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ABSTRACT 
 

Studiens syfte har varit att undersöka hur prefekter vid Umeå universitet upplever det HR-stöd som de 
har idag samt vilka behov som prefekterna har av ett HR-stöd. Vidare har syftet varit att förstå hur ett 
professionellt HR-stöd kan utformas och organiseras utifrån prefekternas perspektiv. För att få svar på 
frågeställningarna har en kvalitativ intervjustudie med åtta prefekter genomförts, samtliga intervjuer 
har transkriberats. Studiens resultat visar att det finns stor variation i hur HR-stödet till prefekterna ser 
ut idag och att vissa institutioner har utvecklat HR-funktionen mer än andra. Det finns tre prefekter 
som har ett administrativt HR-stöd och fem prefekter som har ett professionellt HR-stöd. Resultatet 
visar också att HR-stödet bör finnas nära verksamheten och den kompetens som främst efterfrågas är 
högskoleutbildning inom HR-området. Samtliga prefekter är av åsikten att deras ledarroll påverkas 
positivt att ett professionellt stöd i HR-frågor. En viktig slutsats är att HR-stödet bör anpassas utifrån 
respektive institution och dess behov. Ytterligare en viktig slutsats är att ekonomiska faktorer påverkar 
möjligheten att utveckla HR-stödet på institutionsnivå. 

Nyckelord: prefektskap, HR-organisering, akademiskt ledarskap. 
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INLEDNING 
Hur skulle HR-stödet till ledare inom akademin kunna se ut? Det är en av frågorna följande 

studie kommer att undersöka. Att utveckla HR-funktionen till akademiska ledare är en viktig 

framtidsfråga för Umeå universitet (Umu) för att skapa en effektiv och väl fungerande 

organisation. Forskningsfältet akademiskt ledarskap har tidigare huvudsakligen fokuserat på 

prefekters (chefer på institutionsnivå) roll och arbetssituation. Det finns därför ett behov av att 

studera hur HR-stödet till akademiska ledare kan organiseras.  

Under de senaste åren har det skett en utveckling av organiseringen av Human Resources 

(HR). Arbetet har utvecklats från administrativa arbetsuppgifter till ett ökat fokus på 

strategiskt HR-arbete. Utvecklingen innebär att målen inom HR skall stämma överens med 

organisationens övergripande mål (Ulrich & Brockbank, 2007). Det blir allt vanligare med 

titlar som personalstrateg, HR-specialist och HR-utvecklare vilket tyder på en utveckling av 

rollen som personalvetare. Vissa organisationer har omorganiserat sina HR-avdelningar och 

arbetar mer strategiskt medan andra organisationer fortfarande har mycket fokus på 

administrativa arbetsuppgifter. I samma takt som utvecklingen av HR-funktionen sker 

förändras även kraven på kompetens och hur strukturen på HR-arbetet ser ut.  

 

Flera tidigare studier (Haake, 2004; Sandstedt, 2002; Eriksson, 1997) visar att HR-frågor är 

ett område som upplevs som svåra att hantera av prefekter. Studierna visar även att prefekter 

önskar stöd och utbildning inom HR-området för att utföra sitt prefektuppdrag. På Umu pågår 

just nu en kartläggning av det administrativa stödet där HR-arbetet är en del av det som 

undersöks (Selander, 2012). Det har tidigare genomförts en enkät som visar på att det finns 

brister i det administrativa stödet till prefekter i HR-frågor. Det finns också ett uttalat mål i 

universitetets verksamhetsplan för 2012, där ledarrollen på institutionsnivå skall utvecklas, 

vilket innebär att tiden för det akademiska ledarskapet skall öka och det administrativa stödet 

skall förbättras. Vår studie avser att undersöka prefekternas upplevelser av det HR-stöd som 

finns idag vid Umu och vad de anser att de behöver för HR-stöd för att klara av 

prefektuppdraget. Förhoppningen är att vår studie kommer att utgöra ett komplement till 

tidigare studier. Den kan även vara värdefull för andra organisationer inom universitet och 

högskola med ett akademiskt ledarskap. 
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Bakgrund 

Umu är norrlands största universitet med cirka 4000 anställda och omkring 36000 studenter 

(Umeå Universitet – i siffror, 2010). Högsta organet inom Umu är universitetsstyrelsen och 

den leds av rektor som utsetts av regeringen. I universitetsstyrelsen ingår även en prorektor, 

två vicerektorer, en seniorrådgivare, en universitetsdirektör samt en förvaltningschef. Umu är 

organisatoriskt uppdelad på tre olika arbetsgivarnivåer: central-, fakultets- och 

institutionsnivå. Under den centrala nivån finns det fyra fakulteter som är indelad efter olika 

vetenskapliga områden: 

- Samhällsvetenskapliga fakulteten (samfak) 

- Teknik- och naturvetenskapliga fakulteten (teknat) 

- Humanistiska fakulteten (humfak) 

- Medicinska fakulteten (medfak) 

Deras respektive verksamhet leds av en dekanus som ansvarar för forskningen samt 

forsknings- och grundutbildningen inom fakulteten. Under varje fakultet finns ett antal 

institutioner som specificerat sig ytterligare inom deras respektive vetenskapliga område, där 

det dagliga arbetet leds av en prefekt. Som en stödjande funktion till fakulteterna och deras 

institutioner finns också förvaltningen. Deras uppdrag är att initiera, utveckla, förvalta och 

administrera samt ge service åt enheterna. 

 

Prefektskapet 

På Umu finns det en prefekt på varje institution och en biträdande samt ställföreträdande 

prefekt (Lustig, 2010). Det är dekanus som fattar beslut när en prefekt skall utses och utifrån 

Umu:s prefektkontrakt framkommer det att kompetenskraven som ställs är hög akademisk 

kompetens vilket betyder att personen måste vara disputerad, ytterligare ett krav är tidigare 

ledarskapserfarenhet. Mandatperioden för ett prefektuppdrag är normalt på tre år men kan 

förlängas ytterligare om båda prefekt och arbetsgivare är överens. Inför mandatperioden 

upprättas ett prefektkontrakt mellan dekanus och prefekt där ansvarsområden, befogenheter 

och åtaganden framgår. I prefektens uppdrag ingår det övergripande ansvaret för utbildning, 

forskning och samverkan med övriga aktörer. Prefekten har också ett helhetsansvar för det 

dagliga arbetet på institutionen som bland annat inkluderar ekonomi-, personal- och 

utvecklingsfrågor. Prefektuppdraget skall motsvara minst 50 procent av en heltid vilket 

innebär mindre tid till deras tidigare arbetsuppgifter. Baserat på hur många anställda prefekten 
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ansvarar för utgår ett arvode mellan 5000-12000 kronor per månad. Sedan år 2000 är det 

obligatoriskt för alla nyblivna prefekter att gå ett chefs- och ledarprogram som skall 

introducera dem till uppdraget som prefekt (Selander, 2012). 

 

HR-arbetet på Umu 

Organiseringen av HR-arbetet på Umu ser i stort sätt likadant ut både på central- och 

fakultetsnivå. På central nivå finns personalenheten som är en del av förvaltningen. Deras 

ansvar är att samordna arbetsgivarfunktionerna och arbeta med övergripande personal- och 

organisationsfrågor samt ansvara för löne- och personaladministration (Umeå Universitet, 

2012). Under personalenheten finns personalsekreterare på fakultetsnivå vars huvuduppgift är 

att handlägga fakultetens personalfrågor. Personalsekreterarna arbetar även med att hjälpa 

prefekterna i deras HR-arbete på institutionerna. På institutionsnivå finns det däremot ingen 

gemensam organisering av HR-arbetet (Selander, 2012). Det flesta arbetsuppgifter är av 

operativ karaktär och på de flesta institutioner finns det ett HR-stöd som bistår prefekten i det 

dagliga arbetet. Stödets arbetsuppgifter, kompetens och befogenheter ser olika ut beroende på 

vilken institution det är och även titlarna på befattningen varierar. 

 

Universitetsledningen

Samfak 

Personalsekreterare 

Teknat 

Personalsekreterare 

Medfak 

Personalsekreterare 

Humfak 

Personalsekreterare 

Institutioner 

Anpassat HR-stöd 

Institutioner 

Anpassat HR-stöd 

Institutioner 

Anpassat HR-stöd 

Institutioner 

Anpassat HR-stöd 

Förvaltningen 

Personalenheten 

Figur 1. Organisationsschema 

 

För att kartlägga hur det nuvarande HR-stödet på institutionsnivå till prefekter ser ut har 

personalenheten tillsammans med fakulteternas personalsekreterare genomfört en analys 

(Selander, 2012). Analysen visar att endast 17 procent av dem som arbetar med HR-frågor på 
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institutionsnivå har en bred HR-kompetens. En fakultet som särskiljer sig och som har 

utvecklat det administrativa stödet är samfak. Alla prefekter på samfaks institutioner har 

numera tillgång till ett professionellt stöd i personalfrågor vilket innebär att den som anställs 

på denna befattning måste uppfylla kraven på personalvetarkompetens eller motsvarande. En 

del förändringar i bemanningsstrukturen har även skett på övriga fakulteter men det finns 

fortfarande behov av utveckling. De största utvecklingsområden som tas upp är behovet av 

tydligare kompetenskrav samt att klargöra hur roll- och ansvarsfördelningen i HR-frågor ser 

ut. På grund av hur situationen ser ut idag uppstår problem med att uppfylla Umu:s 

arbetsgivaransvar och uppsatta mål samt att det kan bidra till svårigheter att fullt ut följa 

anvisade lagar och förordningar.  

Begreppsbeskrivning 

Begreppen administrativt HR-stöd respektive professionellt HR-stöd särskiljs i denna rapport 

utifrån de arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter som HR-funktionen har. En del 

av dem som arbetar som HR-stöd har även andra arbetsuppgifter men när begreppen 

administrativt HR-stöd och professionellt HR-stöd används i denna rapport avses endast de 

arbetsuppgifter som berör HR. Med begreppet administrativt stöd avses mer administrativa 

arbetsuppgifter, färre ansvarsområden inom HR samt mindre befogenheter. Med ett 

professionellt stöd avses mer avancerade arbetsuppgifter som exempelvis att hålla i svåra 

samtal, fler ansvarsområden och ökade befogenheter.  

 

Översyn av HR-arbetet 

Under ett antal år har diskussioner förts angående hur personalarbetet på Umu skall utvecklas 

och hur HR-stödet till prefekter kan utformas (Selander, 2012). På uppdrag av rektor 

genomför därför personalenheten nu en översyn av HR-stödet till prefekterna i 

personalärenden som kallas för “HR i förvandling”. I Umu:s verksamhetsplan för 2012 är ett 

av målen att utveckla prefektens ledarroll på institutionsnivå vilket bland annat syftar till att 

öka prefektens tid för det akademiska ledarskapet samt att förbättra det administrativa stödet. 

