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Abstract 
Ett ledarskap förutsätter kommunikation. Att genom kommunikation nå ut till alla 

medarbetare och leda verksamheten utifrån organisationens uppsatta mål är en 

förutsättning. Vad är då kommunikation och hur görs den förståelig för mottagarna? 

Ledarskapet måste också ses utifrån vilket sammanhang den verkar inom. Här är 

kontexten inom akademin, ett ledarskap med lång tradition av kollegialt ledarskap, en 

kollega tagen ur de egna leden, som under begränsad tid blir akademisk ledare, som 

dekan eller prefekt. En ytterligare komplexitet för att förstå det akademiska ledarskapet 

är de dubbla hierarkier som finns, där inte en ledare genom sitt uppdrag tillhör den högre 

hierarkin. Inom en akademi är det inte förenligt att styra medarbetarna, de vetenskapliga 

kollegorna, det handlar istället om att leda. De formella kanalerna är de officiella och 

synliga kommunikationsvägarna men de understöds av de informella. Vid ett universitet 

är de informella kanalerna av särskild vikt eftersom det är där som ledarna möter sina 

kollegor och försöker skapa en samsyn, för att påverka men också påverkas. Det handlar 

även om att skapa/behålla en legitimitet som anses nödvändigt för en kollegial ledare för 

att tillåtas leda. För uppsatsens del för att synliggöra det kommunikativa ledarskapet i 

allmänhet och inom akademin i synnerhet, används en kvalitativ metod, där intervjuer 

genomfördes med dekaner och prefekter vid ett universitet, Linnéuniversitetet. Målet 

med uppsatsen var att undersöka hur kontexten påverkar det kommunikativa ledarskapet 

inom en akademi och syftet var att se hur sammanhanget påverkar deras ledarskap och 

kommunikativa verktyg. Resultatet visade en stor likriktning bland ledarna, oavsett 

uppdrag som dekan eller prefekt, om synen på den förväntade rollen som akademisk 

ledare. Vikten av att synas och finnas till hands är en del av deras uttalade sätt att leda, 

som enligt teorin också anses ha den starkaste påverkan för en kommunikationshandling. 

Det handlar om att leda genom att försöka ”samla kollegiet” och inte styra. Det 

akademiska ledarskapet innebär också flera olika roller. Ett komplext ledarskap, med 

bland annat kravet från arbetsgivaren som myndighet kontra de kollegiala 

förväntningarna som kan ha helt olika mål. Informationsflödet är många gånger enormt 

och det famlas efter strukturer som gör att man kan informera och kommunicera ledarna 

emellan, men också gentemot omgivningen.  De söker efter verktyg att prioritera och 

sortera för att sedan rikta rätt budskap till rätt målgrupp.  
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Distributionen sker nästan enhälligt genom de traditionella digitala kanalerna, e-post 

samt intern webb, främst som envägskanal. Men för att stärka de ofta överfulla 

envägskanalerna försöker ledarna föra en dialog och skapa mötesplatser med 

medarbetarna. Slutsatsen och diskussionen visar att de kulturella ramarna är en stor del 

av det ledarskap som uppstår. Det finns en normativ styrning för ledarskapet redan innan 

ledarna tillträder. Ledarskapet har av tradition ingen högre status. Ingen av de utfrågade 

uttalar att de haft ambitionen eller planerat att bli en ledare och det är ofta också ett 

begränsat urval av kandidater, vilket medför en känsla av att ställa upp, ibland till och 

med att känna sig tvungna att ställa upp. Det finns även strukturella ramar såsom det 

tidsbestämda uppdraget och kollegiala styret, som gör det akademiska ledarskapet till 

vad det är. Det påverkar kommunikationen på många sätt och ledarnas främsta 

kommunikationsverktyg är genom argumentation och att skapa en konsensus för att 

behålla legitimiteten gentemot kollegorna. Ett bra ledarverktyg, enligt de akademiska 

ledarna, är de strategidokument som de på sikt kan leda kollegorna mot. Angående 

informationen finns en naiv bild att utskickad information via den elektroniska posten 

eller intern webben är en känd information. Här menar uppsatsförfattaren att det krävs 

bättre bearbetning av informationen i form av att sortera och prioritera den men också att 

skapa en förståelse och sätta den i ett vidare perspektiv för medarbetarna. Även om ett 

universitets yttersta mål kanske inte är att vara en effektiv organisation så bör 

ledarskapet och organisationen runt omkring de tidsbegränsade ledarna genomsyras av 

effektivitet, genom tydlighet och transparens kring ansvarsfördelning, rutiner och 

strukturer. Det är också viktigt att ha upparbetade kommunikationsvägar att ta vid, både 

formella och informella. Det är av vikt att stärka det tillfälliga uppdrag som akademiska 

ledare har, så att inte verksamheten påverkas alltför mycket vid varje ledarbyte.  
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1. Inledning 
Kommunikation är ett begrepp som ofta används till många olika saker och det märks 

kanske tydligast där det inte fungerar. Kommunikation kan bland annat vara både 

strategisk långsiktig eller ett sätt att upprätthålla de sociala relationerna människor 

emellan. Inom organisationer finns också, precis som i ”verkligheten” utanför, en mängd 

olika kommunikationsprocesser, som pågår i det synliga rummet men likväl i det 

fördolda. De kommunikativa egenskaperna för en ledare har mer och mer framkommit 

som en beståndsdel och ett viktigt kriterium för att kunna verka och vara en 

framgångsrik ledare. Det som urskiljer sig här är kontexten som ledarskapet finns inom, 

nämligen den akademiska kontexten på en högskola eller universitet. Uppdragen som 

prefekt eller dekan är ett tidsbegränsat förordnande, valda utifrån och av kollegiet. 

Ledarna ska vanligtvis tillbaka till kollegiet efter uppdragets slut. Hur påverkar det 

ledarskapet? Vid ett universitet eller högskola är inte styrning och kontroll förenligt eller 

framträdande i det akademiska ledarskapet (Haikola, 1999), varför det kan antas att 

kommunikation genom att skapa mening, samsyn och dialog med omgivningen, spelar 

en större roll vid en universitetsmiljö. För att ytterligare komplicera det hela så finns det 

också dubbla hierarkier, en professions hierarki och en administrativ hierarki, där 

professionshierarkin har högst status (Forslund, 2009). På ett universitet finns det 

förutom starka hierarkiska nivåer, även många olika sorters målgrupper och aktörer i 

kommunikationsflödesprocesserna. I den här studien är det ledarskapet som dekan och 

prefekt som står i fokus. Hur ser deras kommunikation ut och hur ser ledarskapet 

gentemot medarbetarna ut? Dekan, tillika ordförande i en fakultetsnämnd, är underställd 

rektor och universitetsstyrelsen å ena sidan och å andra sidan ansvarig ledare för en eller 

flera institutioners verksamhet. Prefekten innehar ett chef- och ledarskap på en 

institution med ibland helt olika ledarroller som inte alltid stämmer överens.  
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1.2 Disposition 
Uppsatsens disposition som följer är Inledningen där problemet med studien har 

synliggjorts genom en kort översikt över de ämnesområden som uppsatsen hamnar inom. 

Det fortsätter med beskrivning av uppsatsens problem- och syftesbeskrivning. Därefter 

kommer teorikapitlet som i olika grader och perspektiv berör problemområdet. De är 

tematiserade utifrån rubrikerna: kommunikationens betydelse, ledarskapets olika 

dimensioner, akademiskt ledarskap samt det kommunikativa ledarskapet. Metodkapitlet 

som följer beskriver den kvalitativa metoden som använts samt de urval som gjorts. 

Resultat- och analyskapitlet delas även det in i temaområden under rubrikerna; 

ledarskapet inom akademin, varför ledare?, kommunikationens effekter, 

informationsbearbetningen, dialogen samt tekniska kanaler för den interna 

kommunikationen. Analyserna avslutas, diskuteras och förtydligas i Diskussionskapitlet 

med återkoppling till uppsatsen mål och syfte med rubrikerna: kontextens påverkan för 

ledarskapet, relationerna, kommunikationens processer samt kommunikativt ledarskap 

inom akademin. 
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1.3 Forskningsfältet 
Efter inledningen fortsätter en kort översikt över de huvudområden som uppsatsen 

hamnar inom; organisationskommunikation med fokus på intern kommunikationen samt 

ledarskapet. Redogörelse görs över grundläggande teorier med koppling till det 

kommunikativa ledarskapet med fokus på kontexten, att ledarskapet befinner sig inom 

en akademi.     

 

1.3.1 Organisationskommunikation 
Organisationskommunikation sträcker sig över flera discipliner såsom bland annat 

företagsekonomi, organisationspsykologi, organisationssociologi och medie- och 

kommunikationsvetenskap (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Det täcker teoretiskt 

all den kommunikation som finns inom en organisation. Tidigare ansågs 

organisationskommunikation mer syfta enbart mot den interna kommunikationen och 

den externa kommunikationen ansågs tillhöra Public Relationsområdet, PR, även 

inkluderad i det närbesläktade begreppet planerad kommunikation (Larsson, 2010; 

Eriksson, 2005) . De båda kommunikationssätten ses numer tillsammans i ett större 

sammanhang då det är svårt att skilja på intern och extern kommunikation eftersom vi 

alla är aktörer som verkar både inom och utanför organisationen och allt hänger samman 

på ett eller annat sätt. Det finns ett brett forskningsfält internationellt sett men inom 

Sverige är det inte lika stort. Det finns ett fåtal svenska undersökningar (Johansson, 

2003; von Platen, 2006) inom organisationskommunikationsområdet som främst 

bedrivits inom privata företag eller kommun.  

 

1.3.2 Ledarskapet 
Den vidare kopplingen till forskningsområdet inom organisationskommunikation och 

ledarskap är omfattande. Ledarskap inom organisationer är ett område som sedan lång 

tid intresserat forskarna.  En strävan om att finna hur den mest effektive ledaren är eller 

vad som är det optimala ledarskapet (Simonsson, 2009) har länge eftersökts genom 

tiderna. Ledarskapet har bearbetats av olika discipliner och utifrån olika perspektiv och 

det finns en uppsjö av vetenskapliga artiklar kring ämnet. För något decennium sedan 

publicerades det ett tiotal artiklar om dagen och, enligt Jönsson & Strannegård (2010), 

ser det inte ut att minska. Det stora antalet vetenskapliga undersökningar som gjorts har 

trots allt inte lett till någon gemensam syn på vad ledarskap är. Fram till på 1980-talet 
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var det framför allt tre ledarperspektiv som dominerade, egenskapsperspektivet, 

stilperspektivet och det situationsanpassade perspektivet (kontingensperspektivet). De 

två förstnämnda perspektiven var ledarcentrerade med en universell bild av vad som är 

en effektiv ledare. Stilperspektivet är mer inriktat på vad en ledare gör och handlar och 

egenskapsperspektivet utgår från att det finns vissa egenskaper hos en människa som gör 

dem till en ledare. Det situationsanpassade perspektivet är ett effektivt ledarskap som 

mer handlar om utifrån vilka omständigheter och situationer som gäller i omgivningen 

(Simonsson, 2009) Överlag så kretsade ledarskapsforskningens traditionella teorier 

framförallt kring hur ledaren var som person. Ledaren framställdes också som ett subjekt 

medan medarbetarna ansågs mer vara objekt för påverkan (Alvesson, 2002). Det var ett 

ledarcentrerat perspektiv som ansågs alltför lättvindigt kunna förklara en organisations 

med- eller motgång. (Heide, Johansson & Simonsson, 2009; Jönsson & Strannegård, 

2010). Parallellt med den här forskningen kom det fram ett synsätt som mer fokuserade 

på värderingar, idéer och föreställningar, exempelvis förståelsebaserat ledarskap 

(Sandberg & Targama, 1998) eller styrning av innebörder (Smircich & Morgan, 1982). 

Simonsson (2009) kallar de här vetenskapsteorierna med ett samlingsbegrepp, idébaserat 

ledarskap. Centralt för det perspektivet är att ledarskapet ses som en ömsesidig 

påverkansprocess mellan ledning och medarbetare, som genom kommunikation i olika 

former skapar en gemensam verklighetsuppfattning. Hänsyn tas då till att ledaren har en 

överordnad position, maktövertag (Heide, Johansson & Simonsson, 2009) eller 

tolkningsföreträde (Alvesson, 2002) i processen. Kommunikationen får en stor betydelse 

vid den här typen av ledarskap.  

