De nio egna noder som karaktäriserar positionen är spridda inom
alla teman utom det tema som handlar om Gott ledarskap. Flera noder är
egenskapsfokuserade.

En Egenskap som efterfrågas av personal på denna position är en mer styrande
prefekt, uttryckt som en prefekt som har en mer auktoritär roll och styr mer
aktivt. En annan Egenskap som positionen ger uttryck för är att prefekten ska
vara en företagsledartyp. Det Specifika med ledarskap i akademin sägs här vara
det kompisledningssystem som existerar.

… det kännetecknas av alltså så att säga att det är kollegor som leder kollegor, en

kollega som leder de andra kollegorna. Och det är alltså väldigt svårt att bryta sig

loss från den kollegiala relationen som man har till andra då och sedan plötslig bli

då överordnande och ha en överordnad ställning. (…) Det blir då en väldigt

besynnerlig verksamhet då. Och man får då extremt svårt att prioritera va internt,

därför att det finns liksom ingenting att prioritera mot, utan det blir väldigt mycket

på, då blir det sådana här system, kompissystem istället, liksom den som … råkade

vara sist in och snackade med honom. Det gäller liksom att ligga på där och att vara

sist inne och få sin röst hörd där, då kunde man ligga bra till.

Ytterligare en Specifik aspekt för ledarskapet, som denna positions prat ger
uttryck för, är att universitet och högskolor är organisationer med svaga mål.
Detta pratas om som att det endast finns ett litet mått av strategiskt tänkande
och oklara mål för verksamheten inom akademin och att det inte är någon
tydlig målinriktning; vad är universitetets uppgift? Rigida anställningsformer är
ett Hinder som personal på position IV uttrycker. Dessa fasta och rigida tjäns-
ter gör att det är svårt att flytta folk och att sparka folk som är besvärliga, säger
de. En Stödnod som personal på denna position uttalar, är längre ledarskapspe-
rioder. Detta då ledarskapet idag sägs vara för kortvarigt.

Subjektsposition IV kännetecknas också av några noder kring vilka som Blir
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prefekter och vilka som Borde bli det. Här uttalas att den som vill bli prefekt
också ofta Blir prefekt. Personalen säger att de som söker sig till och de som vill
har stor chans att bli prefekter därför att de tackar ja (och inga andra gör det).
När det gäller de som Borde bli prefekter, uttrycks här att prefekten bör vara
utbildningsfokuserad, och prioritera detta högre än forskning samt lämna forsk-
ningen till andra att sköta. En prefekt Borde också vara en manager, enligt
personalens utsagor på denna position.

För ju högre upp man kommer ju mera ledare måste man bli. Och egentligen så

tycker jag att de här forskartyperna blir mindre och mindre lämpliga faktiskt, utan

vad man då behöver är en managertyp, faktiskt.

De subepistemenoder som kännetecknar subjektsposition IV är många, 10
stycken. Alla subepistemenoder för det Goda ledarskapet är starka på subjekts-
position IV. Dessa är att prefekten ska vara externfokuserad (delas med position
III och V), beakta sitt personalansvar (gäller även position II och V), arbeta
med utbildningsaspekter och pedagogiska frågor på institutionen (är också stark
för position I, III och V), driva forskningsfrågor (delas med position III och V),
samordna/hålla samman institutionen (gäller även position I och III, men inte
alls V) och fatta och genomföra beslut (delas med position I och II, men ej alls
med V). Ett Hinder är här begränsade befogenheter (gäller också position II och
V, men inte alls III), Stöd bör prefekter få uppifrån (är stark på alla positioner
utom V), de som Blir prefekter är Svarte-Petter (delas med position V) och de
som Borde bli prefekter är de med erfarenhet av akademin (gäller även position
III och V).

Subjektsposition V: Prefekten bör vara en noggrann, handlings-
kraftig, ödmjuk, kritisk och kreativ kamrer och tillräckligt med
resurser är det bästa stödet för ett gott prefektskap.

Denna perifera subjektsposition är mans- och universitetetsspecifik. De tio noder
som karaktäriserar position V är till hälften Egenskapsfokuserade.

En nod kring Gott ledarskap kännetecknar positionen och den handlar om att
som prefekt arbeta tillsammans med en ledningsgrupp. När det gäller efterfrå-
gade Egenskaper framhålls här fem noder. Prefekten ska vara kreativ och agera
idéspruta. En god prefekt innehar också Egenskapen att vara ödmjuk. Prefek-
ten bör också, enligt denna position, vara handlingskraftig. Detta pratas om
som att både driva och lösa uppgifter. En prefekt önskas här också vara kritiskt
granskande och kunna agera noggrann kamrer.

Den andra viktiga rollen kamrerskap. Noggrannheten. (…) Och det, det är en, det

är en starkt föränderlig värld som hela, hela samhället har råkat ut för och det

    





drabbar även universitetet och det ska jag säga är inte specifikt för universitetet, men

det är specifikt för prefekterna av denna tid. (…) Det är någonting nytt som har

kommit in. (…) Och det är, ja det kräver andra personer. Det blir än viktigare,

tycker jag med kamrern.

Något Specifikt för det akademiska ledarskapet som pratas om på denna posi-
tion är den elitistiska logik som präglar akademin. Det elitistiska synsättet, som
uttalas här,‘är individualistiskt och kräver att man ska sköta sig själv, visa
framfötterna och kämpa mot andra. Två noder kring Hinder och svårigheter i
det akademiska ledarskapet kännetecknar subjektsposition V. Ett Hinder är det
påtvingade ledarskapet. Detta pratas om som att man blir påtvingad ett ledar-
skap som man kanske inte vill ha, men inte kan säga nej för att man då riskerar
att hamna i onåd. Det andra Hindret som uttrycks är att det saknas tillräckligt
med ekonomi för att finansiera en riktig prefektanställning.

Jag tror att det är, men att problemet det är det här att, att prefektskapet ingår i den

lönebas som institutionens forskningsledare använder, vilket alltså gör att det finns

inte, den resursen finns inte tillgänglig för att använda för externa rekrytering, utan

den används för att en professor eller lektor eller vad det nu kan vara har sin

finansiering och det är därför det är ett så litet område att värva inom. Så att om

man tilltvingade att prefektens lön ligger vid sidan om forskningsledare och andra

forskares lön och att i prefektens uppgifter tillåts inte forskning, så tror jag att

prefektskapet skulle fungera så mycket bättre, inte bara därför att man får personal

som kanske trivs med arbetsuppgifterna, utan därför att det tillåter en så mycket

större rekryteringsbas. Och jag tror att det största problemet är, i det svenska systemet,

är i de lägen då, då prefektskapet är som lönemässigt, inte finns som en enskild post

inom institutionen, utan är inbakad i andra medel.

En sista nod om vad som uttalas vara det enskilt viktigaste Stödet för att skapa
ett gott ledarskap handlar om att få tillräckligt med resurser för att ha råd med
heltidsprefekter, vilket följer av det föregående resonemanget om resursbrist-
hindret.

10 subepistemenoder är starka för subjektsposition V. Angående Gott ledar-
skap uttalas här att prefekten bör vara externfokuserad (delas med position III
och IV), ta sitt personalansvar (gäller också position II och IV), arbeta med
utbildningsaspekter och pedagogiska frågor på institutionen (är även stark på po-
sition I, III och IV) och driva forskningsfrågor (delas med position III och IV).
En Egenskapsnod är att prefekten ska vara lyhörd (delas med position II och
III, dock ej alls av IV). Alla tre subepistemenoder kring Hinder kännetecknar
positionen. Dessa är brist på pengar (gäller även position I och III, men ej alls
av IV), begränsade befogenheter (delas med position II och IV, men ej alls med
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III) samt starka människor/grupperingar (är också stark på position I och II,
men uttrycks inte alls på III och IV). Den som Blir prefekt är Svarte-Petter
(delas med position IV) och den som Borde bli prefekt är de med erfarenhet av
akademin (gäller även position III och IV).

Personaldiskursens logik och spänningar

Nedan kommer jag först att sammanfatta de fem subjektspositionerna för dis-
kursen om ledarskap i akademin, som den kommer till uttryck genom perso-
nal, år 2002, och visa på den efterfrågade ledarskapsform som kan sägas fram-
komma på de olika positionerna i förhållande till varandra i en relationell ana-
lys. Därefter presenteras en mer övergripande analys av diskursens logik och
spänningar, så som detta kommer till uttryck genom de universitets- och
högskoleanställda personerna, vid denna tidpunkt.

Subjektsposition I är diskursens absolut största och har en övervikt av kvinnor
och högskoleanställd personal. Positionen kännetecknas av att bestå av ett
omfattande antal uttalanden (19 egna subjektspositionsnoder) omkring fram-
förallt vad ett Gott ledarskap är. Hinder för akademiskt ledarskap tillmäts ingen
större betydelse här. De noder kring Gott ledarskap handlar i hög grad om att
prefekten borde vara en kollega som förstår sig på akademin och som riktar sitt
intresse mot medarbetarna, som ser alla, som delar med sig, som diskuterar och
som jobbar öppet och tillsammans med andra. Den efterfrågade ledarskaps-
formen på denna position kan sammanfattas som att förorda ett kollegialt le-
darskap. Position I har mest gemensamt med position III, som är en högskole-
specifik position, och delar fem av sina sju subepistemenoder med denna. Fram-
förallt är dessa positioner gemensamt starka vad gäller Stödnoder.

Nästa subjektsposition, II, är en position som uttrycks genom enbart uni-
versitetsanställda. Positionen består av 12 noder som framförallt rör sig inom
temat om vad som är Hinder och svårigheter med ledarskap i akademin. Prefekt-
skapet framstår här som ett otydligt ledarskap som man är missnöjd med, där
personer utan ledarskapskompetens eller ledarutbildning blir satta som prefekter.
Istället önskas här externrekryterade prefekter. Den efterfrågade ledarskapsform
som översiktligt kan sägas utmärka subjektsposition II är önskan efter en
externrekryterad prefekt med utbildning och kompetens för just ledarskap. Position
II delar flest subepistemenoder med position IV och V och dessa handlar bland
annat om att prefekter ska ta sitt personalansvar och om olika Hinder i det
akademiska ledarskapet.

Subjektsposition III är en högskolespecifik position, med relativt sett få egna
subjektspositionsnoder (5 stycken) men med relativt många subepistemenoder
(9 stycken). Noderna här framstår som rätt heterogena och diffusa i förhål-
lande till varandra, men handlar bland annat om att förorda en utbildnings-

    





och studentinriktad prefekt som ser till institutionen som helhet och får många
former av stöd och avlastning. Den ledarskapsform som här förordas är relativt
otydlig men handlar om att det bör vara en prefekt som är utbildnings- och
studentfokuserad och ser till institutionen som helhet. Subjektsposition III har
många subepistemenoder gemensamma med både position I, IV och V, men
inte med position II. Bland annat finns ett fokus på både utbildning och forsk-
ning samt att erfarenhet av akademin är viktigt för en prefekt.

Nästa subjektsposition, IV, är en relativt perifer position som befolkas av män.
Noder på denna position riktas mot vad som är specifika problem i akademin
som påverkar ledarskapet negativt. Istället för den otydliga organisationen med
svaga mål och kompisledningssystem önskas ett mer styrande och företagsledarlikt
ledarskap. Den ledarskapsform som här kan sägas översiktligt efterfrågas är en
styrande företagsledartyp. Subjektsposition IV delar flest subepistemenoder med
position V. Dessa noder handlar till största delen om vad som är ett Gott ledar-
skap och vilka det är som Blir och Borde bli prefekter i akademin.

Till sist är subjektsposition V en perifer, mans- och universitetsuttryckt posi-
tion med många Egenskapsinriktade subjektspositionsnoder. Här uttrycks en
önskan om en icke påtvingad prefekt som är en noggrann, ödmjuk, hand-
lingskraftig, kritisk och kreativ kamrer. Och stöd fås bäst genom tillräckliga
resurser för prefekttjänster. Den ledarskapsform som här uttrycks efterfrågas
kan övergripande sammanfattas vara en heltidsanställd chef med de rätta egen-
skaperna. Position V har flest subepistemenoder gemensamma med position
IV och även relativt många gemensamma med position III, där de flesta hand-
lar om noder kring det Goda ledarskapet i akademin. Position V delar istället
relativt få subepistemenoder med position I.

Hur framträder då diskursens logik och spänningar på en mer övergripande
nivå? Vid en relationell analys av positionerna till vänster i figur 5 (s 192), I och
III, mot positionerna till höger, II, IV och V, framträder en del intressanta
spänningar i diskursen om ledarskap i akademin, uttryckt genom personal, år
2002. Positionerna till vänster har en relativt stor övervikt av kvinnor och alla
högskoleanställda, utom en503, befinner sig på dessa två positioner, I och III.
När det gäller de personer från universitetet som befinner sig till vänster till-
sammans med de högskoleanställda, är de dominerade av universitetskvinnorna.
Universitetsmännen (alla utom en) finns kvar till höger på position II, IV och
V. Till höger i diskursen är alltså männen i klar övervikt och dessa positioner är
i stort sett helt universitetsanställdsspecifika.504
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503 Den person från högskolan som befinner sig till höger har dock under många år tidigare varit
anställd vid universitet och har sin bakgrund där.

504 Förutom en person, den i föregående not beskrivna högskoleanställda person, som tidigare har
befunnit sig på universitet.



Förutom denna skillnad syns i de efterfrågade ledarskapsformerna stora olik-
heter i vänster-högerdimensionen. På positionerna till vänster, I och III, uttalas
många positiva aspekter kring ledarskap i akademin samt stöd för ledarskapet.
Här efterfrågas också det kollegiala och mer utbildnings- och studentfokuserade
ledarskapet, där en kollega med förtroende sätts att leda institutionen. En stark,
gemensam subepistemenod är här att prefekter får stöd genom att träffa andra
prefekter. På positionerna till höger, II, IV och V, ges istället uttryck för mer
kritiska aspekter av akademin och dess ledarskap av idag och där de efterfrå-
gade ledarskapsformerna mer handlar om att externrekrytera och heltidsan-
ställa mer styrande och företagsledarliknande personer med de ”rätta” egenska-
perna, ledarkompetens och ledarutbildning. Gemensamma subepistemenoder
till höger är att den gode ledaren bör ta sitt personalansvar och att hinder och
problem i akademin är de begränsade befogenheter en prefekt har samt det
Svarte-Petter-ledarskap som föreligger.

