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Förord  
Först vill jag rikta ett stort och varmt tack till de prefekter som delat med sig av sina 

erfarenheter. Utan er medverkan och er värdefulla information kring era tankar och upplevelser 

hade denna studie inte varit möjlig. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare, Eva 

Sundström som med sin kompetens varit ett värdefullt stöd under arbetets gång. Sedan vill jag 

tacka min familj och mina vänner som alltid finns där och stöttar mig i allt jag tar mig an. Sist 

men inte minst vill jag rikta ett tack till POU för möjligheten att skriva denna studie på uppdrag.  
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Sammanfattning  
Studiens syfte är att på uppdrag av enheten för Personal- och organisationsutveckling (POU) vid 

Umeå universitet, undersöka prefekters identitetsskapande utifrån upplevda förutsättningar, 

förväntningar samt vilket stöd prefekterna upplever att de är i behov av. För att besvara studiens 

syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med nio prefekter verksamma vid Umeå 

universitet. Studiens resultat visar att det kollegiala ledarskapet i praktiken förutsätter att 

institutionens medlemmar bidrar och samarbetar i sitt arbete mot gemensamma mål. Slutsatsen 

blir här att prefektens identitetsskapande i relation till det kollegiala ledarskapet handlar om ett 

ledarskap som strävar mot en gemensam gruppidentitet i betydelsen av ett ”vi”. Prefektens 

professionella ledarskap innebär att ledarskapet hela tiden står och väger mellan en extern 

styrning och ett internt samarbete. Slutsatsen blir därmed att prefektens identitetsskapande i 

relation till det professionella perspektivet innebär att prefektens ledarskap handlar om att 

pendla mellan å ena sidan att vara chef i betydelsen av management och å andra sidan att vara 

en kollegial ledare. Avslutningsvis visar studien att prefekterna behöver mer stöd för att frigöra 

tid åt delar i arbetet som upplevs vara mest meningsfullt för stunden. Resultatet visar att 

organisatoriska förutsättningar innebär tidstjuvar som prefekterna både har svårt att 

själva påverka och som tar tid och energi från prefekterna. Slutsatsen blir därmed att 

organisatoriska förutsättningar hindrar prefekterna från att skapa identiteten av att vara 

en strategisk och visionär ledare som förväntas kunna hantera krav på att leda helheten.    
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Inledning och syfte 

Denna studie är gjord på uppdrag av Personal- och organisationsutveckling (POU), en 

enhet inom Personalenheten som tillhör Umeå universitets förvaltningsorganisation. 

Studien syftar till att undersöka prefekter verksamma vid Umeå universitet då de 

innehar en speciell roll som mellanchefer vid universitetet och anledningen till 

uppdraget är att det behövs mer kunskap om prefekternas arbetssituation. Tidigare 

studier om akademiskt ledarskap i Sverige har även visat sig vara begränsade (Haake, 

2004; Sandstedt, 2013). Enligt Engwall och Eriksson Lindvall (2012) är en prefekt 

verksam inom en miljö som blir alltmer komplex och dynamisk med ökad osäkerhet 

som följd. Författarna menar att denna utveckling leder till att kraven ökar på den 

akademiska ledaren. Hogan (2011) förklarar den ökade komplexiteten genom skiftande 

externa krav och intern utveckling vilket kräver mer administration i ledandet av 

universiteten. Sammanfattningsvis leder detta till ett komplext ledarskap med 

annorlunda krav än i andra organisationer (Sandstedt, 2013). Haikola (2000) hävdar att 

universitet måste förstärka och tydliggöra lednings- och ledarskapsfunktionerna för att 

möta den ökade komplexiteten. Mot denna bakgrund kommer därför begreppet identitet 

att användas för att uppmärksamma akademikers komplexa identiteter när de inträder i 

rollen som chef och ledare (Deem, Hillyard och Reed, 2007).  

Prefekter vid Umeå universitet har ansvar för den dagliga ledningen vid en institution. 

Detta innefattar det övergripande ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med 

övriga aktörer kopplade till institutionens ämnesområde (Umeå universitet, 2014). 

Prefekten utses till chef genom att nomineras av sina kollegor vid institutionen och 

chefskapet innebär en mandatperiod på tre år (ibid). Enligt Engvall och Eriksson 

Lindvall (2012) kommer krav på prefekten både uppifrån och nedifrån och samtidigt 

uppstår olika förväntningar på skilda områden såsom utbildning, forskning och 

administration. I praktiken är prefektuppdraget roterande och kraven på prefektens 

professionalitet för att uppnå legitimitet att leda verksamheten ligger inte inom 

ledarskapsområdet utan främst i framgångar inom forskning och undervisning (Haake, 

2004).  

Organisationskulturens olika uttryck vid ett universitet kan medföra att anställda 

identifierar sig med sin institution, både intellektuellt och känslomässigt. Institutionen 

är en formell organisation med bestämda och varierande roller och beslutsformer. 



2 
 

Denna uppdelning inom olika ämnesområden och forskningsinriktningar leder även till 

att det finns professionella identiteter som exempelvis forskare och lärare (Ehn, 2001). 

Lindgren, Packendorff och Wåhlin (2001) menar att specifika arbetsuppgifter och 

befattningsmässiga kriterier i sin tur kan betraktas som viktiga för individens 

identitetsskapande då en kollektiv tillhörighet är relaterad till individens yrke och 

yrkesorganisation. Det kan tänkas att en identitetsskapande process sker för prefekten 

både i en ny roll som chef och sedan genom att återgå som medarbetare när uppdraget är 

över.  Denna process av att gå in och ur olika roller kan betraktas som ett komplicerat 

förhållande mellan det formella och det informella (Ehn, 2001). Samtidigt har den 

kollegiala formen av att utse akademiska ledare bland sina likar kritiserats för att inte 

leda till rätt typ av ledare (Engwall & Eriksson Lindvall, 2012). Dessa inledande ord 

leder till studiens syfte som lyder, 

Studiens syfte är att undersöka prefekters identitetsskapande utifrån upplevda 

förutsättningar, förväntningar samt vilket stöd prefekterna upplever att de är i behov av. 

Studiens frågeställningar är,  

 

- Hur kan vi förstå prefektens identitetsskapande utifrån ett kollegialitetsperspektiv? 

- Hur kan vi förstå prefektens identitetsskapande utifrån ett professionsperspektiv? 

- Hur upplever prefekterna sitt stöd?  

Bakgrund 

Eftersom denna studie handlar om prefekter verksamma vid Umeå universitet redovisas 

därför en bakgrund om Umeå universitet, prefektskapet och akademiskt ledarskap för att 

läsaren ska få en bild av prefektskapet och den kontext personen är verksam inom. 

Vidare presenteras studiens uppdragsgivare och avgränsning.  

Umeå universitet  

Umeå universitets vision är att 2020 ha en stark internationell position som ett av 

Sveriges ledande universitet. Gott ledarskap och medarbetarskap betraktas som 

framgångsfaktorer för att universitetet ska nå denna vision (Umeå universitet, 2014). 

Som organisation är Umeå universitet en myndighet under regeringen. Detta innebär att 

lagar och regelverk ska tillämpas vid exempelvis inrättandet av kurser och program och 

handläggning gällande administration. Ur ett internationellt perspektiv är det mycket 
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ovanligt att universitet är en statlig myndighet (SOU 2015:92). Under år 2015 var 

antalet studenter vid Umeå universitet totalt 30 957. Antalet anställda var totalt 4 248. 

Umeå universitet bedriver utbildning och forskning inom fyra fakulteter, humanistisk- 

(humfak), samhällsvetenskaplig- (samfak), medicinsk- (medfak) och teknisk-

naturvetenskaplig fakultet (teknat). Inom ramen för dessa fakulteter finns 39 

institutioner (Umeå universitets årsredovisning, 2015).  

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ. Universitetets chef och främste 

företrädare är rektor. Vidare finns en prorektor som även är ställföreträdande rektor, två 

vicerektorer, två seniorrådgivare, en universitetsdirektör och en biträdande 

universitetsdirektör. Fakulteternas olika verksamheter leds av dekaner vilka ansvarar för 

respektive vetenskapsområdes forskning, forskarutbildningar och grundutbildningar. 

Under fakulteten är institutionerna verksamma och leds av prefekter. Institutionerna 

bedriver utbildning och/eller forskning inom ett eller flera ämnesområden relaterade till 

sina institutioner och fakulteternas vetenskapsområden. Förutom studenter arbetar 

lärare, forskare och olika yrkeskategorier som bland annat administratörer, lokalvårdare 

och ingenjörer vid institutionen (umu.se). 

Prefektskapet 

Beslut om att utse prefekt, biträdande prefekt och ställföreträdande prefekt vid Umeå 

universitet fattas av dekan (Umeå universitet, 2014). Detta beslut föregås av samverkan 

med medarbetare, studenter och arbetstagarorganisationerna. För att kunna utses till 

prefekt ska två kompetenskrav vara uppfyllda. Dels ska personen ha en hög akademisk 

kompetens vilket innebär att personen har disputerat. Dels ska personen ha tidigare 

ledarskapserfarenheter. Prefektuppdraget innebär ett chefskap med ett helhetsansvar för 

institutionen. Detta medför bland annat ett ansvar för personal- ekonomi- och 

utvecklingsfrågor. När en tillfrågad person tackar ja, upprättas ett prefektkontrakt 

mellan dekan och prefekt där olika ansvarsområden, åtaganden och befogenheter 

framgår. Uppdraget utgör en mandatperiod under normalt tre år och ska omfatta minst 

50 procent av en heltid. Om både prefekt och dekan önskar kan prefekten utses för 

ytterligare en eller flera treårsperioder.  

Dekan ansvarar också för att en dialog inleds med prefekten i god tid angående en plan 

(repatrieringsavtal) inför att uppdraget avslutas och tiden som följer därefter. För en 

prefekt avsätts 10 procent av heltid för varje år uppdraget löper till tid efter avslutat 
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uppdrag för forskning och kompetensutveckling. För en prefekt som innehaft uppdraget 

i sex år får därmed 7,2 månaders tid till sitt förfogande. Tid för forskning och 

kompetensutveckling ges endast i direkt anslutning till avslutat uppdrag och ska tas ut 

inom två år efter slutfört uppdrag. 

Studiens uppdragsgivare 

Studiens uppdragsgivare är Personal- och organisationsutveckling (POU), en enhet 

inom Personalenheten som tillhör Umeå universitets förvaltningsorganisation. Enheten 

arbetar med övergripande uppgifter inom det personalpolitiska området. Enheten ger 

vidare råd, stöd och service i personalfrågor till såväl enskilda personer som chefer och 

personalhandläggare på alla nivåer i organisationen. POU ansvarar även för Umeå 

universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL) som är obligatoriskt för 

nytillträdda prefekter och är en del i det strategiska kompetensstöd som är tillgänglig för 

chefer i organsationen. 

Avgränsning 

Studien omfattar enbart prefekter vid Umeå universitet. Avsikten är inte att kunna 

generalisera resultaten då prefekter verksamma vid universitet runt om i Sverige kan ha 

helt skilda arbetssituationer. Universitet som organisationer kan även vara helt skilda åt. 

Exempelvis har inte alla universitet i Sverige prefektstyre på institutionsnivå (SOU 

2015:92).  

Teoretiskt ramverk 

Denna studie utgår ifrån roll-, social/grupp identitet och en identitetsskapande process. 

Ett aktivt val görs därmed genom att inte använda teorier om mer individuella och 

personliga identiteter. När resultat och analys presenteras är exempelvis begreppet chef i 

relation till den sociala omgivningen och identitetsskapandet. Med andra ord är 

identiteten chef en konstruktion utifrån det sociala sammanhang som just då beskrivs. 

Föreliggande studie utgår således från prefekternas beskrivningar av sina upplevelser 

kring identitet och identitetsskapande. Aurell (2001) menar att fördelen med att betrakta 

identitet som en process är att man lyfter fram aktören på ett tydligt sätt. En annan 

fördel är att eventuella stereotyper får mindre plats. Exempelvis kan kön betraktas som 

givet och oföränderligt om inte processerna genom vilka kön konstrueras lyfts fram. 
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Teori och tidigare forskning syftar till att ge läsaren en bild av prefektens roll och 

arbetssituation. Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) teori om kollegialitet gäller inte 

endast universitet utan författarna lyfter även fram att kollegialitet även finns i andra 

kunskapsbaserade och kunskapsutvecklande organisationer. Samma sak gäller för 

professionalism som Brante et al. (2015) diskuterar i sin bok vilken grundar sig på 

8 500 professionella personer i Sverige som tillsammans representerar 17 olika yrken. 

Vad som behöver tas i beaktande gällande tidigare forskning om akademiskt ledarskap 

är att den är både nationell och internationell. Som tidigare nämnt, är det ur ett 

internationellt perspektiv mycket ovanligt att svenska universitet är en statlig myndighet 

(SOU 2015:92). Andra skillnader kan exempelvis vara resurser, organisationsstruktur 

och arbetsvillkor.  

Ledare och chef 

Det kan ofta vara svårt att skilja mellan ledarskap och chefskap (Alvesson & 

Svenningsson, 2012). Båda begreppen är viktiga för studiens syfte då prefekterna 

förväntas agera både chef och ledare. De ska både leda och styra administration utifrån 

regelverk och myndighetsutövning och samtidigt agera ledare i relation till utveckling 

av mer ämnesspecifika områden, exempelvis undervisningsstrategier och 

forskningsstrategier. Nedan kommer därför mer breda teorier om chef och ledare och 

mer specifika teorier om akademiska ledare att presenteras. Alvesson och Svenningsson 

(2012) menar att ledarskap ofta definieras utifrån en vid innebörd och omfattar såväl 

chefer som informella ledare. Författarna lyfter fram en distinktion mellan chef och 

ledare och menar att chefer har en formellt grundad ställning som inkluderar både 

rättigheter och skyldigheter. Ledare har däremot en ställning som enbart utvecklas 

utifrån det stöd och den legitimitet som de får från sina anhängare. Vidare menar 

författarna att chefer förlitar sig på sin formella position där fokus ligger på byråkratiska 

processer som planering, budget, organisering och kontroll medan ledare förlitar sig på 

sina personliga egenskaper och fokuserar på visioner, den dagliga ledningen och social 

samverkan (Alvesson & Svenningsson, 2012).   

Akademiskt ledarskap 

Begreppet akademiskt ledarskap kan upplevas svårfångat och kan ge uttryck både för ett 

arbetssätt och för ett ledarskap (Sandstedt, 2013). Prefekter vid Umeå universitet är 

akademiska ledare och har det yttersta ansvaret för sina respektive institutioner. 

Sandstedt (2013) har i sin avhandling kommit fram till viktiga förmågor och särdrag 
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kring hur en prefekt bör vara för att leda kollegor. Författaren menar att ledaren behöver 

ett brett förtroende hos sina följare och inneha en personlig integritet samt en bred 

kompetens och kunskap om hela institutionen, en kollegial och vetenskaplig legitimitet, 

ett gott omdöme och slutligen, att själv vilja ha uppdraget. Allmänna förutsättningar 

som påverkar hur universitet kan styras och ledas är regelverk, ekonomi, mål- och 

resultatstyrning och internt verksamhetsstöd
1
 (SOU 2015:92).  