 

Det akademiska ledarskapets faktorer synliggörs av bland andra Lars Haikola (1999), 

doktor i religionsfilosofi och tidigare rektor vid bland annat Blekinge Tekniska 

högskola, BTH, som skrivit en rapport om det akademiska ledarskapet vid Lunds 

universitet. Han pekar på att ett ordnat kaos med motstånd är normalt på dessa 

arbetsplatser och bör så förbli och gör då kopplingen till att akademiker är enskilt drivna 

och av hävd kritiska och då även till ledarskap inom den egna verksamheten. Också 

Jacobsson (2005) menar att ledarskapet inom ett universitet är tänkt att vara annorlunda, 

det ska premiera självständighet och kritik samt ifrågasätta. Han pekar också på de 

dubbla rollerna som finns för ett ledarskap inom akademin, där de förutom ledarskapet, 
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också är en kollega och forskare som är vald ifrån kollegiet. Både Haikola (1999) och 

Jacobsson (2005) påtalar en viss problematik med det akademiska ledarskapet och dess 

olika roller. Komplexa ledarroller för prefekter har fil dr Carin B Eriksson (1997) 

synliggjort i ett forskningsprojekt, Akademiska ledarskap, som visar en fragmenterad 

miljö på grund av de ständigt olika och motstridiga krav som ställs på ledarna. Andra 

som också har skrivit om det akademiska ledarskapet är bland andra Thomas Sandstedt 

(2002) i rapporten Möjligheternas ledarskap där han menar att ledarna inom akademin 

befinner sig inom olika spänningsfält där varje fält har olika krav och påtalar också 

vikten av legitimitet inifrån verksamheten från dem som de förväntas leda. En annan 

forskare Ulrika Nisser (2006) skriver i en rapport Prefekt och kvinna om de olika roller 

som finns i uppdraget som prefekt. Där de å ena sidan ska agera utifrån arbetsgivarens 

krav, mer som ett chefskap och å andra sidan agera utifrån de förväntningar som finns på 

dem som den akademiska ledaren, att stödja och underlätta för sina kollegor. Magnus 

Forslund, lektor i företagsekonomi, (2009) menar också att det är nästintill omöjligt att 

styra en professionsbyråkrati, som ett universitet är. Starka viljor som vill olika saker 

kräver ett speciellt ledarskap. Ett annat sätt är också att se det akademiska ledarskapet 

som en grindvakt, gatekeeper, som både kan möjliggöra och främja utveckling utifrån 

valt perspektiv eller förhindra densamma (Idas-projektet; Husu, 2005). Idasprojektet var 

ett projekt som har synliggjort de olika aspekterna på akademiska ledarskapet. Det var 

ett treårigt nationellt chefs- och ledarförsörjningsprojekt för universitet och högskolor i 

Sverige, som avslutades 2007. Syftet var att förbereda inför de kommande stora 

pensionsavgångarna inom universitet och högskolor men också särskilt stimulera 

kvinnor att söka höga akademiska poster som dekan- och rektorsuppdrag. Det är också 

så att de akademiska ledarna ofta finner sig själva i en roll, ett ledarskap, som det inte 

finns någon annan klar parallell med inom affärs- eller industrivärlden (Forward, 2007; 

Willson, 2003).  

 

Ses det i skenet av svensk forskning så är organisationskommunikation och ledarskap, 

framför allt kommunikativt ledarskap, en bristvara. Här har det nationellt sett främst 

skett inom den privata sektorn. Ett företag som länge arbetat med kommunikativa 

verktyg som styrverktyg och även bedrivit forskning omkring, är Volvokoncernen som 

tydligt premierat det kommunikativa ledarskapet för sina chefer. Målet är att höja 
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mellanchefernas förmåga att kommunicera för effektivare genomslag. Det bygger på att 

de kommunikativa ledarna ska skapa klarhet i situationen genom olika moment (Platen, 

2006; Hamrefors & Nordblom, 2007; Hamrefors, 2009). Vidare finns det även inslag av 

det kommunikativa ledarskapet som en del i den statliga rektorsutbildningen, där det 

kommunikativa ledarskapet ses som en framträdande del i utbildningen (Johansson, 

2001; 2004). 

 

Internationell forskning kring det kommunikativa ledarskapet finns bland annat inom 

områden som skola och omsorg (Eriksen; 2001; Svedberg, 2004). Flertalet av dem finns 

också inom den högre utbildningen som universitet (Jingkun, 2010; Ibahim, 2010; Wu 

Willson, 2003; Forward, 2007). Att det är vanligare inom dessa sektorer kan tänkas vara 

framträdande värderingar av demokrati och gemensamma värderingar för att ta beslut 

samt att målet inte är att ha den mest effektiva verksamheten. Sådana offentliga 

organisationer måste legitimera sin verksamhet. Den norska statsvetaren Erik Oddvar 

Eriksen (1998) menar att det kommunikativa ledarskapet är anpassat för den offentliga 

sektorn och dess normativa komplexitet. Forskning visar att ett kommunikativt ledarskap 

sker genom argumentation och att ett slags konsensus främjar dess mål.  

 

Kopplingen mellan kommunikativt ledarskap och akademiskt ledarskap internationellt 

har bland annat gjorts av en amerikansk professor inom kommunikation, G.L Forward 

(2007), som menar att det akademiska ledarskapet är det minst studerade och mest 

missuppfattade ledarskapet i hela USA. Han liknar ledarskapet inom akademin vid det 

transformativa ledarskapet, som till grunden är kommunikativt. Där Forward (2007) 

menar att det kommunikativa agerandet är genom moralgrundande aspekter mellan 

ledare-medarbetare som är det centrala och att det sker genom dialog och ska resultera i 

kollektiva och delade mål- och visionsvärderingar. 

 

Med den här inledande översikten sätts fokus för den här uppsatsen på att studera hur de 

akademiska ledarna, dekan samt prefekt, kommunicerar med varandra och med sina 

medarbetare. De är både mottagare och sändare i kommunikationsprocessen. Vad blir 

deras redskap i kommunikationen? I nästa del konkretiseras frågeställningens mål och 
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syfte med uppsatsen för att kunna visa ett resultat med tillhörande analys kopplat till ett 

djupare efterföljande teoriavsnitt.  
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2. Problem och syfte 
Så här långt kan det konstateras att uppsatsen hamnar inom områden som ledarskap och 

kommunikation. Kommunikationen i sin tur påverkas av i vilken kontext som 

ledarskapet befinner sig i. För uppsatsens del är det, det akademiska ledarskapet som 

sådant och dess koppling till den kommunikativa ledarrollen som studeras. Hur sker 

kommunikationen mellan de akademiska ledarna samt mellan ledarna och deras 

medarbetare? De akademiska ledarna befinner sig inom en professionsbaserad 

organisation vilket av tradition innebär att det inte är förenligt och brukligt med starka 

ledare som ”styr”. De akademiska ledarna är valda ur kollegiet, under en tidsbegränsad 

tid, och ska vid mandatperiodens slut tillbaka till kollegiet. Hur påverkar det deras 

ledarroll och det kommunikativa ledarskapet? 

 

Målet med uppsatsen är att undersöka hur kontexten påverkar det kommunikativa 

ledarskapet inom en akademi. 

 

Syftet är att bidra med kunskap och förståelse inom forskningen för det akademiska 

ledarskapet och dess kommunikativa ledarroll.  

 

Följdfrågor som kommer att kopplas på för att förtydliga målet är att undersöka hur 

kommunikationen sker, mellan dekan, ordförande i en fakultetsnämnd och prefekt, 

institutionernas chef/ledare i relation till deras medarbetare. Hur uppfattar de sitt 

ledarskap? Finns det svårigheter med ledaruppdraget? Det är några av frågorna som 

ligger till grund för den empiriska undersökningen i den här uppsatsen. 
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3. Teori 
Inledningsvis presenteras den teori som är relevant för att uppfylla uppsatsens mål och 

syfte. Teorier, (Olsson, 2008), är att anse som ett sätt att se saker och det är här som 

uppsatsförfattaren visar vad som inspirerar till problemet. Det är att undersöka 

problematiken kring det kommunikativa ledarskapet inom en akademisk kontext, men 

också för att kunna förklara de begrepp som kommer att ligga till grund för analysen. En 

teori syftar till att förklara och systematisera det som undersöks (Dannefjord, 1999). 

Teoriavsnittet inleds med översikt och fördjupning av ämnet kommunikation. Det tar 

upp dess mångfacetterade betydelse men även kommunikationen i sig själv, nämligen 

kommunikationens flöden i dess informella och formella kanaler. Vidare tar det upp 

områden som dialog och att skapa förståelse som viktiga delar för att kunna forma 

information och skapa kommunikativa verktyg för ett ledarskap. Den andra delen är 

ledarskapet i allmänhet och det akademiska ledarskapet i synnerhet, med koppling till 

det kommunikativa ledarskapet.  

 

3.1 Kommunikationens betydelse 
I definitionen mellan kommunikation kontra information, menar Hård af Segerstad 

(2002) att kommunikation är en mänsklig handling, en integration, ett ”görande” och 

process människor emellan, medan begreppet information däremot är det som uppstår ur 

kommunikationen, som är en social artefakt skapad av människor. Kommunikationen 

som finns inom en organisation berör alla aktiviteter som finns där. Det är en 

kontinuerlig process där medlemmar genom att kommunicera med andra individer både 

inom och utom organisationen upprätthåller och förändrar organisationen. 

Organisationer är beroende av att medarbetarna och cheferna vet vad organisationen står 

för (Holm, 2006), vilka mål som ska förverkligas och vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras (Thorsvik & Jacobsen, 2008). Bristen på kommunikation kan ses i effekten av att 

medarbetarna blir frustrerade, oengagerade och upplever vanmakt. Heide, Johansson & 

Simonsson (2009:19) menar att ”kommunicera är att handla” och även Dimbleby & 

Burton (2000) menar att kommunikation är ett slags agerande som skapas och utvecklas 

i relation till både till sig själv och till andra.  Enligt Nationalencyklopedin innebär en 

kommunikativ kompetens att ”språkbrukaren har förmåga att använda språket på ett i den 

förevarande situationen socialt och kulturellt accepterat eller föreskrivet sätt. Denna 
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förmåga innebär bland annat att kunna avgöra när man skall tala eller tiga, med vem man 

kan tala om vilka ämnen vid vilka tillfällen och på vilket språk eller i vilken stilart.” (NE 

http://www.ne.se Tillgängligt 2011-05-03). Kommunikation är inte enbart en språklig 

handling med skrift och tal, utan den sker även genom kroppsspråk och handlingar. 

Enligt Hamrefors (2009) har kroppsspråk den svagaste påverkan, följt av skrift och tal. 

Den starkaste påverkan för kommunikationen har en aktiv handling. I det fysiska 

mänskliga mötet blir alla komponenterna verksamma, vilket gör att annan yttre påverkan 

minskar. En informations- eller kommunikationshandling kan ha fyra funktioner 

(Thunberg m fl, 1978). Det är expressiv funktion där huvudsyftet är att synas, skapa en 

identitet, för omgivningen, social funktion för att skapa en gemenskap för de berörda, 

informationsfunktion som är faktagrundade och informativ för medarbetaren samt 

kontrollfunktionen som är en gatekeeper som sållar och tillåter viss information, men 

håller på annan information.  

 

3.1.1 Intern kommunikationens flöden  
Intern kommunikation sker konstant genom en mängd olika kanaler och forum mellan 

individerna inom en organisation. Den pulserar överallt, både horisontellt och vertikalt 

förbi och genom alla organisationsscheman, kommunikationsplaner och hierarkiska 

nivåer, som ledningen har konstruerat.  En väl fungerande intern kommunikation utgör 

en stark potential för en organisations verksamhet. Vid en fungerande intern 

kommunikation kan den lyfta organisationen som helhet, men lika bra som den kan vara, 

kan den även misslyckas med att fungera och därmed medföra att goda ambitioner och 

förutsättningar inte lyckas. En bra intern kommunikation kännetecknas också av att 

medarbetarna känner sig viktiga och har tillräcklig kunskap för att kunna agera och ta de, 

enligt organisationen, rätta besluten. Det skapar en vi-känsla och motivation som gynnar 

organisationen, för om en medarbetare inte kan tillräckligt om verksamheten så kan inte 

heller vederbörande delta aktivt eller känna något större engagemang. (Strid, 1999; 

Johansson, 2001; Dimbleby & Burton, 2000). Här är det också viktigt att inte falla för 

frestelsen att enbart informera med envägskommunikationsverktyg som e-post och 

internwebb, utan skapa forum för dialoger och reflektioner med omgivningen kring det 

kommunicerade budskapet. En viktig skillnad, enligt Heide & Simonsson (2002) är att 

informationsspridning (information som sprids genom en envägskanal) inte är detsamma 

som kommunikation.  
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Kreps (1990) menar att det finns fyra egenskaper för intern kommunikation, sett vertikalt 

utifrån ledningssynpunkt. Det är att:  

• sprida och genomsyra mål, uppgifter och regler för verksamheten 

• koordinera organisationens aktiviteter 

• förse ledningen med upplysningar om tillståndet i organisationen och om 

 tillförlitligheten i den nedåtriktade information 

• insocialisera medarbetarna i organisationens kultur 

(Kreps 1990:203, L-Å Larssons samt egen översättning) 
 
Det finns ytterligare minst lika viktiga riktningarna, enligt Kreps (1990), och det är 

kommunikationen uppåtgående, vertikalt utifrån medarbetarna till ledning samt den 

horisontella kommunikationen mellan medarbetare på liknande nivåer. Inom de här 

områdena mellan medarbetare-ledning och medarbetare-medarbetare flödar den interna 

kommunikationen och behöver tas om hand. För att få den uppåtgående kanalen att 

fungera och bli effektiv så krävs att organisationens ledning stödjer, initierar och tillåter 

den formen av kanal. De horisontella kanalerna, medarbetare emellan, är minst lika 

viktig som den vertikala, menar även Heide, Johansson och Simonsson (2009).  

 
Egen tolkning av Kreps, (1999) samt Simonssons (2009) syn på om intern kommunikationens flöden. 

 

Vertikal 
kommunikation, 
nedåtgående 

Horisontell 
kommunikation, 
medarbetare 
emellan Vertikal 

kommunikation, 
uppåtgående 
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3.1.2 Formella och informella kommunikationskanaler 
Den interna kommunikationen finns både synlig och osynlig, den pågår kors och tvärs 

och sprider sig där det kanske finns minst fakta att tillgå. Det är kanske främst då den 

ändrar form och skapar andra värden än dem som avsändaren hade som avsikt. De 

formella kommunikationskanalerna är de synliga och offentliga kanalerna som 

exempelvis organisationsschema, beslutsordningar eller handlingsplaner som anger mål 

och visioner. De kräver också en struktur och ordning.  De osynliga, informella 

kanalerna, är de som skapas utanför och omkring de formella och kan genom sin 

osynlighet få till följd att beslutsvägar blir oklara men också att det sker visst godtycke, 

vilket Eriksson (1997) menar kan vara en kritik mot just den kollegiala ledarstilen. Det 

är många gånger så att de formella kontaktvägarna inte skulle fungera utan de 

informella. Men att förutse vilka informella kanaler som kommer att uppstå inom en 

organisation är näst intill omöjligt. Men en konsensus finns att i en mer öppen och tydlig 

informationsmiljö så minskar de informella kanalernas aktivitet. I en organisation som 

mer drar åt slutenhet så ökar istället de informella kanalerna mellan individerna både 

internt och externt organisationen. Men det är också så att informella kanaler är ett helt 

naturligt beteende eftersom vi är sociala individer som samtalar och umgås, både i och 

utanför arbetet i olika situationer (Dimbleby & Burton, 2000).   