Tanken är att administrationen på Umu skall effektiviseras och att det skall skapas ett 

samordnat arbetssätt som efterlevs i hela organisationen. Ett led i den översynen är en 

enkätstudie i form av en kundundersökning som alla prefekter/chefer och administratörer på 

Umu har haft möjlighet att delta i (Nordlinder, Näslund & Eriksson, 2012). En del av studien 

är en kartläggning av hur det operativa HR-arbetet fungerar, vad som är bra och vilka 
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förbättringsområden som finns. De områden av HR-arbetet som undersökningen fokuserar på 

är: rekrytering, lönesättning, rehabilitering, omställning och samverkansfrågor. Resultatet 

visar på att det finns brister i HR-stödet till prefekter. De arbetsområden där prefekterna 

upplevde sig vara i störst behov av mer stöd var inom rehabilitering, rekrytering och 

lönesättning.  

 

SYFTE 

Utifrån prefekternas upplevelser av HR-stödet på Umu, är syftet med studien att undersöka 

deras syn på hur stödet ser ut samt hur det kan utvecklas. Vidare är syftet att förstå hur 

prefekterna tycker att HR-stödet bör utformas och organiseras för att klara deras 

prefektuppdrag med personalansvar.  

 

Frågeställningar 

Hur ser HR-stödet till prefekter ut idag? 

Vilka behov har prefekter av ett HR-stöd? 

Hur anser prefekter att HR-stödet bör vara organiserat? 

Hur påverkas det akademiska ledarskapet med ett kvalificerat HR-stöd? 
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FORSKNINGSGENOMGÅNG  

Inför forskningsgenomgången har sökningar gjorts i databaser på sökord som department 

chairs, organization of HR och strategic HR. Utifrån de sökningar som gjorts har det 

framkommit att HR-stöd till akademiska ledare är ett outforskat område. Därför kommer 

forskningsgenomgången att fokusera på akademiskt ledarskap och dess utmaningar inom 

rollen för prefektskapet för att skapa en förståelse för komplexiteten inom akademin som 

organisation. Vidare kommer genomgången att ge läsaren en överblick av tidigare relevanta 

forskningsresultat inom forskningsfältet ledarskap inom akademin. Därefter följer en teoretisk 

genomgång av hur HR kan utformas inom en organisation. Slutligen presenteras forskning 

som kritiskt granskat och undersökt hur organisationer som genomfört förändringar enligt 

teorin har fungerat i praktiken. 

 

Akademiskt ledarskap  

För att förstå akademiskt ledarskap kan en beskrivning av den akademiska kulturen vara 

värdefull. I SOU (2000:101) presenteras akademin som en organisationskultur som präglas av 

akademisk frihet, forskningsfrihet, kollegialitet, professionalism och självstyre samt 

institutionellt oberoende. Inom akademin utses en ledare (prefekt) som skall leda det dagliga 

arbetet på institutionen, där självständigt arbete och delaktighet i beslutsfattande är viktiga 

processer. För att vara en akademisk ledare krävs det en förankring i den akademiska kulturen 

samt akademisk kompetens för att erhålla legitimitet och trovärdighet (Bjuremark, 2002). 

Akademiskt ledarskap på institutionsnivå kännetecknas av att ledarrollen cirkulerar mellan 

olika personer. Prefekten pendlar mellan olika roller, ledare kontra forskare, från att vara 

prefekt under några år för att sedan återgå till att återigen vara en kollega (Eriksson, 1997). 

 

Utifrån tidigare forskning på akademiskt ledarskap (Pääjärvi & Nilsson, 1998; Haake 2004; 

Sandstedt, 2002) framkommer det att prefektuppdraget innebär en splittrad roll med tanke på 

att prefekter leder sina tidigare kollegor, kan det vara svårt att få legitimitet och auktoritet i 

deras ledarskap. En prefekt förväntas kunna hantera en mängd av arbetsuppgifter som i sin tur 

kräver en viss erfarenhet och kompetens. En studie av Aziz, Mullins, Balzer, Grauer, 

Burnfield, Lodato & Cohen-Powless (2005) visar att den kompetens som de flesta prefekter 

anser vara mest problematisk att erhålla är kunskapen om hur de skall hantera och leda 

personalen. Studien undersöker även vilka kompetenser prefekterna helst vill utveckla, i 
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kombination med hur viktig den specifika kompetensen är för att de skall kunna utföra ett bra 

arbete. Prefekterna upplever att deras största utbildningsbehov är inom personalfrågor, budget 

och finansiering samt juridiska frågor. Det framkommer även ett generellt behov av att 

utveckla deras professionella yrkesroll. 

 

Akademin som organisation är komplex och ställer många olika krav på en prefekt. Bedrow 

(2010) har i en undersökning visat att det resulterar i olika förväntningar på prefekten och 

skapar ofta olika roller som denne måste uppfylla för att tillgodose alla aktörers behov. Det är 

viktigt att identifiera vilka krav och förväntningar som finns på prefekten samt kartlägga vilka 

kompetenser som krävs för att kunna effektivisera och underlätta arbetet. Bedrow identifierar 

sex olika kategorier, med uppgifter som ingår i en prefekts arbete, varav majoriteten av dessa 

kännetecknas av personalrelaterade arbetsuppgifter. En annan studie genomförd av Eriksson 

(1997) visar också att prefektens roll ofta är splittrad eftersom det finns både otydliga och 

motstridiga krav som ställs ovanifrån och underifrån i organisationen. I undersökningen 

framkommer även att rollövergången till och från prefektrollen är komplicerad samt att 

många prefekter upplever personaladministrationen som speciellt betungande. Eriksson 

(1997) diskuterar åtgärder för att förbättra prefektens situation bland annat genom att se över 

det administrativa stödet, underlätta rollövergångar samt att renodla kraven på prefekten. Hon 

diskuterar vidare hur intresset för att vara prefekt kan öka genom att införa en ”administrativ 

chef” som kan ta mer ansvar på institutionen och underlätta prefektens arbete. 

 

Mycket av tidigare forskning på området har fokuserat på de problem och svårigheter som 

uppstår vid akademiskt ledarskap. I Haakes (2004) intervjustudie med prefekter vid Umu 

uttrycks ett behov av olika stödåtgärder för att klara av kritiska händelser i prefektskapet. 

Bland annat framkommer det att det behövs tydligare regler och riktlinjer, stöd genom mer 

prefektutbildningar samt hjälp av personal från förvaltningen och fakultetskanslierna vid 

problematiska personalärenden. Den utveckling som skett inom akademin sedan 

decentraliseringen på 1990-talet har resulterat i ökade krav och förväntningar på prefekternas 

arbete (Bjuremark, 1997). Med tanke på att prefekterna innehar sin position på grund av sin 

akademiska kompetens och vanligtvis saknar ledarskapserfarenhet ökar deras behov av stöd. 

På grund av prefektuppdragets komplexitet kan det vara svårt att få personer som frivilligt 

åtar sig uppdraget. I Hancocks (2007) undersökning visar resultatet att två av de avgörande 

faktorerna till att vilja bli prefekt är pliktkänsla samt möjligheten att kunna påverka och 
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förändra. Det framkommer även negativa effekter som kan uppstå av prefektskapet, som 

högre stress och mer övertid vilket ofta innebär att det blir mindre tid över till fritid och 

privatliv. De som redan är prefekt upplever att fördelarna är att de kan påverka visionen och 

kvalitén på institutionen medan de upplever konflikthanteringen som den största nackdelen. 

Hancock diskuterar vidare att den administrativa stödfunktionen bör uppgraderas till en mer 

professionell position och därigenom ta mer ansvar på institutionen. 

 

I en rapport från Högskoleverket (2008:22) diskuteras vikten av att det finns administrativa 

system och en väl fungerande organisering av det interna HR-arbetet för att kunna hantera 

arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Vidare förespråkar man att det bör föras en strategisk 

diskussion kring hur man kan relatera prefekters uppdrag och tillgängliga resurser till 

varandra. Genom att planera och arbeta mer strategiskt inom institutionerna kan det operativa 

arbetet effektiviseras. 

 

Hur HR kan organiseras  

Författaren och HR-forskaren Dave Ulrich har vid flera tillfällen publicerat artiklar och 

böcker kring hur HR kan organisera sitt arbete, (Ulrich, 1995; Ulrich, 1997; Ulrich & 

Brockbank, 2007; Ulrich, Allen & Brockbank, 2009). Han har i flera omgångar tillsammans 

med olika medförfattare utvecklat sin modell för hur HR kan organiseras. Den första 

modellen Ulrich (1995) beskriver för hur HR kan byggas upp är genom att omorganisera HR 

till tre delar som innefattar: servicecenter, expertcenter och affärspartner. Detta sätt att 

organisera HR har av andra forskare och konsulter (Boglind, Hällsten och Thilander, 2011) 

även kallats för den trebenta stolen. 

Linjeorganisation 

Servicecenter Expertcenter 

HR-affärspartner 

 

 
Figur 2. Den trebenta stolen 
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I servicecentren finns personal som är experter på administrativa frågor inom HR, de hanterar 

till exempel anställningsärenden, belöningsfrågor och utbildning. På expertcenter finns 

personal som är experter på att implementera strategier, jobba med organisationskultur och 

jobba mot att nå organisationens affärsmål. Ulrich (1995) menar att man också behöver HR-

personal som arbetar som affärspartners för att komplettera de övriga två rollerna. Som 

affärspartner är man ansluten till linjeorganisationen och arbetar med att anpassa HR-

processer till organisationens mål. Genom att integrera olika HR-initiativ och översätta dem 

till affärsmål kan man arbeta med att utveckla organisationen och därmed vinna 

konkurrensfördelar. 

 

Ulrich (1997) utvecklar sitt tidigare argument ytterligare i sin bok ”Human resource 

champions” och menar att HR måste skapa ett värde för investerare, medarbetare och kunder. 

Verksamhetschefer och HR måste arbeta tillsammans för att bli framgångsrika på en 

konkurrensutsatt marknad. HR skall enligt Ulrich vara en funktion som måste bemästra ett 

antal olika roller inom en organisation. HR måste vara både strategisk och operativ, tänka 

både långsiktigt och kortsiktigt samt kunna hantera processer som system och HR-verktyg 

samtidigt som man måste kunna hantera människor. Utifrån dessa tankar gör Ulrich en 

indelning av personalarbetet i fyra olika roller.  

 

Förändrings-
agent 

Medarbetar- 
specialist  

Administrativ 
expert 

Strategisk 
partner  

Strategiskt fokus 

Operativt fokus  

System och 
processer 

Människor  

Figur 3. Ulrichs fyrfältsmodell (1997).  
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Den första rollen benämns som management of strategic human resource vilket innebär att 

HR är en strategisk partner. Den strategiska rollen innebär att HR skall fokusera på att 

sammanföra affärsidén med HRs strategier och arbetssätt. Den andra rollen som Ulrich 

identifierar är management of firm infrastructure vilket innebär att HR är en administrativ 

expert. Han menar att det ofta har varit HRs traditionella roll. Det krävs att HR utformar och 

levererar effektiva lösningar för att hantera bland annat belöning, bemanning, utbildning och 

bedömning. HRs jobb är att säkra dessa organisatoriska processer så att de är optimalt 

anpassade till verksamheten och fungerar på ett tillfredställande sätt. Den tredje rollen kallar 

Ulrich för management of employee contribution vilket innebär att man har rollen som 

medarbetarspecialist. Här är HR involverad i det dagliga arbetet med det som rör personal så 

som behov, problem och andra personalrelaterade angelägenheter. Den fjärde och sista rollen 

kallas för management of transformation and change och innebär att HR agerar som en 

förändringsagent. Här arbetar HR med att underlätta och möjliggöra förändringsarbete genom 

att stödja och hjälpa medarbetare släppa det gamla och anpassa sig till det nya. 