I en relationell analys av positionerna uppe (II, III och IV) mot positionerna
nere (I och V) framträder inte lika tydliga logiker utifrån bakgrundsfaktorer
och efterfrågat ledarskap. Positionerna uppe har de flesta professorerna knutna
till sig, medan positionerna nere knyter i stort sett alla lektorer till sig. I övrigt
är uppe-neredimensionen splittrad vad gäller bakgrundsfaktorer. Inga
subepistemenoder är tydligt knutna till endast uppe- (II, III, IV) eller nere- (I,
V) positionerna. Det är svårt att tydligt se några mönster genom gemensamma
övergripande aspekter och tendenser i uppe-nererelationen mer än att det pra-
tas mer om hinder och problem uppe, på position II, III och IV, än det görs
nere, på position I och V.

Den akademiska ledarskapsdiskursen, så som den kommer till uttryck genom
personal, 2002, kan sägas visa på en till viss del könssegregerande logik då
övervägande delen kvinnor befolkar positionerna till vänster (I och III), de mer
positiva och kollegialt ledarskapsinriktade positionerna, och männen positione-
ras till höger (II, IV, V) på de mer kritiskt inriktade och extern- och
företagsledarfokuserade ledarskapspositionerna. Tillmäts då kön någon bety-
delse i personalens prat om akademiskt ledarskap? Kön nämns av enstaka per-
soner vid ett antal tillfällen, men de sex könsrelaterande noder som konstru-
erats utifrån de 33 intervjuerna har inte haft något inflytande över diskursens
logik och spänningar. Detta eftersom dessa könsrelaterande noder varken blivit
starka för diskursens episteme, subepisteme eller dess subjektspositioner.

En sista aspekt av diskursens logik, så som den kommer till uttryck genom
universitets- och högskoleanställda, år 2002, är att diskursens episteme är rela-
tivt svagt och ger ett splittrat och heterogent intryck. Endast fem noder (av
215, vilket är cirka två procent) är centrala och gemensamma för diskursen
som helhet medan det antal noder som karaktäriserar de olika subjekts-

    





positionerna oftast (förutom för subjektsposition III) är betydligt fler än de
fem gemensamma epistemenoderna. Det är alltså relationellt sett många fler
särskiljande noder än gemensamma sådana för denna diskurskonstruktion, vil-
ket kan sägas visa på spänningar inom diskursen.

Kontrastering av den akademiska ledarskapsdiskursens
personaluttryck mot dess prefektuttryck

I detta avsnitt följer en kontrastering av diskursen om ledarskap i akademin så
som den kommer till uttryck genom delstudie II’s personal kontra delstudie I’s
prefekter. Läsaren måste hålla i tanken att det är symboliska prataspekter som
kontrasteras. Intressant blir också att analysera skillnader i diskursens uppbygg-
nad, logik och spänningar genom att kontrastera subjektspositionernas uttryckta
ledarskapsidentiteter i de prefektuttryckta diskurskonstruktionerna mot
personaldiskursens olika efterfrågade akademiska ledarskapsformer. Det intres-
santa att analysera blir därmed huruvida och på vilka sätt diskursens uttryck
skiljer sig åt eller liknar varandra, med tanke på (eller trots) ”olika” tidpunkter
(1995-99 kontra 2002), kontext (Umeå universitet kontra Uppsala universitet
och Högskolan i Kalmar) och informanter (prefekter själva kontra personal).

Vilka symboliska pratområden, specificerat i olika noder, är gemensamma för
den akademiska ledarskapsdiskursen uttryckt genom prefekter över tid och ge-
nom personal? Fyra centrala områden (genom episteme- och subepistemenoder)
pratas om på liknande sätt i ”prefektdiskursen”505 som i personaldiskursen. Yt-
terligare ett par prataspekter ter sig ligga rätt nära varandra. De fyra, i pratet,
överensstämmande noderna handlar om att som prefekt hantera ekonomi,
personalansvar/personalfrågor och utbildnings- och undervisningsfrågor samt att
få stöd genom ledarutbildningar. Ytterligare symboliska pratområden som liknar
varandra har att göra med noder som uttalar egenskapernas betydelse i prefekt-
skapet, eller mer specifikt (utifrån personalen) egenskapen att vara lyhörd samt
prefekters behov av stöd uppifrån, eller mer specifikt från fakultetsnivån (enligt
prefekternas prat). Noder kring dessa symboliska pratområden är starka för
diskursen om ledarskap i akademin oavsett tid, kontext eller informanter, i
dessa studier.

505 Prefektdiskursen ska ses som ett sammanfattande namn på de tre diskurskonstruktionernas
uttryck i delstudie I, som alla är prefektuttryckta, det vill säga novisdiskursen, problemdiskursen
och erfarendiskursen.
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Av de riktigt centrala noderna i personaldiskursens episteme tillmäts inte de
mer personalvårdande aspekterna, skapandet av en god arbetsmiljö samt arbe-
tet med visioner, mål och strategier, samma betydelse i prefektdiskursen. Om-
vänt gäller att då diskursens mer centrala uttryck sammanfattas över tid för
prefekterna, är det några av dessa centrala och gemensamma aspekter som inte
på samma sätt framkommer som centrala och naturliggjorda i diskursen ut-
tryckt genom personal. De pratområden, med olika noder, som detta rör handlar
om vikten av regler, riktlinjer och rutiner i prefektskapet, om den tunga arbets-
börda och tidsbrist som omtalas, om det viktiga med att delegera arbetsuppgif-
ter och om vikten av information, diskussion och kommunikation på institu-
tionen. De symboliska pratområden som är centrala och självklara i prefektdis-
kursen återfinns dock ofta som noder på specifika subjektspositioner i personal-
diskursen, det vill säga som särskiljande noder. Detsamma gäller också för det
omvända förhållandet.

Vilka likheter och olikheter visar en kontrastering av prefektdiskursens
ledarskapsidentiteter mot personaldiskursens efterfrågade ledarskapsformer på?
Innan denna kontrastering görs följer en översiktlig sammanställning av de
efterfrågade ledarskapsformer som den relationella analysen av noder inom den
akademiska ledarskapsdiskursen uttryckt genom universitets- och högskole-
anställda, 2002, lett fram till.

• Position I: Den kollegiala ledaren
• Position II: Den externrekryterade ledaren med utbildning i och kompe-

tens för just ledarskap
• Position III: Den utbildnings- och studentfokuserade ledaren som ser till

helheten
• Position IV: Den styrande ”företagsledaren”
• Position V: Den heltidsanställde chefen med de rätta egenskaperna

Då dessa fem efterfrågade ledarskapsformer kontrasteras mot de ledarskaps-
identiteter som framkommit för prefekter i delstudie I, 1995 och 1999 (se s
176-177), är det svårt att se många likheter. En gemensamhet är dock den
kollegiala ledaren som framkommer på subjektspositioner både genom prefekter
och genom personal. Det som händer över tid med den kollegiala ledarskaps-
identiteten, då diskursen kommer till uttryck genom prefekter, är att den går
från att vara en relativt välbefolkad position för novisa prefekter, 1995, till att
bli en perifer kvinnoförmedlad position för de mer erfarna prefekterna, 1999.
Då diskursen uttrycks genom personal, 2002, är efterfrågan på det kollegiala
ledarskapet istället den starkaste och mest välbefolkade subjektspositionen.
Denna subjektsposition I kommer framförallt till uttryck genom kvinnor och
högskoleanställda och uttalar att det goda ledarskapet utövas av en prefekt som
finns tillgänglig, ser och tar sig tid för alla, leder på ett öppet och delaktighet-
sinriktat sätt, startar diskussioner med personalen och arbetar i team.

    





En annan gemensamhet skulle möjligtvis subjektsposition III för prefekter, 1995
och subjektsposition IV för personal, 2002 kunna ge uttryck för. Den första
prefektförmedlade positionen ger uttryck för en identitet som chef med över-
gripande ansvar där ett arbete med mål och visioner och inte med detaljfrågor
uttalas vara viktigt för prefekter. Den andra personalförmedlade positionen
handlar om att efterfråga en mer styrande och företagsliknande ledare, som
anställs för längre ledarskapsperioder än som är vanligt idag. De noder som
kännetecknar dessa två positioner skiljer sig dock åt på så sätt att i personalens
prat om vad som efterfrågas används mer egenskapsfokuserade samt företags-
och marknadsanknutna termer för att beskriva det mer övergripande chefska-
pet, än i prefekternas utsagor. Det visionära ledarskapet som kommer till ut-
tryck genom prefektpositionen III här, är i personaldiskursen till och med en
av fem epistemenoder och därmed en mycket central nod för den akademiska
ledarskapsdiskursen när den kommer till uttryck genom universitets- och högs-
koleanställda.

Överhuvudtaget används beskrivningar av ledarskap i akademin av personal
(och framförallt universitetsanställda män) på position II, IV och V, som är
mer kritiskt formulerade angående det otydliga, kollegiala ledarskapet där nå-
gon ur personalen väljs som “kompisledare” under några år. Istället framkom-
mer här externrekrytering, företagsledarliknande chefer, heltidsanställningar och
rekrytering baserade på de ”rätta” ledaregenskaperna, ledarkompetens och leda-
rutbildning som ett bättre ledarskap (eller som något som är värt att prova) för
akademin. I de prefektuttryckta diskurskonstruktionerna förekommer inget
prat kring mer externfokuserade åtgärder. Här handlar pratet mer om hur de
internrekryterade ledarna ska kunna leda på ett bra sätt, inte om kritik mot att
internrekryterade personer leder överhuvudtaget.

För diskursens struktur och logik utvecklades för prefekterna en allt mer köns-
segregerad diskurs över tid. Ett antal subjektspositioner var också vid olika
tidpunkter mer eller mindre fakultetsspecifika och/eller professors- kontra
lektorstunga. Diskursens logik för personalen visar också på en till viss del
könsuppdelad struktur samt att de universitets- och högskoleanställda ger ut-
tryck för till viss del olika positioner. Däremot framkommer inga ”innehålls-
liga” likheter utifrån den könsuppdelade relationella strukturen, på så sätt att
de mer kvinnodominerade subjektspositionernas prat i personaldiskursen kon-
tra prefektdiskursen ger uttryck för liknande symboliska pratområden. Snarare
är det så att kvinnorna i prefektstudien ger uttryck för mer kritiska och proble-
matiska aspekter av akademiskt ledarskap och problem av självnära och mel-
lanmänsklig natur som bland annat uppkommer på grund av det kollegiala
ledningssättet. Detta medan kvinnorna i personalstudien ger uttryck för ett
mer positivt konnoterat prat och uttalanden som stöttar det kollegiala ledar-
skapet som inriktning på det goda akademiska ledarskapet. Tvärtom gäller för
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männen i de två studierna. I prefektstudien befolkar många män som är prefekter
subjektspositioner som ger uttryck för ett positivt och naturligt chefskap inom
akademin, medan personaldiskursens män finns knutna till positioner där
mycket kritik och problem framförs kring ledarskapet (och framförallt det
kollegiala ledarskapet) inom akademin. En annan skillnad är att det inte fram-
kommer några spänningar och olikheter i diskursen utifrån fakultetstillhörighet
i personalstudien, vilket det till viss del gör i prefektstudien.

Vad gäller prefektdiskursens utveckling över tid, kunde man där se ett utökat
episteme, där diskursen till en början, 1995 när prefekterna var novisa, var
mycket heterogen, för att senare framtona som mer homogen. Över åren blev
allt fler noder i den akademiska ledarskapsdiskursen centrala, gemensamma
och naturliggjorda för prefekterna. För personaldiskursen gjordes endast ett
nedslag i tid och diskursens episteme framstod då som relativt svagt och gav ett
splittrat och heterogent intryck. Det var relationellt sett många fler särskiljande
noder än gemensamma sådana för denna diskurskonstruktion. Men hur hade
det sett ut om fler nedslag i tid hade gjorts även för personaldiskursen? Det är
rimligt att anta att samma logik som i prefektstudien inte skulle uppenbara sig
i personalstudien. Universitets- och högskoleanställda möter ju inte på samma
sätt som prefekter själva olika ledarskapspraktiker, ingår inte i gemensamma
grupper eller utbildningar, möter inte den typ av policytexter som prefekter
gör, och så vidare. Heterogeniteten i de diskursiva uttrycken skulle därmed
kunna bestå eller kanske till och med öka över tid i en personalstudie.
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I detta sista kapitel presenteras en diskussion om, samt mina egna reflektioner
kring, ledarskapande i akademin. Först kommer jag att presentera och disku-
tera de resultat som delstudie I och II visat på, jämfört med vad annan forsk-
ning kommit fram till angående ledarskap(ande) i akademin. Sedan följer ett
reflexivt avsnitt som problematiserar denna avhandlings specifika forsknings-
process samt kunskapandet kring identitetsutveckling inom den akademiska
ledarskapsdiskursen. Till sist skisserar jag möjliga forskningsinsatser och -vägar
i framtiden kring temat för denna avhandling.

Diskussion om ledarskapande i akademin

Ledarskapande i akademin tycks, enligt de forskningsresultat som framkom-
mer i denna avhandling, ske enligt vissa mönster och utifrån särskilda logiker.
Till exempel visar kontrasteringen av diskursens logik över tid att diskursens
episteme vidgas och blir allt större genom att fler symboliska pratområden blir
självklara, naturliga och gemensamma när prefekterna går från att vara novisa
till att bli mer erfarna. Ledarskapandet (identitetsutveckling eller -formning)
sker så att akademiska ledare själva kan ses som havandes en mer omfattande,
gemensam och homogen bas i sina ledarskapsidentitetsuttryck, utifrån de sym-
boliska aspekter av prat (noder) som tillmäts betydelse och är starka för dis-
kursen med tiden. Nästan tre gånger så många noder är starka och centrala för
diskursen uttryckt genom prefekter år 1999, jämfört med 1995, både i abso-
luta tal och procentuellt. En annan av kontrasteringens resultat är logiken att
diskursen över tid blir alltmer könssegregerad, där skillnader och olikheter i
identitetsuttrycken blir synliga genom att de subjektspositioner som kvinnor
som är prefekter befolkar är skilda från männens positioner. På dessa köns-
homogena subjektspositioner tillmäts skilda aspekter av ledarskap i akademin
betydelse, vilket bidrar till olika ledarskapande processer för olika delar av
(positioner inom) den akademiska ledarskapsdiskursen.