 

3.1.3 Att skapa förståelse 
I det dagliga livet befinner vi oss mitt i en storm av intryck och information som ska tas 

om hand på något sätt. Problemet är många gånger inte att det saknas information, utan 

att det snarare är ett informationsöverflöd. Följdfrågan blir då, som individen alltid 

måste ställa sig, vilket är viktigast? Är det här viktig för mig och hur kommer det att 

påverka mig i mitt arbete? För att förstå organisationers kulturer och gemensamma 

värderingar så måste individerna ses som tänkande subjekt som ingår i organisationen 

men även i andra konstellationer. Att utveckla en förståelse för hur individer skapar 

mening till information är ett framträdande kriterium för att meddelandet ska tas emot på 

det sätt avsändaren avser (Ericson, 1998; Sandberg & Targama, 2010). Men det handlar 

också om förståelsen av en information genom den kollektiva dimensionen. Då det 

skapas en gemensam innebörd, där perspektivet sker både utifrån den enskilda 

medarbetaren samt utifrån organisationen som helhet (Ericson, 1998). Meningsskapande, 

enligt Simonsson (2009), innebär att skapa en bättre och djupare förståelse för händelser 
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och processer i organisationen. Medarbetarnas handlande är baserat på vilken förståelse 

som finns och hur de uppfattar sitt arbete, och så som det förstås, så handlar dem (von 

Platen, 2009). Genom dialog och samtal så kan, enligt Sandberg & Targama (2010), 

kommunikationen förbättras. Vem som är avsändaren är också av vikt för att förstå och 

tolka ett meddelande. Det handlar både om vilket verksamhetsområde som avsändaren 

befinner sig inom för att tolka vad det handlar om, och vilken position som vederbörande 

har som påverkar budskapets dignitet och prioritet. Att veta vem eller varför beslut tas 

och varifrån ett budskap kommer, är även det en del i förståelsen av hur tolkningen görs 

(Smircich & Morgan, 1982).  

 

En ledare kan inte överföra sin tolkning till sina medarbetare, utan de måste själva tolka 

utifrån sin egen förståelse och verksamhetens verklighet och strategier. Här blir en 

ledares funktion att stimulera och vägleda mot det gemensamma målet (Holm, 2006). 

Redan på 1930-talet genomfördes experiment gällande kommunikation inom 

organisationer under ledning av forskaren Elton Mayo och med arbetssättet som senare 

kallades för Human Relations School. (Hård af Segerstad, 2002) Utfallet i experimentet 

blev att när forskarna och arbetarna blev mer kollegiala i sina relationer så förändrades 

deras relationer, oavsett de yttre artefakterna som forskarna hade stimulerat. Slutsatsen 

för projektet blev en hög tillfredställelse i arbetet och effektiv produktivitet som 

grundade sig i de goda relationerna som skapades mellan organisationens medarbetare 

och ledningen/projektledningen. De goda relationerna skapades genom kommunikation 

och ett synliggörande av medarbetarna.  Den här synen har starkt påverkat den fortsatta 

forskningen kring organisationskommunikation och dess interna fält.  

 

Den amerikanske organisationspsykologen Karl E Weick (1995) kan anses som 

grundaren för begreppet meningsskapande, ”sensemaking”, som han menar görs utifrån 

det egna erfarenhetskapitalet. Det avser att människan försöker finna en logik i sina 

handlingar. Grunden i hans syn är att mening skapas genom tre olika delar. Det sker 

genom referensramar (egna erfarenheter som vi som individer har tillförskaffat oss 

genom kommunikation) samt genom frågor (saker som finns och händelser som skett i 

vår omgivning) samt hur kopplingen mellan dessa sker. Det viktiga och kännetecknet för 

just meningsskapande är den handling som följer, vilket Weick (1995) menar gör 
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människor själva till medverkande i den verklighet som sker i samband med det som de 

sedan gör frågor av och tilldelar en mening. Det innebär att informationen som ges inte 

kan ses som statisk utan som ett resultat av människors eget agerande. Det är först vid 

sållningen och sorteringen av någonting som meningsskapandeprocessen påbörjas. En 

fråga måste isoleras för att då kunna tolkas och ges en mening. Det är först då, genom att 

en specifik fråga tas upp ur informationsflödet, som det kan bli tillgängligt för tolkning 

och skapa en mening. Det är också den aktiva handlingen, om ledaren synliggör eller 

inte som kan påverka omgivningens föreställningar och organisationens styrning (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2009). Att skapa ytterligare mening av en information, kan 

även ses till Hård af Segerstads (2002) uttryck meningsbärare. Liknelsen grundar sig i 

att han menar att begreppet information inte kan särskiljas från den omkringliggande 

artefakten kunskap, hos både avsändaren och mottagaren. Han ser det på följande sätt: 

Kunskap hos bäraren – informationen överförs – informationen och mottagarens egen 

kunskap/erfarenhet interagerar – en ny information och erfarenhet skapas hos 

mottagaren (egen översättning av modell från Hård af Segerstad samt Wilbur Schramms 

kommunikationsmodell (Hård af Segerstad, 2002). Uppsatsförfattaren vill gärna citera 

Sandberg & Targama: ”Det är inte strukturer, system och föreskrifter som i sig styr 

människors handlande. Det styrs i stället av hur människor uppfattar och förstår dessa 

strukturer, system och föreskrifter” (Sandberg & Targama, 1998:147. Ledning och 

förståelse).  

 

3.1.4 Dialogen 
I en dialog och kommunikationssituation handlar det många gånger om att förhandla om 

saker och ting, hur händelser ska förstås och tolkas. Det är genom den interpersonella 

kommunikationen, när orden uttalas, menar Dixon (1998), enligt von Platen (2006), som 

det sker ett förtydligande av både den som lyssnar och talar. För att skapa en så 

meningsfull kommunikation som möjligt genom dialogen så bör de inblandande vara 

medvetna om både anledning och syfte med dialogen för att lyckas (Dimbleby & Burton, 

2000). Det kan också vid en dialog eller tvåvägskanal finnas en känsla hos medarbetarna 

om delaktighet, men dolt ligger ledningens vilja och villkor för mötet. Det är av vikt vid 

en ”äkta” dialog att parterna är rimligt jämställda (Palm & Windahl, 2000). Hamrefors 

(2009) ser det som ytterligare en dimension, nämligen att det egentligen inte heller 

enbart är en tvåvägsprocess utan kommunikationen mellan parterna handlar om en 
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multidimensionell relationsskapande process, där kommunikation och dialog handlar om 

att påverka men även att påverkas, vilket även Simonsson (2009) ser som en viktig del.  

En del forskare (Schein, 1992) menar att i en lärande organisation som ett universitet är, 

så är problemen och utmaningarna komplexa varför de inte kan tas om hand av enskilda 

personer, och därmed blir kopplingen till begreppet dialog centralt. Med olika personer 

och kompetenser kan nya kunskaper och erfarenheter uppnås som annars inte kunnat 

vara möjligt enskilt (Simonsson, 2009). Dialogen kan även ses som en demokratisk 

process där det skapas delaktighet mellan ledning och medarbetare. 

 

3.1.5 Sammanfattning kommunikationsprocesserna 
Utifrån ovanstående så finns det några viktigare punkter för fortsättningen och för 

kopplingen till ledarskap oavsett dess organisatoriska kontext. Utan kommunikation kan 

inte en organisation finnas till, menar Weick (1995). Det styrker bland annat vikten av 

att kommunicera men även vad man kommunicerar och hur det sker. En 

kommunikationshandling är, precis som Heide & Simonsson (2002) menar, inte att ses 

som en spridning av information. Den är så mycket mer. I grunden är den en 

information, ett meddelande, med syftet att ha olika funktioner, bland annat expressiv, 

social, information eller kontrollerande funktion (Thunberg m fl, 1978). Fortsättningen 

är avhängig av om meddelandet förblir i någorlunda den form och syfte som avsändaren 

hade som avsikt. Det är även hur meddelandet hanteras som kan avgöra hur stort 

uppfyllandet blir av meddelandets mottagning.  Genom att skapa en vidare mening för 

de berörda så blir även effekten större av en förståelse för det egna arbetet och för 

organisationens yttre mål. Det kan exempelvis ske genom tvåvägsprocess, en dialog, där 

informationen bearbetas tillsammans med de inblandades erfarenheter, för att skapa 

gemensamma innebörder och konsekvenser av informationen. Uppsatsförfattaren vill 

hävda att de ovan beskrivna kommunikationsmomenten är av stor vikt att ha kunskap om 

i ett ledarskap. En ledares roll blir att sålla, sortera och skapa en förståelse av 

kommunikationen som duggar tätt i det ständiga informationsflödet för medarbetarna. 

Teoriavsnittet fortsätter med den vidare kopplingen till ledarskapet i allmänhet och 

akademiskt ledarskap i synnerhet, som är relevant för den här uppsatsens mål och syfte. 

Det ges en överblick över olika modeller och synsätt men även kopplingen till hur ett 

ledarskap kan förstås och vikten av kontexten för ett ledarskap. I ljuset av det, så blir det 

akademiska ledarskapet centralt med koppling till dess kommunikation. Hur ser 
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möjligheterna ut för kommunikationen för det ledarskapet och i relation till det 

kommunikativa ledarskapet?  

 

3.2 Ledarskapets olika dimensioner 
Teoriavsnitten inleds med en överblick av olika synsätt på ledarskap, en mångfacetterad 

roll som har stor inverkan av den organisatoriska kontexten. Det leder vidare in på 

skillnaden mellan chefskap och ledarskap, eftersom framförallt prefekterna ”skall 

fungera som akademisk ledare och som chef för sin institution” (utdrag ur Instruktioner 

för prefekt). Både dekan och prefekt kan också anses i olika grad inneha en roll som 

mellanchef. Dekanen sitter mellan rektor/universitetsstyrelse och prefekt. Prefekten i sin 

tur befinner sig mellan dekan/fakultetsnämnd och medarbetarna på institutionen. Att 

vara akademisk ledare innebär ett arbetssätt som inte är förenligt med att styra och 

traditionsenligt så har inte heller ledarskapet någon högre status. Vid en akademi är det 

professionshierarkin som har högst status. Vad har det för vidare betydelse för hantering 

av kommunikationen och det kommunikativa ledarskapet? 

 

3.2.1 Ledarskapet i allmänhet 
Ordet och definitionen av ledarskap har ett mycket brett spektrum av tolkningar. Enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2008) ses det utifrån att ett ledarskap är en maktposition och är ett 

verktyg för att få andra att nå ett mål. Det kan även ses som en grupprocess där det är 

den sociala samverkan som gör ledarskapet, att vara en personlighet eller ha en förmåga 

att övertala och påverka andra. Svenningsson & Alvesson (2010) menar att ett modernt 

ledarskap handlar om utveckling och förändring, att se helheten och höja blicken. Att 

vara den som entusiasmerar och vara en lyssnande person är också kriterier som ingår. 

Att anslå en definition om ledarskap blir oundvikligen ihopkopplat med någon form av 

maktutövande, vare sig man vill eller inte (Jönsson & Strannegård, 2010; Hamrefors, 

2001; Alvesson, 2005). Eriksen (2001) har en annan definition utifrån den 

kommunikativa aspekten och menar också att någon måste ta ansvaret och motivera de 

kollektiva rörelserna och leda de sociala processerna i en given riktning. Dock är det så 

att i det kommunikativa ledarskapet sker det inte genom maktutövning med 

måluppfyllelse och effektivitet utan det sker genom argumentation och att ha en 

legitimitet. Keith Grint (2000), professor i offentligt ledarskap menar att, i princip, så 

kan man samla sig i uppfattningen om att ett ledarskap i allmänhet handlar om att 
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ledaren är den som befinner sig framför sina medarbetare. Frågan som Grint dock ställer 

är om de släpar dem bakom sig eller föser dem framför sig. Han ställer frågan eftersom 

han undrar om det går att vara ledare om det inte finns några följeslagare. Han får 

medhåll av Sveningsson & Alvesson (2010) som anser att en ledare inte blir effektivare 

än vad efterföljarna och organisationens ramar tillåter dem att vara.  

  

Det är också viktigt att se ledarskap utifrån det sociala och kulturella sammanhanget. Det 

är, enligt Jönsson & Strannegård (2010), utifrån vilken kontext som utövande sker som 

blir utfallet av verkan. Ledarskapet formas inte enbart av ledaren själv utan också av 

situationen och i vilket socialt sammanhang det utövas. Ledarskapet formas, enligt 

författarna, av de omgivande aktörerna.  