 Uppfattningen om och relationen mellan chef och ledare för universitet är varierande 

(Marshall et. al, 2011). Ledarskap innebär en framtidsorientering som inkluderar 

upprättandet av en riktning eller en vision som förknippas med organisationen. För detta 

behöver ledaren förmågan att både kommunicera och förankra den riktningen bland alla 

anställda, studenter och övriga berörda. Kommunikation och förankring behövs även 

gällande olika strategier och resurser för att institutionen som helhet ska kunna sträva 

mot visionen. Slutligen är ledarens roll att aktivera, motivera och inspirera alla berörda 

personer att delta i och bidra till att förverkliga denna vision. Chefskapet innebär 

detaljerad planering, upprättandet av korta till medellånga mål gällande utveklingen av 

kursplaner, resurser, personal, studenter och organisation för att främja kunskap och 

undervisning. Cheferna har även till uppgift att leda särskilda åtgärder (gällande policy, 

riktlinjer och tidsplaner) för att uppnå målen samt säkra och fördela de ekonomiska 

resurserna för att säkerställa att åtgärderna och målen uppnås (Marshall et al., 2011). 

Pepper och Giles (2015) visar i sin undersökning av akademiska mellanchefer att 

drivkraften till att anta chefsrollen grundar sig i en stimulerande utmaning, möjlighet att 

lära sig nya saker, en förhoppning om att utgöra ett mentorskap som utvecklar andra och 

möjligheten att inneha en position som kan skapa en positiv skillnad i någon annans liv. 

Pepper och Giles undersökte även hur mellancheferna upplevde sin chefsroll vilket 

visade sig i att dessa upplevde hög arbetsbelastning, stort ansvar och liten makt, en 

angelägenhet att reagera på olika händelser, känsla av ensamhet, att rollen innebar 

ledning av andra och krav på förmåga att se helheten. Många av de undersökta 

deltagarna betraktade ledarskapet som en fas snarare än som en framtida karriär och 

majoriteten upplevde en bristande beredskap inför rollen. Avslutningsvis undersökte 

författarna vilka stödfunktioner som mellancheferna upplevde som mest betydelsefulla 

                                                           
1
 Samtliga stödfunktioner som finns vid universitet inkluderas här i begreppet verksamhetsstöd. 

Verksamhetsstödet utgör en del i de operativa berednings-, besluts- och implementeringsprocesserna vid 

lärosätet. 
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vilket visade sig vara deltagande i nätverk och fakultetsstöd. Eriksson (1997) menar att 

det finns en osäkerhet inför chefsrollen då upplevelsen om vad det innebär att vara chef 

är diffus. En osäkerhet kan även uppstå kring vad tiden efter uppdraget innebär. När det 

gäller rollövergången från prefekt till medarbetare har genomtänkta handlingsplaner 

visat sig ha stor betydelse både för personen som för organisationen (Eriksson, 1997). 

Utifrån sin studie om prefekter föreslår Wolverton, Ackerman och Holt (2005) att både 

nytillträdda och sittande prefekter behöver professionell utveckling under minst ett år i 

form av diskussion, dialog och reflektion med andra. 

Engwall och Eriksson Lindvall (2012) drar i sin studie om prefekter slutsatsen att 

prefekten är medelpunkten för mångfaldiga förväntningar. Författarna menar att 

prefekten förväntas vara administratör som förstår ekonomiska frågor, någon som kan 

utforma och implementera en strategi och att vara en effektiv kommunikatör både inom 

och utanför institutionen. Vidare förväntas prefekten kunna hantera olika personligheter 

och konflikter och allt detta i en arbetsmiljö av ständiga avbrott. Inman (2001) menar i 

sin studie om akademiska mellanchefer att vissa aspekter av ledarskap kan läras men att 

en stor del av den kunskapen förvärvas under livets gång, både privat och genom 

arbetserfarenhet som ledare. Författaren lyfter också fram att både litteratur och 

forskningsresultat visar att ledarskapskompetens är något som skapas i en stegvis 

process.  

Forskning har visat att prefekter i första hand identifierar sig som forskare när de axlar 

prefektuppdraget. Oavsett om man är prefekt eller medarbetare vid institutionen nås de 

anställda av samma basvärderingar och ideal vilket betyder att fokus inte är på 

administration och ledarskap utan på den egna forskningsdisciplinen och utvecklingen 

av denna. Samtidigt upplevs ledningsfrågor ofta ha lägre status jämfört med i första 

hand forskningsdisciplinen och i andra hand med undervisning. Ledningsfrågor upplevs 

inte attraktivt för universitetslärare och forskare då uppdraget ofta inte betraktas vara 

meriterande (Gmelch, 1991, Bauer et al., 1999 & Haikola, 2000). Deem, Hillyard och 

Reed (2007) undersöker akademiker som blir ledare och chefer, däribland prefekter, och 

huruvida dem skiftar identiteter och vad identiteten representerar. Resultatet visar att 

identitetsskapandet är en flytande process mellan olika identiteter. Aspekter som 

formade identiteterna var personliga erfarenheter, institutionen som arbetsplats, 

gruppmedlemskap, akademisk position, kön och om chefsuppdraget betraktades som en 
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karriär, en tillfällig roll eller en roll som åtas motvilligt. Vidare visar resultatet att 

många prefekter hade svårt att se sig själva som chef istället för akademiska ledare men 

majoriteten accepterade att prefektskapet präglas av management. Avslutningsvis kom 

författarna fram till att prefekterna tenderar att känna motstånd mot rollen som chef och 

att de istället värnar om mer traditionella akademiska värderingar som kollegialitet, 

tolerans och integritet. Sandstedt (2013) framhåller att Bjuremark (2002) menar i sin 

avhandling om rektorer och dekaner vid Lunds universitet att dekanerna pendlar mellan 

två identiteter. En som präglas av kollegialitet och en av management.  

Kollegialitet 

Precis som akademiskt ledarskap, är begreppet kollegialitet svårfångat och kan betraktas 

som såväl en styrform som ett ledarskap (Sandstedt, 2013). Traditionellt präglas 

universitetens styrning av kollegialitet (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016). Begreppet 

kollegialitet härstammar från romerska collegium, liknande ett skrå som utgörs av 

jämbördiga och kompetenta yrkesutövare där tonvikten är att ta tillvara på 

medarbetarnas kompetens, erfarenhet och yrkesetik (SOU 2015:92). En aspekt av 

kollegialitet är därför ett kollegialt beslutsfattande i frågor som rör forskning och 

utbildning där kollegiet utgörs av personer med en akademisk doktorsexamen eller 

motsvarande (Haake, 2004). Alla frågor kan emellertid inte behandlas av eller beslutas 

av kollegiala organ. Ett exempel är enskilda personalärenden (SOU 2015:92).  

En annan aspekt som präglar kollegialitet är meritokrati. Meritokratins ideal innebär att 

den som innehar mest kunskap och kompetens också är den som har bäst kompetens att 

utveckla och granska kunskap. Denna meritokrati är också grunden för det kollegiala 

ledaridealet som beskrivs som primus inter pares och betyder den främsta bland 

kollegor. I det kollegiala perspektivet roterar ledarskapet, är verksamhetsbaserat och 

ledaren utses bland sina likar, det vill säga kollegiet. Det kollegiala ledarskapsidealet 

innebär att ledarens legitimitet grundar sig på professionella meriter och av förtroende 

från sina kollegor. Sammantaget innebär detta att vetenskaplig kompetens är en 

grundläggande ledarskapskompetens i den kollegiala styrformen (Sahlin & Eriksson-

Zetterquist, 2016). Enligt Erikssons (1997) kollegiala perspektiv är förutsättningen för 

det akademiska ledarskapet en kollegial ledare som är demokratisk, lyhörd och 

stödjande och omfattar gruppens värderingar och ambitioner. Bland främst forskare och 

lärare betraktas ledaren mer som gruppens än som ledare till skillnad mot den 
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administrativa yrkesgruppen där förväntan är ett klart och tydligt ledarskap. 

Medarbetarnas förväntningar på prefektens huvudsakliga uppgift är att sköta och se till 

att ekonomi och administration fungerar (Eriksson, 1997). 

Den kollegiala organisationen präglas av att kunskap ska styra, inte enstaka intressen 

eller enstaka individer (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016). Detta innebär att den 

enskilde individen i ett kollegialt beslutsfattande idealt företräder sin kompetens framför 

ett intresse eller grupp. En ideal kollegial dialog innebär att det bästa argumentet gäller 

oavsett om ”den egna gruppen” tjänar eller förlorar på den utveckling som sker. Detta i 

sin tur bygger på att alla inblandade i samtalet har kunskapen att värdera varandras 

argument men även respekt och förtroende för andras sätt att argumentera. En 

förutsättning för att kollegialiteten ska fungera är att alla inblandade har inställningen att 

agera kollegialt och att dialogen inom arbetsprocessen leder fram till beslut, resultat och 

ansvar. Samtidigt måste kollegorna själva ta ansvar för att delta i olika möten för att 

upprätthålla en fungerande kollegialitet. Genom dessa praktiska processer skapas och 

formas en strukturell ram runt informella och formella regler, normer och värderingar 

som sedan utgör spelreglerna för de kollegiala medlemmarna. En annan förutsättning är 

att förändringar och beslut baseras på kunskap och behöver förankras i verksamheten. 

Detta ställer stora krav på den kollegiala ledarens integritet och förmåga att grundligt 

argumentera när besluten ska förankras (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016).   

Sahlin och Eriksson- Zetterquist (2016) lyfter även fram kollegialitetens mörka sidor 

såsom professorsvälde och kotterier. Professorsväldet förklaras av att det fram till 1964 

endast var ett mindre antal manliga professorer som ingick i kollegiet vid en fakultet 

och dessa hade därmed makten inom universiteten. Professorernas makt kunde 

exempelvis visa sig genom att de styrde både fakultetet och i vissa fall hela universitetet 

utifrån sina egna idéer och intressen. Med sin höga status favoriserade även 

professorerna varandra vid olika beslut och tog därmed avstånd från den kollegiala 

principen om att uppnå konsensus i beslutsfattandet. Sahlin och Eriksson-Zetterquist 

(2016) som alltså relaterar risker för professorsvälde till kotteri, menar att en mindre 

inre grupp på detta sätt försöker få inflytande över gruppen som helhet samtidigt som 

den inre gruppen eliminerar andras inträde i den inre kretsen. I de fall då kollegialitet 

begränsas på detta vis till att gälla vissa grupperingar uppstår därmed en maktlöshet hos 

övriga personer som lämnas utanför. Vidare menar Sahlin och Eriksson- Zetterquist 
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(2016) att konflikter hör till kollegialitets mörka sida. Författarna framhåller att 

samtidigt som universitetens kultur präglas av normer och värderingar gällande 

gemensamt beslutsfattande, akademisk frihet
2
 och att forskningsmeriter uppmuntras och 

värdesätts pågår i praktiken samtidigt en konkurrens om forskningsanslag och olika 

enskilda forskningsintressen. Detta menar författarna ligger till grund för många 

konflikter på så sätt att enskilda företrädare kan drivas av sina egna intressen framför 

värderingar av kompetens och vetenskapens bästa när olika bedömningar ska 

genomföras.  

Kollegialitet kombineras med linjestyrning
3
 vid Sveriges universitet (SOU 2015:92). 

SOU 2015:92 visar att inneboende motsättningar mellan dessa styrformer har 

framkommit men hävdar att de bör betraktas som ömsesidigt kompletterande där 

ledningen bör präglas av en balans mellan dem båda. Problematiken är dock just 

balansen och att det saknas svar om vilken exakt avvägning mellan kollegialitet och 

linjestyrning som är lämpligast. Universiteten med sin kollegiala styrform är även en 

myndighet som behöver byråkratisk styrning för att säkerställa regelföljande, 

likabehandling och rättsäkerhet. Samtidigt är verksamheten i en kontext som liknar 

företag på en marknad med konkurrens som följd och krav på tillväxt. Sahlin och 

Eriksson-Zetterquist (2016) menar att den kollegiala styrformen är i hög grad en 

muntlig och situationsanpassad styrning med informella inslag varav denna blandning 

av kollegialitet, linjestyrning och byråkrati kan utveckla en otydlig styrning kring vad 

som krävs och vad som gäller. Detta menar författarna innebär en kritik mot den 

kollegiala styrformen eftersom det kan hända att inte alla kunskapsmässigt grundade 

diskussioner dokumenteras. Författarna menar även att det kan finnas ett behov av att 

förtydliga styrformen genom klarare riktlinjer gällande den kollegiala beslutsprocessen.  

Professionalism 

Brante et al. (2015) menar att en professionell organisation kännetecknas av en formell, 

differentierad organisationsform med parallella, olikartade styrsystem och att 

organisationen skapar och använder specialiserad kunskap. Mot denna definition 

                                                           
2
 Akademisk frihet innebär i korta drag att exempelvis forskare, lärare och professorer har en 

självständighet i sitt arbete gällande att var och en utvärderas och gör vetenskaplig karriär på sina egna 

meriter (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016).       
3
 Det som kallas linjestyrning är en blandning av byråkrati och management, även om de som ideal är 

mycket olika. Centralt för den byråkratiska styrformen är regelföljandet. Management i sin tur syftar till 

mer allmänt formulerade och generella anspråk och kopplas ofta samman med företag, marknad, 

konkurrens, strategi och intressen (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016).      
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används teorin om professionalism för att komplettera teorin om det kollegiala 

ledarskapet och för att visa den kontext som prefekterna är satta att leda och förhålla sig 

till. Enligt Eriksson (1997) betraktas prefektens professionella kompetens som chef som 

viktig för mer framtida frågor med en betoning på att kunna leda helheten. 

Universitetens institutioner kan betraktas som professionella organisationer med 

professionella medarbetare såsom forskare, lärare, vissa tekniska och administrativa 

specialister (Eriksson, 1997). Den formella ledaren, prefekten i detta fall, är inte alltid 

ledaren i professionella organisationer. Genom sin professionalism kan egentligen varje 

lärare eller forskare agera som ledare i olika situationer (Haikola, 2000).  

Kunskap, kompetens och kvalifikationer är begrepp som ofta ingår i definitionen av 

professioner och är anknutna till begreppet professionalism (Brante et al., 2015). Brante 

et al. (2015) menar att begreppet professionalism innebär den kompetens och kunnighet 

som är kopplad till det enskilda yrkesutövandet och olika professioner bygger sina 

specialistkunskaper på olika typer av kunskaper. Gemensamt för alla professioner är en 

längre akademisk utbildning som omfattar minst tre år. För professionen akademiska 

lärare och forskare, är det den vetenskapliga fördjupningen i ett visst ämne eller 

forskningsområde som är förutsättningen för yrkesutövningen. För akademiska lärare 

och forskare grundar sig professionalismen på teoretiska, metodologiska och/eller 

empiriska fördjupningar inom en vetenskaplig disciplin. Utgångspunkten för det 

professionella arbetet är även att viss autonomi inkluderar såväl professionen kollektivt 

som den enskilda yrkesutövaren (Brante et al., 2015).   