Nedan följer en diskussion om ledarskapande i akademin utifrån mina forsk-
ningsresultat jämfört med tidigare presenterad forskning inom fältet. Först föl-
jer ett avsnitt som diskuterar centrala och gemensamma epistemenoder över
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tid, uttryckta genom prefekter och personal och där dessa jämförs med annan
forskning. Är det liknande symboliska aspekter av ledarskap i akademin som
framkommer också i andra studier? Nästa avsnitt handlar istället om spän-
ningar, den variation och de olika ledarskapsidentiteter som framkommer i
avhandlingens studier, relaterat till annan forskning. Ett tredje avsnitt behand-
lar diskursens logik och förändringar över tid genom framförallt den köns-
segregationsprocess som blivit synliggjord och jämför detta resultat med tidi-
gare forskning. Till sist följer ett delavsnitt som reflekterar kring vad min forsk-
ning kan ha bidragit med till forskningsfältet ledarskap(ande) i akademin.

Centrala och gemensamma prataspekter kring ledarskap i
akademin

Ett antal liknande centrala prataspekter återkommer som episteme- och
subepistemenoder i lite olika form vid de fyra tidpunkterna för analys av dis-
kursen om ledarskap i akademin, uttryckt genom prefekter och personal, och
de kan därmed betraktas som starka och betydelsefulla symboler för diskursen.
Det är dock viktigt att här hålla i minnet att dessa pratområden är symboliska
och betydelsegörs på olika sätt i de olika empirianknutna diskurskonstruktione-
rna. Men vad säger då annan forskning om just de centrala prataspekter som
framkommit i delstudie I och II?

En symbolisk prataspekt som återkommer frekvent är noder kring ekonomi.
Ekonomiaspekter är i den akademiska ledarskapsdiskursen, både när den ut-
trycks genom prefekter och personal, betydelsetillmätta som något viktigt, som
problematiskt och som något man borde få stöd i att hantera. Ekonomin och
dess konsekvenser för ledarskap på institutionsnivån belyses och diskuteras också
ofta av andra forskare.506 Ekonomihantering är dessutom ett område som tyd-
ligt lyfts fram som viktigt i ett prefektskap i senare svenska utredningar och är
något som framtonat allt mer i och med att ekonomiskt ansvar decentraliserats
ned till institutionsnivån.507 Olika forskare menar att framförallt marknads-
anpassningen av den högre utbildningen, som de flesta västerländska länder
genomgått sedan 80- eller 90-talet, har påverkat ledarskap på alla nivåer inom
akademin mot att prioritera ekonomi, medan andra mer grundläggande as-
pekter av undervisning och forskning fått stå tillbaka.508 Att ekonomi är ett
område som uppfattas som problematiskt eller som orsakar stress framkommer
inte bara i denna avhandling utan beskrivs också av andra.509 I min studie kan

506 Trow (1987), Sletten & Kojedal (1994) och Jones & Holdaway (1995).
507 Se t ex Statshälsans centralstyrelse (1990), RUT-93 (1995:1) och SOU 1996:21.
508 Goode & Bagilhole (1998) och Blackmore & Sachs (2001).
509 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).

    





alltså utläsas att noden ekonomi, som novisa prefekter säger är problematisk,
fortfarande är aktuell och intar en central plats i den akademiska ledarskapsdis-
kursen, när den kommer till uttryck genom erfarna prefekter.

Ett annat pratområde som återkommer i den akademiska ledarskapsdiskursen
över tid och genom både prefekter och personal handlar om olika aspekter
av‘personalhantering och personalfrågor i ledarskapet. När personalen ger uttryck
för noder kring detta, sker det genom ett starkare fokus på personalvårdande,
arbetsmiljöinriktade och klimatskapande aspekter än i prefekternas prat. Per-
sonalfrågor och -hantering pratas om både som en viktig huvudsyssla, som
problematiskt och som något prefekter behöver stöd i. I annan forskning fram-
kommer just personalfrågehantering och mellanmänskliga kompetenser som
viktiga aspekter av det akademiska ledarskapet.510 I olika svenska utredningar
framhålls detta som ett angeläget ansvarsområde för prefekter att sköta.511 Per-
sonalfrågor är också det som, enligt flera empiriska studier, ses som mycket
eller till och med som det mest problematiska och svåra att hantera som prefekt
och som ger upphov till sömnlösa nätter för akademiska ledare.512 Personal-
frågorna är en av flera faktorer som leder till stress, enligt viss forskning om
ledarskap i akademin.513 I delstudie I kommer personalfrågenoder till uttryck
mer allmänt samt som sammankopplade med individuell lönesättning. Över
tid framkommer dock i prefekternas prat allt fler specifika aspekter av person-
alfrågehantering och vissa av de mer problematiska mellanmänskliga noderna
kommer framförallt till uttryck på kvinnodominerade positioner och bidrar
därmed också till särskiljanden inom diskursen.

Ett tredje gemensamt och centralt pratområde för diskursen om ledarskap i
akademin har att göra med noder kring regler, riktlinjer och rutiner i prefektska-
pet, vilket framkommer då diskursen uttrycks genom prefekter själva. Över
åren uttalas bland annat en önskan om att få utbildning i det regelverk som
gäller, att det vore ett gott stöd om det fanns tydligare regler, riktlinjer, ramar
och instruktioner för det akademiska ledarskapet samt att de själva åstadkom-
mit rutiner, ordning och reda på institutionen under sin tid som prefekter.
Även denna aspekt av ledarskap i akademin belyses till viss del i tidigare forsk-
ning där, i bland annat en studie, prefekters och dekaners kännedomen om
lärosätets policys, regler och strukturer var låg.514 I en annan studie framkom
administrativa göromål som det tredje största området som skapar stress, vilket
bland annat innehåller att följa regler och riktlinjer på ett bra sätt.515 En osäker-

510 Sletten & Kojedal (1994), Widenberg (1998), Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999)
och Sandstedt (2002).

511 Se t ex RUT-93 (1995:1) och SOU 1996:21.
512 Boice (1990), Poley (2001) och Sandstedt (2002).
513 May & Mc Beath (1990) och Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).
514 Hancock & Hellawell (2003).
515 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).
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het kring prefektuppdraget blir synlig i denna avhandling när prefekters prat så
mycket kretsar kring att få reda på de lagar, regler och riktlinjer som ligger till
grund för ledningen av en institution. Denna osäkerhet framstår som proble-
matisk att hantera och centralt i diskursen är ju också att ge uttryck för att själv
försöka skapa ordning i kaos genom att skapa rutiner och riktlinjer på den egna
institutionen.

Ytterligare ett centralt pratområde över åren, när den akademiska ledarskaps-
diskursen uttrycks genom prefekter själva, är den tunga arbetsbörda och stora
tidsbrist som uttalas finns i prefektskapet. Det tidsbegränsade (ofta cirka 3-4 år
i taget) och tidsdelade (med andra uppgifter som framförallt forskning och
undervisning) ledarskapet beskrivs som något specifikt för ledarskap i
akademin.516 Ett flertal studier visar på att det är problematiskt med för liten
tid till ledarskapet, med för mycket tid till administrativa uppgifter samt med
försakandet av tid till forskning, undervisning och studentkontakter.517 Tids-
bristen och den stora arbetsbördan är också vanliga stressfaktorer, enligt tidi-
gare forskning.518 På vissa positioner av personalens prat, i delstudie II, fram-
förs dock tankar kring heltidsledarskap och att externrekrytera personer till
specifika tjänster som chefer för institutioner som en bättre utgångspunkt för
ett gott prefektskap än i det traditionella inifrånrekryterade och tidsdelade le-
darskapet. Däremot framskymtar inte just arbetsbördan som något centralt
problem i personaluttrycken.

En nod som karaktäriserar diskursens subepisteme vid alla tre tidpunkterna för
delstudie I, handlar om att delegera arbetsuppgifter som prefekt. Denna prat-
aspekt är inte särskilt central i annan forskning kring ledarskap i akademin.
Dock framkommer i Sletten och Kojedals studie av prefekters föreställningar
kring det goda ledarskapet att arbete genom andra personer var en av de vikti-
gaste ledarförmågorna.519 Dessutom visar andra forskningsresultat och utred-
ningar på angelägenheten av att ha ett gott administrativt stöd för prefekter,
vilket kan ses som en möjlig arbetsavlastande funktion dit visst ansvar och vissa
arbetsuppgifter kan delegeras.520 Högskolan har genomgått decentraliserings-
reformer som fått till följd att många administrativa uppgifter förts ner till
institutionsnivån samtidigt som målstyrningen resulterat i att institutionerna
måste servera underlag för utvärderingar uppåt i systemet. Att prefekterna i sin

516 Kjällquist (1997), Widenberg (1998) och Hansson (2000).
517 Boice (1990), Gmelch (1991), Sletten & Kojedal (1994), Eriksson (1997) och Poley (2001).
518 May & Mc Beath (1990), Gmelch (1991) och Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).
519 Sletten & Kojedal (1994).
520 Se t ex Sletten & Kojedal (1994), SOU 1996:21, Eriksson (1997), Malm Ekegård (1998) och

Haikola (2000).

    





tur uttrycker, som relativt centralt, ett behov av att delegera uppgifter och an-
svar, ter sig rätt rimligt utifrån detta. Att delegera, som subepisteme, innebär
dock att vissa positioner inte tillmäter delegation samma naturliga plats som en
lösning av bland annat överbelastningsproblematiken. Det uttrycks ibland is-
tället som att det är svårt att hitta en balans i och rimlig nivå på delegerandet.
Vanligt är också att ge delegation som ett tips till andra prefekter, även om man
inte själv säger sig ha lyckats med att göra det på det sätt som man önskat. På
ytterligare andra positioner finns delegerandet inte med som prefektskaps-
relaterat prat överhuvudtaget och därmed inte som ett uttryck för ledarskaps-
identiteten. Här kan det självklara och naturliga ledarskapsuttrycket istället
vara att göra allting själv.

En annan aspekt av symboliskt prat som uttalas vid alla tre tidpunkter för
diskursens uttryck genom prefekter och även för personaldiskursen, gäller vik-
ten av att prefekter får stöd genom ledarutbildningar. Utbildningars betydelse
som stöd för gott ledarskap i akademin poängteras också ofta i annan forsk-
ning. Relevanta ledarutbildningar (prefektutbildningar) framställs här som oer-
hört viktiga.521 Vissa studier och utredningar visar dessutom på vilka specifika
områden som akademiska ledare får alternativt borde få utbildning i.522 Pro-
blem med att få till stånd ett gott stöd för mellanchefer inom universiteten, via
utbildnings- och utvecklingsinsatser för prefekter (dekaner), förs fram i forsk-
ning från till exempel Storbritannien.523 Det verkar åtminstone i Sverige finnas
en stor tilltro till effekter utifrån utbildning av prefekter för att komma till
rätta med olika ledarskapsrelaterade problematiker idag. Detta både om man
studerar tidigare forskning och i diskursens uttryck över tid (både när den aka-
demiska ledarskapsdiskursen kommer till uttryck genom prefekter och perso-
nal). Utifrån den logik och de spänningar som diskursen visar över tid, borde
rimligtvis effekten av utbildningsinsatser riktade till enstaka prefekter som grund
för förändringar inom akademin och av akademiskt ledarskap ifrågasättas och
diskuteras på nytt.

Andra aspekter av prat som är relativt524 gemensamma och centrala för den
akademiska ledarskapsdiskursen när den uttrycks genom prefekter själva är att
tillmäta egna egenskaper betydelse och att beskriva sig själv som en person med
viss uppsättning egenskaper och känslor. Vilka dessa specifika egenskaper eller
sätt att vara/känna är, ser däremot olika ut för dessa prefekter, men anges ofta

521 Se t ex Pääjärvi (1997), Sandstedt (2002), Hoppe (2003), Kekäle (2003) och Rossner, Johnsrud
& Heck (2003).

522 Norbäck, Nordberg & Olsson (1999), Fransson (2002) och Filan & Seagren (2003).
523 Bone & Bourner (1998).
524 Med relativt menas här att det är noder som förekommer vid två av de tre tidpunkterna för

diskursens uttryck genom prefekter, inte vid alla tre tillfällena.
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relativt specifikt i annan forskning kring goda ledaregenskaper inom
akademin.525 Det förekommer dock rätt mycket kritik mot den typ av forsk-
ning som försöker fastställa de egenskaper som generellt är de rätta för ledare
utan att ta hänsyn till tid, rum och kultur.526 Ett annat pratområde som är
relativt gemensamt för diskursen, genom att uttryckas av prefekter vid två av
de tre tidpunkterna, är uttalanden om ambitioner och åstadkommanden kring
att förbättra utbildnings- och undervisningsaspekter vid institutionen. I något
enstaka fall visar också andra studier att undervisnings- och utbildningsaspekter
tillmäts stor betydelse av prefekter själva,527 medan andra forskare menar att
det (normativt sett) borde vara frågor som prefekter ägnar mer tid till (istället
för till administration och ekonomi).528

Ytterligare ett par relativt centrala aspekter av prat uttryckta genom prefekter
över tid fokuserar stöd och hjälp från fakultetsnivån samt vikten av information,
diskussion och kommunikation på institutionen. Tidigare forskning har funnit
att chefsnivån ovanför en prefekt (t ex fakultetsnivån) är oerhört viktig som ett
gott stöd och att problem och stress ofta upplevs om inte goda kontakter med
chefsnivån ovanför, till exempel med dekanus, finns.529 Vad gäller information,
diskussion och kommunikation på institutionen är detta något som i många stu-
dier poängteras som ett huvudresultat eller åtminstone som något mycket vik-
tigt för att ledarskapet ska fungera. I viss forskning framkommer att mycket tid
i ett prefektskap ägnas åt just mellanmänskliga aktiviteter, social samvaro och
möten530 Att kommunikation och att lyssna är viktigt (eller till och med det
viktigaste) i ett prefektskap är det flera forskare som menar.531 Akademiska
ledare måste bli bättre på att kommunicera, kan det heta.532 I delstudie II
framkommer också som enda egenskapsfokuserade och relativt gemensamma
nod (för subepisteme i diskursen, uttryckt genom personal) att prefekter bör
vara lyhörda, vilket kan ses som en kommunikationskonnoterad nod.