 

Boxall och Purcell (2011) för även de ett resonemang kring hur man kan organisera HR-

arbetet och menar att det finns två huvudsakliga sätt att se på organiseringen av HR. Antingen 

sluter man sig till dem som förordar best fit vilket enligt författarna innebär att HR-

strategierna måste anpassas till övriga strategier i organisationen och till dess specifika klimat 

och kultur. Eller så utgår man från best practice vilket innebär att man ansluter sitt HR-arbete 

och anpassar det till vad som anses vara det universellt bästa sättet att organisera HR. 

Författarna menar att det är svårt att välja antingen det ena eller andra synsättet men påpekar 

att det inte kan finnas en universell metod som passar alla. Boxall och Purcell (2011) menar 

istället att det finns viktiga grundteorier att ta hänsyn till, men de påpekar också vikten av att 

anpassa dessa teorier till vad som är lämpligt för den egna organisationen. 

 

Från teori till praktik  

Boglind, Hällsten och Thilander (2011) har undersökt hur sju svenska organisationer har 

försökt anpassa sina HR-avdelningar till Ulrichs modell den trebenta stolen. Organisationerna 

i deras studie är både privata och offentliga aktörer i varierande storlek. Resultatet från 

studien visar hur alla de undersökta organisationerna har anpassat Ulrichs modell den trebenta 

stolen så att den passar den egna organisationen. Boglind et al. (2011) redovisar vidare att 

långt ifrån alla HR-medarbetare var positiva till omorganiseringen. Flera uttryckte en oro över 
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att tappa sin generalistroll på lokala enheter och istället börja arbeta med mer specifika HR-

frågor i servicecenter på en central nivå. Denna oro ledde till att vissa av organisationerna 

modifierade rollerna i både servicecentren och expertcentren, även rollen som affärspartner 

hade modifierats i vissa fall. 

 

Enligt en studie av Cooke (2006) råder det just nu en trend inom HR som innebär att 

organisationer inför vad hon kallar servicecenter som ursprungligen är Ulrichs fyrfältsmodell 

från 1997. I sin artikel menar hon att det finns lite eller otillräcklig forskning på hur teorier 

om servicecenter inom HR har omsatts från teori till praktik. Hon menar att trots att det just 

nu är vanligt att många inför servicecenter inom HR så finns väldigt få akademiska studier 

som visar på de utmaningar som kan finnas med att införa ett framgångsrikt HR servicecenter. 

Hon refererar till ett flertal multinationella organisationer som alla har infört eller är i 

startgroparna för att införa servicecenter som till exempel Shell, Compaq, Motorola och 

Deutsche Bank. Boglind et al. (2011) har genom sin undersökning av svenska organisationer 

tillsammans med Cookes (2006) undersökning av en stor multinationell organisation bidragit 

till det akademiska fältet som Cooke påstår att det saknas forskning kring. 

 

Cooke (2006) kommer i sin artikel fram till att det finns ett antal faktorer som påverkas när en 

organisation inför ett HR servicecenter. I studien framkommer ett antal vanliga problem som 

kan uppstå vid en organisationsförändring. Till exempel uppstod problem med 

företagskulturen som inte förändrades i samma takt som HR-organisationen. Det saknades 

också styrning kring hur information och utbildning skulle ske samt saknades klargörande av 

ansvarsfördelning inom organisationen. Vidare rapporterar Cooke (2006) om hur införandet 

av servicecenter upplevs negativt då personalen saknar den dagliga kontakten med HR-

personalen. Förtroendet som byggs upp med en HR-person som finns tillgänglig på 

arbetsplatsen saknas med dem som finns på det centrala servicecentret vilket i vissa fall har 

lett till att personal inte tar upp känsliga ärenden med HR längre på samma sätt som de hade 

gjort om de haft en personlig relation till sin HR- kontakt. Undersökningen visar också att det 

uppstod problem att införa Ulrichs fyrfältsmodell. Att införa modellen i praktiken och dela in 

HR-arbetet i fyra nätta roller som skall arbeta med olika områden för att skapa 

kostnadseffektivitet är svårt enligt författaren. HR behöver vara sammanlänkade i vissa delar 

för att skapa en enhetlig och effektiv HR-organisation. 
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METOD 

Nedan följer en genomgång av urval, tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av 

data, trovärdighet samt de etiska överväganden som gjorts. Utifrån relevant metodlitteratur 

presenteras och motiveras de val som gjorts. 

 

Baserat på studiens syfte har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Undersökningens fokus 

har legat på att undersöka hur prefekterna upplever att HR-stödet fungerar idag och vilka 

områden som skulle kunna förbättras i framtiden samt hur stödet skulle kunna organiseras. 

Utifrån dessa ovanstående fokusområden arbetade vi fram en intervjuguide (bilaga 1) som vi 

har utgått ifrån vid varje intervju. Intervjuerna har varit semistrukturerade som enligt Kvale 

och Brinkmann (2010) är ett lämpligt tillvägagångssätt när man vill få en djupare insikt och 

tolkning av fenomenet man avser att studera.  

 

Urval 
Baserat på studiens syfte har urvalet gjorts på prefekter inom Umu för att kunna undersöka 

deras syn på HR-stödet. Undersökningen fokuserar på de prefekter som har haft uppdraget 

under minst två år för att säkerställa att de har tillräckligt med arbetslivserfarenhet inom 

området. Eftersom det är stora skillnader i hur många anställda varje institution har var ett 

annat kriterium för urval att prefekterna har personalansvar för minst 60 personer. Detta för 

att det skulle vara tillräckligt stora institutioner där prefekten har fått erfarenhet av många 

olika typer av personalrelaterade arbetsuppgifter. Valen av urvalskriterierna skedde i samråd 

med uppdragsgivaren. För att få ett resultat som visar på variationerna i prefekternas 

upplevelser genomfördes ett maximalt variationsurval (Patton, 1987), där prefekter från 

samtliga fakulteter intervjuades. Först kontaktade personalchefen på universitetet 

kanslicheferna med förfrågan om hjälp att välja ut lämpliga kandidater. Därefter kontaktades 

totalt 16 prefekter via mail (bilaga 2) där de blev informerade om studiens syfte samt att de 

fick en förfrågan om att delta i studien. En påminnelse via e-post skickades ut till dem som 

inte svarat inom en vecka. Av de 16 tillfrågade prefekterna valde åtta att ställa upp på 

intervju. Av de övriga tillfrågade prefekterna har fyra stycken inte svarat medan fyra stycken 

har tackat nej till att delta i studien.  

 

I den slutgiltiga urvalsgruppen finns samtliga fakulteter på Umu representerade. Av de 
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prefekter som intervjuats är några inne på sin första prefektperiod medan andra har varit 

prefekter i flera omgångar. Tjänstegraden på prefektskapet varierar mellan en 50 procentig 

tjänstgöringsgrad till att de har uppdraget på heltid. Storleken på institutionerna som 

prefekterna ansvarar över varierar från ett 60-tal anställda till drygt 200 anställda.  

 

Insamling av data 
Inför intervjuerna skickades intervjuguiden samt begreppsdefinitioner (bilaga 3) ut till 

prefekterna. Syftet var att prefekterna skulle få möjlighet att fundera kring frågorna innan 

intervjutillfället samt tydliggöra centrala begrepp för att undvika missförstånd. Alla intervjuer 

förutom en ägde rum på prefekternas respektive arbetsrum. En prefekt valde att genomföra 

intervjun på vårt arbetsrum. Under två veckors tid genomfördes datainsamlingen. Samtliga 

intervjuer har spelats in och samtalen har varierat mellan 20-50 minuter. Vi har båda deltagit 

vid samtliga intervjuer för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför arbetet med 

analysen samt skapa en djupare förståelse för intervjuobjekten. En av oss har tidigare 

erfarenhet av HR-arbete inom en privat organisation och den andra har tidigare erfarenhet av 

HR-arbete inom universitet. Det innebar att vi kompletterade varandra under intervjuerna 

samt skapade bättre förutsättningar för att fånga upp respondenternas upplevelser. Den av oss 

som har erfarenhet av universitetet har en förförståelse för organisationen och kunde ställa 

mer följdfrågor. Den av oss som har erfarenhet från en privat organisation kunde vara mer 

objektiv och göra mer förutsättningslösa tolkningar under intervjuerna.  

 

Bearbetning av data 
Alla intervjuer har transkriberats och därefter genomfördes meningskoncentrering, som enligt 

Kvale och Brinkmann (2010) innebär att man kortar ned samt gör en sammanfattning av 

längre meningar och fokuserar på den huvudsakliga innebörden i vad som sägs. Se exempel 

nedan: 

”På en sådan här stor institution så tycker jag att den måste få sitta på 
institutionen. Så ser jag det, och jag tror att det måste vara, för folk 
har ju behov av att komma in och prata om olika saker. De behöver ju 
terminalglasögon eller om de vill fråga någonting. Doktoranderna vill 
kolla hur mycket har jag kvar av min tid, att någon hjälper dem att 
räkna ut doktorandtiden och om de har varit sjukskrivna. Stödet får 
inte vara för långt bort, så ser jag det. Skulle man hitta på att man ska 
ha någon i huset ja då kanske men det blir för mycket folk att hålla 
relationer till. Det räcker så gott som vi har det så det är min 
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bestämda uppfattning. Därför det handlar ju också om att man ska 
skapa ett förtroende, den här personen hos oss har ju tittat på 
arbetsmiljö, man går arbetsmiljöronder och det är både stort och 
smått, folk kommer in och vill diskutera om pension och det är ju då en 
jädra djungel att ta reda på hur man ska hantera det där klokt. Eller 
om man varit långtidssjukskriven så det krävs att man har en slags 
relation till den personen, som är väldigt viktig.”  

Meningskoncentrering: Viktigt att stödet har en nära organisatorisk 
placering på institutionen för att skapa och bibehålla förtroende och 
relationer. 

 

Vi valde att kategorisera resultatet i två grupper; administrativt HR-stöd och professionellt 

HR-stöd. Uppdelningen gjordes för att vi kunde utläsa ett återkommande mönster där det 

fanns skillnader mellan dessa två grupper.  