Professionernas autonoma arbete blir allt mer ifrågasatt med ökade krav på transparens 

som följd. Brante et al. (2015) problematiserar därför hur exempelvis 

universitetsanställda är självständiga i sina arbeten samtidigt som de styrs och 

kontrolleras. För att göra arbetsprocesserna mer transparenta pågår en förändring mot att 

professionerna blir mer externt styrda genom ökad standardisering såsom exempelvis 

interna kvalitetssystem och system för måluppfyllelse. Effekten blir en styrning som 

fokuserar mer på ledning/management och effektivitet och mindre på det professionella 

yrkesutövandet. Den externa styrningen har ökat framförallt för yrken inom offentlig 

sektor. Både den ekonomiska och den byråkratiska styrningen har tilltagit och många av 

de professionella uppfattar att administrationen har ökat i hög grad. Som följd har dessa 

förutsättningar påverkat det professionella yrkesutövandet mer idag än tidigare.  
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Komplexiteten i professionella arbetsprocesser innebär dock att ett linjärt samband 

mellan ökad styrning och minskad autonomi saknas (Brante et al., 2015). Brante et al. 

(2015) förklarar detta genom begreppet diskretion som innebär att yrkesutövaren själv 

har ett mandat i beslutsfattandet om den rätta handlingen. Diskretion innefattar två 

dimensioner, en social och en kognitiv, vilka båda behöver tas i beaktande då 

yrkesutövaren legitimeras både socialt och kognitivt. Den sociala dimensionen innebär 

att förhålla sig till de ramar som omfattar den professionella arbetsprocessen, 

exempelvis lagstiftning, riktlinjer och organisatoriska förutsättningar, vilket är den 

aspekt som direkt påverkas av extern styrning och talar om vad den professionella kan 

eller är tillåten att göra eller inte göra. Den kognitiva dimensionen är de kunskaper och 

erfarenheter den professionella har, vilka ligger till grund för resonemang, bedömning 

och beslut. Denna aspekt påverkas i mindre grad av extern styrning och bevaras bland 

annat genom kollegialitet och vidareutbildning. Inom ramen för professionalism har det 

i denna studie framkommit att det Brante et al. (2015) kallar kognitiv dimension kan 

jämföras med Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) kollegialitet. Ytterligare en aspekt 

att ta hänsyn till är moraliska dilemman som främst gäller professionella med nära 

kontakt med människor. Att möta och hantera moraliska dilemman innebär att uppsatta 

regler och riktlinjer inte alltid räcker till. Dessa situationer innebär en personlig 

osäkerhet som ställer krav på individens sätt att använda sin kunskap och erfarenhet för 

att hantera dilemmat (Brante et al., 2015). 

Identitet och roller 

Identitetsteorin delar in begreppet identitet i tre huvudsakliga perspektiv, personlig 

identitet, rollidentitet och social identitet (Stets & Burke, 2014). Fokus i denna studie är 

på de två senare och redogörs för nedan. 

Rollidentitet innebär att de roller vi går in i under livets gång skapar vår identitet och 

den vi uppfattar oss vara (Nilsson, 2015). Oavsett vilken eller vilka roller en individ har 

är dessa anslutna till en viss social position i samhället (Stets & Burke, 2014). Kopplat 

till denna studie kan rollerna exempelvis vara forskare, lärare, studierektor och prefekt. 

De roller som antas kräver specifika utföranden för att uppfylla de förväntningar som är 

förknippade med positionen samtidigt som olika personer i omgivningen kan ha skilda 

meningar förknippade med ett visst agerande för samma roll. Oberoende av innebörden 

av meningen för rollidentiteten, bör betydelsen av ens agerande stämma överens med 
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förväntningarna av ens rollidentitet. När individens agerande överrensstämer med rollen 

uppstår en känsla av bekräftelse och kompetens (Stets & Burke, 2014).  

Stets och Burke (2014) delar in social identitet i grupp och kategori. Social identitet är 

därmed betydelsen av att identifiera sig med en social kategori som exempelvis kvinna 

medan gruppidentitet innebär den mening som uppstår i interaktion med en specifik 

uppsättning av andra som exempelvis familjen eller en arbetsgrupp. De sociala 

kategorierna skapas av samhället i olika strata vilka ofta tillskrivs individen istället för 

något som personen själv skapar. Gruppidentitet i sin tur markerar mer individens 

samspel med andra där individen agerar på ett visst sätt för att uppfylla andras 

förväntningar och för att arbeta mot gemensamma mål. Social identitet innebär ett 

meningsskapande för individen som leder till att personen agerar som andra medlemmar 

för att uppnå ett erkännande och godkännande från andra i en grupp (kategori). När 

sedan individens sociala identitet verifieras upplever personen ett igenkännande med 

gruppen (kategorin) och en känsla av värde och acceptans från andra medlemmar 

uppstår (Stets & Burke, 2014).  

I organisationer är det främst sociala framför individuella identiteter som är av störst 

relevans. I mindre kunskapsföretag och organisationer som universitet kan dock den 

unika individen få lite större plats. Kategorin ”vi” är viktig inom alla organisationer där 

social identitet refererar till en grupp eller kategori som individen identifierar sig med, 

exempelvis en enhet, profession, ålder eller ett kön (Ashforth & Mael, 1989). Faktorer 

som påverkar individens benägenhet att identifiera sig med en viss grupp (organisation 

eller del av den) är 1) ju mer distinkta en grupps värderingar är desto tydligare identitet, 

2) ju högre status en grupp är förknippad med desto större är attraktionen, 3) ju större 

medvetenhet om att ett ”dem” framträder desto tydligare blir ett ”vi” och, 4) 

förekomsten av sociala interaktioner som underlättar gruppbildning leder till att ju mer 

av interpersonell interaktion, uppfattad likhet, gemensamma mål eller historia och så 

vidare desto mer framträder identiteten (Ashforth & Mael, 1989).  

Metod 

I detta avsnitt ska forskningsprocessens olika steg redogöras för och en beskrivning av 

tillvägagångssättet för studiens genomförande presenteras.  
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Val av metod 

Denna studie syftar till att uppnå en förståelse kring olika prefekters upplevda 

förutsättningar och förväntningar. För att kunna besvara studiens syfte har 

semistrukturerade intervjuer genomförts. Fördelen med intervjuer är att prefekterna 

själva får möjlighet att med egna ord uttrycka olika upplevelser kring skilda områden i 

sina arbeten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

Urval  

Inför studien har dialog förts med uppdragsgivaren för att få hjälp med att kunna sträva 

mot ett urval utifrån kön, fakultet samt nya och erfarna prefekter vilket resulterade i 

totalt 40 namn. I detta sammanhang blir det även relevant att förtydliga vad som kan 

betraktas som en ny prefekt och en erfaren prefekt. Det förekommer ingen nedskriven 

dokumentation av denna indelning men genom kontakt med ansvariga för detta uppdrag 

har en bred definiton av begreppen fastställts. En ny prefekt kan betraktas som en 

person som genomgått en introduktionsutbildning för chefer vid Umeå universitet och 

som nyligen inträtt i prefektrollen. Denna grupp prefekter deltar i skrivande stund även i 

UCL
4
. En erfaren prefekt är en person som varit verksam som prefekt ett antal år eller 

som varit prefekt i omgångar.   

Fem nya prefekter och femton erfarna prefekter valdes utifrån urvalets önskemål vilka 

sedan tillfrågades genom en första mailkontakt. Därefter fick de ta ställning till 

medverkan och planera in en passande tid för intervju. Prefekterna i gruppen erfarna 

resulterade i ett antal av sju personer vilka utgörs av dem som först bokade in en tid och 

plats för en intervju. Svar från fem prefekter i gruppen erfarna uteblev. I gruppen nya 

prefekter mottogs först bara ett svar vilket medförde att en ny förfrågan skickades som 

en påminnelse om att delta. Detta resulterade i att en till prefekt i gruppen nya valde att 

delta. Övriga tre svarade varken på det första eller det andra mailet. Det totala urvalet 

består således av nio stycken prefekter vid Umeå universitet. Fem stycken är kvinnor 

och fyra stycken är män. Samtliga prefekter har tidigare varit verksamma på den 

institution de nu är chef för. Av prefekterna tillhör tre stycken Samfak. Tre stycken 

tillhör Humfak. Två stycken tillhör Teknat och en tillhör Medfak. Urvalet kan betraktas 

som lyckosamt då fördelningen över fakultetstillhörighet och kön blev jämn. Däremot 

har inte institutionens storlek och akademisk position bland prefekterna tagits hänsyn 

                                                           
4
 Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram. Mer information finns under rubriken, Studiens 

uppdragsgivare.  
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till i urvalet vilket kan påverka studiens resultat åt något håll. Exempelvis reflekterar 

några av prefekterna kring att akademisk position kan vara en individuell förutsättning 

som har betydelse både under och efter prefektuppdraget.  

Kvalitetskriterier och reflektion över intervjusituationen  

Med rekommendation från Haake (2004) redogörs här för valda kvalitetskriterier utifrån 

den valda teoretiska ansatsen. Viktiga kriterier för att uppnå trovärdighet i detta 

forskningssammanhang är koherens, strävan efter transparens och ett reflexivt 

förhållningssätt. Koherens innebär att forskaren försöker visa ett systematiskt och 

tydligt arbetssätt i förhållande till den teoretiska ansatsen. Transparens innebär att texten 

ska utgöras av en genomskinlighet för att uppnå trovärdighet, kvalitet och för att en 

bedömning av koherensen ska vara möjlig. Dessa kvalitetskriterier har varit i åtanke 

under hela skrivprocessen och en förhoppning är därför att en koherens och en 

transparens upplevs i största möjliga mån för läsaren. För att underlätta läsarens 

slutgiltiga bedömning har försök gjorts för att visa en öppen och tydlig redogörelse 

genom hela texten med start i den teoretiska ansatsen. Därefter genom en beskrivning av 

tillvägagångssättet för studien och hur analysen har gått tillväga. Vidare har även texten 

utarbetats för att visa en öppen och mer kritisk aspekt av den forskning som ingår i 

studien eftersom detta kan ligga till grund för läsarens slutgiltiga bedömning av 

trovärdigheten. Reflexivitet innebär forskarens medvetenhet om den svårighet som finns 

i att försöka vara värderingsfri. Under arbetets gång är därför ett problematiserande 

viktigt kring det egna arbetet och att inta ett reflekterande och analyserande 

förhållningssätt till den analys man gör. Tanken är att man ska låta sig överraskas av 

den empiri man finner under arbetet och sätta ens tidigare erfarenheter och vedertagna 

begrepp åt sidan så mycket det går (Haake, 2004).  

Samspelet mellan en intervjuperson och en informant är viktig då det sker ett 

medskapande av intervjun och kunskapen utvecklas genom den dialog som förs (Kvale, 

1997). Genom ett reflekterande förhållningssätt upplevdes relationen mellan mig som 

intervjuare och prefekten som mycket god. De på förhand framarbetade intervjufrågorna 

utgjorde en bra struktur. Samtidigt gavs informanterna möjlighet att berätta om aspekter 

som inte var planerade från början. För att anpassa intervjun efter informanten följdes 

möjligheten att ändra ordningen i de fastställda frågorna (Kvale, 1997). Empirin 

transkriberades snart efter intervjun då den på så vis fortfarande är nära i tankarna. 
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Genom detta finns empirin i skriven form och transkriberingen innebar att analysen 

kunde påbörjas i ett tidigt skede (Öberg, 2011). 

Etiska aspekter 

Forskningsetiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning innefattar 

fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfylldes genom att 

informera prefekterna om vad studien innebär, studiens syfte, öppna intervjufrågor och 

att intervjuerna spelas in. Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga tillfrågade 

prefekter tog ställning till att medverka. Prefekterna har en bestämmanderätt om, hur 

länge och på vilka villkor de deltar. En informant kan avbryta sin medverkan när som 

helst utan negativa konsekvenser. Ingen av prefekterna i denna studie valde dock att 

avbryta sin medverkan. Genom att hantera alla prefekters berättelser konfidentiellt 

uppfylldes konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att empiri om 

enskilda prefekter endast används i detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informanterna ansvarar över olika institutioner och olika vetenskapliga områden och 

kan därmed vara lätta att identifiera. Därför kommer personerna att tilldelas begreppet 

prefekt eller prefekterna i resultatet och analysen. Vilken institution prefekten är 

verksam inom kommer inte heller att anges. Allt för att avidentifiera informanterna så 

mycket som möjligt. Intervjuerna genomfördes enskilt i prefekternas arbetsrum 

alternativt i ett närliggande rum vid institutionen. Vid mötet med varje prefekt 

upprepades studiens syfte, information gavs om att intervjuerna spelas in och att 

inspelningen raderas så snart transkriberingen är genomförd. Vidare informerades 

prefekterna om att de namnges i det samlade materialet med prefekt 1, 2, 3 och så vidare 

och att uppdragsgivaren POU inte vet vilka prefekter jag intervjuar.    

Analysmetod  

Med inspiration från Graneheim och Lundman (2004) har innehållsanalys valts som 

analysmetod. I korta drag beskrivs nedan hur Graneheim och Lundman (2004) menar att 

analysen stegvis ska genomföras och hur den är kopplad till denna studie, 1) I denna 

studie är analysenheten transkriberade intervjuer 2) Meningsenheter har identifierats 

genom att plocka ut ord, meningar och stycken som är relaterade till varandra 3) 

Meningsenheterna kondenserades sedan genom att förkorta enheterna och för att behålla 

det uttrycksfulla 4) De kondenserade meningsenheterna namngavs sedan genom en kod 
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5) Innehåll som delar egenskaper kategoriserades och egenskaperna sorterades var för 

sig under respektive kategori i största möjliga utsträckning 6) I detta steg genomfördes 

en tematisering där respektive tema beskriver den underliggande meningen i de koder 

och kategorier som analyserats fram. I denna studie har lite drygt hundra relevanta 

koder framträtt ur intervjumaterialet vilka sedan har bildat nio kategorier och tre teman.  

I linje med Graneheim och Lundman (2004) har empirin analyserats på det manifesta 

planet genom att fokusera på uppenbara uttryck som beskriver intervjumaterialets 

innehåll. (Steg 2 till 5) Analysen har vidare fokuserat på mer underliggande meningar i 

materialet där studiens teorier kopplats samman med empirins innehåll och bildat tre 

teman. (Steg 6). Exempelvis har innehåll gällande tillträdandet som ny prefekt och 

prefektskapets koppling till traditionella akademiska normer och värderingar bildat 

temat kollegialitet. Innehåll i fråga om prefektens yrkesutövande mellan Umeå 

universitet som myndighet och det kollegiala arbetssättet har skapat temat 

professionalism där en betoning på att leda helheten framkommer. För mer exempel hur 

meningsenheter bildat teman se Bilaga 2.  

Tabell 1. Respektive tema med samtliga kategorier.  