Den enda epistemenoden i personaldiskursen som inte är stark också när
diskursen uttrycks av prefekter över tid, är att det goda ledarskapet kräver utarbe-
tandet av visioner, mål och strategier för verksamheten eller att prefekten själv skall

525 Se t ex Tucker (1984), Eble (1990), Jones (1993), Sletten & Kojedal (1994), Jones & Holdaway
(1995), Eggins (1997), Widenberg (1998), Julius, Baldridge & Pfeffer (2000), Kipling & Ferren
(2000) och Kezar (2001).

526 Se t ex Hoppe (2003) och Mignot-Gérard (2003).
527 Stark, Briggs & Rowland-Poplawski (2002).
528 Goode & Bagilhole (1998), Reponen (1999) och Blackmore & Sachs (2001).
529 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999) och Hancock & Hellawell (2003).
530 Eriksson (1997).
531 Eble (1990), Statshälsans centralstyrelse (1990), Jones (1993), Jones & Holdaway (1995) och

Widenberg (1998).
532 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).

    





vara en visionär och strateg. Flera subjektspositioner inom den akademiska
ledarskapsdiskursen, uttryckt genom personal, efterfrågar också ett ledarskap där
mer marknadsorienterade noder är starka. Det kan handla om att en prefekt bör
vara externrekryterad, mer styrande och drivande, företagsledarlik, en manager,
en handlingskraftig person med de rätta egenskaperna och med den rätta komp-
etensen och ledarutbildningen. I tidigare presenterad forskningsgenomgång syns
också en förskjutning i det önskade och efterfrågade akademiska ledarskapet mot
ett mer företagsledarlikt, managementinriktat, resultatorienterat, starkt och vi-
sionärt ledarskap, även om mycket kritik också riktas mot denna förskjutning
bort från det så kallade kollegiala ledarskapet.533 Att vara visionär och strateg hör
i mina studier mer ihop med ett övergripande chefskap eller managementchefskap
och uttalas tydligt från vissa positioner i personaldiskursen, medan prefekter själva,
rekryterade enligt en mer primus-inter-paresrelaterad tradition, inte tillmäter dessa
symboliska aspekter av ledarskap lika stor betydelse.

De centrala, gemensamma och starka noderna för diskursens uttryck vid olika
tidpunkter, det vill säga epistemenoder som går igen över tid, ter sig inte särskilt
specifika för ledarskap i akademin. Till exempel ekonomi, personalfrågor, över-
belastning, delegation och stöd genom ledarutbildningar är nog ledarskapsaspekter
som många oavsett verksamhet skulle tillmäta betydelse. Vad gäller att förbättra
utbildnings- och undervisningsaspekter, skulle det i andra organisationer handla
om en nod kring att förbättra någon del av den specifika organisationens
kärnverksamhet. Däremot ges det vid olika subjektspositioner uttryck för noder
som kan uppfattas mer specifika för ledarskap i akademin. Dessa noder bidrar
dock till diskursens struktur och spänningar, då prefekter och personal ger ut-
tryck för skilda synsätt kring dessa ledarskapsaspekter. Det som av många skulle
uppfattas som mer specifika uppgifter och problem för ledare inom just akademin,
är de informanter som ger uttryck för den akademiska ledarskapsdiskursen alltså
inte överens om vilka de är. Mer om dessa spänningar nedan.

Variation och spänningar; olika ledarskapsidentiteter inom den
akademiska ledarskapsdiskursen

De ledarskapsidentiteter som subjektspositioner översiktligt kan sägas ge ut-
tryck för i  delstudie I (och till viss del i delstudie II) och som forskning om
ledarskap i akademin på lite olika sätt lyfter fram som reella, önskade eller
oönskade ledarskapsidentiteter, ledarstilar, eller ledarskapsformer, är: icke-
prefektsidentiteten, den kollegiala, den kluvna och ambivalenta, den övergri-
pande och företagsledarliknande, den administrativa och den könsrelaterande

 .    



533 Se t ex Birnbaum (1992), RUT-93 (1995:1), Eggins (1997), Bjuremark (1998), Engwall, Levay
& Lidman (1998), Widenberg (1998) och Mignot-Gérard (2003).



ledarskapsidentiteten. Det fåtal övriga, ofta mer perifera, subjektspositioner
och ledarskapsidentitetsuttryck som framkommer i mina studier, men som inte
belyses i annan forskning, lämnas därhän vad gäller vidare diskussion. Nedan
följer en diskussion om ovan uppräknade ledarskapsidentiteter och hur annan forsk-
ning relaterar till dem. Dock kommer den könsrelaterande och kvinnodominerade
identitetspositionen att diskuteras under nästa avsnitt tillsammans med den köns-
segregationsprocess som diskursens logik uppvisar över tid.

Positionen där en icke-prefektidentitet kommer till uttryck är välbefolkad då
prefekterna själva, i delstudie I, är novisa och nyss tillsatta på sina prefekt-
uppdrag. Över tid är det dock fortfarande möjligt att ge uttryck för subjekts-
positioner där mer negativa icke-prefektsidentiteter är starka. I min studie gäl-
ler detta framförallt män som är professorer inom tek/nat-med fakulteterna.
Vad säger då annan forskning om akademiska ledare som inte har en identitet
som prefekt eller som institutionens chef och ledare? Detta är en omfattande
problematik inom akademin, enligt många forskningsrapporter. I personaldis-
kursen framkommer också detta som en problematik som man vill komma
ifrån - det är ingen accepterad ledarskapsform, enligt personalens prat. I en
omfattande enkätundersökning av prefekter från USA och Australien fram-
kom att nästan hälften av alla prefekter beskrev hela sin identitet som forskare
och lärare och inte alls som chef eller ledare.534

Även Harmans studie av prefekter och dekaner i Australien fann att intresset
för de mer ledande och administrativa uppgifterna i uppdraget minskade mel-
lan åren 1977 och 1997.535 Flera studier visar också på att det är svårt att finna
personer med legitimitet inom akademin som villigt tar på sig prefektansvaret.
Många ställer upp på grund av lojalitet, eller för att de känner att de måste eller
för att det är deras tur.536 I samband med detta framkommer i ett flertal studier
upplevelsen av stress i prefektskapet bland annat till följd av försakandet av tid
till forskning, publiceringar, att följa med i forskningsfronten och undervis-
ning.537 Att bryta denna starka icke-ledaridentitet som många akademiska le-
dare, i synnerhet prefekter, ger uttryck för, till förmån för en identitet som just
ledare (chef ) i akademin, är också det viktigaste resultatet som en ledarut-
vecklingsinsats vid Göteborgs universitet visar.538

År 1999, när prefekterna i delstudie I är mer erfarna, befolkar männen tre posi-
tioner, varav en ger uttryck för en administrativ ledarskapsidentitet. På denna

534 Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999).
535 Harman (2002).
536 Se t ex Eriksson (1997), Deem (2001), Askling & Stensaker (2002) och Fransson (2002).
537 Se t ex Gmelch (1991), Sletten & Kojedal (1994) och Eriksson (1997).
538 Norbäck, Nordberg & Olsson (1999).

    





position pratas ledarskapet om som något relativt oproblematiskt och naturligt,
där administrativa sysslor är något positivt. Män från hum-sam-lär fakulteterna
är de prefekter som i min studie ger uttryck för denna mer administrativa ledarskap-
sidentitet. Ett antal studier som handlar om vad prefekter använder sin tid som
ledare till har funnit att administrativa uppgifter tar mycket av prefekternas tid. I
Harmans studie av prefekter och dekaner från Australien framkom att dessa an-
vände halva tiden till administration och möten både 1977 och 1997, trots att
dessa uppgifter inte skattades särskilt högt av dem, framförallt inte 1997.539 I
Erikssons svenska studie framkom administration som det tredje största området
för prefekterna.540 Och utifrån enkäter med prefekter i Trondheim fann man att
prefekterna såg administration såsom ekonomi, planering och pappersarbete som
huvuduppgiften i ledarskapet.541 Enligt andra forskare är att i första hand an-
vända prefekter till administration mindre bra och prefekter borde istället foku-
sera, inspirera och utveckla forskning och undervisning.542

I de prefektuttryckta diskurskonstruktionerna kommer den kollegiala ledarskaps-
identiteten fram vid subjektspositioner som över tid kännetecknas av att bli allt
mer perifera. Däremot, när diskursen uttrycks genom personal 2002, är det
den mest befolkade (den största) positionen och en position där högskole-
anställda och kvinnor dominerar. Det kollegiala ledningssättet belyses, omskrivs,
prisas och förordas eller nedgörs och förkastas i många andra forskningsalster,
utredningar och rapporter.543 I vissa studier framkommer att prefekter själva
ser sig mer som en kollega bland andra som har ett förtroendekapital inifrån
organisationen, än som chef och där den kollegiala ledarstilen framförs som
den enda önskvärda och möjliga.544 Den ledarstil som ofta sätts i motsatsför-
hållande till den kollegiala ledarstilen är istället managementledarstilen, som i
viss forskning framförs som lösningen på den förlegade kollegiala ledarstilen.

Managementledarstilen, eller det som i min forskning framkommer som över-
gripande och företagsledarliknande chefsidentiteter, har alltså också rönt in-
tresse i annan forskning. Och i denna avhandlings delstudie I, har subjekts-
positioner där ett mer övergripande chefskap framskymtar kunnat konstrueras
relationellt. Dessa subjektspositioner tenderar i min empiri att framförallt
befolkas av män och särskilt de från tek/nat-med fakulteterna. När den akade-
miska ledarskapsdiskursen uttrycks genom personal framtonar subjekts-

539 Harman (2002).
540 Eriksson (1997).
541 A a.
542 Se t ex Reponen (1999).
543 Se t ex Arcadius (1999), Haikola (2000), Lucas (2000), Navér & Nygren (2000), Askling &

Stensaker (2002) eller Fransson (2002).
544 SOU 1992:15, Wolverton, Gmelch, Wolverton & Sarros (1999) och Sandstedt (2002).
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positioner som efterfrågar mer externfokuserade, managementinriktade, sty-
rande och företagsledarliknande ledarskapsformer, än tydligare. Och detta fram-
förallt på positioner som befolkas av universitetsanställda män. Vad säger då
annan forskning om managementledarskapet?

I vissa studier lyfts akademins sätt att utse ledare fram som problematiskt, då
dessa oftast tillsätts utifrån sina akademiska (forsknings- och undervisnings-
baserade) meriter och är helt eller relativt oerfarna och outbildade för just le-
darskap.545 I stället diskuteras eller förordas en förskjutning mot ett nytt starkt
(managementinspirerat) ledarskap i flera forskningsstudier och universitets-
specifika utredningar.546 Och en del är tydligt normativa och säger: Ersätt det
förlegade kollegiala ledarskapet med ett nytt, starkt och tydligt ledarskap!547

Viss forskning menar också att detta ”nya” tänkande kring ledarskap i akademin
fått ett visst genomslag, men att det inte behöver vara enbart av godo.548 Andra
är tydliga i sina slutsatser och menar att det marknadsinspirerade ledarskapet
inte alls är bra för akademin.549 Någon studie visar på prefekters olika strategier
att hantera det ”nya” ledarskapet, där motstånd är en sådan strategi, medan
någon annan studie har funnit att pendeln redan svänger tillbaka och att det
kollegiala ledarskapet är på frammarsch igen.550

Inom fältet pågår bland forskare och andra intressenter en kamp om menings-
skapande genom att diskutera, förorda eller förkasta den traditionella kollegiala
ledarmodellen eller den managementinspirerade. Att den kollegiala ledarskaps-
positionen blir allt mer perifer i denna avhandlings prefektuttryckta studie,
tyder dock inte på att managementledarskapet med den styrande chefen ersät-
ter detta symboliska prat. Istället hamnar fokus på andra ledarskapsidentiteter
där både icke-prefektsidentiteten och den könsrelaterande och problem-
fokuserade ledarskapsidentiteten skulle kunna förstås som positioner som ger
uttryck för olika specifika kollegiala ledarskapsproblematiker. Den ena positio-
nen ger uttryck för en önskan om att hellre vara en kollega eller professor med
ett ledarskap inom forskningen och slippa det mer övergripande prefektskapet,
medan den andra positionen kännetecknas av att uttrycka en problematik kring
svårigheten för kvinnor som är lektorer att utan problem kunna fungera som
chef för män som är professorer.

545 Se bl a Keller (1983), Gmelch (1991), Smith (1992), RUT-93 (1995:1), Bauer, Askling, Marton
& Marton (1999) och Deem (2001).

546 Se bl a RUT-93 (1995:1), Bjuremark (1998), Engwall, Levay & Lidman (1998) och Widenberg
(1998).

547 Se t ex RUT-93 (1995:1), Näslund (1997), Englund & Rosswall (1998) och Widenberg (1998).
548 Se t ex Askling & Stensaker (2002).
549 Goode & Bagilhole (1998), Reponen (1999) och Blackmore & Sachs (2001).
550 Goode & Bagilhole (1998) respektive Kezar (2001).