 

3.2.2 Ledarskapsmodeller 
Innan kopplingen görs till var det akademiska ledarskapet befinner sig så redovisas 

Grints syn (2000) på ledarskapsmodeller som genomsyrat synen på ledarskap genom 

tiderna. Detta för att positionera var det akademiska ledarskapet befinner sig. Grint 

(2000) menar att det handlar om framför allt fyra sorters ledarskap med fokus på person, 

resultat, position och process. 1. Karaktärsmodellen som lägger vikt vid ledarens 

egenskaper och karaktär, 2. Stilmodellen ger mer vikt till beteende och sammanhang 

såsom relations- och uppgiftsorienterad, 3. Situationsmodellen som kräver olika 

ledarskapsstilar som appliceras beroende på sammanhang och situation samt 4. ”Det nya 

ledarskapet” där karismatiskt ledarskap hamnar i fokus igen, också kallat transformativt 

ledarskap (Jönsson & Strannegård, 2010) som stimulerar till utveckling och 

förändringar, snarare än ordning. Betydelsen av det transformativa ledarskapet, som i 

grunden är kommunikativt och en tvåvägs interpersonell relation, menar Forward 

(2007), grundas i moraliska dimensioner som strävar efter att skapa gemensamma 

värderingar och mål.  Forward (2007) har genomfört en undersökning av akademiska 

ledare vid amerikanska universitet och menar att akademiska ledare förväntas motivera 

genom att främst inspirera. Motivation är en stor del av det transformativa ledarskapet 

(Sveningsson & Alvesson, 2010) som genom att medvetandegöra och skapa en 

förståelse för medarbetarna och deras eget arbete och på det viset ger delaktighet med 

målet att de sätter organisationens intressen före de enskilda. Sambandet mellan det 

akademiska ledarskapet och det transformativa ledarskapet gör även Nisser (2006).  
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3.3 Akademiskt ledarskap 
För att kunna tolka ett ledarskap är sammanhanget runt om ledarskapet av stor vikt och 

påverkan kan bestå av både sociala och kulturella aspekter (Jönsson & Strannegård, 

2010) förutom de mer synliga strukturella faktorerna. Att vara ledare i kunskapsintensiva 

organisationer, som inom en akademi, är det förenat med starka hierarkier men också 

ofta ett byråkratiskt handlingsutrymme. Det som även kan anses speciellt är att 

produkterna som framförallt levereras är av intellektuell karaktär, inte som annars 

kanske är vanligt, nämligen fysiskt arbete, produkter eller kapital. Gemensamt för ett 

universitet är att det övervägande styrs av de professionella ”på golvet” (Forslund, 2009) 

som i sig menas att det är en organisation med låg vertikal specialisering. Medarbetarna 

har en hög grad av operativ auktoritet (Jönsson & Strannegård, 2010) och ett stort 

inflytande och tar många egna beslut kring sitt arbete, vilket i sig innebär att det handlar 

om att det är svårare att styra. Ett ledarskap inom akademin innebär istället, enligt 

Sveningsson & Alvesson (2010), att stödja medarbetarna och då framförallt 

professorerna och lärarna med lärande, utveckling och förnyelse. Ledarna inom 

akademin har även att ta hänsyn till den traditionella ”akademiska friheten” som 

tillämpas av en del av medarbetarna, forskarna. Det innebär att det ger forskarna frihet 

att söka och identifiera frågor, undersöka och utveckla vetenskapliga metoder och fritt 

kunna publicera dem utan att ta hänsyn till konsekvenserna (SULF, http://www.sulf.se. 

Tillgängligt 2011-09-09). De kan i förlängningen anses ha ”frihet från ledning” (Haikola 

1999:30). De styrverktyg som finns är de mindre avsiktliga, och inte så konkreta, mål- 

och strategidokument för organisationen. Där finns det utrymme för tolkning men ändå 

en styrning åt enade mål. En ledares uppgift inom akademin kan då antas mer vara att 

skapa social integration genom att stödja utveckling för gemensamma syften och 

värderingar och på så sätt driva i den riktning som önskas (Jönsson & Strannegård, 

2010). Det är också så att inom universitet har ledningsfrågor och kulturen kring 

ledarskap låg status och många gånger ses de här frågorna med ett oengagemang, till och 

med misstro, enligt Haikola (1999).   

 

3.3.1 Kollegiala ledare 
Inom universitet både i Sverige och internationellt finns det en lång tradition av 

kollegialt beslutsfattande. Expertkunnande och förankringen inom den akademiska 
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kulturen är en förutsättning för att få en legitimitet (Haikola, 1999; Sandstedt, 2002). För 

att då kunna verka som akademisk ledare och tillika kollegial ledare menar bland andra 

Sandstedt (2002) att ”varje akademisk ledare – rektor, dekan eller prefekt – måste skaffa 

sig ett förtroendekapital inifrån verksamheten för att medges leda densamma” 

(Sandstedt, 2002:61 Möjligheternas ledarskap). Även andra forskare menar att det 

kollegiala ledarskapet är det enda framkomliga för den här verksamheten (Haikola, 

1999; Eriksson, 1997; Nisser, 2006). Det handlar om att väljas genom kollegiala 

nomineringar för att till slut utses av rektor. Enligt Eriksson (1997) så är synen på 

ledarskap utifrån den kollegiala bilden, att ledaren agerar som rådgivare för sina 

medarbetare och kollegor. Resultatet från de intervjuade i Erikssons rapport menar att 

ledarnas roll bland annat ska vara att underlätta för kollegorna och ”fixa”. 

Förväntningarna från de vetenskapliga kollegorna är att de tillsammans ska resonera 

fram en gemensam väg som sedan ledaren kan besluta om. En av de intervjuade i 

Erikssons rapport uttrycker det genom att säga: ”det skulle aldrig gå att ha någon som 

gick här och bestämde och satte sig på höga hästar. Nej, det är väldigt viktigt att 

prefekten kan lyssna och på ett rättvist sätt föra vår talan” (Eriksson, 1997:33 

Akademiska ledarskap) Precis som Eriksson säger, så menar även Nisser (2006) att 

ledarna inom akademin förväntas stödja och tjäna sina kollegor, inte bestämma eller 

själva styra över dem. Här bör det även tas hänsyn till vilka grupper av medarbetare som 

oftast förespråkar vad. I Erikssons rapport Akademiska ledare (1997) så är det lektorer 

och professorer som framför allt förespråkar den kollegiala styrformen medan 

administrationen och de som undervisar (minst 80% av sin tjänst) inte förväntar sig en 

tjänande chef utan istället efterfrågar ett distinkt chefskap som klart och tydligt kan hålla 

i trådarna. Eriksson påvisar också då att majoriteten på ett universitet inte önskar den 

kollegiala styrformen, men påtalar dock vikten av att den kollegiala ledarstilen, som att 

vara demokratisk, stödjande och lyhörd, är en förutsättning för det akademiska 

ledarskapet. Problemet och negativiteten kring det kollegiala ledarskapet är att det i en 

sådan miljö skapas starka informella strukturer som kan leda till visst godtycke och 

oklara beslutsvägar (Eriksson, 1997).  

 

3.3.2 Flera roller 
Det finns ytterligare roller för ledarna inom ett universitet. De är i egen person en individ 

som har disputerat, en forskare med engagemang och intresse för sitt eget 
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forskningsområde, samtidigt som de innehar uppdraget som akademisk ledare. De båda 

rollerna och dess respektive målbild kan ibland peka åt helt olika håll. Effekten av det 

blir att dekanerna och prefekterna ibland måste förtydliga i vilken roll de befinner sig i, 

förespråkar, när diskussioner och situationer uppstår så att inget missförstånd blir utifrån 

vilket uppdrag de agerar när de argumenterar. Sandstedt (2002) kallar de olika rollerna 

för spänningsfält. Han har delat upp dem i fyra spänningsfält som berör rollen som 

ledare inom akademin. Det administrativa spänningsfältet (förvaltningschefen har 

högsta rang), politiskt spänningsfält (rektors ledarskap med koppling till regering och 

riksdag), akademiskt (kollegialt) spänningsfält (professorerna har högsta rang) samt 

studenterna. Den här uppsatsens syfte är att se hur ledarna handskas med framförallt, det 

administrativa och det akademiska (kollegiala) spänningsfältet. De dubbla rollerna, 

enligt Forward (2007) har historiskt varit en förutsättning inom den akademiska 

traditionen, men det medför också då att de befinner sig inom de dubbla hierarkierna, 

professions- samt administrationshierarkin som inte alltid strävar mot samma mål. 

Forslund (2009) gör även en koppling till att inom universitetsorganisationer värderas 

just självständighet och de professionella uppgifter högst medan de administrativa 

uppgifterna är något som helst vill undvikas. 

 

3.3.3 Tillfälligt ledarskap 
Prefektens ledaruppdrag är på fyra år och dekanens uppdrag är på tre år. De rekryteras 

ofta internt och ifrån det egna kollegiet, nomineras och utses sedan av rektor. Det 

akademiska ledarskapet är ett tillfälligt uppdrag och kan bidra till att inte ledarskapet tas 

på allvar utan blir en bisyssla, menar Haikola (1999) och på det viset är risken att det vid 

universitet finns ”amatörchefer”. Sandstedt (2002) talar också om att ledaruppdraget som 

prefekt saknar anseende, men även är ett oklart uppdrag. 

 

Jönsson & Strannegård (2010) talar även om det motvilliga ledarskapet som finns i 

omgivningarna kring akademin där man gör ledare av människor som kanske varken vill 

eller har tänkt sig att bli ledare. Och där synen är att projektet och det egna jaget är så 

starkt och självklart, att det inte behövs något större ledarskap – alla leder sig själva. 

Synen på ledarskap ses ofta inte heller som något eftersträvansvärt, utan baseras många 

gånger på en inställning om att ”rörelsen kallar så ställer jag upp” med inblandning av 

övertalning menar Haikola (2006). Att det inom akademin rekryteras medarbetare där 



 

 

 

  26 (85) 
 

många inte har tänkt sig att bli chefer eller ledare, kan tolkas utifrån hur Dimbleby & 

Burton (2000) resonerar, nämligen att det är av stor vikt att se till den enskildes 

prestation, erfarenhet och färdigheter för ett uppdrag eftersom det inte är genom att man 

sätter en titel på någon som gör att vederbörande är kapabel till en befattning. Ett sätt att 

stödja är att ge dem stöd utmed vägen och utbildning av olika slag för ledarna att utföra 

sitt ledarskap. De helt skilda rollerna från att vara en forskare till att genom sitt uppdrag 

som ledare, bli ansvarig för både administration och ekonomi kan vara en svår 

rollövergång, menar Eriksson (1997). Hennes undersökning av prefekterna vid Uppsala 

universitet visade sig ha stor betydelse för både individ och organisation kring hur detta 

stöd ges till ledarna.   

 

3.3.4 Svårigheter? 
Soy Lundqvist vid Luleå universitet (Idas-projektet, 2005) menar att det inte fungerar i 

dagens samhälle att ha de kollegiala systemen eftersom det nu krävs mycket mer av 

moderna organisationer och dess ledare. Hon menar att det kollegiala systemet inte är ett 

strategiskt redskap att identifiera och utveckla potentiella ledare för dessa organisationer. 

Eriksson (1997) påtalar också de svåra rollövergångarna som främst prefekten innehar 

och menar att det saknas utbildning inom både administration och ekonomi. I USA har 

det gjorts undersökningar av bland andra Townsend & Bassoppo-Mayo (1996), enligt 

Forward (2007) som menar att de akademiska ledarna också behöver bli mer kompetenta 

inom kommunikativa verktyg för att leda. Deras uppdrag har blivit mer komplext och 

kravet på både effektivitet och öppenhet har ökat. De ville få bredare kompetens kring 

att lyssna, tala och skriva men även inom medling och konflikthantering som ett led i det 

kommunikativa ledarskapet.  

 
 

3.3.5 Chefskap – ledarskap 
Det är skillnad mellan, enligt Strannegård & Jönsson (2010), chefskap, också kallat 

administration (Jacobsen & Thorsvik, 2008) och ledarskap. De menar att chefskapet får 

medarbetarna att utföra arbetsuppgifter genom planering, organisering och kontroll med 

lite eller inget fokus på medarbetarnas egna reflektioner kring utförandet. Ledarskapet 

har däremot fokus på medarbetarnas tankar och känslor kring arbetet men även på att 

klargöra syftet med arbetet och hur det påverkar den enskilda individen, arbetsgruppen 

och hela organisationen.  Enligt Strannegård & Jönsson (2010) definition så leder chefer 
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ting, medan en ledare leder mänskliga individer. Det har även inom de olika 

ledarskapsbegreppen utvecklats ett sätt att se det transaktionella ledarskapet som 

chefskapet, medan det ”riktiga” ledarskapet, enligt Sveningsson & Alvesson (2010) är 

det transformativa. Hamrefors (2009) ser det som att ledarskapet, till skillnad från 

chefskapet, grundar sig på att utöva inflytande på andras arbete med effekten på 

organisationens yttre omgivning och dess effektivitet. Ett chefskap behandlar mer dess 

inre effektivitet med inverkan på medarbetarnas specifika arbetsuppgifter.  

 

Det finns en dubbelhet och ambivalens framför allt kring uppdraget som prefekt, då dess 

ena roll är att vara den formellt ansvariga chefen på en institution och vara 

arbetsgivarens företrädare och å andra sidan vara den av kollegorna förtroendevalda 

ledaren, som ofta även är sprungen internt inom universitetet (Haikola, 1999; Forwards, 

2007; Nisser, 2006). Att kunna motsvara de olika förväntningarna som ledare och dels 

inte styra utan aktivt delta i det professionella samtalet dels vara chef med tydligt och 

klart ansvar för det ekonomiska, administrativa och operativa arbetet på en institution 

kan innebära flera rollkonflikter och skapa osäkerhet. Eriksson (1997) ställer sig frågan 

om det kan vara en och samma person som hanterar de olika kraven som ställs på 

prefekterna med uppdragen kring chefs- respektive ledarskapet. Det är en rollista som 

kan vara alltför mångfacetterad för en enskild individ.  

 

Skillnaden mellan en chef och en ledare kan definieras genom att chefen har den 

formella positionen, det formaliserade ledarskapet (Haikola, 1999) och en ledare blir 

man genom omgivningens förtroende, vilket då blir till ett informellt ledarskap. Här gör 

Haikola (1999) kopplingen mellan det administrativa och det akademiska ledarskapet, 

som kan jämföras med uppdraget som dekan i viss mån men framförallt med prefekts 

uppdrag. En prefekt har i sitt uppdrag, (Instruktioner för prefekt), anvisning om att både 

vara akademisk ledare samt chef för institutionen, vilket Sandstedt (2002) menar är två 

helt skilda roller. En chef blir man genom att man uppifrån tilldelas uppdraget och agerar 

utifrån arbetsgivarens vägnar. För att kunna vara en ledare så krävs en legitimitet av dem 

man ska leda. Erikssons (1997) definition på chefens roll inom akademin är att vara den 

som underlättar och uppmuntrar medarbetarnas arbeten medan en akademisk ledare mer 

ses som ”en av oss” och gruppens tjänare.  
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3.3.6 Mellanchefen 
En mellanchef är positionen mellan överordnad och medarbetarna. Organisationer blir 

alltmer komplexa och rollen som mellanchef blir en viktig länk mellan högsta ledning 

och medarbetaren (Hamrefors, 2009). En mellanchefs roll är att förmedla och förankra 

ledningens beslut men även att kunna göra återkoppling och delge ledningen personalens 

respons. Peter Erikson, svensk PR-konsult och företagsledare (2005) menar att det är den 

närmsta chefen som personalen förväntar sig, men även vill ha, informationen ifrån. 