Tema 1 

Kollegialitet 

Tema 2 

Professionalism 

Tema 3 

Upplevelsen av stöd 
Ny i prefektrollen Myndigheten Umu Ledningsgrupp/Prefektgrupp 

Prefektskapet Prefektens olika roller Administration 

Efter uppdraget Ledarskapskompetens Fakultet/Umu 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens tre teman, kollegialitet, professionalism och 

upplevelsen av stöd. Under respektive tema redogörs för de kategorier som ska 

behandlas. När respektive kategori först presenteras i texten kommer den att vara 

markerad med kursiv text.  

Kollegialitet 

Ur intervjumaterialet har tre kategorier analyserats fram under temat kollegialitet, ny i 

prefektrollen, prefektskapet och efter prefektuppdraget. Majoriteten av prefekterna 

berättar att de blev nominerade som prefekt genom ett nomineringsförfarande vid 

respektive institution. Att tacka ja till uppdraget och bli ny prefekt för sin institution 

upplevdes dock inte för alla prefekter vara något givet utifrån prefekten själv, ”Det var 
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nog min tur helt enkelt. Och det är ju inget uppdrag som jag egentligen hade tänkt mig 

(…) det var ingen konkurrens om uppdraget. Det är ju sällan det.”  En annan prefekt 

berättar ”Det var den bästa lösningen för enheten, det var att jag blev chef. Egentligen 

ville jag inte men jag förstod när vi började röra i (…) för det var en som behöver 

professorsmeritera sig (…) men det kosta för mycket att hon inte kan professorsmeritera 

sig.” Här kan olika målsättningar eller ambitioner kring prefektens forskning ha 

betydelse, 

Så att om jag bara skulle se det ur mitt eget personliga perspektiv så var det här dålig tajming (…) 

Så det fanns en väldig underlighet i det där med att jag, utifrån där och då, så var det inget givet att 

tacka ja. Och det har egentligen inte att göra med min inställning till ett ledningsuppdrag för jag 

tycker att det på många sätt är jätteroligt 

… och en fjärde prefekt utvecklar, 

Man tar på sig såna här roller för att, eftersom man inser att någon måste göra det om man vill att 

institutionen som en helhet fungerar på ett bra sätt och om ingen tar på sig såna här uppgifter så 

funkar det inte, men om man, så att säga helt fritt skulle välja så skulle jag säga, jag forskar hela min 

tid. Eller också undervisning vilket jag också gillar. 

En del av kollegialiteten gör sig uttryck genom att prefekterna visar sig lojala och tar på 

sig ”bördan” för institutionens bästa. Samtidigt beskrivs prefektskapet som spännande, 

intressant, roligt, utmanande och ett tillfälle att få göra något annat bland både nya och 

erfarna prefekter. Prefekterna menar att det finns en möjlighet att få leda och driva 

utveckling för hela institutionen vilket ligger i linje med Pepper och Giles (2015) 

forskning,   

Det är ju roligt och det är ju utmanande och jag tycker det är viktigt för vars skulle undervisning och 

forskning vara i fall det inte fanns ett ledarskap runt det? Och det är ju det jag tycker är roligt att 

kunna ha den möjligheten att utveckla forskning och undervisning eller ja verksamheten 

överhuvudtaget, att dra den i en riktning som jag tror är bra. 

Omständigheterna kring varför prefekterna kliver på prefektuppdraget pekar således 

mot att det finns skillnader i prefekternas inställningar inför prefektskapet där en del 

inte själva vill ha uppdraget vilket enligt Sandstedt (2013) är viktigt för att leda 

kollegor. Vetskapen om att vissa specifika personer kommer att sitta kvar och finnas 

med i ledningsgruppen vid tillträdandet kan också vara en förutsättning för att kliva på,  

(…) det handlade både om stabilitet i organisationen men också för att det är en person som jag 

gärna samarbetar med och hade den personen sagt nej så är jag inte så säker på att jag hade tagit det. 

Så det spelar också roll och det spelar roll för förberedelser att det också finns, att det finns i princip 

en person som är involverad i det som just då är på gång på ett väldigt initierat sätt, det har 

betydelse och att det är en bra person. 
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Det Brante et al. (2015) kallar kognitiv dimension kan jämföras med Sahlin och 

Eriksson-Zetterquist (2016) kollegialitet genom de samarbetsförutsättningar som 

prefekten är i behov av. Detta kommer till uttryck genom att prefekten upplever en 

personkemi med personer eller grupperingar vilket kan tänkas ha betydelse för 

prefektens förutsättningar att fatta beslut och att leda. Även en känsla av förtroende från 

medarbetarna beskrivs som ett viktigt verktyg när prefekten är ny,  

Jag skulle inte ta på mig ett uppdrag om jag inte kände förtroende. Det är ju mitt viktigaste verktyg 

på nått vis (…) det handlar ju om att va respekterad och vore jag inte respekterad av mina kollegor 

då vet jag inte hur jag, det finns ju ledare där det här spelar mindre roll men för mig spelar det roll 

(…) man måste ju vara respekterad för att man gör ett jobb som för verksamheten framåt, det är det 

som är det viktiga. 

Utifrån det kollegiala perspektivet uppstår prefektens legitimitet som chef genom 

förtroende och vetenskaplig kompetens (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016) vilket 

citatet ovan ger uttryck för. Samtidigt som några prefekter reflekterar över att de har 

förtroende från medarbetarna beskriver en prefekt sitt ledarskap i relation till lärarna,  

När det gäller lärarna så upplever jag stora svårigheter att utöva något aktivt ledarskap på grund av 

att det är ett kollegialt ledarskap, ja att prefektrollen är kollegial. Man ska ha förtroende, 

förtroendekapital, först som lärare och forskare och sen som chef och ledare. De ska kunna från en 

dag till en annan kunna lita på mig, att jag ska kunna leda verksamheten. Och det där är jättesvårt 

och då får jag inte heller självklar trovärdighet när jag vill göra någon aktiv insats för den sociala 

arbetsmiljön, det är ett problem tycker jag. 

I detta citat uttrycks att förtroende inte är någon självklarhet vilket kan peka mot att ett 

brett förtroende hos medarbetarna (Sandstedt, 2013) inte kan tas för givet. En 

upplevelse av förtroende kan å andra sidan relateras till prefektens sociala identitet som 

akademisk ledare där prefekten genom ett förtroendekapital upplever en känsla av värde 

och acceptans från sina medarbetare (Stets & Burke, 2014). Förutsättningarna för att 

utveckla en ställning som ledare kan på detta vis vara beroende av det stöd och den 

legitimitet som prefekterna får från sina anhängare vilket också kan påverka 

prefekternas tillit till sina personliga egenskaper som ledare (Alvesson & Svenningsson, 

2012).  

Samtliga prefekter beskriver att tidigare ledningsuppdrag och kunskap om institutionen 

som helhet med dess personal och dess verksamhet är en bra grund inför prefektskapet. 

Erfarenheterna beskrivs komma från olika och skilda ansvarsområden såsom 

exempelvis ekonomi runt kursbudgetar och/eller bemanningsansvar. Prefekterna 

beskriver sina föreställningar om prefektskapet som ganska realistiska utifrån sina 

tidigare ledningsuppdrag, ”Att stiga över från att vara studierektor till att bli prefekt (…) 
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jag kunde organisationen ganska bra så jag visste ungefär vad som krävdes så jag tror 

att jag hade ganska realistiska förväntningar.” Samtidigt uttalar majoriteten av 

prefekterna att prefektskapet innebär ett större ansvar än vad de hade räknat med före 

tillträdandet och vissa delar uttrycker prefekterna med att de inte hade någon aning om 

som ny, ”Du vet första året har man ju ingen aning om vad som är rätt och fel, om vi tar 

ekonomi, det tar ett tag innan man kan ha någon åsikt om det där.” och ingen kan 

riktigit berätta innan vad uppdraget innebär, ” sen försökte jag verkligen ta reda på vad 

det här uppdraget innebar men jag stötte verkligen huvudet i sten där tyckte jag, jag 

förstod inte, jag fick inte nån klarhet i det.” 

Även om prefekternas förväntningar inför prefektskapet beskrivs som realistiska så 

visar denna studie att upplevelsen om vad prefektskapet faktiskt innebär är diffus 

(Eriksson, 1997) vilket eventuellt åskådliggör en bristande beredskap inför det stora 

ansvar som prefektuppdraget innebär (Pepper & Giles, 2015). Å andra sidan förklarar 

prefekterna att vissa uppgifter inte går att lära sig innan utan bara måste göras.  

Under intervjun reflekterar en prefekt kring vem prefekten är när det är dags att kliva på 

prefektuppdraget, 

Kanske det ändå spelar lite roll vem man är när man kliver på en prefektroll. Jag är inte professor, 

jag är docent och jag är kvinna (…) vissa saker är enklare med en högre akademisk titel helt enkelt 

och vi är ett universitet och det är liksom en meritokrati där den typen av symboler faktiskt har 

betydelse. Och det ska inte ha betydelse om man liksom läser formalian men av erfarenhet så vet 

man ändå att, när det kommer till enskilda frågor så spelar det faktiskt lite roll vem som säger vad 

(…) jag var ju liksom ett andrahandsval (…) vi vet ju att den första som tillfrågades var en av våra 

professorer. Och det, för mig har det betydelse. 

… och en annan kvinnlig prefekt berättar om tiden som ny och upplevelsen av ett 

rangproblem, 

Måste jag ha utvecklingssamtal med professorn också, jag kände som att oj oj, det här är ju jobbigt 

liksom. Vi har en professor här och han är ju tokrang högst, det är ju som så, man blir ju fostrad i 

det där när man kommer till universitetet, det där himla rangproblemet, så det tyckte jag var jobbigt 

så oj vad jag plugga på till dem här första utvecklingssamtalen och förberedde mig. 

Kollegialitet visar sig här ha betydelse för de sociala maktpositionerna i form av att en 

prefekt är kvinna med lägre akademisk rang vilket Sahlin och Eriksson-Zetterquist 

(2016) kallar kollegialitetens mörka sida. Däremot kan inte analysen visa om det beror 

på akademisk rang och/eller kön men det går att konstatera att det är kvinnor som har 

noterat detta förhållande. Ett situationsberoende kan tänkas uppstå genom att prefekten 

är kvinna med lägre akademisk rang jämfört med en professor vilket enligt den 



21 
 

kognitiva dimensionen kan tänkas kräva mer av prefekten själv gällande den erfarenhet 

och kunskap som prefekten har sedan tidigare. Enligt Sandstedt (2013) kan också 

situationen innebära en brist på kollegial och vetenskaplig legitimitet som prefekten 

behöver för att leda kollegor vilket ligger i linje med det Sahlin och Eriksson-Zetterquist 

(2016) kallar meritokratins kollegiala ledarideal där den vetenskapliga kompetensen 

utgör prefektens grundläggande ledarskapskompetens. I jämförelse med identitetsteorin 

kan denna situation tolkas som en svårighet för prefekten att skapa och uppleva en 

gruppidentitet då ett ”dem” framträder tydligare än ett ”vi” (Asforth & Mael, 1989).  

Att leda och driva utveckling för hela institutionen återkommer regelbundet under 

intervjuerna och en prefekt berättar vad som driver prefekten att fortsätta 

prefektuppdraget, ”Det är nog min väldigt starka känsla för institutionen och för de 

utbildningar som vi bedriver. Att jag känner ett stort engagemang i det. Så att det är det 

som driver mig”. Majoriteten av prefekterna beskriver ledarskapet som viktigt och 

mångas svar på vad som skulle göra prefektskapet mer attraktivt är att arbeta mer med 

ledarskap, 

Jag tror ju att man verkligen skulle jobba hårt för att prefekter får jobba med ledarskapet mer än vad 

de gör idag och att det också, på så vis tror jag också att det skulle bli mer attraktivt (…) för jag 

menar det är ju mycket organisationsförändringar också hela tiden och ha då en duktig ledare är 

viktigt, jag tror det är jätteviktigt och det kanske skulle bli mer attraktivt om det var det vi fick göra. 

Här framkommer att det finns förutsättningar för prefekterna att identifiera sig med 

institutionen genom interpersonell interaktion, historik och det kollegiala mål som 

driver institutionen framåt (Asforth & Mael, 1989) samt prefektens starka känsla för 

institutionen som arbetsplats (Deem, Hillyard & Reed, 2007). Ovanstående 

beskrivningar och citat tydliggör också att ledarskap är viktigt och något som behöver 

satsas på för att bli en duktig ledare samtidigt som prefekterna uttrycker ett engagemang 

och en vilja att arbeta mer som ledare än vad som är möjligt idag. Att inte kunna arbeta 

mer med ledarskap kan innebära en svårighet att uppfylla andras förväntningar och 

arbetet mot gemensamma mål vilket markerar prefektens förutsättningar att skapa en 

institutionell gruppidentitet (Stets & Burke, 2014). Genom att prefekten uttrycker att det 

sker mycket organisationsförändringar ligger detta resonemang i linje med Haikola 

(2000) som hävdar att universitet måste förstärka och tydliggöra lednings- och 

ledarskapsfunktionerna för att möta den ökade komplexiteten i arbetet.  
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I sitt dagliga arbete uttrycker prefekterna att de både vill och behöver kommunicera 

mycket för att förklara olika beslut och vad som händer vid institutionerna vilket kan 

förklaras genom Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) som menar att det kollegiala 

ledarskapet i hög grad är en muntlig och situationsanpassad styrning. En prefekt 

berättar, ”Jag brukar tänka att så länge jag kan motivera och förklara oavsett vilka 

situationer det är så förstår alla. Jag tycker det är jätteviktigt att veta varför man tar sina 

beslut och kan förklara det.” Beslut som måste tas snabbt på grund av juridiska och 

ekonomiska skäl innebär att prefekten inte hinner samverka med alla berörda parter,  

De hade inte tyckt om det men då hade jag haft tid att motivera och det som var mest kränkande tror 

jag gentemot studenterna framförallt, det var att jag bara bestämde utan att jag hade hunnit prata 

med dem (…) Jag var tvungen att strunta i den där principen då för att fatta det här beslutet men det 

var bra att dem reagerade för att de är van att de är med i beslutsprocessen innan och det är ju så det 

ska va egentligen. 

Ovan blir det tydligt att prefekterna värnar om traditionella akademiska värderingar som 

kollegialitet, tolerans och integritet (Demm, Hillyard & Reed, 2007) och att prefektens 

akademiska ledarskap innebär att aktivera, motivera och inspirera alla berörda personer. 

Snabba beslut som inte hinner samverkas kan dock utmana prefektens 

ledarskapsförmåga gällande kommunikation och förankring (Marshall et al., 2011). 

Vidare kan beslut grundade på juridiska och ekonomiska skäl samt utbildning kopplas 

samman med vad Marshall et al. (2011)  menar hör till prefektens chefskap,”(…) där 

bestämmer jag hur många timmar dem får lägga ut för olika undervisningsinsatser och 

hur dem får använda sin kompetensutvecklingstid, i samråd då naturligtvis, och ja där är 

själva chefskapet mycket tydligare.” Marshall et al. (2011) förklarar chefskapet med att 

prefekten har till uppgift att leda särskilda åtgärder för att uppnå mål och säkra och 

fördela ekonomiska resurser för att säkerställa att åtgärderna och målen uppnås.  