    





Ytterligare en relationellt bestämd position som blir synlig i denna avhandling,
vid flera tidpunkter då den akademiska ledarskapsdiskursen kommer till ut-
tryck genom prefekter, är en kluven och ambivalent ledarskapsidentitet, där
kluvenheten framförallt uttalas vara mellan att vara chef (arbetsgivarföreträdare)
och kollega (medarbetarföreträdare uppåt i systemet), eller att kunna vara både
och samtidigt. Rollkonflikter, olika krav och förväntningar, tvetydigheten och
”klämpositionen”, beskrivs också i flera andra forskningsstudier som proble-
matiska i det akademiska ledarskapet på institutionsnivå.551 I en studie av
ledarskapsaspekter som leder till stress, framkom just känslan av att vara fångad
i en ”klämposition”, som den vanligast angivna stressfaktorn.552 Blackmore har
också funnit att kvinnor som är prefekter eller dekaner befinner sig fastklämda
mellan konkurrerande diskurser med olika förväntningar.553 I delstudie I kan
man säga att diskursen möjliggör för män som i början ger uttryck för kollegiala,
diffusa och ambivalenta positioner att med tiden ge uttryck för positioner där
en mer naturlig och självklar chefsidentitet framskymtar medan kvinnor som i
början ger uttryck för liknande positioner med tiden ger uttryck för allt mer
problemorienterade och könsrelaterande positioner. Detta identitetsuttryck
beskrivs nedan då diskursens logik som framförallt en könssegregerande pro-
cess över tid diskuteras.

Kontrasteringens resultat; diskursens logik som framförallt en
könssegregerande process

Diskursens episteme kan i delstudie I, som ett resultat av kontrasteringen av
diskursens uttryck vid olika tidpunkter, sägas ha ökat över tid och diskursen
framstår därmed som allt mer homogen och sammanhållen. Detta kan förstås
som att prefekterna när de går från att vara novisa till att bli mer erfarna under
prefekttiden får gemensamma erfarenheter, möter samma typ av uppgifter,
universitetsspecifika stödåtgärder, ledarutbildningar, policytexter och regler, och
möter dessutom varandra vid olika tillfällen. Att detta med tiden för med sig
en ledarskapsidentitetsformning där de gemensamma uttrycken i identitets-
basen blir allt fler, ter sig som en rimlig utveckling. Det vore här intressant att
mer noggrant studera vilka symboliska aspekter som är tongivande i alla de
utbildningar, sammanträden och texter som tillsammans är med och påverkar
de diskursiva uttrycken. I det ledarskapande som sedan sker när prefekter mö-
ter den egna ledarskapspraktiken på den egna institutionen kommer dock de
symboliska uttrycken att betydelsegöras på lite olika sätt, till exempel bli mer

551 Se bl a Bennett (1983), Jones (1993), RUT-93 (1995:1), Eriksson (1999), Haikola (2000) och
Sandstedt (2002).

552 May & Mc Beath (1990).
553 Blackmore (2002).
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självklara eller ”glömmas” bort, beroende på relationell subjektspositionering i
diskursen.

Det som för mig framstår som det mest intressanta resultatet, vad gäller diskurs-
ens logik och spänningar över tid, är dock den starka könssegregationsprocess
som framträder i de relationella analyserna.554 Samtidigt som prefekterna ger
uttryck för ett mer omfattande episteme i den akademiska ledarskapsdiskursen,
pågår en starkt särskiljande process med en struktur i olika positioner utifrån
framförallt kön som resultat. Det finns alltså, trots det ökande episteme, kvar
starka spänningar och olikheter i de identitetsuttryck som olika positioner i
diskursen tar sig.

Processen kan sammanfattande beskrivas som att den akademiska ledarskaps-
diskursen, uttryckt genom prefekter, till en början framträder som könsblandad,
där andra bakgrundsfaktorer spelar större roll för diskursens logik i dess olika
positioner, än vad kön gör. Vid en analys av diskursens förändringar vad gäller
dess logik, över tid, kan männen senare konstrueras som ingåendes i, i stort sett
eller helt, mansspecifika subjektspositioner. Kvinnorna som finns spridda över
stora delar av diskursen samlas ihop och ger uttryck för allt mer kvinnospecifika
positioner som ligger nära varandra vid de senare tidpunkterna. De kvinno-
dominerade positionerna skiljer sig från de mansdominerade genom att vara
mer omfattande på så sätt att de tillmäter fler aspekter, och framförallt fler
problematiska aspekter och kritiska händelser som handlar om självnära, per-
son- och mellanmänskliga områden inom det akademiska ledarskapet, bety-
delse. De relaterar också prat om prefektskap, problem, åtgärder och stöd till
kön (kvinnligt och manligt) i stor omfattning, vilket inte de mansdominerade
positionernas prefekter gör. Manspositionerna karaktäriseras istället av en mindre
omfattande ledarskapsidentitet, med noder som visar på ett mer neutralt och
naturligt chefskap, och på ett mer positivt och oproblematiskt förhållningssätt
till prefektskapet. Det prefektskapsrelaterade pratet handlar här mer om admi-
nistrativa, system- och organisationsinriktade och delegerande aspekter av le-
darskap i akademin.

Den könssegregation och könskodning som diskursens logik och spänningar
uppvisar kan inte förstås genom enkla orsak-verkans samband, men det ter sig
som att den akademiska ledarskapsdiskursen har gjort den godtyckliga uppdel-
ningen i kön verklig, där det ”naturliga” och positiva ledarskapet i akademin
har gjorts till något manligt. Prat kring ledarskap kopplat till kön uttrycks

554 Tendenser till att prefekter från olika fakulteter (samt professorer/icke professorer) uttrycker
olika positioner i diskursen finns också, som tidigare påpekats, men är inte lika tydligt
framträdande som denna könssegregationsprocess. Könssegregationsprocessen finns exemplifierad
i figur 4, s 173.

    





endast på de kvinnodominerade subjektspositionerna och detta prat framstäl-
ler i mångt och mycket ”kvinnliga” prefekter som något avvikande från en
(manlig) norm inom akademin. Diskursen kan sägas göra det möjligt för kvin-
nor att relatera akademiskt ledarskap och bland annat problem i ledarskapet
till den egna könstillhörigheten, medan detta ter sig svårare för män. För alla
tre prefektrelaterade diskurskonstruktioner framkommer inte en enda nod från
männen, som relaterar ledarskapsaspekter eller -problematiker till sig själva och
sitt kön som män. Kvinnorna är här också de som ger uttryck för fler samt mer
självnära och mellanmänskliga aspekter av kritiska händelser i ledarskapet, vil-
ket kan förstås som att diskursen gör det möjligt för kvinnorna att se, uppleva
och ordsätta dessa former av problem på annat sätt än männen gör, som kanske
inte alls möter, ser eller upplever och pratar om dessa områden som problema-
tiska överhuvudtaget. Utifrån denna studie har ett övergripande diskursivt
mönster som präglar de akademiska ledarskapsidentiterna synliggjorts och denna
logik sammanfaller framförallt med kön.

Liknande slutsatser framkommer i annan forskning om ledarskap i akademin
kopplat till kön och till kvinnligt respektive manligt. Även i forskning om le-
darskap mer generellt framkommer ett könskodat ledarskap som konnoterar
till maskulina erfarenheter, manlighet och manliga hjältar.555 Dessa studier är
dock oftast genomförda vid en tidpunkt och saknar den longitudinella studi-
ens möjlighet att följa en ledarskapande process. Denna ledarskapande process
visar dock delstudie I på genom synliggörandet av den segregationsprocess som
sammanfaller med kön och som blir allt starkare verkande över tid. Forskning
om ledarskap i akademin lyfter istället ofta fram många strukturella hinder för
kvinnors karriärer inom akademin.556 Ett antal studier om vilka svårigheter
och hinder kvinnor på akademiska ledarskapspositioner möter förekommer
också.557 Dessutom visar forskning att så kallat ”manligt” ledarskap blir star-
kare när managementtänkandet tar sig in i det akademiska ledarskapet och att
det då blir än svårare för kvinnor eller för kvinnliga ledarstilar att passa in.558

Forskare menar att könsobalansen inom akademin är problematisk och att fler
kvinnor på ledande poster behövs.559 Olika åtgärder för att öka antalet kvinnor
på ledande positioner inom akademin förs också fram.560 Det finns även fors-
kare som finner att kvinnliga ledarstilar passar bra in i den nya ledarskapsdis-

555 Kanter (1977), Blackmore (1993), Boucher (1997), Middlehurst (1997) och Höök (2001).
556 Kerman (1995), Chliwniak (1997), Twombly (1998) och Oakley (2000).
557 Joyner & Preston (1995), Chliwniak (1997), Powney (1997) och Spurling (1997).
558 Thomas (1998), Blackmore (1999) och Blackmore & Sachs (2001).
559 Se t ex Kerman (1995), Chliwniak (1997), Spurling (1997), Goode & Bagilhole (1998), Glazer-

Raymo (1999), Haikola (2000), Hansson (2000), Oakley (2000), SOU 2000:101 och Stokowski
(2000).

560 Se t ex Davis & Holloway (1995), Blackmore (2002) och White (2003).
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kursen där bland annat humanitet, lyhördhet och teamledning efterfrågas och
att det är lättare och mer accepterat och uppskattat för kvinnor att axla ledande
positioner idag.561 Alla forskare menar dock inte att det är positivt med en
ledarskapsdiskurs som efterfrågar ett specifikt kvinnligt ledarskap, då detta lå-
ser fast vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt i en konstruerad dua-
lism, som är svår att bryta.562

Även om den segregationsprocess som sammanfaller med kön och som är ett
tydligt resultat i min forskning inte går att generalisera till den akademiska
ledarskapsdiskursen som helhet idag, ger en sammantagen bild också utifrån
tidigare forskning vid handen att det är något som i alla fall inte borde förbises
vid diskussioner om ledarskap(ande) i akademin. Det kan vara intressant att
diskutera olika former av konsekvenser av och kanske i förlängningen åtgärder
till följd av diskursens spänningar och logik över tid. Att till exempel överlåta
på kvinnor själva som går in i ett prefektskap att försöka förebygga eller ändra
den typ av diskursiva mönster som framkommer i prefektstudien är ingen lös-
ning alls, enligt mina utgångspunkter. Att sätta in specifika stöd- och utbildnings-
åtgärder till kvinnor i akademin kan tyvärr också istället för att motverka detta
könssegregerande mönster göra att kön och könsskillnader uppmärksammas
allt mer och därmed förstärker kön som en betydelsefull distinktion (vilket det
inte borde behöva vara). Den typ av logik och spänningar som blir synliga i
min studie är en komplex process som måste diskuteras mer övergripande och
utifrån ett relationellt perspektiv för att kunna åtgärdas.

Reflektioner kring denna avhandlings bidrag till forskningsfältet

Tidigare forskning om ledarskapande, om ”the making of managers” eller om
att ledarskap är något som görs (skapas), i akademin, finns det inte så mycket
av. I en svensk kontext kan enbart Bjuremarks avhandling hänföras till denna
utgångspunkt för forskning om akademiskt ledarskap.563 Den relationella,
diskursiva och socialkonstruktionistiska utgångspunkten för kunskapande som
mina analyser baserar sig på, ser jag därför som ett starkt bidrag till forsknings-
fältet. Studierna bygger på en omfattande empirisk bas, med många genom-
förda intervjuer, vilket kan ses som en styrka och som något ovanligt, jämfört
med andra studier. Delstudie I’s longitudinella uppbyggnad gör dessutom
möjligt att studera förändringar över tid vad gäller diskursiv identitet och i
detta fall, olika ledarskapsidentitetsutvecklingsvägar.

561 Middlehurst (1997), Blackmore (1999), Billing & Alvesson (2000) och Middlehurst (2000).
562 Bone (1997), Blackmore (1999) och Billing & Alvesson (2000).
563 Se Bjuremark (2002).

    





I många studier inom fältet framkommer och beskrivs endast de mest centrala,
gemensamma och vanligt förekommande föreställningarna, beteendena och/
eller åsikterna kring akademiskt ledarskap, det som i mina studier konstrueras
som den akademiska ledarskapsdiskursens episteme. Genom min utgångspunkt
för och inriktning på forskning tillåts dock variation och spänningar att bli
synliga vilket ger en mer mångfasetterad och inte så förenklad bild av ledarskap-
ande i akademin. Detta gör jag genom att belysa diskursens logik och spän-
ningar genom de olika empiriskt-relationellt bestämda subjektspositionerna,
olika starka subepistemenoderna och de olika ledarskapsidentiteter som där-
med betydelsegörs. Det lite bredare fokus där diskursen om ledarskap i akademin
kommer till uttryck genom olika personalkategorier på några institutioner vid
andra universitet och högskolor och där olikheterna i dessa personal- kontra
prefektuttryck belyses, är också ett försök att fånga diskursens komplexitet och
därmed bidra till en mer omfångsrik studie. Här hamnar alltså både det ge-
mensamma, det som över tid framstår som diskursiv likriktning, samt det sär-
skiljande sett över tid, i blickfånget. Ledarskapande blir synliggjord som en
komplex diskursiv process.

Min forskning kombinerar vad som klassiskt skulle uttalas som mer kvalitativa
anspråk med kvantitativa hjälpmedel, såsom noder utifrån intervjuerna med
den multivariata korrespondensanalysen. Denna koppling har jag känt som en
styrka och den har möjliggjort ett angreppssätt på diskursiv identitetsutveckling
som känts fruktbar och intressant, där just diskursens relationella struktur och
dess spänningar hamnat i blickfånget. Då diskursens uttryck studerats vid fyra
olika tidpunkter (tre för prefekterna och en för personalen) har också detta
möjliggjort kontrasteringar, som bidragit till en fördjupad förståelse av den
akademiska ledarskapsdiskursen.

Det starkaste resultatet som denna avhandling bidragit med, enligt mitt syn-
sätt, är synliggörandet av den tydliga könssegregationsprocess som diskursen
möjliggör och påför och på vilka (olika/skilda) sätt ledarskap i akademin ut-
trycks från de mansdominerade respektive kvinnodominerade positionerna.
De likheter och skillnader som tar form då diskursens olika prefektuttryckta
ledarskapsidentiteter jämförs med personaluttryckta efterfrågade ledarskaps-
former inom akademin, är också ett resultat som kan vara intressant att disku-
tera vidare.