Funktionen som mellanchef kan jämföras både med dekan men kanske främst 

prefekternas uppdrag eftersom de också har personalansvaret för medarbetarna på 

institutionen. Prefekterna ska kommunicera ut och få medarbetarna på institutionen att 

agera utifrån de beslut som tagits av ansvarig fakultetsnämnd, men också agera utifrån 

arbetsgivarens krav. Men dekanerna har också en viktig roll i det här genom att skapa en 

förståelse hos prefekten för de beslut som tagits vid fakultetsnämnden. Detta för att ge 

prefekten en förståelse och grundargument att använda i kommunikationen med sina 

medarbetare, utförarna på institutionerna. Prefekternas mellanchefsroll, enligt Eriksson 

(1997) innebär att vara en bidragande och sammanhållande länk mellan de olika 

arenorna undervisning, forskning och administration, vilka har olika krav. Att, enligt 

Simonsson (2002), sålla, förtydliga och skapa dialoger är en central uppgift för en 

mellanchef, mellan ledningens beslut och medarbetarna. En svårighet som von Platen 

(2009) fann i sin undersökning inom Sveriges radio med titeln: ”Intern kommunikation 

och meningsskapande” var medvetenheten om mellanchefens viktiga men utsatta roll 

med att vara de anställdas närmaste chef. von Platen fann att de mellanchefer som själva 

inte var stöttade kring beslut ofta inte hade tillräckligt med information men även hade 

en känsla av illojalitet mot både överordnad och underordnad.  

 

3.3.7 Sammanfattning ledarskapet 
Utifrån avsnitten om ledarskapet i allmänhet så verkar forskningen kunna enas om att 

ledarskap handlar om ett slags maktutövande och att det finns en grupp som följer. Men 

det är viktigt att se ledarskapets många teoretiska roller och ses i skenet av var 

ledarskapet befinner sig, i vilken sorts organisation som ledaren är aktör i. Den här 

uppsatsen fokuserar på ett ledarskap som befinner sig inom en akademi med dess 

tillhörande kontext, kultur och tradition. Här finns en tydlig skillnad mellan det privata 
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näringslivets chefer som anser att chefskapet är något hierarkiskt som befinner sig 

ovanför och är en tydlig karriärväg att sträva efter. Inom universitetsvärlden ses ofta inte 

chefskap eller ledarskap som något eftersträvansvärt eller attraktivt. Det är inte heller 

något som är planerat som en karriärväg eller som finns med i en egen 

kompetensutvecklingsplan. Inom det akademiska ledarskapet innebär det en ledare 

nominerad ”från de egna leden”, som inte bara är utifrån kollegiet utan ska även tillbaka 

dit inom en överskådlig tid. Rollerna och graderna av makt kan skifta beroende i vilken 

organisatorisk kontext som ledar- eller chefskapet finns inom. Skillnaden mellan chef- 

och ledarskap är teoretiskt tydligt, men kan vara svår att få ihop då det handlar om att 

genom chefskapet agera som arbetsgivarens företrädare och även förväntas att styra 

medan rollen som ledare innebär att vara en lyhörd, stödjande och demokratisk individ 

som tillsammans med kollegiet beslutar i viktiga frågor. Att ensam besluta om något ses 

inte som förenligt med det ledarskapet. Rollerna kan vara svåra att kombinera då de inte 

alltid har samma mål. Positionen som både dekan och prefekt har innebär att befinna sig 

mellan beslut och utförande, vilket i sin tur medför att vara medveten om de beslut som 

tas men också att veta om de diskussioner som föregicks och varför utfallet blev som det 

blev. Det är en förutsättning för att kunna argumentera och skapa dialoger med 

omgivningen. Vikten av information och förståelse är central för de här mellanleden, 

menar von Platen (2009) om de i sin tur ska kunna förstå och skapa en mening vidare ut 

i verksamheten. Vad får det för vidare effekter på ledarskapet, vilka verktyg och vilken 

kommunikation användas i deras ledarskap? Teorikopplingen fortsätter nu vidare till det 

kommunikativa ledarskapet, som anses var i linje med det transformativa ledarskapet 

(Forward, 2007; Nisser, 2006).  

 

3.4 Det kommunikativa ledarskapet 
Förmågan och utfallet av att leda andra handlar till stor del om vilken 

kommunikationsförmåga ledaren har, men det handlar också om i vilken omgivning 

ledarskapet befinner sig (Hamrefors, 2009). Så den tydliga kopplingen mellan 

kommunikation och ledarskap är central, anser många forskare (Simonsson, 2002; 

Dimbleby & Burton, 2000; Alvesson, 2002). Forskarna har även sett att rollen som 

ledare och effektiv kommunikation är av stor vikt för vad som händer inom 

organisationen, vilken förståelse som finns och uppfyllandet av gemensamma mål, 
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strategier och värderingar för medlemmarna. Det är för en ledare, enligt Heide, 

Johansson & Simonsson (2009) endast genom kommunikation som gemensamma 

värderingar och uppfattningar kan uppnås. Den norska statsvetaren Erik Oddvar Eriksen 

(1997; 2001) grundar sitt begrepp på kommunikativt ledarskap utifrån Habermas teori, 

vars syn är att det kommunikativa verktyget sker genom argumentation, även kallat 

demokratiskt ledarskap. Ett demokratiskt ledarskap anses ha en hög grad av 

medarbetarpåverkan med syftet att skapa engagemang och ta vara på medarbetarnas 

erfarenheter och idéer. Målet är inte att utföra något på ett visst sätt utan att gemensamt 

skapa bilder och att sträva åt samma håll. Eriksen (2001) ser inte det kommunikativa 

ledarskapet som en slags ledarskapsstil utan det handlar om att på olika sätt koordinera 

agerande och åtgärder för att skapa ett genuint samarbete och ömsesidighet mellan 

ledning och medarbetare som är en viktig del i de moderna organisationerna. I ett 

kommunikativt handlande är styrkan och grunden argumentet som ska skapa ett 

samförstånd. Det bygger på att de inblandade prioriterar den här konsensusen framför de 

individuella mål och intressen som finns. Handlandet bygger inte heller på mest möjliga 

effektivitet utan bygger på legitimitet (Eriksen, 1997; 2001). 

 

Kommunikativt ledarskap, enligt Jenny Axhälls magisteruppsats (2004), är när 

kommunikation används som främsta styrmedel för att skapa gemensam handling och 

god måluppfyllelse. Chefs- och ledarskapet bygger på medveten och öppen 

kommunikation som leder till delaktighet och förståelse bland de inblandade, liksom till 

välgrundade beslut och insiktsfull verksamhetsutveckling. Inom en organisation som en 

akademi kan det tänkas att det kommunikativa ledarskapet spelar en större roll för 

ledarna då de inte har det styrande uppdraget, som mer finns inom den privata sektorn. 

Det finns ingen enhetlig och vedertagen definition över vad ett kommunikativt ledarskap 

innebär men det kan antas mer vara ett förhållningssätt där organisationen låter 

kommunikationen vara ett framstående verktyg och ledstjärna för att driva en 

verksamhet framåt. Kommunikationsutbytet som sker är det centrala och är en 

förutsättning för ett kommunikativt ledarskap. Att våga inrätta dialoger med 

medarbetarna och få dem att förstå helheten är också en del. Ledaren i en sådan här 

verksamhet behöver föra resonemang, sätta upp ramar och skapa förutsättningar. Det 
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handlar även om att lyssna på medarbetarna, sätta informationen i ett sammanhang och 

stödja dem i prioritering, men även att värdera den information som kontinuerligt flödar. 

 

3.4.1 Kommunikativa verktyg för det akademiska ledarskapet 
Genom att skapa ramar åt andra men även en förståelse för vad som händer i en 

verksamhet är en del i det kommunikativa ledarskapet (von Platen, 2006; Sandberg & 

Targama, 1998; Simonsson, 2002). En förståelse för exempelvis ett beslut utifrån sin 

egen relevans skapas genom att mottagaren bland annat innehar en förståelse för vad 

som är målet och syftet med händelsen eller agerandet. Det är här som chefen/ledaren 

skapar sitt unika område som den kommunikativa ledaren. Med hjälp av språk och 

handling kan vederbörande förklara vad och varför till mottagarna. Just att sålla, sortera 

och prioritera bland informationen som många gånger finns i ett ständigt sorl omkring 

oss, är en annan del i det ledarskapet. Att vara medveten om men också ta vara på de 

informella kanaler som finns och är så viktiga för att diskutera och skapa samsyn. Det är 

dock viktigt att de informella inte blir för många eller lever sitt eget liv utan istället blir 

underlag för de formella, där beslut och slutgiltiga diskussioner sker. Det handlar om en 

rättsäkerhet för en myndighet, som ett universitet är, men även i längden om en 

legitimitet gentemot omgivningen med öppna och transparanta processer. Det finns även 

andra delar som är framträdande vid det kommunikativa ledarskapet, nämligen att 

genom dialogen skapa en samsyn för de av organisationen gemensamma uppsatta målen. 

Att ha gemensamma mål, strategier, är en förutsättning för att det ska skapas en vi-

känsla men även för att en organisation ska kunna uppfylla målen med sin verksamhet 

(Holm, 2006). En kommunikativt grundad konsensus sker, enligt Eriksen (1997; 2001), 

genom den fria dialogen där olika argument granskas kritiskt. Skillnaden är också att 

målet inte är att vara mest effektiv utan att skapa/behålla en legitimitet gentemot 

omvärlden.  

 

I det akademiska ledarskapet är verktygen för att leda inte att peka med hela handen och 

styra, utan här finns redskapen i form av att skapa förutsättningar och genom dialog leda 

medarbetarna mot gemensamma mål. Uppsatsförfattaren kan anse att inom akademin är 

det kommunikativa ledarskapet är ännu viktigare eftersom inte medarbetarna (de 

vetenskapliga forskarna) så lätt kan styras. För de akademiska ledarna handlar det om att 

skapa en förståelse genom dialog och samtal med dem för att verksamhetens mål och 
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strategier effektivt ska uppfyllas. Weicks (1995) meningsskapande är en del som kan bli 

ett verktyg för att kommunikativt skapa gemensamma referensramar och på det viset 

leda åt ett givet håll. Genom att uppmärksamma, eller inte uppmärksamma, är också en 

del av hur tolkningen av information sker. Det sker också genom att sålla i 

informationsflödet, göra prioriteringar och ge det en vidare koppling om hur det 

påverkar den enskildes arbete samt i relation till hela organisationens. Det handlar också 

om i vilket sammanhang det hela sker samt vilket agerande som följer, som får 

betydelse. Utifrån de här perspektiven så värderas informationen och de involverande 

och ger det en mening utifrån de referensramar som finns. De amerikanska akademiska 

ledarna framhöll en avsaknad av kompetens kring de kommunikativa delarna i 

ledarskapet (Forward, 2007) för att göra sig förstådd, men även hur man kan styra hur 

andra uppfattar ledaren och dess ledarskap. Fortsättningen går nu vidare med att resonera 

kring och visa hur metoden har använts samt hur uppsatsen har analyserats. 
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4. Metod 
I det här avsnittet presenteras metod och hantering av det empiriska materialets 

insamling. Som Dannefjord (1999) menar så startar forskning med ett intresse och så 

även i det här fallet. Uppsatsförfattaren är anställd sedan en längre tid på universitet och 

har sett ledarskapet på nära håll men har också ett intresse utifrån utbildningen i medie- 

och kommunikationsvetenskap att se det komplexa i kommunikationen och dess 

processer. Men det saknas också forskning inom området, vilket är ett kriterium för ett 

vetenskapligt arbete. En annan aspekt är att det sällan görs undersökningar av akademin 

(Forward, 2007) och därmed ytterligare intressant. Intresseproblemet i den här uppsatsen 

handlar om det akademiska ledarskapets komplexitet, med alla roller, traditioner och 

kollegiernas förväntningar. Hur påverkar det ledarnas kommunikation? Dannefjord 

(1999) menar att skillnaden mellan ett forskningsproblem och ett annat problem är att 

det första uppstår när något behöver förklaras, snarare än att ha en lösning av problemet.  

Det empiriska materialet består av ett tiotal intervjuer av ett urval av prefekter och 

dekaner vid Linnéuniversitetet och uppsatsförfattaren har använt en kvalitativ metod, en 

semistrukturerad intervju, för att belysa och bidra till ytterligare kunskap om det 

akademiska ledarskapet och kopplingen till den kommunikativa ledarrollen. Målet var 

att vidare undersöka hur kontexten påverkar det kommunikativa ledarskapet inom en 

akademi och syftet att bidra med förståelse och kunskap för det akademiska ledarskapet 

och deras kommunikativa ledarroll. 

 

4.1 Semistrukturerad intervju 
Innan en intervjusituation sker är det viktigt att vara påläst inom de teorier (Dannefjord, 

1999) som uppsatsens problem hamnar inom, men även att intervjuguiden, metodiken 

kring intervjun samt en problemformulering utformas korrekt för att nå mesta möjliga 

och riktade empiri (Rienecker & Jorgensen, 2009). Den kan förändras efterhand med 

analysarbetet och tydligare preciseras eftersom det görs nytolkningar vartefter av det 

som framkommer i intervjuerna (Olsson, 2008; Östbye m fl, 2004). För den här 

uppsatsen har det i undersökningen används en semistrukturerad intervju. Det är genom 

intervjuerna som uppsatsförfattaren hoppas att empirin ska visa mer hur den egentliga 

kommunikationen sker än vad som kanske hade framkommit vid ett skriftligt formulär. 