Ovanstående text kan kopplas samman med förväntningar på transparens från 

medarbetarna där prefektens ledarskapsförmåga gällande kommunikation och 

förankring (Marshall et al., 2011) återigen visar sig, ”Så jag försökte att på ett vettigt 

sätt säga att, nämen jag tror nog att ni har fått möjlighet (…) Men alltså man får vänja 

sig med att folk, dem missar mail, alla läser inte alla mail, alla tar inte del av all 

information.” En annan prefekt berättar om förväntningarna på transparens från 

medarbetarna,  

Transparansen där, det borde man kunna uppfylla samtidigt som jag vet att det är så beroende av så 

mycket annat (…) vi har ju liksom inga tidsreglerade anställningar om man är lektorer (…) och då 

kan det lätt bli att man upplever att det där visste inte jag om och hur kan det va si och hur kan det 
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vara så, när det egentligen beror på att man kanske inte har varit så mycket på arbetsplatsen och 

deltagit i det här (…) så jag kan liksom uppfylla det i formell mening att se till att det finns organ, 

att det bereds saker som det ska göras, att det lyfts fram som det ska göras på arbetsplatsträffar och 

liksom beslut fattas, men det kommer ändå alltid finnas upplevelser av att det inte är transparent 

därför att måttstocken är då det där informella som hela tiden sker. Så det blir väl i formell mening 

ja men i slutändan nej. 

… och en annan prefekt tillägger, 

Vi har till exempel ganska nyligen insett att vi hade en brist på just det här med kommunikation 

mellan, alltså i kollegiet, mellan alla forskningsledare, handledare i forskarutbildningen och så 

vidare. För vi hade vårt lilla råd för forskning och forskarutbildning som (…) bereder beslut och så 

vidare och det är i slutändan prefekten som fattar beslut. Och vi insåg nyligen att, ja det visade sig 

att det blev mer och mer irritationer i och med att folk inte visste vad det här rådet egentligen 

pratade om och sen fattades det något beslut som folk inte var nöjda med och så vidare. Och det fick 

oss att inse att man måste göra det mera transparant. 

Utifrån det kollegiala perspektivet visar ovanstående citat att den kollegiala formen 

sätter ramarna för prefekternas handlingsutrymme. Detta kommer här till uttryck genom 

att prefekterna behöver förhålla sig till de kollegiala normerna och värderingarna 

gällande transparens i beslutsfattandet. Samtidigt blir det tydligt att kollegorna själva 

måste ta ansvar för att ta del av den information som ges och att delta i olika möten 

samt agera kollegialt i beslutsfattandet för att upprätthålla en fungerande kollegialitet. 

Detta för att inte kollegialitetens mörka sida ska uppstå genom att enskilda intressen 

eller gruppers intressen styr besluten (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016).  

Att arbeta för en myndighet tillsammans med prefektens arbetsgivaransvar innebär 

också att prefekten ska förhålla sig till medarbetarnas förväntningar på rättvisa,  

Det där med rättvisa är svårt därför att vi är liksom olika, där du har professorer, docenter, lektorer, 

adjunkter, teknisk administrativ personal och doktorander så är det, det är ingen som liksom har lika 

villkor som på nått är en förutsättning för att kunna likabehandla, det går liksom inte att 

likabehandla en professor och en doktorand som egentligen är en student i en utbildning (…) så det 

kommer jag aldrig att kunna uppfylla på det sättet utan det är mer att kunna tala om varför det är 

olika. 

Här blir det tydligt att det är svårt att uppfylla medarbetarnas förväntningar om rättvisa 

då arbetsvillkoren för de olika yrkesgrupperna vid institutionen ser så olika ut. 

Prefektens ställs inför en situation då det gäller att kunna förklara varför det är olika 

vilket ställer krav på prefektens förmåga att vara en effektiv kommunikatör inom 

institutionen (Engwall & Eriksson Lindvall, 2012). Förväntningar på transparens och 

rättvisa kan härledas till att den kollegiala styrningen vid Sveriges universitet 

kombineras med en linjestyrning och att universiteten är en myndighet som behöver 

byråkratisk styrning för att säkerställa regelföljande och likabehandling (SOU 2015:92). 

Citaten pekar också mot att det uppstår en problematik för prefekterna gällande 
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balansen mellan styrformerna och den avvägning som ska göras mellan kollegialitet och 

linjestyrning (SOU 2015:92). Vidare kommer kollegialiteten till uttryck då prefekterna 

beskriver att de både vill och försöker skapa en gemensam riktning för institutionerna, 

Det måste ju vara ett maskineri runt omkring som fungerar. Och det maskineriet förutsätter ju också 

att varje enstaka forskningsgrupp, varje enstaka anställd och så vidare bidrar för annars är det ju, det 

är ju inte bara något som sitter ovanpå utan alla måste ju bidra till det. Och om det inte finns någon 

ledning som ser till att det blir så ja då, då sitter alla i sin vrå och jobbar med små, eller också stora 

saker. 

I detta citat menar prefekten att alla måste bidra till att skapa en gemensam riktning 

vilket är en förutsättning för en fungerande kollegialitet (Sahlin & Eriksson Zetterquist, 

2016). En gemensam riktning kan tolkas med att prefektens identitetsskapande i relation till 

det kollegiala ledarskapet handlar om ett ledarskap som strävar mot en gemensam gruppidentitet 

i betydelsen av ett ”vi” (Ashforth & Mael, 1989). Marshall et al. (2011) menar att en 

gemensam riktning förutsätter en ledarskapsförmåga hos prefekterna men denna 

förmåga utrycks också innebära en balansgång,   

Titta på delegationsordningen och många beslutande chefer har ju råd som är ganska starka så att. 

Det har jag också. Mitt professorsråd de kör jag ju inte över kan man säga. Ja vi måste bibehålla 

kreativiteten på universitet och då kan man inte ha högsta chefen som bestämmer allting, det funkar 

ju inte (…) även om jag driver på för att få en tydlig struktur i arbetet så vill jag ju fortfarande att 

dem ska känna ett engagemang i det dem gör. Det är en balansgång det där. 

Förutom att kollegialiteten ger uttryck för en balansgång i ledarskapet ger detta citat 

uttryck för en skillnad mot förhållandet med lärarna där ett chefskap uppstår. Gällande 

forskare och dess professorsråd menar prefekten att den gruppen inte går att köra över 

vilket ger uttryck för kollegialitet och dess akademiska frihet och den höga status 

professorer har (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016) vilket kan tolkas som att 

prefektens ledarskap blir tydligare gällande gruppen forskare (Marshall et al., 2011).  

Gällande tiden efter prefektuppdraget uttalar en prefekt ”(…) och det blir liksom lite att 

man lämnar över stafettpinnen (…) och det blir olika fokus men den här stora rörelsen 

är alla med på, så tänker jag nog.” Det finns också en förhoppning om att någon annan 

från ledningsgruppen kan ta över, 

Min förhoppning är ju då att den här som jag har tagit in i ledningsgruppen och som lärs upp, ska 

kunna växla med mig och så jag kan gå ner som biträdande då och backa upp den andra, men det vet 

jag ju liksom ingenting om hur det blir då egentligen. Rätt vad det är så kan det ju bli så att den 

personen säger då att, jag känner att jag inte är riktigt redo, vi måste köra och så helt plötsligt är det 

tre år till, jag har ingen aning. 

Precis som vid tillträdandet som ny prefekt visar detta citat att prefekterna eventuellt 

behöver visa sin lojalitet igen för institutionens bästa när det är dags för prefekten att 
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kliva av. Enligt Eriksson (1997) kan denna otydliga framtid leda till en känsla av 

osäkerhet hos prefekterna. Det kollegiala ledarskapet kan enligt Deem, Hillyard och 

Reed (2007) även innebära att identitetsskapandet är en flytande process mellan olika 

identiteter som formas av att majoriteten av prefekterna i denna studie betraktar 

prefektuppdraget som en tillfällig roll, mellan att ibland agera chef och ibland ledare, 

möjligheten till att forska samt osäkerheten kring vilken identitet som kommer att 

skapas efter uppdraget. I alla dessa roller strävar sedan prefekterna efter att uppnå ett 

identitetsskapande i relation till det kollegiala ledarskapet som handlar om ett ledarskap som 

strävar mot en gemensam gruppidentitet i betydelsen av ett ”vi.  

Professionalism 

I detta avsnitt redogörs för temat professionalism och kategorierna 

ledarskapskompetens, myndigheten Umu och prefektens olika roller. Prefekterna 

beskriver att de lär sig vad uppdraget innebär och hur de ska agera allt eftersom, 

framförallt genom att ”hitta vägar” och personer att prata med. Det blir ett ”learning by 

doing” som en prefekt kallar det. Att utveckla en ledarskapskompetens uttrycks även ta 

tid, ”Det är ju jättesvår balansgång mellan att vara klar och tydlig och hålla i handen och 

så samtidigt vara följsam och leda. Det tar ganska många år att utveckla en sån 

förmåga.” Några av prefekterna uttrycker också att en mandatperiod på tre år är för kort 

tid för att utveckla denna förmåga,   

Och har man bara tre år, första året är ju svårt att vara prefekt, det är svårt att veta vad man har för 

mandat, vad man kan bestämma vad man inte kan bestämma alltihop det här, andra året börjar man 

bli varm i kläderna och då händer det saker men i slutet av det året då måste man börja förbereda för 

att någon annan ska in. Så sista året är inte så bra heller så tre år är för lite tycker jag, 

… och en annan prefekt tillägger, ”Man måste som bygga på eftersom, till slut kan man 

få en bra kompetens och det är tvunget att man har en sån strategi i det här och det hade 

jag. För annars, 120 % räcker inte, man skulle kunna jobba ännu mer som prefekt” 

Dessa citat visar att ledarskapskompetens skapas genom att hitta vägar och genom 

personer att prata med men också att det tar tid och krävs en strategi för att utveckla det 

Sandstedt (2013) kallar en bred kompetens och kunskap om hela institutionen. Även 

Inman (2001) stöder detta resonemang genom att mena att vissa aspekter av ledarskap 

kan läras men en stor del av den kunskapen förvärvars under livets gång och att 

ledarskapskompetens är något som skapas i en stegvis process. Här blir det tydligt att 

prefekten som formell ledare behöver en bred kompetens om hela verksamheten med 
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allt vad det innebär samtidigt som prefektskapet uttrycks innebära en hög 

arbetsbelastning (Pepper & Giles, 2015). Detta kan även betraktas utifrån att prefekterna 

i grunden är akademiska lärare och forskare vid sina institutioner där den vetenskapliga 

fördjupningen i ett visst ämne eller forskningsområde är förutsättningen för lärarens och 

forskarens yrkesutövande (Brante et al., 2015). Å andra sidan har prefekterna erfarenhet 

och kompetens från mer informellt ledarskap i sina professionella roller som lärare och 

forskare (Haikola, 2000). Analysen visar därmed att för gruppen erfarna prefekter finns 

förutsättningen i form av tid för att kunna identifiera sig som strategiska och visionära 

ledare vilket kan krävas för att betydelsen av prefektens agerande ska stämma överens 

med förväntningarna på rollidentiteten. När prefektens agerande således överrensstämer 

med rollen uppstår en känsla av bekräftelse och kompetens (Stets & Burke, 2014). 

Slutsatsen kan därmed dras att samtliga prefekter har någorlunda liknande 

kompetensgrund men att erfarna prefekter har genomgått en förändring över tid vilket i 

linje med Haikola (2000) kan förstärka och tydliggöra prefektens lednings- och 

ledarskapsfunktion. 

Inom ramen för professionalism finns det som Brante et al. (2015) kallar social- och 

kognitiv dimension. Dessa dimensioner kommer till uttryck genom att prefekterna 

beskriver sitt ledarskap som strategiskt och visionärt (Marshall et al., 2011) där de 

innehar rollen att leda helheten (Pepper & Gilles, 2007, Eriksson, 1997). Många 

prefekter berättar att det är en viktig arbetsuppgift att ha en helhetsbild över 

verksamheten och att kunna jobba strategiskt, 

Jag tycker det är viktigt att jag har den här överblicken på helheten (…) att jobba strategiskt, det 

känns viktigt för mig. Annars tycker jag att jobbet blir ointressant också för mig själv. Och kunna 

plocka ner, man skulle kunna dräpa sig i detaljer men att kunna servera, jomen det här är på gång 

Både lärarna och forskarna har, de är otroligt fokuserade på vad de håller på med och då måste nån 

backa tillbaka en bit och titta på hela kittet, och titta på vart är vi på väg? Om jag räknar på det här 

tre år framåt och vad händer då? (...) Nån måste ha den rollen (…) alltså den här kollektivistiska 

överblicken som också är långsiktig. men att liksom ha nån idé på ett strukturellt plan, vart vi är på 

väg på några år och att sälja in det och ta in åsikter och så. Sånt tror jag är en otroligt viktig 

arbetsuppgift. 

I det första citatet uttalar prefekten att det är viktigt att kunna jobba strategiskt för att 

inte arbetet ska bli ointressant vilket kan tolkas som en förutsättning för att prefekten 

själv ska vilja fortsätta sitt uppdrag. I det andra citatet menar prefekten att någon måste 

ha rollen som skapar en kollektivistisk och långsiktig överblick vilket enligt 

identitetsteorin innebär att prefekten måste ha en särskild kompetens för att kunna 
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uppfylla andras förväntningar som är förknippade med positionen (Stets & Burke, 

2014). Prefektens strategiska och visionära arbete förutsätter enligt Marshall et al. 

(2011) en ledarskapskompetens i form av kommunikation och förankring gällande olika 

strategier och resurser för att institutionen som helhet ska kunna sträva mot visionen. 

Prefektens roll enligt Marshall et al. (2011) är att aktivera, motivera och inspirera alla 

berörda personer att delta i och bidra till att förverkliga denna vision vilket uttrycks i det 

andra citatet med att sälja in det och ta in åsikter.   

När det gäller myndighetsansvaret berättar en prefekt, 

Jag tror att det har förändrats till och med de senaste tio femton åren med ökad grad av intern 

styrning och kontroll och ekonomikontroll och revision, återrapportering alltså man har skruvat åt 

tumskruvarna vilket jag tycker är korrekt också i och för sig, alltså det är statliga pengar vi jobbar 

med så att det ska vara bra ordning och reda. 

Här uttrycker prefekten upplevelsen av en ökad grad av styrning och kontroll samt 

ekonomikontroll och revision vilket stämmer överens med den förändring som pågår 

mot att göra arbetsprocesserna mer transparanta och att den externa styrningen 

framförallt har ökat för yrken inom offentlig sektor. Dessa förutsättningar påverkar 

således prefekterna mer idag än tidigare (Brante et al., 2015). Det Brante et al. (2015) 

kallar social dimension visar sig genom prefekternas arbetsgivaransvar vilket uttrycks 

som ramarna för prefektens handlingsutrymme gällande ekonomi och Umeå universitet 

som myndighet.  