Reflektioner kring tillvägagångssätt

Det finns många aspekter av kunskapande att reflektera över när ett forsk-
ningsprojekt har pågått så pass lång tid som detta (från 1995, då den första
empirin samlades in, till slutförandet av denna avhandling, 2004). Först och
främst är internlogik en kvalitetsaspekt i forskning som jag förordar och skriver
fram i kapitel IV. Vilka reflektioner har jag då kring koherensen i denna av-
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handling? Ett problem som jag uppmärksammat är att jag i mina vetenskaps-
teoretiska utgångspunkter skriver fram som ett av forskningens mål, att dena-
turalisera förgivettagna aspekter (fördomar) i vardagen, och visa på en annor-
lunda förståelse. För vissa kan denna annorlunda förståelse kanske inte uppfat-
tas finnas i denna avhandling, då många resultat överensstämmer med tidigare
forskning. Den annorlunda förståelsen finns ju här framförallt i utgångspunk-
terna i sig och hur sociala fenomen i allmänhet kan förstås och förklaras utifrån
dessa. Jag erbjuder därmed en annan förståelse och förklaringsgrund till
ledarskapande än den vardagliga. Utifrån detta kan det ses som att jag
dekonstruerat eller denaturaliserat den verklighetsbild angående ledarskap i
akademin som enskilda personer i vardagen har och visat på en förståelse för
området som inte alla känner igen sig i, där diskursiva processer över tid också
blir belysta vad gäller identitetsutveckling för ledare (prefekter) i akademin.

Några av mina egna förgivettaganden har också utmanats av resultaten i denna
avhandling även om jag är försiktig med att göra mer allmänna generalise-
ringar utifrån dessa. Kön är i prefektstudien till exempel mycket mer utslagsgi-
vande för ledarskapande i akademin än vad min förförståelse sa mig. Att an-
ställda vid universitet samt män skulle vara de som gav uttryck för prat som
mer efterfrågar ett externfokuserat, managementinriktat och företagsledar-
liknande ledarskap och inte högskoleanställda och kvinnor, är också ett resultat
som har överraskat mig.

Att följa en internlogisk linje från avhandlingens start till dess slutförande har
också varit svårt då mina teoretiska utgångspunkter och mer vetenskapsfilosofiska
tankar har utvecklats över tid. Jag hade inte samma syn på kunskapande och
gjorde inte samma ontologiska och epistemologiska antaganden 1995 när den
första empiriinsamlingen påbörjades, som under analysfaserna av delstudie I
och II och slutförandet av avhandlingen. Jag har dock försökt hantera detta
dilemma bland annat genom att endast använda de intervjuomgångar (vilket
blev fem av sju) i mitt empiriska underlag som varit relevanta för mitt mer
teoretiskt preciserade syfte med avhandlingen, samt genom att förkasta tidi-
gare gjorda analyser och istället genomföra analyserna så som de beskrivs i denna
avhandling, efter det att jag hade ”landat” lite bättre i de mer teoretiska och
filosofiska tankesnurrorna. Förhoppningsvis framstår slutprodukten, denna
avhandling, som ett någorlunda koherent arbete.

Att försöka uppnå en genomskinlighet och reflexivitet i arbetet, kan man (jag)
alltid bli bättre på. Och fanns det obegränsat med utrymme i en avhandling
skulle alla dess delar kunna beskrivas mer detaljerat och tydligt, vilket i och för
sig skulle kunna bli problematiskt åt andra hållet. Någon ska ju orka läsa hela
textmassan också! Angående reflexiviteten har jag presenterat mer reflekterande
och källkritiska avsnitt under avhandlingens gång, men reflektionerna här kan
sägas utgöra det mer sammanfattande reflexiva avsnittet i avhandlingen. Språ-

    





kets begränsningar för uppnåendet av en ”riktig” och avsedd förståelse är alltid
problematiskt, då språkets uppbyggnad genom termer (symboler) gör olika
förståelser möjliga. Att olika tolkningar och förståelser följer av språket, som är
ett kontingent symbolsystem, är ett problem som aldrig går att förebygga helt.
Jag har därför försökt att vara så tydlig som möjligt med de teoretiska begrep-
pen, för att komma ifrån de olika förståelser som kan finnas av dessa. Till ex-
empel betyder, definieras och används diskurs, diskursanalys och subjekts-
positioner på olika sätt i olika forskningsprojekt och av olika forskare. I de
textavsnitt där tidigare forskning presenteras, framförs dessa termer på det sätt
som de forskare som refereras till använder dem, vilket eventuellt kan te sig
förvirrande. I mina egena studier används dock dessa termer på ett specifikt
sätt med en specifik betydelse som jag försökt att tydliggöra. Trots flera
textbearbetningar finns dock säkert språkliga otydligheter och inkonsekvenser
kvar i avhandlingstexten.

Synen på kunskap, utifrån denna avhandlings studier, som ett särfall av det
möjliga, kan säkert ett antal läsare finna otillfredsställande.564 Värdet av denna
forskning kommer av dessa kanske att bedömas som lägre än vid studier som
uppfyller de kriterier som brukar gälla för möjliggörandet av generaliseringar
till stora delar av eller hela populationer. En till viss del annan bild och andra
subjektspositioner och spänningar hade säkert kommit till uttryck om andra
informanter, fler informanter eller andra frågor hade legat till grund för studi-
erna. Olika former av empiriska avgränsningar är dock alltid nödvändiga att
göra på grund av den praktiska omöjligheten att studera annat än avgränsade
enheter av verkligheten. Och i studier där framförallt intervjuer används som
empirisk bas för att försöka förstå den diskursiva världens logiker, blir ofta
stora undersökningar svåra, jag skulle vilja säga omöjliga, att genomföra i prakti-
ken. Utifrån detta måste empirianknutna objekt (med min utgångspunkt) kon-
strueras som autonoma objekt och begränsas till de informanter som ger ut-
tryck för dem. Jag menar att det genom detta förfaringssätt är möjligt att bilda
kunskap om det mer abstrakta studieobjektet identitetsutveckling inom den aka-
demiska ledarskapsdiskursen. Sedan är det upp till andra att bedöma det mer
generella värdet av denna avhandlings resultat.

Då jag själv varit personalutvecklare och stött på flera av informanterna i del-
studie I i olika utbildnings- och seminariesammanhang, har jag eventuellt också
varit med och påverkat olika symboliska aspekter av ledarskap som dessa
prefekter tillmäter betydelse under studiens gång. Om det är jag eller någon
annan personalutvecklare som gör det kan jag dock inte se som något större

564 Se Bourdieu (1995) angående resultat av empirisk forskning som särfall av det möjliga.
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problem för studiens trovärdighet. Det är ju inget neutralt, objektivt, eller rent
ledarskapsutvecklingsförlopp befriat från kontextuell eller diskursiv påverkan
som jag velat (eller någonsin kan) studera.

Utifrån mina utgångspunkter kan de sätt som jag använder bakgrundsfaktorer
på i mina empiriska studier te sig som ett inkonsekvent drag i avhandlingen.
Jag har ju i min teoretiska ansats tagit avstånd från att några kategorier alls kan
ses som självklara eller naturliga. Det är de kategorier som tillmäts betydelse i
varje enskilt studieobjekt som ska explicitgöras. Men då vissa godtyckliga
uppdelningar och kategorier tas förgivna i vardagen och i detta fallet nämns av
någon (några) i intervjuerna eller har framkommit i prefekternas livslinjer (som
till viss del varit styrda av mig) har de ändå tagits med för att se om de eventu-
ellt verkar ha någon betydelse för diskursens struktur, logik och spänningar. Jag
har alltså inte på förhand delat upp materialet i olika grupper utifrån bakgrunds-
faktorer och sedan jämfört noder dem emellan, utan det relationella utfallet av
empirianalysen har fått visa på om några bakgrundsfaktorer varit starka för
vissa subjektspositioner. Faktorer som varit utspridda har då inte varit intres-
santa för att förstå diskursens spänningar.

Reflektioner kring mer konkreta och metodtekniska frågor inom ramen för
studiernas genomförande kan också företas. Det hade till exempel varit en styrka
om frågor och teman i intervjuerna hade varit färre, än mer öppna och om de
hade varit desamma till både prefekter och personal och desamma över tid.
Det hade möjliggjort än mer intressanta kontrasteringar över tid och diskus-
sioner om identitetsutveckling. Skapandet av noder har också varit svårt. Vissa
noder är mer empirinära än andra och så fort abstraktioner görs, ligger min
förståelse av vad som hör ihop och inte och min syn på likheter och skillnader
i olika pratuttryck till grund. En viss form av godtycke, eller fördomar, finns
alltid med då termer skall föras samman och ges ett gemensamt nodnamn. Att
helt komma bort från denna problematik är svårt. Jag skulle dock låta denna
fas få ta än mer tid och göra den än mer noggrant i framtida forskning.

En ytterligare problematik att reflektera kring är alla gränsdragningar som har
behövt göras i mina studier, och som behöver göras i någon mån i all form av
empirisk forskning. Genom att dra gränserna för vad som räknas som episteme
och subepisteme samt för vad som räknas som starka noder för olika subjekts-
positioner, på andra sätt än som nu varit fallet, hade förändrat diskursens ut-
tryck till viss del. Om gränsen för en epistemenod till exempel hade lagts vid
90 procent istället för vid 50 procent, som nu varit fallet, hade inga gemen-
samma symboliska prataspekter kring ledarskap funnits för någon enda av de
empirianknutna diskurskonstruktionerna. Genom att dra gränserna för vad
som räknas som en subjektsposition skild från andra, genom att dela upp och
skapa fler, alternativt klumpa ihop dem i större positioner, hade också till viss

    





del skapat andra ledarskapsidentitetsuttryck. Jag har dock, när diskursens logik
och spänningar analyserats för varje empirianknuten diskurskonstruktion, också
sammanfört positionerna i större grupperingar. Då har jag låtit positioner till
vänster ställas mot de till höger, samt positioner uppe ställas mot dem där nere,
vilket har bidragit till en förståelse av diskursens logik på en mer övergripande
nivå. Denna analys av spänningar har ofta förtydligat och förstärkt bilder av
ledarskapande spänningar som framkommit genom den relationella analysen
av de mer specifika subjektspositionerna.

Fortsatt forskning

Vilka tankar har jag då om forskning i framtiden? Att arbeta med denna
avhandlings två delstudier har påverkat intresset för fortsatt forskning på flera
sätt. Att fortsätta att bedriva forskning med de utgångspunkter som finns skis-
serade i denna avhandling, där den diskursiva, relationella förståelsen står i
fokus är en aspekt som känns relevant att fortsätta att utveckla. Denna grund
för forskning har känts fruktbar för studierna i denna avhandling och är extra
intressant då så lite annan forskning, i alla fall kring ledarskap i akademin, är
gjord med dessa förtecken.

Att göra fler och mer omfattande studier inom fältet ledarskap(ande) i akademin,
skulle också vara spännande. Då lite forskning finns gjord i Sverige inom detta
fält, vore det intressant att fortsätta att fördjupa detta empiriska fokus. Fördju-
pade studier angående den könssegregationsprocess som verkar prägla akade-
miskt ledarskap skulle också vara mycket intressanta att genomföra. Genom att
genomföra fler delstudier, som möjliggör fler intressanta kontrasteringar, kan
detta öka kunskapandet inom fältet. Genom att också rikta in forskningen mot
andra ledarskapande nivåer, såsom dekaner och rektorer, kan andra aspekter av
och symboler inom den akademiska ledarskapsdiskursen synliggöras.

Att studera ledarskapande i andra sammanhang känns också som ett fruktbart
och relevant forskningsspår inför framtiden. Detta för att öka kunskapen om och
förståelsen för olika miljöers specifika diskursiva logiker och spänningar. Är det
till exempel så att den könssegregationsprocess angående ledarskapsidentiteter
som framkommit i denna avhandling också med mitt metodologiska tillväga-
gångssätt kommer att bli synlig i andra studier inom akademin eller i andra tids-
mässiga och rumsliga kontext? Detta vore alltså intressant att studera även i andra
organisationer eller miljöer. Vilka dessa andra miljöer, kontext eller organisatio-
ner skulle kunna vara har ingen större betydelse. Alla diskurser om ledarskap, alla
ledarskapande sammanhang, skulle jag tycka vore intressanta att studera vidare.

Utifrån min disciplinära hemvist inom pedagogiken, skulle dessutom studier över
tid, där diskursiv identitetsutveckling är möjlig att studera, vara att föredra.
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Introduction to the field of study

What you are holding in your hand is a dissertation on education that focuses
on the leadership making at the departmental level of higher education. One
of my reasons for choosing this topic lies in experiences of working with
leadership development at a university and the wish to understand better to
what symbolic areas significance is attached as regards academic leadership.
Another reason is that only a few large studies have been conducted in this field
in Sweden. A third reason is that after the 1993 reform of higher education in
Sweden, issues about leadership and management were put on the agenda by
both the Government and the National Agency for Higher Education, while
the reform in many ways changed the attitudes towards academic leadership.
The debate for and against a strong leadership style that followed upon this
reform awoke my interest in leadership discourse in higher education.

Higher education in Sweden has gone through many political reforms since
the 1950s. In the end of the 1980s one Government priority was to generate
more resources for higher education and since the beginning of the 1990s the
number of students in higher education has increased by more than 50 per-
cent. The reform of 1993 made universities and university colleges more
autonomous in some respects, but, on the other hand, one part of the reform
was a new goal- and performance-related system for resource allocation.
Universities now have to compete about students and the resources that are
allocated to each student. Much of this reform aimed at decentralising decisions,
responsibilities and authority to each institution. However, concurrent with
these changes towards more freedom and autonomy in higher education, the
Governmental power was increased through examination and evaluation of
each university and university college.

Another aspect of the 1993 reform was that issues about leadership and mana-
gement were raised. More autonomy for the universities was supposed to
promote efficiency and cost reductions. Decentralisation did not stop at the
institutional level but was carried on to the university department level. The







administrative workload and the increasing responsibilities for economy, staff
and working environment made leadership and management issues more
important and new demands on department heads were discussed at the
governmental and institutional levels. Voices advocating a stronger and more
professional leadership in higher education were raised and a debate for and
against this new leadership style in the academy followed.