 

Trovärdighet 
Studien har genomförts på uppdrag av Umu, därför har fokus legat på att vara öppna för 

uppdragsgivarens önskemål i kombination med att tillgodose de akademiska kraven som finns 

på en kandidatuppsats och på så sätt skapa en bra kvalitet på undersökningen. Ett sätt att 

skapa trovärdighet i studien har varit att vara väl medveten om våra olika förkunskaper och att 

de kan påverka tolkningen av resultatet. För att skapa tillförlitliga resultat genomfördes både 

intervjuerna och bearbetningen av data systematiskt och noggrant under hela processen. 

Under de två veckor som intervjuerna genomfördes transkriberades intervjuerna kontinuerligt, 

vilket möjliggjorde tid för reflektion. Det i sin tur ledde till att nästkommande intervjutillfälle 

kunde förbättras eftersom vi då hade mer insikt i prefekternas arbetssituation samt att vår 

intervjuteknik utvecklades.  

 

Etik 

Alla intervjupersoner blev informerade om studiens syfte och alla har avidentifieras i 

rapporten. Dessutom blev alla intervjupersoner informerade om vilket upplägg 

undersökningen hade samt hur resultatet skulle användas. För att säkerställa prefekternas 

anonymitet har vi i presentationen av urvalsgruppen valt att endast beskriva prefekterna som 

en grupp istället för att beskriva respektive prefekts arbetssituation och karaktärsdragen för 

dennes institution. Ett annat medvetet val har varit att vid citat inte skriva ut tillhörande 

prefekt. Detta för att det inte ska gå att utläsa vem som säger vad och vi ser inte heller att det 
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är av någon betydelse för studiens resultat. Eftersom syftet med studien har varit att undersöka 

prefekternas syn på HR-stödet har vi valt att inte fokusera på skillnader mellan institutioner 

eller fakulteter. Vår strävan är att variationen mellan prefekterna skall framgå samtidigt som 

de som deltagit skall vara anonyma för läsaren. 
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RESULTAT 

Nedan följer en sammanställning av resultatet från intervjuerna. Totalt har åtta intervjuer 

genomförts med varierande längd mellan 25-50 minuter. Resultatet presenteras utifrån 

frågeställningarna i syftet. För att besvara den första frågeställningen beskrivs nuläget, 

vidare beskrivs behoven för att besvara den andra frågeställningen. Därefter följer en 

beskrivning av organisering av HR-stödet som ger svar på studiens tredje frågeställning. 

Slutligen presenteras prefekternas syn på hur det akademiska ledarskapet påverkas för att 

svara på den fjärde frågeställningen. Citat kommer användas för att tydliggöra de åsikter 

som uttrycktes under intervjuerna.  

 

Nuläge  
Det framkom under intervjuerna att det finns stor variation i stödet i HR-frågor mellan olika 

institutioner. Både befattningar, kompetens, ansvarsområden och arbetsuppgifter ser olika ut.  

Alla prefekter som deltagit i studien har sitt HR-stöd på institutionsnivå. Fem prefekter har ett 

mer professionellt HR-stöd medan tre prefekter har ett mer administrativt HR-stöd. Resultatet 

kommer att presenteras utifrån indelningen mellan de som har administrativt stöd och de som 

har professionellt stöd. I vissa frågeområden kan en sådan indelning inte göras eftersom det 

inte går att identifiera skillnader mellan grupperna. Då presenteras resultatet utifrån samtliga 

prefekters åsikter.  

 

Administrativt HR-stöd  

Hos de prefekter som har ett administrativt HR-stöd kallas administratörerna för 

personaladministratör eller administrativ samordnare. Samtliga administratörer arbetar 

förutom med HR-frågor även med ekonomiärenden eller studieadministration. De ägnar 

mellan 40 procent och 70 procent av sin tid till HR-frågor. Administratörernas utbildningsnivå 

ser olika ut men ingen har en högskoleutbildning inom personalområdet. En av institutionerna 

kommer inom kort anställa en administratör med personalvetarkompetens. De utgör främst ett 

stöd i administrativa HR-frågor och hjälper prefekten med att till exempel skriva 

anställningsavtal, policys och protokoll och introducera nyanställda. Forumen som 

administratörerna medverkar i ser lite olika ut mellan de tre institutionerna, exempel på forum 

är samverkansgrupp, institutionsstyrelse och ledningsgrupp.  

16 

 



 

Förutsättningarna för organiseringen av stödfunktionen varierar också mellan institutionerna. 

Utifrån antalet anställda och vilken typ av verksamhet som bedrivs finns det en institution 

som är mer hierarkiskt uppbyggt. Institutionen består av flera olika enheter och utöver det 

administrativa HR-stödet fungerar även enhetscheferna som ett stöd för prefekten. En prefekt 

uttryckte följande; 

”När gäller ansvar för utformning och genomförande av introduktion av 
nyanställda, det sköter våra enhetschefer om och inte den administrativa 
samordnaren. (...)Utarbeta verksamhetsplan, det gör inte den administrativa 
samordnaren utan det gör våra enhetschefer. (...) Jag har stöd också när det 
gäller möten med de olika enhetscheferna.”  

Det är även vanligt förekommande att både studierektor och biträdande prefekt upplevs som 

ett värdefullt stöd vid HR-frågor.  

”Jag tycker att jag har väldigt professionella personer omkring mig. Då 
menar jag inte bara de som är administratörer utan även t.ex. studierektorer, 
de helt enkelt väldigt professionella och duktiga i det de gör.(…) Det är helt 
avgörande att man har den typen av personer som jobbar med den här typen 
av frågor.” 

Prefekterna får även stöd hos fakultetens personalsekreterare i framförallt lönesättningsfrågor 

och regler kring anställningar. De får stöd från den centrala personalavdelningen i 

rehabilitering och omställning. 

Professionellt HR-stöd  
Hos de prefekter som har ett professionellt HR-stöd kallas de för administrativ chef, 

personalsamordnare, eller administrativ samordnare med inriktning mot personal. På alla 

institutioner har man valt att renodla stödfunktionerna och därför separerat på ekonomi och 

HR-frågor. De som jobbar som professionellt HR-stöd ägnar hela sin tid åt HR. Det finns en 

institution som har utökat HR-stödet till två olika befattningar, de har både en operativ 

personaladministratör och en personalsamordnare som arbetar med övergripande strategiska 

HR-frågor. Det finns även en personalsamordnare som är HR-stöd åt flera små institutioner. 

Samtliga har en högskoleutbildning inom HR-området.  

Arbetsuppgifter som det professionella HR-stödet har består till viss del av administrativa 

sysslor men innefattar även till stor del av mer avancerade arbetsuppgifter inom HR. En prefekt 

uttryckte; 

”Hon gör mycket av arbetsmiljöarbetet, är den person som håller i lokal 
samverkan, är sekreterare i den lokala samverkansgruppen. Deltar i frågor 
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gällande rehabilitering. Håller i svåra samtal, eller antingen håller i dem 
eller deltar då det är olika sådana saker på gång. (...) Skriver 
anställningskontrakt, följer upp sjukskrivningar, drar ut rapporter och mer 
traditionellt personaladministrativt arbete. Deltar i diskussioner kring 
planeringsdagar, kring medarbetarenkäten. Kallas in på 
ledningsgruppsmöten då det är den typen av frågor som diskuteras. 
Bollplank i hur medarbetarsamtal skall genomföras, uppföljningen utav dem. 
Är bollplank i olika personalärenden helt allmänt. Har ansvar för att sätta 
ihop introduktionsprogram för nyanställda och för att arbeta med 
principerna för hur vi ska arbeta med det. Håller även en del av utbildningen 
i introduktionen.” 

Det är två prefekter som har ett professionellt stöd som har ett ledningsansvar för teknisk och 

administrativ personal (TA-personal) och i samband med personalansvaret ökar även deras 

befogenheter.  

”Hon är chef över den administrativa personalen, så hon ska leda och 
fördela arbetet för dem, på delegation. Det är otroligt värdefullt, man skulle 
önska att alla institutioner kunde bygga upp en sådan verksamhet. För då 
dras man bort från kansliet, ner i verksamheten och jobbar med många olika 
frågor” 
 

De forum som det professionella stödet medverkar i är lokal samverkansgrupp (LSG), 

ledningsgrupp, planeringsråd, arbetsmiljögrupp, planeringsutskott och beslutsmöten. 

Vanligaste samverkansforumet som HR-stödet sitter med i är LSG och störst variation i 

delaktighet är det i de forum som fungerar som en beslutande instans som till exempel 

ledningsgruppen. På tre av institutionerna sitter HR-stödet med i ledningsgruppen, varav två 

av dem har personalansvar för TA-personal. En prefekt kallar vid behov in HR-stödet till 

möten med ledningsgruppen. Flertalet av prefekterna beskriver att de har stöd också på 

fakultetsnivå, där de områden som oftast kom på tal var lönefrågor samt rekrytering av lärare 

och professorer. När det gäller stödet på central nivå framkommer det att rehabilitering och 

omställning är de områden som prefekterna får mest stöd i idag. 

Behov  

Det finns skillnader mellan prefekterna kring hur mycket de har funderat kring vilka behov de 

har av ett HR-stöd på institutionen och därför finns också stora skillnader i hur de anser att 

HR-stödet kan utvecklas. De olika utvecklingsområden som prefekterna lyfter fram beror på 

hur situationen ser ut på institutionen och vilka bryderier prefekten har ställts inför den 

senaste tiden.  
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Gemensamt för samtliga prefekter, både de som har ett administrativt och professionellt stöd, 

är att de anser personalvetarutbildning som den viktigaste kompetensen. Alternativt att 

personen har motsvarande utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet med HR-arbete. En 

annan önskvärd kompetens som förespråkas är erfarenhet från universitetet.  

”Ja, jag är jätteglad att den har erfarenhet från universitetet för det är en 
ganska speciell kultur. Det är ju det här med högskoleförordningen... (...) 
Det finns en poäng med att förstå det här med forskare och lärare, 
disputerade och odisputerade och att det finns olika kulturer som kan vara 
bra att känna till.” 

De finns även de prefekter som anser att det finns fördelar med att anställa HR-personal som 

inte har tidigare erfarenhet från universitetet. De påpekar att det finns fördelar med att anställa 

personer från andra organisationer eftersom de kan bidra med nya tankar och synsätt.  

Administrativt HR-stöd 

Två av prefekterna lyfter fram att anställningsärenden är en svår fråga som tar upp stor tid och 

är något de önskar mer stöd i.  

”Det som handlar om just tidsbegränsade anställningar, försöka ha koll på 
deras möjligheter efter anställningen är slut. Att det fanns någon slags rutin 
för hur man går tillväga när en postdok eller en biträdande lektor är på väg 
att avsluta… någon måste ju veta när personen slutar, men som sätter igång 
en process. Nu gör vi det här, det orkar vi inte, det finns inte möjlighet att 
göra på institutionen som det är nu. Det finns ju massa regler kring och det 
finns massa stödsystem som folk inte alltid känner till. Det skulle behövas 
göra någon slags rutin kring det.” 

En prefekt har haft många nyrekryteringar av administrativa tjänster under sin prefektperiod 

och uttrycker också ett behov av ökat stöd inom rekrytering.  