Krag Jacobsen (2010) menar också att intervjuer kan medföra att intervjupersonen 

tillsammans med intervjuaren gör något som vederbörande inte hade fått fram själv eller 
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vid skriftliga frågor. Det förefaller här som om den semistrukturerade intervjun är det 

bästa valet av metod, för att hamna inom de teman som uppsatsförfattaren har som mål 

och syfte för uppsatsen. På det viset kan viktiga åsikter, reflektioner eller händelser 

komma fram som intervjupersonen inte nämner på grund av att kanske en specifik fråga 

inte tas upp. Nu kan intervjupersonen själv fylla på med sådant som den tycker är viktigt 

i sammanhanget. Vid en intervju kan man få en inblick i hur beslut eller andra viktiga 

frågor hanteras och kommuniceras.  Ett annat argument som talar för intervjumomentet 

är att det eventuellt är lättare få ta del av ledarnas egna åsikter, inofficiella, om hur de ser 

på sina formella uppdrag, ledarskap och dess utmaningar.   

 

4.2 Urval 
Eftersom det handlar om akademiskt ledarskap så är val av organisation tydlig, ett 

universitet eller högskola, för att uppfylla validiteten som innebär giltigheten för en 

uppsats. Man kan också se det som att mäta det man avser att mäta (Östbye m fl, 2004). 

Utfallet här blev att undersökningen skedde på ett universitet i uppsatsförfattarens 

närområde, Linnéuniversitetet. En kännedom om universitetet och dess strukturer fanns 

hos uppsatsförfattaren vilket på det viset gav en effektiv ingång för uppsatsarbetet och 

tillgång till de intervjuade. Det är också så att vid intervjuer med så kallade eliter (Kvale 

& Brinkmann, 2010), som dekaners och prefekters roller kan tolkas tillhöra, är det 

viktigt att känna till det tekniska språket men även vara bekant med den intervjuades 

sociala miljö. Urvalet av intervjupersoner föll på dem som innehar uppdraget som dekan 

och prefekt, akademiska ledare, som även, enligt Forward (2007), är ryggraden inom ett 

universitets beslutande process. Alvesson (2005) menar dock att för att få en bra bild av 

praktiken av ledarskapet så bör intervjuer ske med både chefer och medarbetare. 

Uppsatsförfattaren har ändå valt att enbart intervjua ledarna för att fokusera på deras 

ledarskap i rollen som dekan och prefekt. I det valet ligger också generaliserbarheten 

(Olsson, 2008) genom att resultatet kan anses som allmänt och även gälla för 

akademiska ledare vid andra högskolor och universitet. En avvägning där man enbart 

gjort urvalet till en eller ett par ledare och deras medarbetare hade förmodligen mer 

speglat miljön och kommunikationen vid den unika institutionen eller fakulteten, än det 

akademiska ledarskapet i allmänhet. Ett vetenskapligt resultat ska vara generaliserbart 

(Dannefjord, 1999) Tidsaspekten för uppsatsen har också medfört att det inte har funnits 
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utrymme att intervjua och ta in material av majoriteten av alla ledarna och deras 

respektive medarbetare och då inte heller uppfyllt det komplexa empiriska material som 

uppsatsförfattaren då haft som önskan att undersöka.  

 

Förfrågan om en-timmes intervju skickades ut via e-post till ett urval av prefekter som 

kunde representera någon av fakultetsnämnderna samt till alla dekaner vid universitetet. 

De flesta mottagarna svarade inom 1-3 dagar och en tid bokades in som passade dem. 

Ytterligare en påminnelse gick ut till dem som inte svarat, vilket resulterade i ytterligare 

respons och tid bokades in för intervju. Uppsatsens empiri består totalt av tio intervjuer 

varav tre är dekaner och sju är prefekter.  

 

Att få tid att intervjua och diskutera med ett universitets högre chefer och ledare är en 

stor förmån. En intervjutid på ca en timme, hos någon även den dubbla tiden, var för 

uppsatsförfattaren mycket värdefullt. Medvetenhet finns också om att det inte är så 

vanligt att forska om den egna akademiska världen (Haikola, 2006; Forward, 2007; 

Willson, 2003), varför kanske någon slags misstro eller misstänksamhet från de 

intervjuade skulle uppkomma. Men diskussionerna och intervjuerna som genomfördes 

kändes väldigt öppna och uppsatsförfattaren kände stort förtroende som kommer 

förvaltas väl genom ett varsamt hanterande av materialet.  

 
4.3 Datainsamling 
Intervjuerna har spelats in digitalt för att kunna fokusera på frågorna och den intervjuade 

personen. Precis som Krag Jacobsen (2010) menar så är själva lyssnandet i fokus vid en 

intervju. För att kunna lyssna aktivt ska intervjun ske utan något längre skrivande 

samtidigt utan det transkriberas senare för en analys. Stödord och eventuella flera frågor 

som uppkom under intervjutillfället och som behövdes till de efterföljande intervjuerna 

gjordes kontinuerligt. Intervjupersonerna blev informerade vid förfrågan om studiens 

syfte och deras roll i sammanhanget. Innan intervjun startades gjordes en förfrågan om 

det kändes bra för dem att inspelning skedde av samtalet, vilket alla godkände. De gavs 

också information att det är en frivillig handling från deras sida och att de när som helst 

kan avbryta och inte delta vidare. Därmed uppfylls både informationskravet samt 

samtyckeskravet, som är två av fyra huvudkrav som ställs vid forskningsarbeten 

(Vetenskapsrådets rapportserie: God forskningssed 
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http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf Tillgänglig 2011-08-26). De andra 

två kraven, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppnås genom att det empiriska 

materialet endast används i forskningssyfte och en garanti lämnades till de intervjuade 

att det inspelade materialet enbart kommer att användas till uppsatsen och dess syfte. De 

intervjuade informerades om att de kommer att hållas anonyma och inte kunna 

identifieras. Majoriteten av intervjuerna genomfördes i deras arbetsrum, som är välkända 

miljöer för de intervjuade som, Krag Jacobsen (2010) menar har en stor betydelse för 

tryggheten och utfallet av en intervju. Utifrån den ekologiska validitetens perspektiv 

(Östbye m fl, 2004) så är graden av påverkan liten i det här fallet. De intervjuade tillhör 

den högre hierarkin inom universitetet men är också även starka i sin egen profession. 

De tillhör det övre skiktet inom både den administrativa- och professionshierarkin, vilket 

ger dem en särställning och frihet att kanske också vara mer öppna med sina svar och 

tankar.   

 

4.5 Metoddiskussion 
Medvetenhet finns att det enbart är de akademiska ledarna som har intervjuats och då 

inte inkluderat en del av mottagarmålgruppen, medarbetarna. De är gruppen som i hög 

grad berörs av ledarskapet och uppfattar ledarnas förmåga att vara kommunikativa. 

Uppsatsen är skriven i ett ledningsperspektiv och det är ett medvetet val som 

uppsatsförfattaren gjort, att endast intervjua de akademiska ledarna. Eftersom intresset 

var att undersöka hur majoriteten av de akademiska ledarna uppfattar sin roll och inte 

utifrån en specifik ledare och dennes medarbetare vid en institution, så blev urvalet 

således att empirin istället innehåller en majoritet av de akademiska ledarna vid 

Linnéuniversitetet. Det ger en bred bild av deras egen uppfattning om ledarskapet och 

deras kommunikationshandlingar. En förförståelse för hur ett universitets organisation 

fungerar är en stor fördel, nästan en grundförutsättning. Men en förförståelse kan också 

vara hindrande, att inte se det som bara sker, utan se saker som något för att koppla till 

sociologen Johan Asplunds syn (Asplund, 2002) . Resultatet måste också läsas med 

hänsyn till att det är en relativt ny organisation på två orter och att förändringsarbetet 

fortfarande i hög grad är närvarande och mer eller mindre inverkar på allt som utförs. 

Det är två organisationer med tillhörande olika strukturer och kulturer som möts och ska 

formera sig tillsammans mot gemensamma mål.  
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4.6 Analysarbetet 
Materialet transkriberades direkt, eller kort tid efter genomförd intervju för att ha så 

mycket som möjligt färskt i minnet. Det är också, som Denscombe (2010) menar, ett 

tidskrävande arbete. Majoriteten av intervjuerna varade cirka en timme, med något 

undantag för någon intervju som varade två timmar. Transkribering har skett av samtliga 

intervjuer med all dess diskussion, dock inte med skriftliga citat för harklingar, skratt 

eller pauser från den intervjuade. Att skriva ut hela intervjun var ett aktivt val. Det gör 

att intervjun och innehållet i den återupplevs och att man mer lär känna intervjupersonen 

(Olsson, 2008) men det ger också ytterligare djup för analysen och kan öppna för nya 

konstruktioner. Att analysera betyder, enligt Kvale & Brinkmann (2009), att separera 

något i delar eller element. Det är viktigt att intervjuaren är klar över syftet och 

innehållet innan metoden genomförs. Metoden för att analysera intervjuer bör gå hand i 

hand med materialets och intervjuns genomförande. Kvale & Brinkmann (2009) menar 

att metoden är ”vägen till målet” och därmed ska de teoretiska föreställningarna ligga 

som en grund till vilken metod som ska användas för analys. Utskrifterna skrevs ut 

person för person och lästes igenom flera gånger, så kallad ”naiv läsning” (Olsson, 

2008).  

 

Materialet genomarbetades sedan genom att ta ut analysteman. Det är viktigt att notera 

att det empiriska materialet inte talar för sig själv utan måste delas in i grupper genom 

aktiv analys (Olsson, 2008). Att ta ut analystema är en process där inte de olika 

temaområdena är tydliga från början utan får omarbetas ett antal gånger innan materialet 

kan delas in i olika grupper och nivåer. I första sorteringen delas det in i två stora breda 

grupperingar, Kommunikation och Ledarskap. Utifrån dem delades sedan materialet in i 

ytterligare temaområden, i totalt tre nivåer, relevant för studiens teoretiska ramar. Men 

själva analysarbetet är också en aktiv del då det inte enbart utgår från teorin utan det 

kommer ofta fram nya infallsvinklar som själva datan ger (Olsson, 2008).  

 

I resultatkapitlet har inte prefekter eller dekan exempelvis numrerats och kallats för P1, 

P2 osv. eller D1, D2 osv. utan de har endast kategoriserats som prefekt eller dekan, 

ibland som ledaren, då det inte tillför uppsatsens syfte att veta vem som har sagt vad och 



 

 

 

  38 (85) 
 

det kan även göra att det går att identifiera intervjupersonerna, vilket inte är meningen. 

Även om den här uppsatsens innehåll inte består av särskilt känslig information ska alltid 

materialet behandlas konfidentiellt (Olsson, 2008) och informationen som lämnas ska 

beakta den personliga integriteten och anonymiseras (Östbye m fl, 2004). 
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5. Linnéuniversitetets organisation 
”Sveriges nyaste universitet” kallas Linnéuniversitetet i marknadsföringstermer. Det 

startades den 1 januari 2010 genom en fusion av, tidigare Högskolan i Kalmar och Växjö 

universitet. Det är ett universitet med två studieorter, Kalmar och Växjö. Det fysiska 

avståndet mellan orterna är 11 mil. På universitetet finns det ungefär 35 000 studenter 

och 2000 anställda (fr Linnéuniversitetets årsredovisning år 2010) och det ges ett stort 

antal kurser och program, närmare bestämt 150 program och 2500 kurser för studenter 

att söka till. (från utbudet höstterminen 2011).   

 

Studieorten Växjö, som ligger strax utanför stadens centrum, marknadsförs som ”ett 

levande campus”. Det är ett stort samlat område med bland annat studentbostäder, 

föreläsningssalar, restauranger och bibliotek. Studieorten Kalmar marknadsförs som 

”studentstaden vid havet”, där finns universitetet mer stadsintegrerat och inrymt i flera 

olika byggnader. Närheten till havet är också något som präglar både studentlivet i 

Kalmar och utbildningar som kan kopplas till vatten och hav.  

 

Linnéuniversitetet är genom fusionen ett universitet i en storleksordning med exempelvis 

Linköpings universitet, vilket innebär en stor förändring för organisationen och dess 

tidigare struktur. Det pågår en stabilisering men fortfarande också en utveckling av den 

nya organisationen, som ännu inte är klar. Det medför då ett fortsatt förändringsarbete 

som påverkar alla de olika aktörerna inom universitetet i olika grad. Ytterligare en 

aspekt på nyordning är att dåvarande Högskolan i Kalmar, numer studieort Kalmar 

endast hade en fakultetsnivå inom det naturvetenskapliga området tidigare. I och med att 

vissa nivåer är nya men även är en ny organisation så finns det begränsat med tidigare 

erfarenheter eller upparbetade kommunikationskanaler att ta vid. Det faktum att 

universitetet ligger på två studieorter är också en annorlunda situation för ledarna och 

medarbetarna. Alla anställda har en ”hemmaort”, som är anställningsorten. Det är den 

studieorten som vederbörande utgår ifrån, men det blir således resor mellan orterna, 

framförallt för de akademiska ledarna, som har sin personal på båda orterna. I den här 

uppsatsen har uppsatsförfattaren medvetet inte satt fokus på omorganisationen eller dess 

förändringsarbete, den är självklart närvarande men fokus är att se hur de akademiska 
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ledarna uppfattar sitt ledarskap och hur de kommunicerar, framför allt med varandra men 

även med sina medarbetare. Ledarskapet i sig anser uppsatsförfattaren inte utgör någon 

skillnad, men hur man vill kommunicera eller var ledarskapet i realiteten hamnar 

påverkas av att det är en relativ ny organisation med två studieorter.  