Previous research in the field of academic leadership often claims that there are
specific, different and special aspects of leadership and management in higher
education. One of the more specific aspects of academic leadership often
discussed, both in Sweden and in other western countries, is collegiality and the
departmental head as a democratic “primus inter pares”. This kind of leader is
incompatible with a strong leadership style. Another specific aspect of academic
leadership is that departmental heads are most often amateurs when it comes to
the leading and managing aspects. Most departmental heads have neither any
leadership training nor any leadership experiences prior to the appointment,
and they are not offered enough support to manage the new situation. Studies
have also shown that many departmental heads regard themselves as research-
ers also during a time of management position. A third focus in the research on
leadership in higher education is about problems related to academic leadership.
A fourth theme of interest in the research on higher education leadership,
especially since the 1990s, has been gender-related issues. The lack of female
leaders in the academy is often highlighted in this kind of research and researchers
recommend that gender issues be put on the agenda of higher education re-
search. As one conclusion these researchers emphasise that more academic leaders
should be women. A fifth, and from my point of view important, research
theme or perspective, however not very common, is highlighted here, because
it is similar to my own research ideas. This is research on academic leadership as
a social construction. These kinds of study avoid dualistic, realistic and moder-
nist epistemologies. A leader is not seen here as something that you are, but
something that is made, created or constructed discursively. Leadership talk
and actions give expression to the discourse on academic leadership.

Leadership making in higher education by discursive leadership identity
development is examined in this dissertation, and how academic leadership is
given significance and can be understood is shown by two performed studies.
One study analyses the discourse on academic leadership through talk of
leadership by heads of departments themselves over time and a second study
analyses the discourse through talk of leadership by staff members. These studies
are then contrasted with each other in order to gain a better understanding of
identity development and the making of leadership in higher education.

    





Theoretical foundations

The frame of reference in this study is based on a relationistic and non-dualistic
theoretical framework, which suggests that discourse theory can help us underst-
and the reality as discursive and the view on leadership in higher education as
socially constructed through talk and other actions in a specific discourse.

I assume that there is no objective and logical reality with absolute objects,
phenomena or meanings. Reality is discursive and can therefore only be
understood by the socially and relationally constituted conceptions that are
developed and recreated through the discursive reality. This means that human
beings create, shape and change in and through discourses. All “natural” objects
should hence be seen as produced in discourses, and everything that exists does
so through the meanings attached to them by the discourse. It is therefore
impossible to produce objective and neutral descriptions of reality. The
descriptions are always coloured by discursive preconceptions and are therefore
contingent, e.g. temporary, changeable and non-natural. Specific categories
are not created because the world looks and is in a certain way already from the
beginning, ontologically. Reality is not neatly divided into different facts, but
facts are the consequence of how socially and relationally we construct the
world. Sex is one of the preconceptions that are made natural and distinct in
two categories, “woman” and “man”. These are no universal entities, but must
be understood as socially and culturally constructed through discourses.
Discourse makes both sex and gender! We should regard sex and gender as
something that people are not born with, but are taught.

Language is crucial for how we make sense of reality. We learn a language that
structures and categorizes reality for us. And as the language is socially
constituted, so are knowledge and truths. As a consequence, knowledge about
reality cannot be discovered or mirrored. Instead the researcher has to construct
a certain discourse as the object of study. Thus, you cannot talk about discour-
ses as already existing and well-defined entities that the researcher just has to
pick up or discover. To study and create an understanding of a certain specific
discourse, an empirically restricted and specific equivalent must be constructed,
as a device for understanding the discursive reality. To this end different discursive
expressions may be studied, as texts, talk and actions. It is then possible to
describe how reality is in that specific discourse construction.

In the discipline of education, the becoming, shaping and development of
human beings are in focus. Often terms like teaching, upbringing, socialisa-
tion and learning are used to describe this. In this study the creation of human
beings is regarded as a discursive identity development process. Identities are
always in process and they are all through social and hence discursive. Identities
through given categories such as woman-man, blue collar-white collar or native-







foreigner are not real, but become natural and obvious in the discursive under-
standing of the social world. Some symbolic aspects of an identity may in a
certain culture and time of reference be dominating, like for instance sex/gender.

As reality is discursive and no reality exists outside discourses, one methodo-
logical strategy is to focus on what is actually said, written (and done) and in
what way, in a specific discourse, to study patterns in statements and
consequences of the discourse’s logics and tensions. A constructed discourse
should be seen here as a demarcation of the discursive reality and as consisting
of general, naturalised and taken for granted but also specific and conflicting
ways of expressing a certain aspect of the discursive world. A discourse structure
may be said to be built up by the discourse episteme, subepisteme and subject
positions, through nodes (see below). A relational analysis of the discourse
structure can then be used to describe the discourse’s logics and tensions and its
identity expressions. To study discursive identity first demands a constructed
and demarcated discourse and a relational analysis of the discourse expressions.

Every specific and empirically-near aspect of (leadership) talk that symbolically
plays a role and has its main weight in a specific discourse episteme, subepisteme
or subject position is here called a node. The discourse episteme is made up of
the for-granted-taken, naturalised, certain and obvious talk (of leadership) that
is common to the whole discourse and is expressed by all subject positions. The
subepisteme consists of the relatively common discourse nodes, expressed by
most of the subject positions. Further the relations between subject positions are
important for understanding the structure of the discourse. The subject positions
reflect the different and conflicting nodes in a specific area (here, academic
leadership). The different aspects to which departmental heads themselves attach
significance, in their talk about academic leadership, are to be seen as giving
expression to separate subject positions. What is seen as the truth, the normal
and natural and as common sense in a particular subject position in discourse
that differs from other subject positions? Here contrasts and conflicts between
subject positions are in focus. In this perspective discourse episteme, subepisteme
and different subject positions are seen as shaping human identity and thereby
an individual’s conception of reality (and in this case – her/his leadership
philosophy).

The logic and tensions of discourse may be described and understood through an
analysis of the relational expressions of the discourse. By focusing on the nodes
to which significance is attached in a certain subject position in relation to all
other positions, the logic of discourse can be discussed on the basis of the
tensions and conflicts that exist in that specific discourse. By contrasting
discourse episteme with discourse subepisteme and subject positions, other
aspects of a specific discourse logic will appear. How the logic and tensions of
discourse change over time and what subject positions and identities the

    





informants give expression to at different times are one way of understanding
identity development processes. The shaping and changing of human beings, i.e.
identity development processes, are thus equivalent to subject position changes
in a specific discourse.

The aim of the dissertation

The object of study is constructed in this dissertation as Identity development in
the discourse on academic leadership. The aim of the empirical studies is to gene-
rate knowledge about the making of leadership, seen as identity development
in the discourse on academic leadership. More specifically, the aim of the study is:

- to describe and contrast one way to understand the logic and tensions of
the discourse on academic leadership, through its episteme and subject
positions, at different times and expressed by the heads of departments
themselves and by staff members. (Studies I & II)
- to study what leadership identities the discourse on academic leadership
reflects at different times. (Study I)
- to describe an understanding of different processes of leadership identity
development. (Study I)

Methodology

As a researcher it is necessary to try to put aside all prejudices and common
sense preconceptions, and instead base the research on scientific-philosophical
preconceptions that are explicit and transparent and that guide the researcher
throughout the whole research project and help to make the results coherent.
It is further important to be reflective and to analyse, make explicit and reflect
on the research work and results.

Study I was performed during the years 1995-1999 at Umeå University in
northern Sweden. All persons that in the summer of 1995 were appointed
heads of departments and that never before had been heads were asked to
join this research project. 15 heads out of 16 possible (nine men and six
women) took part in the longitudinal study and were interviewed seven times
each during that period. The questions dealt with broad and open areas about
being a departmental head at the university and were designed to follow their
ways of expressing leadership thoughts, happiness and problems. All interviews
were recorded and printed out word by word. In study I, five of the seven
interviews were used for the construction of three empirically based study
objects. These are:







1) “The discourse on academic leadership, expressed by novice heads of de-
partments, 1995”. (The Novice discourse).

2) “Critical incidents in the discourse on academic leadership, expressed by
heads of departments at three times during the years 1995-1998”. (The
Problem discourse).

3) The discourse on academic leadership, expressed by experienced heads of
departments, 1999”. (The Experience discourse).

Study II was conducted in the autumn of 2002, in four case departments, two
at Uppsala University and two at the University College of Kalmar. Its aim was
to shed light on the discourse on academic leadership from the point of view of
staff members, rather than from that of heads of departments themselves. Totally,
in these four departments, 33 interviews with different categories of staff
members were performed. Here the empirically based study object is:

4) “The discourse on academic leadership, expressed by staff members, 2002”.
(The Staff members’ discourse).

In the processing of all interview data, each interview round was analysed
separately from the others. For the analysis of discourse on academic leadership
all of the fifteen interviews of each round were read several times and all aspects
of talk that was about academic leaders or academic leadership were categorised
into different themes. The themes were a result of the questions asked and
other important themes that came up during the interviews. Aspects under
each theme that were close to each other (almost the same words were used to
express an aspect) were then constructed as a specific node and were given a
node name. A computer programme called NUDIST* was used to code all
relevant passages in each interview under the right node. For each of the four
different discourse constructions the total number of nodes was about 1) 180,
2) 75, 3) 170 and 4) 215.

After this coding was made for each empirically based discourse construction
(i.e. the Novice, the Problem, the Experience and the Staff members’ discourse),
every informant’s nodes were related to all other informants’ nodes for the
same discourse construction. The purpose was to position them in relation to
each other, depending on what aspects of talk about academic leadership (what
nodes) they were attaching significance to. In this phase I used Multivariate
Correspondence Analysis (MCA). The result of the analysis was plotted as on a
two-dimensional map, every dot corresponding to one single informant. Those
whose overall talk resembled that of others were clustered close to each other
on this “map”, but distant from other informants. Such a cluster of dots (or
informants) was constructed as expressing one subject position. Hence each
subject position expresses a certain but often complex leadership philosophy
through the nodes that are central for that position, and not central for others.

    





The logic and tensions of discourse was then based on an analysis of the relational
expressions that the discourse was taking for the four different discourse
constructions, at different times. This was an internal contrasting mode made
for each discourse construction.

In the next phase of analysis external contrastings were performed between
different empirically based discourse constructions of study I. It was then possible
to make sense of the different discourse constructions as more or less
homogeneous or heterogeneous. Common nodes and changes over time were
also possible to see, by contrasting the different discourse constructions. By
illuminating the differences and tensions and separate leadership identities that
the discourse constructions expressed at different times and by contrasting them
with each other, identity development could be studied. A contrasting of the
discourse on academic leadership amongst study II’s staff members against study
I’s heads of departments was also conducted in this dissertation. The leadership
making is not an isolated phenomenon that only involves the leaders themselves.
Therefore the relations between nodes that staff members attach significance
to is also of interest in understanding the discourse on academic leadership.

Results and discussion

For study I, one of the aspects of the logic of discourse on academic leadership
is that in the course of time, from the point where the heads of departments are
novices to the point after about 3.5 years when they are more experienced, it
goes from being a heterogeneous discourse with only a few common episteme
nodes towards being a more homogeneous, unified and coherent discourse
with a larger common core. At the first time, in 1995, the discourse only consists
of five common episteme nodes, but in 1999, it consists of 14 episteme nodes.
Relatively, the common and central talk of leadership becomes a larger part of
the total number of nodes that represent each subject position. The shared
leadership identity base is thereby made more extensive. The separate and dif-
ferent aspects of leadership are thereby also relatively smaller but still different
leadership identities are expressed.

Six central symbolic areas of talk recur in similar ways at the three points of
time for the analysis of study I: 1) the handling of the economy, 2) staff mana-
gement (HRM), 3) laws, ordinances and rules for the headship, 4) the heavy
workload and time shortage, 5) delegation of tasks and responsibilities and 6)
support through leadership training and education.

The discourse on academic leadership consists of different leadership and pro-
blem identities at the three times of discourse constructions in study I. Every
subject position may be said to hold separate, specific and conflicting leadership







identities in relation to the other positions of the discourse. For the Novice discourse
in 1995, the leadership identities expressed at the five subject positions are565:

• Position I: a non-head of department identity
• Position II: a collegial leadership identity
• Position III: an identity as manager with overall responsibility
• Position IV: a dissociated and ambivalent leadership identity
• Position V: an identity as a manager in order to feather one’s own nest

The four problem identities, expressed as critical incidents in the Problem
discourse in 1995-98 are, much simplified:

• Position I: a neutral organisation and system focused problem identity
• Position II: a gender-related problem identity with problems on individual

or interpersonal levels.
• Position III: a minimized support- and help orientated problem identity
• Position IV: a dissociated and self-related problem identity

The Experience discourse in 1999 reflects roughly the following five leadership
identities:

• Position I: a gender-related and problem-orientated leadership identity
• Position II: a non-problematic and positive manager identity
• Position III: a negative and non-head of department identity
• Position IV: an administrative leadership identity
• Position V: a collegial leadership identity

Some of these leadership identities can be recognized over time. The discourse
indicates a non-head of department identity in both 1995 and 1999. This
non-head of department identity is expressed by a large number of heads at the
beginning, but gets less common over the years. The collegial leadership identity
is also a leadership manifestation that is toned down in the course of time, and
in 1999 it represents a very peripheral position of the discourse. A more neu-
tral, overall and obvious manager identity can be distinguished at all three
points of time. It is not so strong in 1995 in the Novice discourse, but this
position becomes fairly well occupied (mostly by men) at the end of the pe-
riod. A dissociated and ambivalent leadership identity is evident in both 1995
and 1995-98. Last of all, a gender segregation process is prominent, as gender-
related and problem-orientated positions, almost only occupied by women,
are growing stronger over time.

565 Subject position I is always the position occupied by the largest number of informants. Position
II comes next, and so on.

    





Examples of three relatively common identity development processes in
the discourse on academic leadership in study I are:

1) a vague development process where a non-head of department
leadership identity is strong over time.

This process may be seen as an example of the discourse making it possible for
some kinds of departmental heads, mostly men that are full professors, from
areas like Medicine, Natural science or Technology, to be positioned to express
non-head of department identities. The process also shows that specific subject
positions in the discourse makes it possible to continue manifesting this identity
over the years through symbolic talk.