Prefektskapet beskrivs vidare med att ”deala” med två hierarkier, 

Jag måste, måste, måste vara bekväm med att det finns en linjeorganisation och en akademisk 

hierarki för jag måste deala med båda dem och det är en av de två saker som är mest speciella med 

prefektuppdraget. Att det finns två hierarkier. Det gäller ju på fakultetsnivå också, att man måste ta 

hänsyn till båda. 

… och att ”deala” med två hierarkier uttrycks av en annan prefekt som att kompromissa 

och förhandla, 

Så det handlar bara om att vara tydlig med vad som gäller (…) Jag kompromissar också, alltså till 

viss del måste man kompromissa och jag förhandlar mot fakulteten också, när de säger, nämen så 

här kan ni inte göra så förhandlar jag liksom och ibland får jag igenom mot dem för att, den är ju 

inte helt statisk den här myndigheten utan det går ju att töja där också. 

… och regelföljandet beskrivs med att ”måsta jobba på olika nivåer för att få ihop det”, 

Som (…) professorn (…) är ju en jätteviktig person, han är ju en sån här informell ledare som har 

mycket makt här (…) jag måstet jobba på olika nivåer för att få ihop det och jag försöker då hela 

tiden köra efter reglerna, jag bollar jättemycket mot fakulteten när nån vill fulanställa nån person 

(…) Det är det som kan sättas emot, för de här forskarna med pengar, dem har ju sina egna liksom 
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agendor och egna ekonomigrejer, de vill ju styra själv till viss del så det, jamen man får, då är det en 

fördel att ha myndigheten bakom. Där det finns regler och man kan gå till och så kan man se att, 

nämen så här gör vi inte, vi måste göra en rekryteringsprövning (…) för det är ändå jag som 

bestämmer.  

I dessa citat lyfter prefekterna fram att prefektskapet innebär att ”deala” mellan två 

hierarkier, att kompromissa och förhandla och att prefekten måste jobba på olika nivåer 

för att få ihop det. Detta komplexa förhållande kan tänkas innebära det Brante et al. 

(2015) menar med att det saknas ett linjärt samband mellan ökad styrning och minskad 

autonomi och att professionalismens sociala- och kognitiva dimensioner sätter ramarna 

för prefektens handlingsutrymme. I linje med Sandstedts (2013) referens till Bjuremarks 

(2002) studie kan detta förhållande liknas med att prefekterna pendlar mellan två 

identiteter, en som präglas av kollegialitet och en av management. I ovanstående citat 

kommer detta till uttryck genom att prefekterna hela tiden står och väger mellan den 

sociala- och den kognitiva dimensionen i deras praktiska arbete vilket kan tänkas 

påverka prefektens förmåga att agera som ledare åt något håll. Detta förhållande visar 

sig även när en prefekt ger sin syn på prefektskapet kontra linjeorganisationen, 

En av de sakerna som gör prefektskapet oattraktivt det har att göra med linjeorganisationen (…) att 

man är, i hög grad en ganska administrativ funktion (…) att en prefekt har mindre frihetsgrader än 

tidigare och att det inte är speciellt attraktivt att vara nån som sitter och expedierar saker via nått 

styrdokument mot horizon 2020 som rektor har dragit ihop. Där det anges ganska tydligt faktiskt 

ändå vad vi borde fokusera på (…) påverkar både hur vi genomför undervisning och hur vi 

organiserar vårt arbete (…) Att många har en bild av att vi i princip går i ledband (…) Vi kan 

liksom inte bara välja att göra på något helt annat sätt utan vi är ganska bundna av de direktiv som 

kommer. Och i någon mening så är det sant, det är vi (…) med mer frihetsgrader så kanske man 

också skulle kunna vara mer utav en ledare och mindre av en chef och konsekvensen av det här, är 

att man mer är en chef. Som liksom genomför saker och ting och inte nödvändigtvis utifrån eget 

huvud så (…) ökade frihetsgrader, det tror jag skulle ha betydelse. 

I linje med Brante et al. (2015) visar detta citat effekten av att prefekterna blir mer 

externt styrda genom ökad standardisering och att prefekten får förhålla sig till en 

styrning som fokuserar mer på ledning/management och effektivitet och mindre på 

prefektens yrkesutövande som enligt Eriksson (1997) betonar kompetensen att leda 

institutionen som helhet. Prefekten menar att konsekvensen av denna effekt också 

innebär att prefekten genomför saker och ting som inte nödvändigtvis är utifrån eget 

huvud vilket visar mindre inslag av den kognitiva dimensionen och prefektens 

ledarskapskompetens (Brante et al. 2015). Att inte kunna arbeta mer med ledarskap kan 

innebära en svårighet att uppfylla andras förväntningar om att uppnå ett strategiskt och 

visionärt ledarskap vilket markerar prefektens förutsättningar att vara den som ska leda 

helheten (Pepper & Giles, 2007, Eriksson, 1997) och att skapa en institutionell 

gruppidentitet (Stets & Burke, 2014). Detta resonemang kommer således fram både i 
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det kollegiala och här i det professionella perspektivet vilket återigen stöds av Haikola 

(2000) som hävdar att universitet måste förstärka och tydliggöra lednings- och 

ledarskapsfunktionerna för att möta den ökade komplexiteten i arbetet. I jämförelse med 

Stets och Burkes (2014) identitetsteori kan det också tänkas att en konsekvens av den 

sociala dimensionen innebär att prefekten tar sig an en administrativ roll vilken beskrivs 

i citatet som oattraktiv för kollegorna (Gmelch, 1991, Bauer et al., 1999 & Haikola, 

2000). Sammanfattningsvis kan detta förhållande tänkas innebära att en rörelse från 

kollegialitet mot professionalismens management pågår inom universitetet.  

För att kunna arbeta strategiskt och visionärt beskrivs en förutsättning i form av att det 

finns resurser, 

Jag tror att det de flesta prefekter skulle vilja göra mer av det är ju det här strategiska tänket att, om 

vi ska vara smart inför att den här institutionen ska blomstra om fem tio år, vad ska vi göra då? Och 

sitta och planera sånt och få med sig medarbetare. Problemet är att det kräver resurser också. 

… och resurser kan i citatet nedan utgöra ekonomiska resurser,  

När det gäller lärarna så styr jag ju mycket mer och mycket tydligare. Därför att där har vi ju, där är 

vi ju helt beroende av studentintäckter, alltså av prislappar, för att kunna ge en kurs överhuvudtaget 

så får vi inga intäkter så blir det ingen kurs (…) så det där är en grannlaga uppgift, för jag vill kapa 

bort småkurserna som är jätteskakiga och svajiga och försöka fokusera kurs- och programutbudet så 

att vi får ett hållbart och stabilt utbud (…) men det betyder ju att fler personer blir arbetslösa (…) 

och ja där är själva chefskapet mycket tydligare. 

… och att arbeta strategiskt och förutse saker framåt beskrivs vara omöjligt och 

jättesvårt på grund av många olika yttre faktorer, 

 (…) nu handlar det så otroligt mycket om ekonomi och hålla budgeten och man ska förutse saker 

framåt flera år fast det är omöjligt, det är jättesvårt. Studenttillströmningen ser olika ut, det är 

massor med olika yttre faktorer som inverkar på det här och då kan jag som känna att, men va fasen 

alltså, sätt en ekonom på min plats då, om det är det här som ska vara vårt huvudfokus (…) Varför 

ska jag sitta här med mina strategier och med det arbete som vi gör på institutionen när det ändå är, 

uppifrån, då kommer vi, jamen nu har det här beslutet kommit, nu måste vi förhålla oss till det. Så 

att där kan jag ju ibland uppfatta att man känner sig lite klämd uppifrån. 

Även här kommer den sociala dimensionen till uttryck genom att prefekterna fokuserar 

mer på ledning/management och effektivitet på grund av ekonomiska förutsättningar 

och mindre på prefektens yrkesutövande (Brante et al., 2015). Som citaten ovan visar 

krävs ekonomiska resurser för att prefekterna ska kunna arbeta som strategiska och 

visionära ledare med fokus på helheten (Pepper & Giles, 2015, Eriksson, 1997) och i det 

tredje citatet beskrivs detta ledarskap innebära en svårighet då det är massor med olika 

yttre faktorer som inverkar på prefektens strategiska arbete. Förväntningar på att 

prefekterna ska kunna förutse saker framåt i flera år i kombination med att ibland känna 
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sig klämd uppifrån och alltför styrd i sitt arbete kan även relateras till att prefekterna 

upplever ett stort ansvar och liten makt i sitt arbete (Pepper & Giles, 2015). I linje med 

identitetsteorin kan även det tredje citatet ge uttryck för en svårighet för prefekten att 

identifiera sig med rollen som en strategisk och visionär ledare då den administrativa 

och ekonomiska arbetsuppgiften upplevs ta över (Stets & Burke, 2014).  

En prefekt som inte haft något ekonomiansvar tidigare berättar, ”Det känns ju bara som 

att man har ett jätte jättestort ansvar och att jag kände att, jag visste inte innan, vad 

innebär det här? Vad är det jag ska greppa egentligen?” Svårigheterna kring ekonomin 

förklaras av en prefekt och menar att medarbetarna förutsätter att prefekten sköter 

personal, juridik och ekonomi,  

Ekonomin på ett universitet är mycket mycket komplex i och med att man har två helt fristående 

påsar med pengar, en för grundutbildningen och en för forskning. Dessutom delas de inbördes upp 

mellan interna och externa medel. Det här är inte lätt, det är så långt bort från vanlig 

företagsekonomi man kan komma. Och grejen är ju då att, när man har suttit i lednigen ett tag då 

kan man det här som ett rinnande vatten och så förväntar man sig att personalen ska begripa det 

också. Och så gör de inte det och då måste man ut och förklara, alltså minst en gång per år måste 

man förklara hur det här funkar och med gott tålamod. 

I linje med Engwall och Eriksson Lindvalls (2012) studie visar citaten att prefekterna 

förväntas vara en administratör som förstår ekonomiska frågor och enligt Eriksson 

(1997) är medarbetarnas förväntningar på prefektens huvudsakliga uppgift att sköta och 

se till att ekonomi och administration fungerar. Då ekonomi beskrivs som ett jättestort 

ansvar och något som är svårt att greppa kan prefektens kompetens gällande ekonomi 

vara en betydelsefull förutsättning för prefekten att fatta beslut och att leda och för att 

leva upp till de förväntningar som finns. Samtidigt uttrycks att det krävs ett tag i 

ledningen för att förstå ekonomi som ett rinnande vatten vilket visar att denna 

kompetens är något prefekterna lär sig i en stegvis process (Inman, 2001). Att ekonomi 

beskrivs vara något som måste förklaras minst en gång per år och med gott tålamod 

ställer också krav på prefektens kommunikativa förmåga (Marshall et al., 2011).  

Många prefekter tar upp olika personalärenden som exempel när de får frågan vad de 

upplever som en svår eller problematisk situation i sitt arbete. Exempel på mer 

problematiska personalärenden beskriver prefekterna som övertalighet, stor 

personalomsättning, utlånad personal och sjukskrivningar. En prefekt menar att det inte 

alltid finns några enkla svar gällande personalfrågor, ”(…) de återkommande 

dilemmana, liksom i att hantera personalfrågor, konflikter. Överhuvudtaget mer 
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mellanmänskliga aspekter av en arbetsplats. Att det är en ganska stor del av jobbet 

också det som är jobbigt att hantera. Då det inte alltid finns några enkla svar.” 

I denna text och citat uttrycks både den sociala och den kognitiva dimensionen utgöra 

ramen för prefektens handlingsutrymme gällande personalärenden (Brante et al., 2015). 

Den sociala dimensionen visar sig genom att prefekterna har ett personalansvar som 

chef där lagar blir gällande kring övertalighet, stor personalomsättning, utlånad personal 

och sjukskrivningar. Den kognitiva dimensionen formuleras genom att prefekterna 

samtidigt behöver använda sin samlade kompetens för att hantera dessa ärenden vilket 

uttrycks vara jobbigt då det inte alltid finns några enkla svar. Denna typ av ärenden kan 

även tänkas innebära att prefekterna inte alltid kan samarbeta och diskutera 

problematiken med andra (SOU 2015:92). Eftersom prefekterna har nära kontakt med 

människor kan detta även innebära att de ställs inför situationer som kan handla om det 

Brante et al. (2015) kallar moraliska dilemman.  

Lagar och regler beskrivs med att de ibland är till hjälp och ibland inte. En prefekt 

berättar om en problematisk situation, 

Det vi nu upplever på grundutbildningsekonomi sidan här där vi, det är så pass stort underskott (…) 

det är mycket troligt att det blir övertalighetsprocesser och då veta utifrån den bild där vi har så 

spritt på så många händer och fötter så är det svårt att veta hur vi ska agera rent tekniskt (…) de som 

har jobbat, som har det som sin huvudsakliga arbetsuppgift men nästan alla som har 50 % (…) och 

flera är professorer där rektor kräver att vi ska garantera att de har sin finansiering ordnad så att det 

är liksom, dem är i princip, dem kommer inte i fråga vid en uppsägning 

Här uttrycks en situation där Umeå universitets rektor kräver en viss riktlinje men i 

praktiken menar prefekten att det blir svårt att veta hur situationen ska hanteras rent 

tekniskt inom institutionen. I linje med Brante et al.s (2015) sociala dimension visar 

denna situation att prefekten direkt påverkas av extern styrning som leder till en 

problematisk förutsättning för prefektens strategiska ledarskap.  

En ny prefekt berättar om problematik gällande ett personalärende och en upplevelse av 

att regelverket kring den typen av processer behöver tydliggöras. Prefekten menar, 

Det finns en del, jamen man hanterar konflikter genom att, man tror alltid att man ska komma till ett 

samförstånd nånstans, men kommer man inte till ett samförstånd, vad gör man? Alltså hur sätter 

man ner hela foten och vem har ansvar för vad? Vem tar ansvar för vad? Tycker jag verkar ganska 

otydligt i vissa avseenden i alla fall men ja, man får väl lära sig. 

I detta citat uttrycker prefekten att konflikter hanteras genom en förväntan om att 

komma till ett samförstånd vilket kan kopplas samman med Sahlin och Eriksson-
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Zetterquist kollegialitet (2016) och professionalismens kognitiva dimension (Brante et 

al., 2015). Enligt Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) hör konflikter till 

kollegialitetens mörka sida och eftersom prefekten har ett personalansvar och behöver 

förhålla sig till både den sociala- och den kognitiva dimensionen kan därmed ett 

förtydligande kring regelverk tänkas stärka prefektens förutsättningar i 

konfliktsituationer. Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) menar även att den 

kollegiala styrformen i hög grad är en muntlig och situationsanpassad styrning med 

informella inslag varav denna blandning av kollegialitet, linjestyrning och byråkrati kan 

utveckla en otydlig styrning kring vad som krävs och vad som gäller. 