 
”Vid rekrytering av lärare finns både sakkunniga och fakultetens 
anställningskommitté som stöd, men administratörer rekryterar vi helt inom 
institutionens egen omsorg.(…) Om man ska implementera universitetets 
målsättning att utveckla stödfunktionerna så måste man nog ge 
institutionerna bättre stöd i rekryteringsprocesserna men också bättre 
verktyg. (…) Jag tror det vore bra för universitetet som helhet om det fanns 
en bättre struktur för det.” 

Två av prefekterna diskuterade relationen mellan ekonomi och HR. De har båda ett behov av 

stöd inom båda områdena men ser svårigheter med att separera på tjänsterna. En prefekt 

uttrycker ett behov av att behålla en kombinerad tjänst mellan ekonomi och HR.  

 ”Sen är det så att personalfrågor är intimt förknippat med ekonomiska 
frågor så det skulle inte fungera att ha en person som är för långt bort från 
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det. Det är hela tiden blandat så man kan inte alltid särskilja de här 
sakerna.(…) Att ha både den ekonomiska biten och personal och att kunna 
förstå de olika delarna.” 

Den andra prefekten uttrycker ett behov av att renodla tjänsterna.  

”På en liten institution som vi är så har vi inte råd att ha en som bara 
hanterar personal och en som bara hanterar ekonomi, det måste vara en 
kombinerad funktion. Men om jag skulle ha en tillräckligt stor enhet och 
tillräckligt med pengar så skulle jag behöva ha en ekonom med utbildning 
och erfarenhet. När det gäller personalfrågor är det faktiskt nödvändigt att 
ha personalvetarutbildning, det är mycket snårigt i den här administrativa 
djungeln med lagar, högskoleförordningen och myndighetsutövning, vad man 
får och inte får.(…) Man kan säga att det inte finns tillräckligt mycket pengar 
i systemet för att kunna ha en optimal organisation med just de här 
personalfrågorna.” 

De ekonomiska begränsningar som ges uttryck för ovan återkommer även hos den tredje 

prefekten som ser svårigheter med att ha en person som enbart arbetar med HR. Den 

prefekten önskar ett mer professionellt HR-stöd men ser för stora ekonomiska begränsningar 

då de är en liten institution. Samme prefekt uttrycker oro över universitetets attraktionskraft 

som arbetsgivare och ser ett behov av att förbättra löneläget. 

”Det som oroar mig är dels om vi som universitet är lönemässigt 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och dels om vi kan erbjuda ett 
arbete som är så pass attraktivt att vi kan behålla goda rekryteringar på 
lång sikt.(…) Om man tittar då på min lön som jag har som lektor och lönen 
som personaladministratör så ser man ju att man skulle man kunna växla en 
del i löneutrymme där. Om man betalar mig för att sitta och göra alla de där 
sakerna så skulle man kunna betala någon annan för att göra det. Då kan 
man höja lönen väsentligt för de som gör det också. För det är ganska stor 
löneskillnad i dagsläget, för jag sitter och gör de här uppgifterna som man 
egentligen hade tänkt för någon annan tjänst, så det finns ett stort 
löneutrymme som man inte utnyttjar.”   

 

En av prefekterna efterfrågar ett HR-stöd som kan ta ledningsansvaret för TA-personalen för 

att underlätta och avlasta arbetsbördan. 

”Men att på något sätt få hjälp med att leda den här gruppen… alltså 
studieadministrativ personal, det hade varit väldigt bra. Om man hade 
kunnat lämna bort liksom den dagliga förvaltningen av hela den här 
gruppen.(…) Så tror jag att det vore bra både för mig som prefekt, sen skulle 
der vara resurseffektivt om man kunde göra så” 

Genomgående upplever prefekterna att de inte har ett behov i dagsläget av mer stöd inom 

rehabilitering på institutionsnivå, eftersom de flesta har varit förskonade från 

långtidssjukskrivningar. En av prefekterna ser ett ökat behov av stöd i rehabiliteringsärenden 
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på institutionsnivå om sjukskrivningarna ökar. En prefekt har haft omställningsärenden på 

institutionen och upplever dem som svåra men anser att stödet inom omställning är bra från 

central nivå. Ett annat utvecklingsområde som lyfts fram under intervjuerna är bland annat att 

det efterfrågas ett utvecklat stöd kring hur samverkansavtalet skall efterlevas.  

 

Professionellt HR-stöd 
Några av prefekterna har ett HR-stöd idag som de är nöjda med och ser inte att funktionen 

behöver utvecklas. Det beror på att de har lagt ner stor möda och tid på att fundera och arbeta 

med att utveckla HR-rollen på institutionsnivå. Två av prefekterna har nyligen arbetat med att 

utforma och omorganisera HR-rollen eller genomfört nyrekryteringar till HR-tjänsten. En 

prefekt anser att anställningsregler är en viktig kompetens.  

”Men där jag tycker det kan finnas behov av förbättrat stöd kan vara 
konkreta frågor kring, tjänstledigheter, semester, hur man skall lösa olika 
former av situationer, försäkringar, folk som skall åka utomlands. 
Överhuvudtaget de som inte är svenskfödda. Den kompetensen kan man ju ta 
reda på till viss del på enhetsnivå, men jag tror att man behöver mer. Det är 
väldigt svårt att hitta rätt person att få hjälp ifrån.” 

En annan prefekt uttrycker ett behov av arbetsrättskunskap; 

”Arbetsrättskunskaper är viktig kunskap, kring anställningsformer och vad 
finns det för alternativa anställningsformer. Och även att man är medveten 
om risk för övertalighet. Är man lite oförsiktig så anställer man folk som blir 
inlasade och sen sitter man där med övertalighetsproblem. (…) Men har man 
professionellt stöd i det där så kan man ganska tidigt upptäcka det där och 
sätta igång processen så att man får ner avvecklingskostnader så att säga.”  

 

En prefekt beskriver även kompetens inom ekonomi och ledarskap som viktigt.  

”Kanske lite mer ekonomi kopplat till personalvetare. (...) en 
påbyggnadsutbildning där man får lära sig mer om ekonomi och 
ledarskap.(...) att man törs ta steget och bli chef. Även om det är en liten TA-
grupp så är den väldigt betydelsefull, för det är ju den stödverksamhet som 
man har till kärnverksamheten så den är viktig.” 

Två prefekter lyfter fram samtalsteknik i svåra samtal som ett område de behöver mer stöd i. 

En annan prefekt beskriver vissa personliga egenskaper som väsentliga vid rekrytering av ett 

professionellt HR-stöd. 

”Väldigt viktigt är personlig integritet. (...) Personalärenden är ju känsliga 
och det som inte är känsligt för en person kan vara jättekänsligt för en annan 
person. Administrativ skicklighet, någon form av ordning och reda är 
naturligtvis viktigt.(…) En annan kompetens som är jätteviktig är ju att 
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kunna skapa relationer och vara gränssättande. Jag behöver någon som är 
självgående och som inte i detalj behöver fråga mig utan kan fatta vissa 
beslut.” 

 

Lönesättningsarbetet är ett område som lyfts fram som tidskrävande av en prefekt som 

uttrycker ett behov av mer stöd i den processen.  

 

”Lönesättning är det stora problemområdet höll jag på att säga. Det är ett 
område där personalsamordnaren hittills inte har varit inne överhuvudtaget. 
Jag tror att det är ett område där det finns behov utav mer stöd, men då 
kommer man in på det här vad ska personalsamordnaren ha för kompetens? 
Visst kanske det skulle kunna finnas mer strukturella funktioner runt det här 
som den personen skulle kunna utveckla och vara en diskussionspart i, 
möjligen. Men jag skulle nog säga att jag tycker nog det skall vara en person 
som har god insikt i forskningsfrågor som ytterst skall göra bedömningen.” 
 

Ytterligare förslag på utvecklingsområden från en prefekt är att utveckla universitetets 

stödsystem och lyfter fram webbformuläret för rekryteringsprövningen som ett gott exempel 

på ett system med bra återkoppling och transparens. Prefekten tycker att det finns en tröghet i 

många system där det är svårt att veta vem som har tagit beslut i ärenden eller på vems bord 

ärendet ligger för tillfället. En prefekt lyfter fram behovet av mentorskap i prefektrollen och 

anser att det förutom, chefsutbildningsprogrammet, borde finnas organiserade möjligheter att 

få nätverka med andra erfarna prefekter. 

Organisering 

Alla prefekter som intervjuats förespråkar en verksamhetsnära placering av HR-stödet. De ser 

fördelar med att ha en person som känner till verksamheten som bedrivs vid institutionen och 

ser gärna att stödet är placerat nära prefekten för att underlätta den dagliga kommunikationen.  
 

”Fördelarna är närheten, vi kommunicerar dagligen och det gör man inte 
om man sitter på kansliet, det är för långt bort. Och lära känna miljön, lära 
sig komma med förslag och idéer, det är ju en interaktion där emellan”. 

 
En annan prefekt uttrycker sig på följande sätt gällande den organisatoriska placeringen av 
HR-stödet; 
 

”Jag tror att det underlättar en hel del om man har närkontakt och att man 
känner personalen. Det handlar ju också om att kunna bygga upp förtroende 
och känna att man kan komma och prata. Då är det viktigt att ha någon nära 
som hanterar de frågorna.” 
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Samtliga prefekter tycker det är en förutsättning att HR-funktionen fungerar effektivt för att 

de skall kunna sköta sitt uppdrag. Tre av prefekterna lyfter fram att det är viktigt att det finns 

en högre nivå inom organisationen dit HR-personal och prefekt kan vända sig i mer 

avancerade HR-frågor som till exempel specialregler inom anställningsfrågor och 

omställningsprocesser.  

 
”Man behöver ha en närhet till administrationen så att man ganska snabbt 
kan ta i det här dagliga. Sen behöver man ha ett mer kvalificerat stöd på 
fakultetsnivå. Som har… jag tänker de som sitter mer på FSG 
(fakultetssamverkansgrupp) och har en direkt kontakt med fack och kanske 
har en lite högre utbildning också.” 

 

En annan prefekt uttrycker följande;  

 

”… de här tre nivåerna finns ju och är ju inbyggda i systemet med 
universitetsledning, fakultet och institution. Man skulle säkert kunna skippa 
någon av de centrala och bygga ihop dem mer, det är mycket möjligt.” 

Ytterligare en prefekt uppger att det är viktigt att det finns olika nivåer av stöd beroende vad 

ärendet gäller.  

”Det kan ju också vara en del som är mer lönerelaterade frågor, 
försäkringsfrågor och sådana saker som inte riktigt ligger här och inte kan 
ligga här för att det är så pass specialiserad kunskap som behövs. På så sätt 
är det ganska rimligt att det finns olika typer av nivåer som, graden av 
specialisering gör ju att det flyttas längre och längre bort. Men även graden 
utav känslighet, desto känsligare någonting är, är det ju jättebra att det inte 
ens ligger på fakultetsnivå.” 

Samtliga prefekter anser att HR-stödet bör sitta med i de forum som de redan är delaktiga i. 