2) a process of development from an uncertain and fuzzy to a
positive and obvious manager identity.

The leadership identities that are in focus here may be seen as examples of the
discourse making it possible for men in particular who are heads of depart-
ments to express a process of development that turns more and more towards a
certain and positive manager identity.

3) a process of development from an uncertain and fuzzy to a
gender-related and problem-orientated leadership identity.

Typical of this identity development process is that the headship, for women,
becomes something problematic, personal and gender-related. The gender of
the departmental head seems to be the most important explanation of the
structuring of this discursive process.







Figure A: Picture of the gender segregation process that the discourse over time reflects,
exemplified by showing the females positions at different subject positions over the years.
(Every line characterizes one or two female head(s) of department(s) and every subject
position shows if it is gender-homogeneous or gender-mixed. M = Male, F = Female.)

Except that the discourse episteme has increased over time and that hence the
discourse appears to be more homogeneous in terms of some academic leadership
aspects, the logic and tensions of discourse emerge mostly as a gender segrega-
tion process. At the beginning, in 1995, the discourse and the different subject
positions were relatively gender-mixed, and other background factors than gen-
der determined the discourse logic. One strong subject position, in 1995,
expressed the headship as something rather negative and fuzzy, which the head
would need a lot of help and support to manage. This position I was gender-
mixed but dominated by heads from areas like Medicine, Natural science or
Technology and included many of the full professors in the study. An analysis
of discourse logic over time showed that this strong position I, in 1995, dissol-
ved as many of the informants expressed other positions in the course of time.
However, most men still occupied positions that were the same or at a short
distance from each other on the MCA map at all the three different times of
discourse constructions. The men could later be constructed as being part of
two and then three more and more male-specific positions in 1995-98 and
1999.

In 1995, the women were spread out on almost all subject positions and positioned
at a long distance from each other. However, in 1995-98 and 1999 they were
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more concentrated to women-specific and homogeneous subject positions.

In what way do the female-dominated positions differ from the male-dominated
ones then? The female-dominated subject positions are more extensive by
expressing and attaching more aspects of academic leadership significance
compared to the men’s. Many aspects are also problematic and critical incidents
are manifested to a larger extent from the female-dominated subject positions.
The critical incidents often refer to personal and interpersonal aspects of the
academic leadership. They also relate talk of leadership to gender (and to what
is male and female) to a large extent, which the male heads do not. The positions
that hold men are instead characterized by a less extensive leadership identity,
with fewer subject position nodes of their own. The male positions overall
indicate nodes that show more neutral, unproblematic, naturalised and positive
talk about the academic leadership. Their positions are more about administra-
tive, system-, organisation- and delegation-related questions. There are thus
positions that partly differ from the overall logic that is presented above.

The gender segregation and gender coding of the discourse can not be
understood through simple cause and effect reasoning, but it looks like the
discourse on academic leadership  makes the contingent categorization of sex
real, where the “natural” and positive leadership is being made into something
male. The discourse is so distinctly gender-coded, and talk about leadership
connected to gender is only expressed on women-dominated subject positions,
and this talk often describes female heads of departments as something that
deviates from the norm. In other words, discourse makes it possible for the
women to relate academic leadership and problems in that leadership to their
own sex, while this is more difficult for men. It is made legitimate for the
women in the discourse to talk about gender and leadership as connected to
each other. The study has shown an overall discursive pattern that is influencing
the leadership identities and this logic coincide strongly with gender.

By performing study II it was possible to contrast the discourse on academic
leadership as it was manifested by study II’s staff members versus study I’s
heads of departments. What symbolic areas of talk, specified in different
nodes, are then the same for the discourse in both studies? Four central aspects
are dealt with in similar ways in both studies. These are 1) the handling of
the economy, 2) staff management (HRM), 3) education- and teaching-related
questions 4) support through leadership training and education. Another
couple of aspects are relatively common and alike. These are 5) explicit per-
sonal qualities for the heads and 6) the need of support from higher levels of
the institution.

In short, from the relational analysis of nodes by different subject positions







in the Staff member’s discourse 2002, five demanded leadership styles could
be distinguished:

• Position I: the collegial leader
• Position II: the externally recruited leader with education and competence

for leadership
• Position III: the education- and student-focused leader that is concerned

about the department as a whole
• Position IV: the directing “business leader”
• Position V: the full-time employed manager with the right personal qualities

When these five demanded leadership styles are contrasted against the leadership
identities for heads of departments in 1995 and 1999, there are not so many
similarities. The collegial leader is thus common. But in study I, this position is
changing from being a relatively strong position for the Novice discourse, to a
peripheral position for the Experience discourse. But in study II, for the Staff
members’ discourse, the collegial leader position is the unequivocally most well
occupied one. In study II, this subject position is expressed mostly by female
staff and staff from the university college. This position expresses talk of a
leader that is available, who recognizes and gives his/her time to everybody,
who leads in an open and participative way, and who initiates discussions with
staff and teamwork. Another similarity in the contrasting of study II to study I
is the positions that express an identity as a manager with overall responsibility
(study I, position III) and the directing “business leader” (study II, position
IV). The nodes that characterize these two positions both focus on the work
with visions and goals, and not with routine and detail questions, but they also
differ in that the staff members use more personal quality-focused and market-
related terms to describe this overall way of leading.

On the whole descriptions of academic leadership made by staff members in
study II, and mostly by men from universities, are more critical of the fuzzy,
unclear, collegial leadership where someone from the staff is chosen as a “matey
leader” for some years. Instead they talk about external recruitment, business-
like leaders, full-time employment and leaders chosen for having the right leader
qualities, leadership competence and leadership training in addition to having
a doctor’s degree. In study I, where the nodes are made out of the talk of heads
of departments themselves, talk of more externally focused actions does not
appear. Here the talk is more about how the internally recruited academic leaders
should be able to lead in a better way, not about criticism of internally recruited
persons leading at all.

By the structure and logic of the discourse in study I, a gender-segregated
discourse was developed more and more over time. The discourse logic for staff
members in study II also shows a partly gender-separated discourse, and a

    





discourse where staff from the university and the university college in some
ways express different positions. On the other hand, there are no content
similarities, through nodes, in the gender-separated relational structure in the
sense that the women in both studies express similar symbolic areas of talk.
Rather the female heads of departments in study I express critical, problematic
aspects of academic leadership and problems close to themselves and of a
interpersonal nature that, among other things, take this form because of the
collegial way of leading. This whilst the female staff members in study II
express a more positively connoted talk and statements that support the collegial
leadership as the good academic leadership. The reverse is valid for the men in
the two studies. In study I, the male heads often populate subject positions
that express a positive and natural overall academic leadership style, while the
male staff in study II are located at positions where a lot of criticism and problems
are described as characterizing the academic (and mainly the collegial) leadership.

My contribution to this research field of academic leadership is the focus on
the making of leadership, whereas this relational and discourse-theoretical re-
search perspective is unusual both in Sweden and in other western countries.
The dissertation’s results have a rather large empirical basis, with many perfor-
med interviews over time, which makes it possible to study discourse changes
and discursive leadership identity processes. Often other studies only describe
the most central and common conceptions, behaviours or opinions about
academic leadership, while my studies also attach significance to variations and
tensions required for the understanding of the processes of leadership making.
This makes a more complex understanding of leadership identity processes
possible. The connection of interview data with the MCA analysis has also
made it possible to illuminate the relational structure of the discourse on
academic leadership, and the internal and external contrastings have contributed
to a deeper understanding of discourse episteme and different leadership
identities by subject positions.

The most interesting result of my studies, as I see it, is the visualisation of the
strong gender segregation process that the discourse on academic leadership
makes possible and the different ways in which academic leadership is expressed
in the male-dominated versus the female-dominated positions. What can be
learnt from this discursive process? The similarities and differences that are
illuminated when the discourse is expressed by heads of departments themselves
and/or by staff members is also a result that may be of interest to discuss further.
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UMEÅ UNIVERSITET      Bilaga 1
Pedagogiska institutionen
Ulrika Haake (Pääjärvi)

Intervjumanual till startintervju med alla nyvalda prefekter

A. Presentation av mig själv och syftet med intervjun

1. Hur kände du inför att bli vald till prefekt för institutionen?

2. Vad har du för förväntningar på det akademiska ledarskapet?

3. Vad innebär det att vara akademisk ledare/prefekt?
- egna ambitioner & målsättningar/idéer

4. Är det något som du får försaka nu när du går in i prefektskapet?

5. Om du blickar framåt, vilka tror du kommer att vara prefektskapets
”glädjeämnen” och trevliga sidor?

6. Vad tror du kommer att bli det ”värsta” med att vara prefekt?
- vilka kritiska händelser kan du se framför dig?

7. Vilket stöd, i form av utbildning eller annat stöd, ser du framför dig att du
kommer att behöva?

(8. Vad är viktigt att ta med i den grundläggande ledningsutbildningen för
prefekter, studierektorer och sekreterare?)

(B. Presentation och beskrivning av projektet om ”akademiskt ledarskap”. Syfte,
omfång, typ av datainsamling osv, samt om ”särbehandlingen”.)

(9. Skulle du kunna tänka dig att vara en av dem som ingår i denna studie?)

(10. Tycker du att regelbundna seminarier och bildandet av en lucnhklubb skulle
kännas som något positivt att få delta i, eller finns det andra former för
”särskilt stöd”?)

(11. Etiska frågor kring projektet - anonymitet, hur skall projektet spridas/
förankras på institutionen osv?)
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Intervjumanual: Intervju nr 2, 4, 5 ”Det specifika i det aka-

demiska ledarskapet, samt kritiska händelser”

(A. Tanken är att börja bygga upp en bild av den akademiska ledaren: ”prefekten”.
Denna bild byggs vidare på under de tre åren.)

(1. Den akademinska ledaren/akademin…)
a.- Vad är det specifika med ledarskap i den akademiska organisationen/

omgivningen, som du ser det/känner nu?
b - Vad krävs av en akademisk ledare (egenskaper/handlingar)? dvs hur

borde ledarskapet bedrivas och se ut tycker du?
c - Vilka är dina egna styrkor och svagheter i denna beskrivning?
d - Vilka hinder och möjligheter finns det inom universitetet (alla nivåer)

att bedriva ledarskapet på det sätt som du anser vore det optimala?

(B. Tanken är att få en bild av hur prefekten upplever sin omgivning/sitt samman-
hang, kontext (sitt verksamhetssystem))

(2. Hur upplever du/hur vill du beskriva...)
a - de hjälpmedel och stöd (både materiellt och immateriellt- ex: expertis,

utbildning osv) som finns för dig i prefektrollen?
b - vad jobbar/strävar institutionen/du mot på lång sikt (mål)? (samma?)
c - de regler (både formella och informella) du har att ta hänsyn till?
d - vad som ingår i den närmsta omgivningen (i ditt arbete), vilka/vad är

det? (relationen till fakulteten)
e  - institutionens organisation och arbetsdelning?

C. Tanken är att resonera kring vad som upplevts som problematiskt/kritiska hän-
delser sedan tillträdandet som prefekt den 1/7-95

3 a Vilka problem och kritiska händelser har du stött på sedan tillträdandet
som prefekt?

b Hur har du tacklat/löst dessa problem och kritiska punkter?
c Hur skulle du ha velat tackla/lösa dessa kritiska händelser?
d Vilket behov av stöd skulle du behöva för att hantera problem och kri

tiska händelser på ett bättre sätt framgent? (om det behövs)
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Ulrika Haake (Pääjärvi)

Bokslutsintervju nr 7

1. Varför har du valt att fortsätta som prefekt ytterligare en mandatperiod/
alt. varför har du valt att kliva av?

(2. Hur ser din framtidsbild angående prefektrollen ut?
- Kommer den att förändras - i så fall på vilket sätt?)

3. Vad har varit det roligaste/det mest givande med att vara prefekt?

4. Vad har varit det svåraste/mest problematiska med att vara prefekt?

5. Vad har du lärt dig av att vara prefekt?

6. Hur har du utvecklats under denna prefektperiod?
(- Är något oväntat eller överraskande för dig?)

7. Vad tycker du att du har åstadkommit som prefekt under dina 3-3 1/2 år?
Är det något särskilt du vill lyfta fram?

(8. Har du förändrat din syn på medarbetarna vid institutionen under din
mandatperiod, i så fall hur?
- Hur ser du t ex på utvecklings- och förändringspotentialen hos dina med-
arbetare (förändrats över tiden).)

(9. Hur mycket tid har du ägnat åt prefektskapet? Förändrats över åren?)

10. Om du med den erfarenhet du har idag fick utforma ett förslag till
relevant stöd till nya prefekter, hur skulle det se ut?
-Universitetslednings- (förvaltnings-)nivå
-Fakultetsnivå
-Institutionsnivå

11. Har du några tips och råd att ge till andra som precis skall gå in i ett
prefektskap?
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Intervjumanual Personalstudien:

Ledarskap i akademin

1) (Berätta lite om vem du är och vad du jobbar med på institutionen…)

2) Vad karaktäriserar ett gott ledarskap inom akademin (universitet och hög-
skolor) anser du?

3) Är det något som är specifikt med ledarskap inom akademin? I så fall vad?

4) Vad karaktäriserar ett gott ledarskap/prefektskap på institutionsnivån? Hur
bör en god prefekt vara?

5) Vilka uppgifter/aspekter bör den gode prefekten i första hand ägna sin tid åt?

6) Vilka hinder/svårigheter finns det inom akademin för ett uppnående av
det riktigt goda ledarskapet på institutionsnivån?

7) (Är ledarskapet vid din institution karaktäristiskt för ledarskap inom
akademin i stort anser/tror du? Motivera!)

8) Vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd anser du vara viktigt för personer
som axlar ett prefektskap på institutionsnivån? (Får prefekterna dessa
utvecklingsinsatser/detta stöd vid ert lärosäte, anser/tror du?  Motivera!)

9) Vilka är det som blir prefekter? Vilka borde bli prefekter?

10) Övriga synpunkter angående ledarskap inom akademin…
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