Några prefekter reflekterar över att de inte kan vara sig själva, i sin egna roll, när de blir 

chef över sina kollegor,  

Lite grann aktivt behövde jobba med (…) så skulle man nu vara ansvarig för de som jobbar här och 

då när man gör det plus att man har kompisar här, då måste man som på nått sätt distansera sig 

litegrann, både från kompisar och från sin vanliga [namn]roll, för att visa på att man har det här 

ansvaret som man har. 

… och denna process av att gå från kollega till chef beskrivs som ett rollbyte, 

Innan jag blev chef så är ju jag den som har ställt alla frågor och så men det kunde jag ju inte göra 

när jag har arbetsplatsträffar utan då ska jag ju hålla i det och då ska jag ju inte ställa frågor till min 

personal utan då ska jag ju liksom släppa fram andra och ja det är ett rollbyte (…) man går ju in i 

den andra rollen då och det är ju jobbigt för en själv, alltså man måste förändra sig litegrann. 

Distansen i det första citatet kan förklaras genom identitetsteorin i form av att prefekten 

upplever att distans är något som behöver uppfyllas i relation till prefektrollens ansvar 

och arbetsuppgifter (Stets & Burke, 2014). I det andra citatet uttrycks Sahlin och 

Eriksson-Zetterquist (2016) kollegialitet genom att prefekten är van att ställa frågor 

medan nu när prefekten axlat prefektrollen, sker ett aktivt rollbyte genom att prefekten 

upplever ett behov av att släppa fram andra. Detta upplevda rollbyte kan förklaras 

utifrån identitetsteorin genom att prefekten försöker agera på ett visst sätt för att 

agerandet ska stämma överens med förväntningarna på prefektrollen (Stets & Burke, 

2014). Denna förväntan från medarbetarna beskrivs av en prefekt i form av att faktiskt 

vara chef,  

Jag tror det knepigaste att förlika sig med, det är att man faktiskt är ledaren när man inte har varit 

det speciellt mycket förut (…) alltså man måste ju komma ihåg att man har den här förväntan om att 

faktiskt va chef, oavsett vad det innehåller så är man nån form av chefs-, ledarperson och det blir 

jäkligt tokigt att inte ta på sig den då. 
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Att det finns en förväntan om att faktiskt vara chef, oavsett vad det innehåller, stöds 

således av identitetsteorin och att prefekten aktivt behöver skapa den rollen genom att ta 

på sig den (Stets & Burke, 2014).  

Den procentuella indelningen av prefekternas tjänst skiljer sig åt när prefekterna berättar 

om sitt uppdrag och huruvida de hinner med forskning och undervisning. Prefekterna 

beskriver också att forskning kräver tid och att en förutsättning för att kunna arbeta med 

forskning kan vara att inte befinna sig vid institutionen. När prefekterna befinner sig vid 

institutionerna uttrycks nämligen en egen vilja att kunna vara tillgängliga gällande olika 

ärenden. En prefekt uttrycker,  

Alla som jobbar på en sån här institution med forskning och undervisning i tjänsten har ju nån gång 

i tiden valt att gå den här vägen eftersom det är det de gillar och vill hålla på med (…) det säger inte 

att jag inte tycker att det också är kul att ha den här rollen men i grund och botten så är man ju här 

för forskning och undervisning.   

… och forskning och undervisning beskrivs vara kopplat till prefektens grundidentitet, 

[Forskning och undervisning] är ju också väldigt kopplad till ens grundidentitet om varför man över 

huvudtaget är, så att säga, varför man är på ett universitet och varför man som student väljer att 

disputera och att man sen också väljer att stanna kvar inom akademin. Så handlar ju det om ens 

identitet som forskare och lärare och det är en knepig grej att bara tänka att det där inte spelar någon 

roll. Också när meritsystemen ser så olika ut. 

Utifrån identitetsteorin går det här att konstatera att rollerna lärare och forskare utgör 

prefekternas grundidentitet och vilka de upplever sig vara vilket i kombination med att 

ta på sig prefektrollen upplevs som en knepig grej att förhålla sig till (Stets & Burke, 

2014). Uttrycket en knepig grej kan tolkas som att förhållandet mellan att vara lärare, 

forskare och prefekt innebär en identitetskonflikt som även har inslag av att 

meritsystemen ser så olika ut. Meritsystemen som prefekten uttrycker i citatet ovan kan 

kopplas ihop med Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) kollegialitet och den 

tillhörande meritokratin. I citatet nedan beskrivs förhållandet mellan denna meritokrati 

och prefektrollen som ett dilemma,  

Det är ett dilemma kan jag säga. Det spelar ingen roll att man säger att ledningsmeriter också är 

meriter. Jag skulle säga att vara prefekt, det är en större merit om jag skulle välja att göra något helt 

annat. Om jag skulle söka ett annat chefsjobb eller om jag skulle välja att börja jobba på den 

centrala förvaltningen på universitetet eller liknande. Då är det en relevant merit men för min strikt 

vetenskapliga så kallade karriär så är det något som är oerhört marginellt Det för mig inte ett smack 

närmare att bli professor om det nu är det som är intressant och det kommer inte att hjälpa ett smack 

den dagen jag behöver nya forskningsanslag. 

Här menar prefekten att ledningsmeriter är oerhört marginellt i förhållande till den 

vetenskapliga karriären vilket visar att forskningsmeriter uppmuntras och värdesätts 
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inom universitetsvärlden (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016). Dilemmat kan även 

tolkas med att ledningsfrågor ofta har lägre status jämfört med i första hand 

forskningsdisciplinen och i andra hand med undervisning samt att ledningsfrågor inte 

upplevs attraktivt för universitetslärare och forskare då uppdraget inte betraktas vara 

meriterande (Gmelch, 1991, Bauer et al., 1999 & Haikola, 2000). Detta resonemang kan 

även kopplas samman till studiens inledande analys gällande kollegialitet och att 

prefekten inte själv vill ha uppdraget om ambitionen vid nomineringstillfället är att satsa 

på forskningskarriären. Mer tid till meritering efter prefektuppdraget uttrycks också som 

en förutsättning för att göra prefektrollen mer attraktiv när den intervjufrågan ställs,  

Jag tror inte den är attraktiv alls (…) Möjligtvis mer tid då (…) Ja tid att, att det betalar sig bättre i 

tid när man slutar så att man liksom kan gå in och meriteras direkt, forskningsmässigt. Man har ju 

repartrieringsavtal men det ger ju liksom inte tillbaka den tid man har förlorat så att säga i den 

akademiska meriteringsvägen. 

Möjligheten till mer tid till att kunna meritera sig direkt efter prefektuppdraget kan 

tolkas här som en drivkraft att prefekten själv upplever sig vilja ha uppdraget vid 

nomineringstillfället (Sandstedt, 2013). Å andra sidan pågår samtidigt en konkurrens i 

praktiken gällande forskningsanslag vilket kan påverka prefektens förutsättningar att 

meritera sig åt något håll (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016).  

Under intervjuerna har prefekterna svårt att beskriva sina tankar om tiden efter 

prefektuppdraget och en prefekt uttrycker att nästa steg inte är givet,  

Och då står man inför det att, att det känns som att, jaha nu har jag gjort det här men vad är nästa 

steg? Det är inte givet tycker jag (…) Men att bara, nähä nu backar jag. Nu backar jag tillbaks med 

allt det jag vet (…) För jag har nog inte tänkt så mycket på mig själv och min egen karriär och vad 

som händer sen, det har jag inte gjort (…) men just nu så är det inte prefekt jag skulle vilja vara 

igen, nä faktiskt inte, inte som det ser ut idag. 

I detta citat visar prefekten den osäkerhet som Eriksson (1997) menar kan uppstå kring 

vad tiden efter uppdraget innebär. Prefekten menar dock att uppdraget innebär en 

tillfällig roll och att prefekten inte vill vara i denna roll igen. Tillsammans med att 

prefekten identifierar sig som lärare, forskare och prefekt markerar detta citat att 

prefekternas identitetsskapande är en flytande process mellan olika identiteter (Pepper 

& Giles, 2015). På följdfrågan om hur prefekten tänker att man skulle kunna göra 

gällande övergången efter uppdraget beskrivs tankar om att en handlingsplan kan tas 

fram redan i början vilket enligt Eriksson (1997) har visat sig ha stor betydelse både för 

personen som för organisationen,  
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Jag tror ju att man skulle kunna ta tillvara på prefekternas erfarenheter och kunskaper på ett helt 

annat sätt och att, ja det tror jag, för det finns så mycket samlad kunskap som bara liksom försvinner 

tänker jag (…) Att man nånstans, för man har ju nån liten koll på vad det här kommer att innebära 

men man kan inte blicka, få den överblicken när man inte ens vet egentligen vad det innebär men att 

man pratar om såna saker också, vad har du för tankar eller hur vill du? Vad vill du göra när den här 

perioden är över? Jo jag tänker så här. Så man skulle kunna faktiskt jobba med det på ett annat sätt 

tänker jag. 

… och en annan prefekt får följdfrågan om vad som skulle kunna underlätta övergången 

till att bli medarbetare igen, 

Det är en jättebra fråga för att det är som så, vad ska de göra av med alla gamla prefekter då? (…) 

för de som befinner sig lite mer mitt i livet utan då är det ju som ändå till att man ska tillbaka till 

undervisning, forskning nånting. Eller fundera på (…) att gå vidare mer i nån administrativ karriär. 

Att man liksom ja, man söker sig till förvaltningen eller man jobbar på fakulteten eller liknande men 

på sikt så kommer ju som inte våra fakulteter kunna härbergera alla gamla prefekter. 

Erfarenheten från den sociala och den kognitiva dimensionen verkar leda till någon 

slags kompetens och professionalism hos prefekten. Å ena sidan är upplevelsen att 

prefektens kompetens inte utnyttjas och å andra sidan upplever prefekterna att 

kompetensen inte kan användas som en merit. Detta kan tolkas som att universitetet har 

en ganska stor reserv av personer med kunskaper och erfarenheter som det inte finns 

någon tydlig karriärväg för då den inte utnyttjas. Efter prefektuppdraget kan därmed 

prefekten ställas inför en situation av att tänka, vem är jag då? 

Upplevelsen av stöd 

Under temat upplevelse av stöd kommer tre kategorier att behandlas, 

prefektgrupen/ledningsgruppen, administration och fakultet/Umu. Möjligheten att 

kunna prata med andra är något som flera prefekter berättar om och beskrivs vara viktigt 

i det dagliga arbetet. Både prefektgrupper som utgörs av prefekter vid samma fakultet 

och ledningsgruppen vid institutionen ges som exempel på värdefullt stöd. Detta stöd 

beskrivs som viktigt vid exempelvis beslut, för en upplevelse av förståelse och för ett 

ömsesidigt utbyte av erfarenheter och lärdomar, ”Jag tycker att man både kunde få 

mycket men också bidra med mycket i de här sammanhangen. Och sen att man är under 

samma fakultet så alla påverkas ju av beslut som fattas. (…) Så jag lärde mig mycket på 

det viset.” 

Stöd i form av prefektgrupper och ledningsgrupper visar sig här vara nätverk som är 

betydelsefulla för prefekterna i det dagliga arbetet och kan tänkas underlätta de krav 

som ställs gällande prefekternas förmåga att se helheten (Pepper & Giles, 2015). 

Betydelsen av förståelse, hjälp och upplevelsen av ett ömsesidigt utbyte kan också 
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innebära att den sociala identiteten av ett ”vi” bland professionen prefekter skapas och 

som prefekten identifierar sig med (Ashforth & Mael, 1989). När sedan den sociala 

identiteten av ett ”vi” verifieras upplever prefekten ett igenkännande med gruppen och 

en känsla av värde och acceptans från andra medlemmar uppstår (Stets & Burke, 2014).  

Majoriteten av prefekterna berättar att de är nöjda över sitt administrativa stöd vid sina 

institutioner och att administrationen underlättar ”regelefterlevnad”.  En prefekt 

uttrycker, ”Jag vill veta de övergripande principerna för ekonomin och om jag vill göra 

någongting så vill jag veta om vi har pengar till det, jag vill inte behöva sitta i flera 

dagar och räkna själv om vi har pengar till det.”  I jämförelse med Brante et al.s (2015) 

professionalism menar prefekten att det finns ett behov av andra professioner vid 

institutionen som genom sin specialistroll sparar tid åt prefekten själv. Ett starkt 

administrativt stöd vid institutionen beskrivs även vara viktigt för att kunna fungera som 

ledare, 

Sen skulle jag vilja lägga tiden på det jag är bäst på det vill säga att fungera som ledare. Att jobba 

med strategier och förändringar och, för det finns massor med saker som vi behöver utveckla, hela 

tiden. Därför att vi lever i en sån föränderlig värld och vi måste hänga med i allt som händer där. 

Där tror ju jag att min styrka ligger i att kunna jobba mer så men tyvärr så sitter jag ju ofta med 

andra pappershögar. 

I detta citat kommer dels universitetets och ledarskapets komplexitet till uttryck genom 

en föränderlig värld och dels att prefekten inte kan fungera som ledare då prefekten ofta 

sitter med andra pappershögar vilket pekar mot att det administrativa stödet inte är 

tillräckligt stort. Detta förhållande kan förklaras genom Hogan (2011) som menar att 

den ökade komplexiteten genom skiftande externa krav och intern utveckling kräver 

mer administration i ledandet av universiteten.  

Den dagliga kontakten med fakultetet och universitetet centralt beskrivs ofta under 

intervjuerna. En prefekt berättar om tiden som ny prefekt, ”då måste man ju få bolla 

med folk på nästa nivå litegrann” och beskriver relationen med fakultetsledningen, 

En väldigt bra relation med fakultetsledningen, både kansliet och de som sitter som dekaner (…) 

och just när man är ny som prefekt, det tar ju ett tag att lära sig, vad kan man fatta beslut om? och 

vad är det jag bestämmer om? och när är det förbestämt vad jag ska bestämma? och de var jättebra, 

när det gäller byråkrati, ekonomi och regelverk. Så jag har haft väldigt bra stöd under hela tiden från 

fakulteten och det gjorde att jag blev mer och mer självständig och behövde mindre och mindre 

hjälp därifrån för att jag vet vad som gäller.  

I linje med Pepper och Giles (2015) beskrivs fakultetsledningen som ett betydelsefullt 

nätverk för prefekterna i det dagliga arbetet vilket underlättar prefektens förmåga att 
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hantera helheten. Samtidigt beskrivs en önskan om ett större administrativt stöd på 

fakultetsnivå,  

Alltså jag saknade de här två viktiga funktionerna och om det då är under tre månaders tid så är det 

en väldigt väldigt lång period och om det då dessutom i vissa fall kan upprepa sig eller ja, alltså man 

dräper sig och då skulle jag önska att det fanns ett större stöd på fakultetsnivå (…) jag uppfattar nog 

att det är väldigt sårbart nu faktiskt det gör jag. Man har inte tänkt ett steg vidare, vad händer om 

den här personen blir sjuk? 