 

5.1 Dokument 
Ledarnas uppdrag finns beskrivet i olika dokument. I Rektors delegationsordning finns 

beslutsstrukturen för bland annat dekan och prefektuppdragen. 

(http://intranet.lnu.se/polopoly_fs/1.14363!Rektors_delegationsordning_1106.pdf  Tillgängligt 110902). 

Det finns även andra styrdokument som ger riktlinjer och förtydligar vem som gör vad på 

Linnéuniversitetet, det är dokumentet, Instruktioner för prefekt, 

(http://intranet.lnu.se/polopoly_fs/1.14414!Instruktioner%20prefekt%20091201.pdf Tillgängligt 110906) 

samt Arbetsordning för Linnéuniversitetet,  

(http://intranet.lnu.se/polopoly_fs/1.38618!Arbetsordning_styrelsebeslut_2010-12-09.pdf. Tillgängligt 

110906) Det finns också en översikt för organisationen, Linnéuniversitetets organisation 

(http://lnu.se/polopoly_fs/1.6676!Linn%C3%A9universitetets%20organisation100212.pdf.  

Tillgängligt 110906). 

 

Som bakgrund till uppsatsens syfte men även till formerandet av intervjuguiden har 

följande dokument använts. Strategidokumentet – En resa in i framtiden 2010-2015 

(http://lnu.se/om-lnu/policydokument-och-planer-/vision-och-strategi. Tillgängligt 110906), vilket är ett 

dokument och redskap för de akademiska ledarna att arbeta med för att gå mot enade 

mål. Linnéuniversitetets fyra strategiområden är: En attraktiv kunskapsmiljö, 

Framstående forskning, Samhällelig drivkraft samt Globala värden. Det finns också 

inom universitetet fyra kärnvärden som ska odla nyfikenhet, nytänkande, nytta och 

närhet och även de ska genomsyra verksamheten. 

 

5.2 Fakultetsnämnderna och dekanuppdraget 
Vid Linnéuniversitetet finns det fyra fakultetsnämnder och en nämnd för 

lärarutbildningen. Det är Fakultetsnämnden för ekonomi och design (FED), 

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (FHS), Fakultetsnämnden för 

hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB), Fakultetsnämnden för 

naturvetenskap och teknik (FNT) samt Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) som 
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ansvarar för lärarutbildningen. I varje fakultetsnämnd finns en ordförande, tillika dekan 

och mandatperioden är på tre år. Dekanen är nominerad av kollegiet och utsedd av 

rektor. Fakultetsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde vara ansvarig inom 

utbildning och forskning. Det innebär att framförallt vara ansvarig för vetenskapliga, 

innehållsliga samt kvalitetsrelaterade frågor samt resursfördelning. 

 

Fakultetsnämndernas huvudsakliga uppgifter är följande: 

• ansvara för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och 

 forskning 

• genomföra systematiska kvalitetskontroller av verksamheten 

• besluta om regler och principer för utbildning 

• besluta om fördelning av anslagsmedel för utbildning och forskning inom de 

 ramar och riktlinjer som anges av universitetsstyrelsen 

• bereda anställningsärenden enligt anställningsordningen. 

 
För nämnden för utbildningsvetenskap, NUV gäller ovanstående med undantag för den 

sista punkten, då NUV inte handlägger anställningsärenden.(http://lnu.se/om-

lnu/organisation/fakultetsnamnder)  Tillgängligt 2011-04-09. 

 
 

5.3 Institutionerna och prefektuppdraget 
På Linnéuniversitetet finns det tolv institutioner. Det är Institutionen för design, 

Ekonomihögskolan, Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för 

samhällsvetenskaper, Institutionen för språk och litteratur, Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Institutionen 

för socialt arbete, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, Institutionen för 

naturvetenskap, Sjöfartshögskolan samt Institutionen för teknik. På varje institution finns 

det en prefekt, som ska vara ”vetenskapligt eller konstnärligt kompetent”. (Se 

Arbetsordning för Linnéuniversitet).  Vid varje institution finns också en 

institutionsstyrelse som tillsammans med prefekten utgör ledningen för institutionen. En 

prefekt har ett förordnande på fyra år och utses av rektor sedan vederbörande har 

nominerats av kollegiet. Prefektuppdraget finns mer detaljerat beskrivet i dokumentet, 

Instruktioner för prefekt vid Linnéuniversitetet.   
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6. Resultat och analys 
Teoriavsnitten pekar ut den komplexitet som följer ett ledarskap och individen som har 

uppdraget. En viktig aspekt är i vilken kontext som ledarskapet utspelas. Resultatkapitlet 

visar en rad strukturella och kulturella faktorer som gör ett akademiskt ledarskap till vad 

det är. De strukturella faktorerna och mer inbyggda och synliga förutsättningarna i det 

akademiska systemet är en del, men även de mer osynliga kulturella faktorerna, som ger 

de normer och värderingar som finns, ger effekter och påverkar.   

 

6.1 Ledarskapet inom akademin 
Att vara akademisk ledare är en annorlunda ledarroll på många sätt. Det går inte enkelt 

att likställa med annat ledarskap inom exempelvis den privata sektorn. Teoriavsnittets 

utdrag visar att forskningen har samlats kring några huvuddrag gällande ledarskapet i 

allmänhet. Det är att det handlar om en maktutövning (Jönsson & Strannegård, 2010; 

Hamrefors, 2001) och att det bygger på någon form av underordning av andra (Alvesson, 

2005). Ledarskapet innebär också att leda något/några. Men då kan man ställa sig frågan 

som Grint (2000) undrar, handlar det om att fösa medarbetarna framför sig eller släpa 

dem bakom sig? Skillnaden gentemot de allmänna ledarskapstolkningarna är att styrning 

och att ensam bestämma inte är förenligt med det akademiska ledarskapet (Haikola, 

1999; Jacobsson, 2005; Forslund, 2009). Inom högskolevärlden kan maktutövandet 

istället översättas med att ledaren måste ha en legitimitet för att de andra ska ”följa längs 

med”. Uppsatsförfattaren väljer orden ”längs med” och inte ”efter” eftersom ledarskapet 

inom akademin är ett kollegialt ledarskap där förväntningarna för vederbörande är ”en 

av oss” (Eriksson, 1997) som tillsammans ska diskutera och skapa en samsyn med sina 

kollegor. Som dekan eller prefekt innebär det ett ledarskap både internt mot den egna 

organisationen och externt mot det omgivande samhället. Ledarna är en del av 

universitetets varumärke och de har i sitt uppdrag att företräda och bygga nätverk med 

omgivningens olika aktörer, såsom media, företag, andra lärosäten m.m. Att vara ledare 

på ett universitet innebär en mängd olika komponenter och möjligheter men även 

begränsningar och förväntningar. Deras roller är flera, både som chef med krav från 

arbetsgivaren och som myndighet till att vara den akademiska ledaren som ska skapa 

förutsättningar och tillsammans med sina medarbetare diskutera fram gemensamma 

ståndpunkter. I rollen finns också en egen profession som forskare och dess relationer 

inom forskningsvärlden.  
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Det är av vikt att se ledarskapet utifrån den organisatoriska kontexten, att det befinner 

sig inom en akademi. De intervjuade prefekterna och dekanerna menar att det många 

gånger är en svår och diffus uppgift att vara en ledare här. Några av prefekterna ger sin 

syn på sitt ledarskap:  

Chefer inom akademin är lite annorlunda, vi har inte uppifrån given målsättning, som  
till exempel, maximera vinsten. Exempelvis så talar en ledning i näringslivet ofta om att 
i hierarkisk ordning hur detta ska göras – så funkar det inte riktigt här. Här är varje 
universitetslärare och forskare sin egen specialist och bestämmer sin egen agenda och 
som man brukar kalla den ”akademiska friheten”. Som ledare innebär det att leda men 
inte styra, i det akademiska ledarskapet är det väsentligt att man skiljer på dessa två 
gärningar. Det blir ju på något sätt det akademiska ledarskapet – att skapa resurser och 
möjligheter. 
 
Jag ser mig som en pedagogisk ledare, jag ska på något sätt kolla på, vara någon som 
man kan diskutera utbildningsfrågor med. Akademisk ledare blir då som en pedagogisk 
ledare, ha kunskap om, kunna påverka och medverka i utvecklingen av den akademiska 
verksamheten. 
 
Akademiskt ledarskap är tillika ett kollegialt ledarskap. Inom akademin är det enligt 

traditionen så att en ledare tas ifrån de egna leden (Haikola, 1999), vilket då medför att 

de inte i grunden är rekryterade främst för att vara chef eller ledare utan är en 

medarbetare som tillfälligt och under en avgränsad tid går in i, vad som kan anses vara, 

ett tillfälligt ledarskap. Deras egen syn på det kollegiala ledarskapet uttalar de sig om 

här:   

Man kan inte skapa ett förtroende som ledare om man driver egna intressen, eller sitt 
eget ämne, utan måste samla alla bakom sig inom fakulteten. Det som skiljer kollegialt 
ledarskap från annat ledarskap är att det sällan uppskattas att man pekar med hela 
handen. 
 
... ett uppdrag man tar på sig av pliktkänsla och jag tror det kan ligga något positivt i 
det. Det drar inte till sig personer som vill bestämma allting själva utan man är lite 
kollegial i sin framtoning.  
 
Två prefekter säger också: I vår värld är det kollegiala ledarskapet det enda som 
fungerar, det hänger ihop med verksamhetens art – inget vet bäst. Det handlar om 
nytänkande, alla är trevande. Man måste treva sig fram i en gemensam diskussion, det 
går inte på något annat sätt. 
 
Jag lyssnar nog väldigt mycket, vad som kommer nerifrån. Det har jag ju märkt, att det 
jag tycker och ingen annan tycker – det blir det inget av med. Då funkar det bara inte. 
Det blir att fånga upp och pusha för, då jag gör det selektivt för jag kan inte stödja allt.  
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Medvetenheten finns där bland alla ledarna att det är ett annorlunda ledaruppdrag att 

vara ledare inom en akademi. Det framkommer vid flera av intervjuerna, ett 

konstaterande av situationen, en normativ styrning av uppdraget genom andras 

förväntningar, men inga tydliga lösningar. Här uttalar sig flera av ledarna om uppdragen. 

Det är en konstig uppgift att vara ledare inom den här organisationen och en prefekt 

menar: Jag är mycket skeptisk till om det här kollegiala ledarskapet är en bra form av 

ledarskap och en annan ledare säger … det ligger ett stort värde i det kollegiala 

ledarskapet men det medför ju givetvis det ansvaret att vara bunden vid vad kollegorna 

tycker… 

 

6.1.1 Förväntningar som präglar ledarskapet 
Det finns en mängd osynliga ramar för det akademiska ledarskapet. Förväntningar av 

kollegiet som skapar en viss sorts ledare redan innan någon har tillträtt sitt uppdrag. 

Ramarna är bland andra att det är ett tillfälligt uppdrag men också för att ledarskap 

överlag inom akademin har låg status (Haikola, 1999). Det ses inte som en naturlig och 

eftersträvansvärd karriärväg. Många av medarbetarna har egen hög utbildning och av 

tradition sker stor inverkan av de professionella ”på golvet” vilket präglar ledarskapet i 

hög grad (Forslund, 2009). Alla ledarna nomineras på varierande sätt utifrån kollegiet, 

av kollegorna och utses till slut av rektor. Vid Linnéuniversitetet innebär prefekternas 

uppdrag ett förordnande på fyra år och dekanerna har förordnande på tre år. Att ha ett 

ledaruppdrag för en sådan kortare period menar exempelvis Haikola (1999) innebär att 

risken kan vara överhängande för så kallade ”amatörchefer”, men också att de genom 

sina tillfälliga uppdrag inte tar ledarskapet på allvar. Utifrån de aspekterna påverkas 

dialogen i olika grad mellan ledare-medarbetare men kanske också när beslut ska tas 

som är svåra eller obekväma för kollegiet. Här uttalar sig några prefekter om det: 

 
Akademisk ledare är ju en helt annan balansgång, väldigt många av mina medarbetare 
ju har ju betydligt högre akademisk rang än vad jag har och det märks ju i dialogen 
med dem. 
 
Universitet i allmänhet har ofta en svag ledning, därför att det är en sådan typ av chefer 
som ex jag, man kommer från kollegiet, blir ledare några år och ska tillbaka, det är 
svårt att ta de stora besluten.  
 
Det finns en del underton i kollegornas åsikter om att de vill att ledningen ska ”fixa” 
och inte störa dem, vi har ju valt dig till prefekt för att du ska ”fixa” 
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… är ju kollega ena dagen och sedan andra dagen chef. Det präglar ju den här 
verksamheten, det finns ju vissa saker du inte bara kan göra eftersom du måste ju vara 
välkommen tillbaka till gänget sedan efter din tid som ledare. 
 
Det finns en samstämmighet bland dekanerna men även bland prefekterna att åldern på 

ledaren kan spela en roll när svåra men nödvändiga beslut måste tas. En dekan säger: -

Åldern spelar roll, man vågar ta mer beslut om vederbörande inte ska ”tillbaks” efter 

uppdraget. 

 

Uppdraget och de intervjuades svar liknas mer vid att ett ledarskap inom akademin 

handlar om att vara en företrädare eller talesman för kollegiet, inte att vara en ledare som 

står längst fram och styr. Eriksson (1997) gör liknelsen av det akademiska ledarskapet 

som en ”rådgivare”, som tillsammans med kollegorna beslutar om viktiga ting. Nisser 

(2006) menar även att det handlar om att stödja sina kollegor och underlätta deras arbete. 

Begreppet ledarskap konnoterar vanligtvis till ord som makt, människor som följer efter 

och någon som befinner sig i en hierarkisk ordning över sina medarbetare. Men så är det 

inte inom akademin. Det som är av stor tyngd är det ord som kommer innan ”ledarskap”, 

nämligen ”akademisk”. Det är det som avgör hela uppdraget. Det är inte ett ledarskap 

som har en enkel motsvarighet i andra verksamheter utan är ett annorlunda ledarskap. 