Det är en prefekt som uttrycker en önskan om att HR-stödet bör ingå i ett samarbetsforum 

med övriga administratörer på institutionen för att följa upp och planera områdena ekonomi-, 

studie- och personaladministration. En annan prefekt diskuterar om HR-stödet skall sitta med 

i ledningsgruppen eller inte och kommer fram till att de borde bli inkallade vid behov. 

 

Alla tre prefekter som har ett administrativt HR-stöd som arbetar på deltid med HR-frågor 

återkommer till att storleken på institutionen är avgörande för vilket behov de har av ett HR-

stöd och vilken organisatorisk placering stödet kan ha. En prefekt uttrycker; 

 

”Jag tror inte att man skulle kunna ha en personaladministratör enbart på 
en institution utan möjligen att man skulle kunna dela på en sådan…(…) Vi 
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kan inte ha utrymme för en heltid själv.(…) Så jag tycker kanske att det skulle 
nog behövas ett ökat stöd. Huruvida det ska vara på institutionsnivå eller på 
någon annan nivå är lite svårt att säga. Möjligen att man skulle ha det på 
fakultetsnivå, en utökning av vissa ärenden som är svårare.” 

 

En annan prefekt utrycker sig dock tveksam till en stödfunktion där flera institutioner delar på 

en HR-person.  

 

”Det har funnits många idéer om att man skall gå samman flera 
institutioner, vi hade en diskussion i huset... om att tillsammans anställa en 
administrativ samordnare och ha något slags huskansli. Men jag är tveksam 
till det. Då är det flera prefekter som samtidigt skall kommunicera med en 
person som skall styra administrationen då. Jag tror vid budget tider så 
kommer det att haverera då flera prefekter kommer samtidigt och begär 
information och styrning från en person. Skall man ha en sådan lösning med 
en administrativ samordnare på institutionsnivå så då måste man ha en 
riktigt stor institution som har råd med det.” 

 
Akademiskt ledarskap 

Samtliga prefekter är av åsikten att deras ledarroll påverkas eller skulle påverkas positivt av 

ett professionellt stöd i HR-frågor. Oavsett om prefekten har ett professionellt stöd eller 

administrativt stöd så talar de i samma termer. Den vanligaste fördelen som beskrivs är att det 

skulle generera mer tid till att arbeta mer strategiskt, tänka långsiktigt och arbeta proaktivt.  

”Men det kan ju vara så att får man ett mer bollplank på personalsidan, det 
är klart att då kan man ju jobba mer strategiskt med de här frågorna istället 
för att det blir brandkårsutryckningar. (...) eftersom personalen står för 
nästan allt i kostnadsväg så allt hänger ju ihop, man måste ha en fungerande 
personalfunktion för att ha en fungerande verksamhet.” 

Att ha ett professionellt HR-stöd ser flera prefekter som något som kan bidra till att skapa 

fokus på kärnverksamheten. En prefekt uttrycker följande; 

”Tack vare att jag har den backup jag har så har jag aldrig ångrat att jag 
tog på mig det här uppdraget. (...)Det skulle vara omöjligt att ha en sådan 
här platt organisation och jag skulle behöva sitta och ha uppföljning i detalj, 
det skulle aldrig funka. (...) Jag kan ägna mer tid åt kärnverksamheten och 
det tror jag skiljer oss från andra. Att de får ägna mycket tid åt sådant som 
jag inte alls lägger någon tid på.” 

Några fördelar som talas om är att ha någon att diskutera med och fråga om råd vilket de 

upplever i sin tur skulle skapa de rätta förutsättningarna för att kunna bli en bra ledare.  

”Ja, ledarrollen kan väl bara förbättras eftersom man kan ventilera frågor 
och man får idéer. Hade jag varit ensam hade jag själv aldrig kommit på att 
så här kan vi göra utan det är ett samspel” 
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En annan fördel som framkommer är att kunna delegera bort en del arbetsuppgifter och ansvar 

till HR-stödet. Prefekterna beskriver att det skulle bidra till att minska stressen och oron över 

att inte hinna med. Vid en institution upplever prefekten att det professionella stödet bidrar till 

att skapa en bättre kvalitet på HR-arbetet.  

”Men att försöka ha stödet samlat är både tidsbesparande och 
kvalitetshöjande. Det innebär att en del saker kan göras mycket bättre 
alldeles oavsett om det är jag eller någon annan. Det blir bättre kvalitet på 
det som görs eftersom det finns personer som har mer tid som har mer utav 
en samlad bild, istället för om det skall vara olika personer som går in och 
duttar lite grann här. Just det här att någonting blir lite mera professionellt 
innebär ju också att man känner sig säkrare på att saker och ting blir gjorda. 
Vilket ju ytterst någonstans har effekter för allting man gör. Det innebär 
också att fler saker kan göras. I förlängningen hoppas man ju att det skall 
innebära att man skall få mer tid att ägna sig åt de mer strategiska 
frågorna.” 

Det framkommer att genom den specifika kompetens som det professionella stödet har i svåra 

HR-frågor underlättas även prefektens beslutstagande samt resulterar i mindre risk för att ta 

felaktiga beslut. En prefekt som tidigare haft ett administrativt stöd men numera har ett 

professionellt stöd uttrycker följande; 

”Men har man ett professionellt stöd så kan man ganska tidigt upptäcka det 
där och sätta igång processen så att man får ner avvecklingskostnader. (...) 
Det akademiska ledarskapet tycker jag har förbättrats, med professionellt 
stöd så känner man ju att man får mer vägledning för beslutsfattandet. Man 
kan känna sig lite säkrare kring ett alternativ som man måste välja.”  
 

Ledarrollen beskrivs också som en ganska splittrad roll eftersom prefekterna egentligen i 

grunden är professorer eller lektorer. Många upplever att på grund av deras bristande 

kunskaper inom HR och ekonomi är det ett måste att ha ett bra stöd för att klara av 

prefektuppdraget. Även det faktum att prefekterna agerar ledare över sina tidigare kollegor 

uppfattas som problematiskt.  

”Men det är problem också att vara chef över sina kollegor och det kan vara 
lite besvärligt ibland. (...) Så man måste nog ha det här kollegiala 
ledarskapet men det har sina problem.” 

Med tanke på att prefektuppdraget är roterande, där de akademiska ledarna på institutionsnivå 

byts ut kontinuerligt, anser en del prefekter att ha ett fungerande HR-stöd blir extra viktigt.  

”Kontinuiteten ligger ju just på administratörerna, faktiskt. För när vi byter 
prefekt med jämna mellanrum så sitter mycket av kontinuiteten i 
administratörernas kunskap, speciellt då det gäller personal och ekonomi. 
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Hos oss har det i varje fall varit så att de har stått för kontinuiteten vid 
prefektbytena.” 
 

En annan prefekt uttrycker; 
 
”Den administrativa samordnaren är ju så otroligt central, för prefekter 
kommer och går... (...) den administrativa samordnaren, det är ju som hjärtat 
på institutionen, ser jag det som” 

 
Sammantaget upplever alla prefekter att det akademiska ledarskapet kan förbättras med ett 

professionellt HR-stöd. 
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ANALYS 

Analysen som följer är genomförd utifrån den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv 

som presenterades i teoriavsnittet kring akademiskt ledarskap och organisering av HR. Den 

här studiens resultat har jämförts med tidigare genomförda studier för att identifiera likheter 

och skillnader.  

Akademiskt ledarskap 

I likhet med mycket av den tidigare forskningen kring prefekters arbetssituation visar även 

denna studie att de upplever HR-frågor som problematiska. Som Aziz et al. (2005) även 

konstaterat framkommer det att prefekterna saknar erfarenhet när det gäller chefskap och hur 

de på bästa sätt skall hantera och leda personalen. Denna studie visar att ett professionellt HR-

stöd som hjälper prefekten i det dagliga arbetet, ger råd och fungerar som en diskussionspart 

upplevs skapa bättre förutsättningar för att utöva ett bra ledarskap. Det genererar även mer tid 

till att arbeta med strategiska frågor vilket också Högskoleverket (2008) förespråkar som 

viktigt i sin rapport. Högskoleverket framhåller även vikten av att kunna ägna sig mer åt 

strategiska frågor och arbeta proaktivt istället för reaktivt, något som flera av prefekterna i 

denna studie efterfrågar. De fördelar som prefekterna ser med att arbeta mer strategiskt är att 

fokus hamnar på kärnverksamheten samt att det dagliga arbetet effektiviseras. De lyfter även 

fram vikten av att rätt kompetens hamnar på rätt plats vilket innebär att alla befattningar ska 

bestå av personer med relevant kompetens och/eller erfarenhet för de arbetsuppgifter som 

utförs.  

En tidigare studie av Haake (2004) visar att det akademiska ledarskapet genererar en 

rollkonflikt, något som överensstämmer med resultatet från denna studie. Att en prefekt 

förväntas leda sina tidigare kollegor skapar en komplex och motsägelsefull roll, något som 

även Erikssons (1997) studie visar. Behovet av ett bra stöd som besitter de relevanta 

kompetenser som prefekten saknar är därför av stor vikt. Flera av de förslag på åtgärder som 

Eriksson presenterar för att förbättra prefektens arbetssituation överensstämmer med de 

önskemål som prefekterna uttrycker; behov av ett ökat administrativt stöd samt att underlätta 

övergången från sin tidigare befattning till prefekt. Exempelvis nämns mentorskap som ett 

önskvärt sätt att hantera rollövergången. Eriksson diskuterar även att man kan införa en 

”administrativ chef” på institutionen vilket tre av de berörda institutionerna har gjort. De har 
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utvecklat HR-funktionen och dess ansvarsområden så att det ingår i den rollen att ha ansvar 

för TA-personalen vilket underlättar prefektens arbete. 

I likhet med Pääjärvi och Nilssons (1998) tidigare intervjustudie med prefekter på Umu 

framkommer det i denna studie att en del av prefekterna efterfrågar mer utarbetade system 

med tydliga regler och riktlinjer. Även behovet av mer stöd på fakultets- och centralnivå lyfts 

fram av prefekterna. Några av prefekterna på Umu efterfrågar kompetens inom ekonomi och 

det stämmer överens med Aziz et al. (2005) undersökning över vilka behov prefekterna har.  

Resultatet i den här studien visar vissa negativa effekter som kan uppstå av prefektskapet, som 

till exempel stress och tidsbrist, samma negativa effekter framkommer även i Hancocks 

(2007) studie. Vissa prefekter anser därför att HR-rollen är i behov av en uppgradering med 

ökad professionalisering samt ett ökat ansvar, vilket överensstämmer med Hancocks 

resonemang om hur den administrativa stödfunktionen bör utvecklas.  