Prefektens berättelse vittnar om att resursbrist vid institutionen skapar ett behov av ett 

större stöd på fakultetsnivå då konsekvensen blir en hög arbetsbelastning (Marshall et 

al., 2011) vilket ställer krav på prefektens förmåga att leda helheten utan att dräpa sig 

(Pepper & Giles, 2007). En annan prefekt berättar att behovet av stöd från fakulteten 

inte finns då en uppsägning är prefektens enda alternativ; 

Där är ju mitt behov av fakulteten väldigt stort och jag upplever inte att fakulteten vill ta den 

uppgiften att bestämma, nu får ni faktiskt låta bli att ge kurser inom det här huvudområdet ett tag för 

det kommer inga studenter (…) för det är för svårt för mig att ta själv när jag sitter med en lärare 

som jag då måste avskeda och där behöver jag fakultetens stöd och det stödet vill de inte riktigt ge. 

Här menar prefekten att beslut om uppsägning blir för svårt för prefekten att hantera 

själv utan stöd från högre nivå gällande det beslut som ska tas. Detta kan jämföras med 

Pepper och Giles (2015) som menar att prefekter upplever en känsla av ensamhet i sin 

roll och att fakultetsstöd hör till ett av de mest betydelsefulla stöden för akademiska 

mellanchefer. Situationen ger även uttryck för att prefekten inte är gruppens tjänare 

(Eriksson, 1997) utan prefektens roll innebär ett chefskap som medför att leda särskilda 

åtgärder (Marshall et al., 2011) vilket upplevs kräva en stärkt förankring uppåt. En 

annan aspekt är att otydliga regelverk beskrivs vara problematiska för fler än prefekten,  

Problemet är (…) att ibland känner jag att om man verkligen har en knepig fråga då är det också på 

högre nivå som folk är lite avvaktande och inte gärna vill ge definitivt svar eftersom de själv är 

osäkra och tycker att jaha om jag nu säger något definitivt här då kanske jag gör fel. Ja fakultetsnivå 

eller universitetsnivå så ja då, och då vet man inte riktigt och det är ju ett problem naturligtvis, jag 

menar de är ju också bara människor och de är, om reglerna inte är tydliga då är dem ju i samma 

situation som man själv är. 

Enligt Brante et al. (2015) kan otydliga regler förklaras av att båda parter behöver 

förhålla sig till den sociala dimensionen gällande att tolka lagar och regler vilket här 

uttrycks med en osäkerhet gällande vad som är rätt och fel. Detta förhållande ställer 

således ökade krav på båda professionernas kognitiva dimension då det inte alltid finns 

enkla svar vilket också kan tänkas prägla det stöd som ges vid första kontakt. Gällande 

andra ärenden berättar en prefekt,  
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Jag har flera ärenden som bara liksom försvinner och de hamnar på någon enskild individ som 

slarvar bor dem. Och jag lägger ner mycket tid på att jaga reda på det där och följa upp det där (…) 

Jag har en lång lista med grejer som jag liksom måste följa upp (…) det är ju utveckling av våran 

forskning och utbildning. Det är ju egentligen det jag vill jobba med. Städjobbet vill jag slippa. 

… och gällande omställning- och anställningsärenden uttrycker en prefekt,  

Just nu är det omställnings, motsatsen till anställning. Där man på grund av underbemanning inte 

hjälper oss i den utsträckning vi har behov av (…) jag tycker, det visar på totala kostnader därför att 

vi kommer inte igång med det här så snabbt som vi skulle behöva. Vi har ett ärende som ligger i 

vänteläge, jag har gjort, liksom skickat in och det har legat några månader nu och det kostar en 

månadslön i månaden då det inte händer nått (…) just nu känns det som att, de tror att det är en 

övergående trend men jag tror inte det. Jag ser många såna här processer framför mig här (…) Sen 

är det andra detaljer runt anställningsärenden också (…) vi irriterar oss mest över hur det inte är, hur 

det borde vara.  

Här formuleras en svårighet för prefekterna att leda sina institutioner genom att ärenden 

upplevs försvinna och att ärenden ligger i vänteläge på grund av underbemanning 

Prefekterna menar att denna typ av ärenden tar tid från andra arbetsuppgifter och att det 

kostar mycket pengar då ärenden ligger i vänteläge. I jämförelse med identitetsteorin 

innebär dessa situationer att ett ”dem” uppstår tydligare än ett ”vi” för prefekterna vilket 

kan prägla upplevelsen av stöd från högre nivå åt något håll och universitetets arbete 

mot gemensamma mål (Ashforth & Mael, 1989).    

Några prefekter påpekar att det borde finnas en möjlighet till organiserad 

kompetensutveckling, lite påfyllnad runt teman och att gå djupare ner i viss problematik 

och att denna kompetensutveckling ska vara anpassad efter prefekternas önskemål. Ett 

önskemål beskrivs av en ny prefekt i form av mer introduktion i de administrativa 

systemen, 

Det är ju mycket nytt, absolut mycket nytt. Den del som jag tycker är besvärligast (…) är den 

ekonomiska biten, alltså göra, läsa budget, ta ansvar för den (…) det kan jag nog känna att jag skulle 

behövt mer introduktion i (…) runt de administrativa systemen och runt jamen budgetprocessen och 

göra det. Göra och läsa budget så att man på ett ansvarigt sätt kan ha hand om den delen av 

verksamheten. 

Här ger prefekterna uttryck för det Wolverton, Ackerman och Holt (2005) menar med 

att både nytillträdda och sittande prefekter behöver professionell utveckling under minst 

ett år i form av diskussion, dialog och reflektion med andra. Samtidigt visar denna 

studie att det även finns behov av mer introduktion i de administrativa systemen för att 

prefekten ska kunna hantera den delen av verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Å ena 

sidan kan detta ge uttryck för ökade krav gällande att hantera administration (Hogan, 

2011) och å andra sidan för det myndighetsansvar gällande administration som 

prefekten måste förhålla sig till (SOU 2015:92).   
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Till skillnad mot tidigare forskning kan denna studie konstatera att nätverk och 

utbildning inte är allt och inte vad som i första hand hjälper prefekterna i arbetet. 

Studiens resultat pekar tydligt mot att mer organisatoriska förutsättningar leder till 

problematik för prefekterna såsom ökade krav på administration, tolkning av lagar och 

regler, upplevelsen av städjobb och vänteläge gällande olika ärenden, underbemanning 

inom universitetet och en brist i stöd gällande administration, svåra personalärenden och 

beslut. Dessa faktorer kan betraktas som tidstjuvar som prefekterna både har svårt att 

själva påverka och som tar tid och energi från prefekterna. Konsekvensen av dessa 

organisatoriska förutsättningar leder således till att prefekterna hindras från att skapa 

identiteten av att vara en strategisk och visionär ledare eftersom det blir svårare att leva 

upp till förväntningar om att kunna leda helheten.  

Slutsats och diskussion 

Studiens syfte var att på uppdrag av enheten för Personal- och organisationsutveckling 

(POU) vid Umeå universitet, undersöka prefekters identitetsskapande utifrån upplevda 

förutsättningar, förväntningar samt vilket stöd prefekterna upplever att de är i behov av.  

Studiens resultat visar att det kollegiala ledarskapet förutsätter att institutionens 

samtliga medlemmar agerar kollegialt och bidrar i arbetet mot gemensamma mål. 

Vidare visar resultatet att prefekterna möter vissa situationsberoende hinder mot att 

skapa en gemensam gruppidentitet. Detta kommer till uttryck genom att prefekten är 

kvinna med lägre akademisk rang jämfört med en professor, att alla berörda parter inte 

tar eget ansvar till att delta eller att agera kollegialt och att prefekterna inte har 

möjlighet att arbeta mer med sitt ledarskap som det ser ut idag. Slutsatsen blir här att 

prefektens identitetsskapande i relation till det kollegiala ledarskapet handlar om ett 

ledarskap som strävar mot en gemensam gruppidentitet i betydelsen av ett ”vi”. Enligt 

det professionella perspektivet har prefekten två dimensioner i sitt ledarskap, en i 

betydelsen av ett arbetsgivaransvar och en i betydelsen av samarbete och konsensus. 

Detta innebär i praktiken att det professionella ledarskapet hela tiden står och väger 

mellan en extern styrning och ett internt samarbete. Slutsatsen blir därmed att prefektens 

identitetsskapande i relation till det professionella perspektivet innebär att prefektens 

ledarskap handlar om att pendla mellan å ena sidan vara chef i betydelsen av 

management och å andra sidan av att vara en kollegial ledare. Studiens resultat och 

analys visar även att prefekterna behöver mer stöd för att frigöra tid åt delar i arbetet 
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som upplevs vara mest meningsfulla för stunden. Resultatet visar att organisatoriska 

förutsättningar innebär tidstjuvar som prefekterna både har svårt att själva påverka och 

som tar tid och energi från prefekterna. Slutsatsen blir därmed att organisatoriska 

förutsättningar hindrar prefekterna från att skapa identiteten av att vara en strategisk och 

visionär ledare som förväntas kunna hantera krav på att leda helheten.    

Successivt har några reflektioner och begränsningar framkommit under studiens 

arbetsprocess som upplevs vara värda att lyfta fram. Till att börja med så ser 

fördelningen av prefekternas tjänsteomfattning som prefekt olika ut men att resultat och 

analys visar tydligt att prefektskapet innebär ett ansvar som kan sträcka sig över en 

heltidstjänst. Däremot har mer specifika förutsättningar gällande huruvida prefekterna 

har möjlighet att fördela sin procentuella tjänsteomfattning under prefektuppdraget varit 

svåra att fånga och analysera fram. Andra reflektioner och begränsningar är att storleken 

och antalet anställda vid varje institution inte tagits hänsyn till samt akademisk position 

och ålder. Några prefekter har under intervjuerna även reflekterat över att det rent 

teoretiskt skulle vara många som har förutsättningar att bli prefekter men att realiteten 

ser annorlunda ut. Andra aspekter som framkommit från prefekterna är betydelsen av att 

vara mitt i livet när man har rollen som prefekt. Vidare har varje institution olika 

resursmässiga förutsättningar i form av personal, ekonomi, stödfunktioner och 

samarabetsorgan i institutionens ledningsgrupp. Varje institution kan också ha olika 

resursmässiga förutsättningar såsom forskningsanslag och expansion eller motsatsen, 

ojämn tillförsel av studenter och oklar framtid för utbildningar, kurser och program som 

bedrivs. En konskevens av detta kan vara att olika situationer blir svårare för vissa 

prefekter än för andra i form av mer oro hos personalen. Eftersom dessa förutsättningar 

inte tagits hänsyn till har det därför inte varit möjligt att fånga denna kontext på ett 

tillförlitligt sätt inom studiens tidsram.  

Avslutningsvis vore det därför intressant vid en framtida forskning att ta hänsyn till 

ovanstående förutsättningar på ett mer djupgående plan och undersöka på vilket sätt 

dessa förutsättningar har betydelse för prefekternas identitetskapande som akademiska 

ledare. Det skulle även vara intressant att lägga till mer individuella perspektiv och 

undersöka prefekternas försök till att uppnå en bred kompetens för att leda helheten och 

hur detta påverkas av prefekternas egna individuella ambitioner kring prefektuppdraget 

samt vad prefekterna önskar uppnå eller inte uppnå i sin roll som chef och ledare. 
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Bilagor       

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gick det till när du blev prefekt?  

Hur länge har du arbetat som prefekt? Och i vilken omfattning är din prefekttjänst?  

Vad hade du för föreställningar om prefektskapet innan du fick uppdraget?  

Hur förbereddes du inför uppdraget? (Var det något du saknade?) 

Huvudsakliga frågor om uppdraget som prefekt 

Kan du berätta om din roll som prefekt? (en beskrivning av din roll som chef/ledare för 

den verksamhet du driver i nuläget)  

Hur tolkar du institutionens förväntningar på utförandet av prefektuppdraget? 

Hur tolkar du prefektuppdraget? 

Kan du berätta om en situation när det varit svår/problematiskt för dig i din roll som 

prefekt? 

Hur ser du på förhållandet mellan prefektuppdraget och din vetenskapliga karriär? 

Beskriv ditt stöd inom universitetet? 

Beskriv dina förväntningar och förhoppningar rörande framtidens ledarskap och 

chefsuppdrag vid Umeå universitet?  

Är det något som vi inte pratat om som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Tabeller över innehållsanalysen 
Här nedan ges exempel på meningsenheter, koder, kategorier och tematiseringar för 

studiens tre teman, kollegialitet, professionalism och upplevelsen av stöd. 

Tabell 2. Tema kollegialitet 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Det var den bästa 

lösningen för 

enheten, det var 

att jag blev chef”. 

Den bästa 

lösningen var att 

jag blev chef. 

För institutionens 

bästa 

Ny i prefektrollen Kollegialitet 

”så länge jag kan 

motivera och 

förklara, jag 

tycker det är 

jätteviktigt att veta 

varför man tar 

sina beslut och 

kan förklara det.” 

Jätteviktigt att 

motivera och 

förklara mina 

beslut. 

Förmåga att leda Prefektskapet Kollegialitet 

”så att den 

personen säger då 

att, jag känner att 

jag inte är riktigt 

redo, vi måste 

köra och så helt 

plötsligt är det tre 

år till, jag har 

ingen aning” 

Kanske blir tre år 

till, jag har ingen 

aning. 

Otydlig framtid 

 

Efter uppdraget Kollegialitet 

 

Tabell 3. Tema Professionalism 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”fördel att ha 

myndigheten 

bakom. Där det 

finns regler och 

man kan gå  (…) 

för det är ändå jag 

som bestämmer” 

Fördel att ha 

myndigheten 

bakom för det är 

ändå jag som 

bestämmer.  

Ekonomi, lagar, 

regler 

Myndigheten 

Umu 

Professionalism 

”[Forskning och 

undervisning] är 

ju också väldigt 

kopplad till ens 

grundidentitet” 

Forskare och 

lärare är 

grundidentitet 

Identiteten 

forskare och lärare 

Prefektens olika 

roller 

Professionalism 

”man måste som 

bygga på 

eftersom, till slut 

kan man få en bra 

kompetens” 

Kompetensen 

byggs på och allt 

eftersom blir den 

bra 

Kompetens byggs 

på 

Ledarskaps-

kompetens 

Professionalism 

 

 



 

 

Tabell 4. Tema Upplevelse av stöd 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”På våra 

ledningsmöten där 

kan man bolla, då 

behöver man inte 

känna sig ensam. Det 

känns som att jag har 

ett bra team omkring 

mig” 

Värdefullt att 

prata med andra i 

ledningsgruppen 

Lednings- 

gruppen 

viktigt stöd 

 

Prefektgrupp/ 

Ledningsgrupp 

Upplevelse av stöd 

”Jag skulle gärna ha 

ett starkt 

administrativt stöd 

som skulle kunna 

göra det jag lägger 

mest tid på” 

Ett starkt 

administrativt 

stöd resulterar i 

tid.  

Mer 

administrativt 

stöd önskas 

Administration Upplevelse av stöd 

”jag har haft väldigt 

bra stöd under hela 

tiden från fakulteten 

och det gjorde att jag 

blev mer och mer 

självständig” 

Fakultetens stöd 

är viktigt för 

prefektens 

självständig-het 

Fakultetens 

viktiga 

stödfunktion 

Fakulteter och Umu Upplevelse av stöd 

 

 