En skillnad mellan denna studie och tidigare forskningsresultat inom området är att en del 

prefekter ger uttryck för ekonomiska begränsningar som försvårar för institutionen att utforma 

det HR-stöd som egentligen behövs. Behovet av ett ökat stöd existerar men de prefekter som 

inte har ett professionellt stöd anger att de upplever att institutionerna inte har råd att utveckla 

stödfunktionen, eftersom de har en begränsad budget. En annan faktor som inte omnämns i 

tidigare studier kring akademiskt ledarskap är hur organisationen ska vara konkurrenskraftig 

och attrahera till sig kompetent personal till HR-stödet. En prefekt uttrycker funderingar kring 

bland annat löneläget för HR-funktionen i relation till övriga arbetsmarknaden. Även hur 

Umu ska arbeta med att utveckla befintlig personal för att få dem att stanna kvar i 

organisationen är ett perspektiv som inte har uppmärksammats i tidigare forskningsresultat.  

Till skillnad från tidigare studier lyfter denna studie en aspekt av akademiskt ledarskap som 

inte tidigare studerats. Hur HR-stöd till prefekter kan utformas och organiseras, på vilken nivå 

i organisationen samt vilka kompetenser HR-stödet bör ha. Nedan fortsätter analysen av 

resultatet utifrån den forskning som genomförts inom fältet för HR-organisering.  

Hur HR kan organiseras  

Det HR-arbete som finns idag på universitetet skiljer sig mellan olika institutioner. Samtliga 

har någon form av HR-stöd på institutionsnivå som stödjer prefekten i det dagliga arbetet med 

HR-frågor. HR-stödet på institutionen kan främst liknas med Ulrichs (1995) servicecenter 
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enligt modellen den trebenta stolen. Ulrich menar att den funktionen skall skötas på en central 

enhet i servicecenter och inte ute i verksamheten som det idag ser ut på Umu. Han framhåller 

i sin modell att de som sitter ute i verksamheten skall ha rollen affärspartners. Efter vad som 

framkommit i denna undersökning så finns affärspartnerrollen inte representerad på 

institutionsnivå på Umu. Det finns större likheter mellan Ulrichs (1997) fyrfältsmodell och det 

HR-arbete som bedrivs idag på Umu. På samtliga institutioner finns rollen som administrativ 

expert representerad i olika stor utsträckning. Det finns även ett utvecklat stöd på central nivå 

och på fakultetsnivå inom det administrativa området, gällande till exempel 

anställningsregler, lönesättningsfrågor och administrativ hantering så som att skriva 

anställningskontrakt . Vissa prefekter är nöjda med det stöd som finns, medan andra anser att 

stödet kan utvecklas ytterligare. Rollen som medarbetarexpert finns också i vissa fall 

representerad på institutionsnivå även om man har kommit olika långt i utvecklingen av 

rollen. Många prefekter som har en medarbetarexpert anser att rollen är värdefull och avlastar 

hanteringen av medarbetarrelaterade problem. Medarbetarexperten arbetar till exempel med 

rehabilitering, rekrytering, svåra samtal och introduktionsutbildning. I rollen som strategisk 

partner finns det en ganska liten representation på institutionerna, det är främst de prefekter 

som har en HR-person med personalansvar över TA-personal som får ett strategiskt stöd. 

Många av de prefekter som saknar stöd i strategiska frågor från HR önskar att de får ökat stöd 

och avlastning i rollen som medarbetarspecialist och administrativ partner så att de kan ägna 

mer tid åt att själva arbeta strategiskt.  

Vissa av prefekterna har ägnat tid åt att fundera kring hur HR-stödet på institutionen kan 

utvecklas och andra är rätt nöjda med hur de har det idag. Det finns även de som gärna ser en 

förändring i hur stödet ser ut idag, men de vet inte hur det skulle kunna göras. Många av 

prefekterna lyfter fram att institutionerna ser väldigt olika ut och att de olika förutsättningarna 

måste avgöra hur man utformar HR-arbetet. På samma sätt menar Boxall och Purcell (2011) 

att man måste anpassa de strategier man väljer att tillämpa så att de passar den egna 

organisationen, det som också kallas best fit. Boglind, Hällsten och Thilander (2011) visar i 

sin studie att de organisationer som hade genomfört en organisationsförändring av HR enligt 

Ulrich (1995), alla hade anpassat rollerna så att de passar den egna organisationen istället för 

att följa Ulrichs ursprungliga tankar. Prefekterna förespråkar en anpassning av HR till den 

egna institutionen men efterfrågar samtidigt standardiserade stödsystem som kan underlätta 

arbetet med administrativa rutinärenden. Det kan man likna med vad Boxall och Purcell 
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(2011) kallar för best practice vilket för Umu kan innebära att man utvecklar standardiserade 

stödsystem som används av alla inom organisationen. 

Samtliga prefekter anser att HR-stödet måste få finnas kvar på institutionsnivå, de ser 

svårigheter med att sitta långt från stödet då man tappar den dagliga kontakten med 

personalen och prefekten. I likhet med vad prefekterna anser visar Cooke (2006) i sin studie 

att det finns en nackdel med att plocka bort HR-stödet från avdelningsnivå. Studien visade att 

medarbetarna tappade förtroendet för HR-personalen som fanns på en central serviceenhet. 

Medarbetarna tog inte i samma utsträckning upp personliga problem med HR-stödet som man 

hade gjort då den dagliga kontakten fortfarande fanns kvar. Även fast prefekterna vill ha 

stödet på institutionsnivå så betonar några av prefekterna att det är viktigt att det också finns 

en högre nivå dit den egna HR-personalen kan vända sig då de behöver stöd och hjälp när 

deras egen kunskap inte räcker till eller vid speciellt känsliga ärenden. Den högre nivån av 

stöd som de efterfrågar finns idag samlat på två nivåer inom Umu. Beroende på vilken typ av 

ärende kan prefekterna få stöd från fakultetens personalsekreterare eller från personalenheten 

på central nivå som fungerar som experter inom till exempel anställningar, rehabilitering, 

omställning och rekrytering. Prefekterna anser att ett HR-stöd är viktigt och menar att det 

skall finnas ett stöd både nära samt ett expertstöd på högre nivå för mer avancerade frågor.  

Ulrichs (1997) fyrfältsmodell går inte fullt ut att översätta till det prefekterna i denna studie 

uttrycker behov av. Snarare efterfrågas en mix av tre av Ulrichs fyra roller som bör finnas 

representerade på flera nivåer inom universitetet; administrativ expert, medarbetarspecialist 

och strategisk partner. Prefekterna önskar en administrativ expert både på institutionsnivå och 

även på en högre nivå för mer avancerade frågor. Vissa prefekter ser sin HR-resurs som en 

stor tillgång när det gäller att hantera medarbetarrelaterade frågor medan andra inte ser ett 

behov av den rollen på institutionsnivå utan anser att de får bra stöd från de övriga nivåerna 

på universitetet. En anpassning av HR-organisationen på Umu i likhet med den anpassning de 

sju organisationerna i Boglind, Hällsten och Thilanders (2011) studie gjorde är det 

tillvägagångssätt som stämmer bäst överens med det behov av HR-stöd som prefekterna ger 

uttryck för i denna studie.  
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DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras utfallet av vår studie och hur vald metod har påverkat resultatet. 

Vi kommer även att diskutera etiska överväganden och studiens trovärdighet. Vidare kommer 

vi lyfta fram viktiga resultat och föra ett resonemang kring dem utifrån våra egna perspektiv. 

Slutligen ger vi förslag på vidare forskning inom området.  

Använd metod 

Intervju som metod för datainsamling ser vi som ett lyckat val. Vår utgångspunkt var att 

undersöka prefekternas upplevelser av HR-stödet och valet av metod möjliggjorde för oss att 

skapa ett öppet samtalsklimat där respondenten och vi som intervjuare kunde interagera. Hade 

datainsamlingen skett genom till exempel enkät eller dold observation hade det inte funnit 

samma möjligheter till att skapa ett öppet samtalsklimat. Det har gett oss möjlighet att ställa 

följdfrågor, klargöra begrepp eller svara på frågor om något har upplevts oklart, vilket också 

var vår avsikt när vi valde semistrukturerade intervjuer.   

Vi hade som utgångspunkt att vi skulle genomföra cirka tio intervjuer. Vi genomförde åtta 

intervjuer och det berodde på att vi hade svårt att hitta prefekter som uppfyllde våra 

urvalskriterier som hade möjlighet att ställa upp. Vi tror att resultatet påverkades till viss del 

av att vi genomförde färre intervjuer än vad som var ursprungstanken. Troligen hade vi fått 

större variation på svaren om fler hade deltagit i studien. Men på det stora hela är vi nöjda 

med antalet genomförda intervjuer och vi känner att vi kunnat presentera ett resultat som visat 

på mångfald och den bredd som finns på Umu. Vi känner oss tillfreds med urvalskriterierna 

att prefekterna skulle ha haft sitt uppdrag i minst två år samt att de skulle ha personalansvar 

för minst 60 personer. En av prefekterna som deltog i studien hade varit prefekt under kortare 

period än så. Återigen så påverkar det faktum att vi hade svårt att hitta prefekter som var 

villiga att ställa upp på intervju. Hade vi haft fler prefekter att välja på hade vi troligen varit 

hårdare med att urvalskriterierna skulle vara uppfyllda. Vi ansåg att det var viktigare att vi 

fick en större representation av prefekter i studien än att de uppfyllde kraven för urval till 

punkt och pricka. Vår avsikt var inte att studera könsskillnader och vi har heller inte kunnat 

identifiera några skillnader i resultatet beroende på kön. Därför har vi valt att inte ange hur 

många kvinnor respektive män som har deltagit i studien.  

Vi tror inte att det faktum att vi inte genomförde en pilotintervju påverkade utformningen av 

intervjuguiden och därav resultatet i någon större utsträckning. Eftersom vi hade svårt att få 
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tag i prefekter som hade möjlighet att ställa upp ville vi inte använda ett intervjutillfälle till en 

pilotintervju. Vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och klara upp eventuella missförstånd 

direkt vid intervjutillfället vilket också gör en pilotintervju mindre nödvändig. Vi anser att 

frågeställningarna i intervjuguiden är rimliga utifrån studiens syfte. Vi har skrivit vår rapport 

på uppdrag av en organisation och vårt syfte har primärt varit att rapporten skall vara 

värdefull för uppdragsgivaren. Vi har i undersökningen valt att fokusera på prefekters 

upplevelser och tankar om utvecklingen av HR-stödet.  

Arbetet med denna uppsats har skett genom att vi tillsammans har suttit och arbetat med 

undersökningens alla delar. Vi är medvetna om att det påverkar studiens resultat och i vårt fall 

tror vi att det är en fördel. Vi har tillsammans diskuterat och gjort gemensamma avvägningar 

som underlättat rapportskrivandet och fört arbetet framåt.  

Trovärdighet 

Vi har kontinuerligt arbetat utifrån vårt syfte och återgått till våra frågeställningar. Under hela 

arbetets gång har vi haft möjlighet att sitta gemensamt och arbetet har därför präglats av 

diskussioner och vi har kunnat agera bollplank åt varandra. Dessutom har det bidragit till att 

vi konsekvent följt en gemensam struktur vid bearbetningen av allt datamaterial. Vi anser 

därför att studien håller en hög trovärdighet och undersöker det som var vår avsikt att 

undersöka. Inför uppsatsen hade vi olika förförståelse eftersom en av oss tidigare genomfört 

sin praktik på personalenheten på Umu och därigenom är väl bekant med organisationen. Det 

ser vi som något positivt och att det i sin tur bidrog till att vi kompletterade varandra i våra 

tolkningar av datamaterialet.  

Vi är medvetna om att det fanns en risk att vår roll som blivande personalvetare kunde 

påverka undersökningen. För att undvika att detta skulle ske har vi bearbetat all data på 

samma sätt genom att arbeta systematiskt med transkriberingen och meningskoncentreringen. 

I resultatet har vi varit noga med att välja citat från samtliga prefekter så att allas åsikter 

kommer fram. Ytterligare ett val som gjorts var att vi under arbetsprocessen ofta återgick till 

våra transkriberingar, detta för att säkerställa att det var prefekternas åsikter som lyftes fram 

och inte våra. 
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Slutsatser  

När vi summerar resultaten av vår studie kan vi konstatera att det finns stora skillnader på hur 

HR-stödet ser ut idag på Umu. Vi tror att det till stor del beror på de olika kulturer och 

förutsättningar, exempelvis storleken på institutionen samt ekonomiska förutsättningar, som 

finns på varje institution. Vi tycker oss se att varje institution fungerar som ett ”eget företag” 

trots att alla är anställda under samma arbetsgivare. De olika kulturerna och förutsättningarna 

tror vi kommer att spela roll för hur man kan organisera HR-funktionen. Som många forskare 

(Ulrich, 1997; Boglind et al., 2011) anser måste man låta särdrag hos organisationer få 

påverka utformningen av HR. Best fit förespråkar en anpassning mellan nuvarande 

organisation och HR, det tror vi också är viktigt att tänka på för Umu i förändringsarbetet. 

De skillnader som vi identifierade ligger till grund för vår indelning mellan prefekter med ett 

administrativt HR-stöd kontra ett professionellt HR-stöd. Utifrån denna indelning kan vi se 

tendenser inom respektive grupp, där prefekter med ett professionellt HR-stöd i större 

utsträckning är nöjda med det stöd de har. Under intervjuerna har vi upplevt att de prefekter 

som har ett administrativt HR-stöd inte alltid har samma insikt i vad HR-funktionen kan bidra 

med. De prefekter som varit med och utvecklat ett professionellt HR-stöd upplever vi har en 

ökad medvetenhet på grund av att de har ägnat mycket tid åt att fundera på dessa frågor. En 

tanke som har återkommit under undersökningens gång är om de prefekter som har ett 

administrativt stöd troligen skulle behöva mer stöd i HR-frågor än vad de ger uttryck för. Vi 

tror att det är en förutsättning att medvetenheten finns för att kunna genomföra förändringar. 

En annans tendens som vi ser är att prefekter med ett administrativt HR-stöd upplever 

svårigheter med att kunna utveckla HR-funktionen på grund av ekonomiska begränsningar. Vi 

kan inte uttala oss om de ekonomiska förutsättningar som varje institution har men vi tror att 

det finns fördelar med att utveckla HR-funktionen. Vi tror att med ett professionellt HR-stöd 

minimeras riskerna för felaktig hantering av dessa frågor vilket i sin tur kan leda till minskade 

kostnader. Vi anser också att det kan finnas fördelar som gynnar personalen eftersom 

prefekten får mer tid över till akademiskt ledarskap.  

Ytterligare en ekonomisk aspekt som framkommer i studien är oron över att kunna erbjuda 

konkurrenskraftiga löner. Vi anser att det är en viktig del för att kunna attrahera kompetenta 

personer. Vi har inte några exakta uppgifter på hur löneläget ser ut för HR-stödet på 
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institutionsnivå, men vill man ha ett professionellt HR-stöd får nog prefekterna vara beredda 

att betala marknadsmässiga löner.  

Trots de olikheter som framkommer anser alla prefekter som deltagit i vår studie att det är 

viktigt att HR-stödet finns nära verksamheten. De vill ha mer stöd i både administrativa och 

medarbetarrelaterade sysslor vilket vi också tror är viktigt. Under studiens gång har vi insett 

att det finns stor variation av arbetsuppgifter som en prefekt måste hantera. Med tanke på att 

prefektuppdraget är tidsbegränsat anser vi att det blir extra viktigt med professionella 

stödfunktioner som hjälper prefekten i det dagliga arbetet. Att ha stödet nära tror vi är viktigt 

på grund av att det underlättar kommunikationen samt skapar bättre förutsättningar för 

samarbete. Flera prefekter förespråkar en specialiserad nivå högre upp i organisationen dit 

HR-personal och prefekt kan vända sig i svårare HR-ärenden.  En aspekt att fundera över är 

om det finns ett behov av ha två expertnivåer eller om det skulle vara fördelaktigt att samla 

expertfunktionen på en gemensam nivå. Fördelarna skulle kunna vara att det blir mindre 

mellanhänder i olika ärenden vilket kan leda till att processerna effektiviseras och det blir 

tydligare vem man ska vända sig. 

Fortsatt forskning 

Vår studie visar på hur prefekterna upplever HR-stödet samt hur de anser att stödet bör 

organiseras inom Umu. Det vore intressant att undersöka även andras perspektiv på HR-

stödet, till exempel de som arbetar inom HR-funktionen, medarbetarna eller ledningen. Vi 

anser att det skulle ge en mer komplett bild av hur det fungerar idag samt värdefullt att få veta 

hur de anser att stödet kan utvecklas. Det vore även lärorikt att genomföra liknande studier på 

andra universitet eller högskolor. På så sätt skulle man kunna ta reda på om resultatet som 

framkommer i vår studie överensstämmer med vad prefekter på andra universitet och 

högskolor anser.  

Avslutande ord  

Vår studie har varit inriktad på att undersöka hur prefekter på Umu upplever HR-stödet och 

hur de ser att stödet kan förbättras. Vi anser att våra resultat kan vara till användning för andra 

liknande organisationer när de skall utveckla eller utforma HR-funktionen. Vi har genomfört 

en undersökning med ett relativt begränsat antal respondenter. Därför är vi medvetna om att 

vår studie inte är heltäckande utan den bör snarare ses som en del av ett större sammanhang.  
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Arbetet med denna uppsats har varit givande på många plan. Vi har fått en fördjupad kunskap 

i akademiskt ledarskap, organisering av HR och universitetet som organisation. Vi hoppas och 

tror att vår studie kommer att vara till nytta för uppdragsgivaren och vi känner glädje över att 

fått delta i en utredning som syftar till att utveckla HR-stödet på Umu.
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Hur länge har du varit prefekt?  

Hur många har du personalansvar över? 

Vad har du för administrativt stöd i HR-frågor idag?  

Hur upplever du att det administrativa HR-stödet fungerar?  

Finns det något som skulle kunna utvecklas? 

Baserat på kundundersökningen som gjordes 2011 av förvaltningen framkom det att prefekter 

vill ha mer stöd inom områdena; rekrytering, omställning, lönesättning, rehabilitering och 

samverkan.  

Vilket stöd är du i behov av inom respektive område? 

Vilken organisatorisk placering bör stödet ha ex. central eller lokal placering?  

Vilka forum bör HR-stödet ingå i, till exempel ledningsgrupp, LSG, andra forum?  

Vilken utbildning och erfarenhet tycker du att det professionella HR-stödet bör ha?  

Hur påverkas din ledarroll med ett professionellt HR-stöd?  
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Bilaga 2. Prefektutskick 
 

Hej, 

Vi är två studenter från personalvetarprogrammet, Hanna och Linnéa, som skriver vår C-
uppsats på uppdrag av personalenheten på Umeå universitet. Vi kommer att genomföra en 
kvalitativ intervjustudie där vi undersöker prefekters syn på det professionella stödet i HR-
frågor.  

I Umeå universitets verksamhetsplan för 2012 kan man läsa att det akademiska ledarskapet 
skall utvecklas och det administrativa stödet skall förbättras. Vår studie syftar till att ge ett 
underlag som kan vara en hjälp i hur det administrativa stödet inom HR-frågor kan utvecklas. 

Vi vill gärna boka in en tid för intervju för att höra dina tankar kring det professionella HR-
stödet. Vi har avsatt hela vecka 17 för intervjuer och ser gärna att du föreslår en tid som 
passar dig under denna vecka, alternativt en tid under vecka 18. Intervjun beräknas ta mellan 
30-60 minuter och kommer att spelas in.  

Hoppas du har tid och möjlighet att medverka i vår studie, tack på förhand! 

 

Hälsningar 

Hanna Nilsson och Linnéa Östensson 
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Bilaga 3. Begreppsdefinitioner 

Rehabilitering 

Med begreppet rehabilitering avses den rehabilitering som arbetsgivaren enligt 

Arbetsmiljölagen och Lagen om allmän försäkring har ett lagstadgat ansvar att bedriva, som 

förebyggande och åtgärdande rehabiliteringsarbete. Prefektens ansvar i rehabiliteringsarbetet 

är bland annat att kontakta försäkringskassan när den anställde har varit sjukskriven i fyra 

veckor och boka in tid för en rehabiliteringsträff där den anställdes rehabiliteringsbehov skall 

klargöras. Inför mötet krävs att prefekten kontaktar den anställde och gör en 

rehabiliteringsutredning för att vara förberedd inför mötet med försäkringskassan. 

 

Omställning 

Här åsyftas det omplacerings- och avvecklingsarbete som prefekten i egenskap av 

arbetsgivarrepresentant måste ta initiativet till. Det innebär enligt Umu:s styrdokument att 

prefekten vid risk för övertalighet ansvarar för att en verksamhets- och kompetensanalys 

genomförs på institutionen, där man bland annat utreder vilket nuvarande och framtida 

kompetensbehov som finns på den egna institutionen. Det åligger även på prefektens ansvar 

att vid till exempel arbetsplatsträffar och vid lokal samverkansgrupp (LSG) informera 

personalen för att de skall kunna bilda sig en uppfattning om framtidsutsikterna på 

institutionen. Vid risk för övertalighet skall prefekten även kalla de centrala lokala fackliga 

representanter till information enligt Medbestämmandelagen (MBL) § 19. 

 

Rekrytering 

Med begreppet rekrytering menas det arbete som sker på institutionen med att planera för och 

anställa nya medarbetare. Det innefattar för prefekten att denne har ett ansvar för processen 

från att behov uppstår till att tjänsten är tillsatt, anställningsbevis är skrivet och den nya 

medarbetaren är introducerad på arbetsplatsen. 

 

Lönesättning 

Med begreppet lönesättning avses det arbete som prefekten utför när en anställd skall 

lönesättas. Det kan innefatta allt från att sätta lön vid nyanställning till att årligen arbeta med 

löneöversyn enligt gällande kollektivavtal. 
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Samverkan 

Begreppet avser samverkan mellan arbetsgivare och fack. Prefekten har enligt 

prefektkontraktet ansvar för att det lokala samverkansavtalet efterlevs och att det hålls 

arbetsplatsträffar samt att den lokala samverkansgruppen sammanträder och att mötena 

protokollförs. 
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