Det är ett ledarskap där förutsättningen för att kunna leda, innebär att inneha 

expertkunskap men också ha en legitimitet från kollegiet menar både Haikola (1999) & 

Sandstedt (2002). Det är ett ledarskap som de intervjuade är väl insocialiserade i och det 

visas tydligt i svaren när de tolkar sina roller som akademiska ledare. Ord som kolla på, 

leda men inte styra och lyssna in är några. Deras ledarskap består av de här kollegiala 

uttrycken att man genom gemensamma och trevande diskussioner där ingen vet bäst 

försöker nå en enighet att sedan jobba vidare på.  En grundförutsättning för att kunna 

leda sina medarbetare anses vara att de har deras förtroende. De befinner sig inom 

Sandstedts fyra spänningsfält (2002). Han tolkar det akademiska spänningsfältet som att 

vissa av medarbetarna innehar den högre statusen genom att befinna sig inom 

professionshierarkin. Det påverkar självklart dialogen med dem och kan skapa starka 

motsättningar och bli ett vågspel vid argumenteringen för att försöka skapa samsyn.  
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6.1.2 I kombination med chefskapet 
Prefekterna vid Linnéuniversitetet har en instruktion för sitt uppdrag, som bland annat 

lyder: ”Prefekten vid Linnéuniversitetet skall fungera som akademisk ledare och som 

chef för sin institution” (Instruktioner för prefekt, 

http://intranet.lnu.se/polopoly_fs/1.14414!Instruktioner%20prefekt%20091201.pdf Tillgängligt 2007-07-

06). Det innebär, som Hamrefors (2009) menar, att både vara den ledare som utövar 

inverkan på medarbetare och som får yttre konsekvenser men också att genom 

chefskapet utöva påverkan på deras specifika uppgifter och inre effektivitet. 

Blandningen är dessutom att chefskapsrollen utövas över alla medarbetarna, inklusive 

den akademiska personalen på institutionen. Perspektiven i uppdraget är tudelat 

(Haikola, 1999; Nisser, 2006; Forwards, 2007) eftersom kravet i chefskapet innebär att 

agera utifrån arbetsgivaren med starkare möjlighet till att styra medan det genom 

ledarskapet handlar om att vara vald utifrån kollegiet och ses mer som ”en av oss” 

(Eriksson, 1997) och agera som deras företrädare och leda dem. Här ger några av 

prefekterna sin version över uppdrag: 

Sen är det då den mer traditionella chefsrollen, i mening arbetsgivarroll så är den som 
på vilket företag som helst. Då är det alltifrån att godkänna reseräkningar till; kan jag 
få en ny dator, hur många timmar får jag för den här kursen? Då är det ingen skillnad 
på om det är en professor eller en adjunkt – det är precis samma frågor. 
 
Man kan lägga olika saker i begreppet saken chef. Personalansvar kan man lägga i 
begreppet chef men också ekonomiskt ansvar. Det är ju ett inlånat begrepp till akademin 
men att vara prefekt vid en institution är inte samma sak som att var chef för en 
avdelning i näringslivet. 
 
Att var chef innebär till viss del att vara akademisk ledare också eftersom de personerna 
med högst akademisk utbildning finns på institutionen men det är en stor skillnad på de 
två begreppen. Som chef har du organisations- och administrationsansvar, se till att 
riktlinjer finns och att alla vet vad de ska göra, se till att alla vet beslutsordningen och 
att budgeten inte överskrids - man gör allt och bör kunna allt. 
  
De är medvetna om ledaruppdragets komplexa uppdrag som de innehar genom att vara 

chef och ledare, vars uppdrag och krav kan peka åt helt olika håll. Här ger både dekan 

och prefekt sina utryck för det:  

… det finns ju en spänning i den traditionella chefen för en myndighet och den andra 
sidan, det kollegiala beslutsfattandet. Jag tror inte det finns någon given lösning 
 
… de två olika ledarskapen kan vara kompletterande men kan också vara konkurrenter 
och vara svårt att få ihop ibland.  
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Det är en splittrad tillvaro att vara både akademisk ledare och chef för en institution.  
 
Rollerna blir än mer komplexa då de akademiska ledarna även är disputerade och har en 

egen personlig professionskarriär (Forward, 2007; Haikola, 1999; Forslund, 2009). Det 

måste ibland förtydligas för omgivningen vilken roll de befinner sig i när de diskuterar 

och argumenterar för något, som både en dekan och prefekt menar:  

Jag måste markera vilken roll jag befinner mig i, när jag samtalar, nu är jag professor 
och nu är jag dekan. 
 
Det är intressant att vi inom vår organisation skiljer på person och funktion. Vi har ofta 
dubbla roller. Prefektrollen är en funktion och som person är du fortfarande kollega och 
forskare. 
 
Dubbelheten kan leda till en viss otydlighet gentemot omgivningen, men 

förutsättningarna för det här ledarskapet kräver vissa saker. Det handlar om den gamla 

traditionen inom universiteten, att vara en kollegial ledare med dess tillhörande 

förväntningar men också att agera utifrån en organisations krav, tillika myndigheten, 

genom regler, förordningar och visioner. Ett universitet är också politiskt styrt och det 

akademiska ledarskapet befinner sig i olika grader, beroende på problem, inom 

Sandstedts (2002) fyra spänningsfält. Kraven skiljer sig från administrationens åtgärder, 

politiska påtryckningar, kollegornas förväntningar samt studenternas krav på kvalitativ 

undervisning. Alla har olika krav och ledarnas roll blir i många fall att prioritera och 

navigera bland spänningsfälten. När så prioritering sker blir det genom automatik så att 

när något fält sätts före så blir det andra fält som får stå tillbaka.  Just en prefekt med 

dess chefskap över institutionen påverkas i hög grad av de fyra spänningsfälten som 

möter både medarbetarna och studenterna. 

 
6.1.3 Ledarverktyg  
Men även om den så kallade akademiska friheten ligger i grunden så finns det 

gemensamt formulerade mål att arbeta mot i form av ett strategidokument 

Linnéuniversitetet – en resa in i framtiden. Ett strategidokument anses vara den riktning 

som ledarna bör ha som redskap för att gå en någorlunda gemensam väg (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2009), ett dokument som samtliga intervjuade säger sig 

använda, på olika sätt och i varierande grad. Det anses även vara ett lagom diffust 

dokument som öppnar upp för tolkningar och möjligheter att ändå dra åt ett enat håll. 
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Det är, som flera av ledarna menar, ett viktigt verktyg för att kunna styra de 

vetenskapliga kollegorna som egentligen inte kan styras: 

… att vara akademisk ledare är att vara en ledande figur när det gäller forskning och 
undervisning, synliggöra visionerna och strategierna i enlighet med universitets. Men 
även inspirera, samla ihop och mana på och vara en del i del kollegiet – och helst var 
först i det kollegiet 
 
En akademisk ledare innebär att se till att professorerna och lektorerna jobbar mot ett 
mål som gynnar verksamheten och driver de akademiska frågorna. Jag måste 
möjliggöra för dem och motivera men kan inte driva de akademiska frågorna själv.  
 
Det kollegiala är en del av det akademiska uppdraget, vilket innebär att man har fått 

förtroendet av sina kollegor att vara en ledare, man innehar en legitimitet gentemot 

kollegiet. Ett krav menar många forskare (Sandstedt, 2002, Nisser, 2006; Eriksson, 

1997). Intervjupersonernas svar signalerar om deras uppdrags komplexitet. Ledarskapet 

sker inte genom styrning utan genom att leda sin medarbetare och skapa förutsättningar.  

Ledarna anser också att lagom ”luddiga” mål och visioner ger utrymme och en väg för 

att ändå kunna leda medarbetarna åt en gemensam riktning. Deras uppdrag också 

kopplas till Eriksens (2001) syn på ett kommunikativt ledarskap, där ett av kriterierna 

bygger på argumentation. Det kan ibland vara en långsam process eftersom det måste 

argumenteras och förhandlas för att skapa en gemensam syn och kunna ta beslut. Det 

kan upplevas bli aningen trögt i processerna, vilket både dekan och prefekt gav uttryck 

för: ... jag diskuterar och för det mesta kommer fram till något som alla kan stödja, men 

det är lite trögt ibland kan jag tycka eller det tar ju lång tid att övertyga… jag kunde ju 

kanske bara har kört på men det kan man inte göra här. Motsatsen till Eriksens (2001) 

argumentation är istället makt, men det sades inte vara en lockande del i ledarskapet, 

som en prefekt sa: … makten i sig var det inte. Makt är inte heller något som ses som 

något eftersträvansvärt vid en akademi (Haikola, 1999) och även om det ibland 

framskymtade att det fanns en viss lockelse och belåtenhet att vara en del i en 

universitetsledning så är det inget som uttalas klart, vilket är en tydlig kulturell norm 

inom en akademi. Det är inte brukligt att tala om maktens lockelse eller att bestämma. 

För ett universitet är kanske inte det yttersta målet eller värdet att vara effektiv, vilket 

inte heller är en del i det kommunikativa ledarskapet. I det ledarskapet handlar det 

istället om att skaffa legitimitet. Legitimitet är också vad ett universitet antas arbeta för. 

Universitetet har en specifik roll som den kunskapsintensiva organisation det är, vars 
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produkter är kunskap och spetskompetens för det omgivande samhället. Ledarna är 

medvetna om dess annorlunda och otydliga balansgång mellan att faktiskt hålla 

budgeten, göra de neddragningar som krävs men även utveckla och stärka den 

kunskapsposition som krävs av ett universitet. 

 
6.2 Varför ledare? 
Deras egen rollbeskrivning och förklaring till varför uppdraget togs visar att majoriteten 

av de akademiska ledarna inte själva ursprungligen hade tänkt bli chef eller ledare. Det 

är något som inte funnits med i deras utvecklingsplan för karriären. Precis som Alvesson 

(2002) menar så är det akademiska ledarskapsuppdraget många gånger inte en tänkt 

karriärväg, utan det är något som kommer överrumplande, men kan även orsakas av att 

de känt kollegornas eller situationens stöd eller tryck på att ”ställa upp”. Det kallas, 

enligt Jönsson & Strannegård (2010), för ”det motvilliga ledarskapet”. Det kan ses i 

ljuset av att det inte inom akademin ses som en naturlig utveckling eller karriärväg att 

vandra (Jönsson & Strannegård, 2010; Haikola, 1999). En prefekt svarar på frågan om 

det är en karriärväg inom akademin: ... om det är en karriärväg och ett aktivt val att bli 

ledare?  – nej, det tror jag inte.  

 

Haikola (1999/2006) menar också att ett ledarskap inom akademin inte heller ses som 

något statusfyllt eller eftersträvansvärt. Det verkar ligga mer en känsla av att, - ja, vill de 

andra kollegorna det, så gör jag det. En egen vilja eller planerad strategi för att bli en 

akademisk ledare visades inte heller i de intervjuades svar. När frågan ställs om varför 

de tog uppdraget så är de alla likartade i sina uttalanden:  

 
… hade inte tänkt göra det – det ska jag medge, min spontana var att tacka nej, det var 
inte vad jag hade tänkt mig 
 
Jag hade inte den ambitionen, är det här som de behöver mig till så får jag ju ställa upp 
på det, när det sedan inte var det jag hade tänkt mig blev lite underordnat 
 
Jag hade aldrig sett mig som en ledare, arbetsledare, absolut inte, det var överraskande 
att jag blev vald  
 
Jag blev tillfrågad, jag har inte kandiderat för uppdraget 
 
Att finna stöd från kollegiet gör givetvis att det blir en hedrande uppgift som flera av 

ledarna gav en antydning om. 
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Det är klart, att när man tänkte efter så är det ju spännande och utvecklande uppdrag. 
 
… glad över förtroendet 
 
… kollegorna sa: ”vi tror på dig” – då blev jag överväldigad över förtroendet 
 
… tycker då medarbetarna vid fakulteten att jag kan vara bra för det -  ja, då får jag väl 
ställa upp. 
 
Förutom uppdraget som dekan eller prefekt är alla de intervjuade även disputerade. Detta 

i sin tur medför en annan karriärväg, inom professionshierarkin som också har högst 

status (Forslund, 2009). Ibland krockar de båda uppdragen med varandra. Utnämningen 

till ledare kan medföra att den andra karriären avstannar – vilket av en del anses vara en 

hindrande och negativ faktor, eftersom de också har ett genuint intresse för sitt 

ämnesområde och forskningen däromkring. En ledare ger uttryck för detta: Det finns 

kanske en annan sorts karriärism utan för akademin. Här åker man upp och blir chef 

och blir” vanlig” igen. Hade jag inte varit prefekt eller dekan så hade jag blivit 

professor för länge sedan.   ”Den andra verksamheten” blir också negativt påverkad av 

att vederbörande byter arbetsuppgifter under en tid. En dekan säger: jag sa nej först, men 

de återkom. Det kändes knepigt att bara säja nej, den andra verksamheten var inte så 

glad att jag tog ledaruppdraget. 

 
Svårigheten verkar också vara att det inte finns något större utbud vid rekryteringen 

varför det många gånger kanske bara finns en eller två realistiska kandidater. Just 

känslan av att ingen annan kandidat fanns uttrycktes vid flera av intervjuerna: 

 
… det blev en kombination att jag såg en utmaning och att det inte fanns någon egentlig 
kandidat 
  
… fanns ingen realistisk kandidat, man vill att det ska gå bra och känner ansvar 
  
Jag tror att flera av oss är representativa att tänka, ja – jag gör väl det här nu, ibland 
blir man övertalad och ibland blir man inmålad i ett hörn och ibland känner man att ja, 
det kan väl vara spännande att göra ett tag, eller jag ser ingen annan som jag kan lägga 
över på det här på 
 
 
Trots att de intervjuade ödmjukt svarar att de inte hade den ursprungliga ambitionen att 

bli en ledare utan, som en del uttrycker det, har ”ställt upp” så finns där ändå lockelser 
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av att vara en ledare, …  jag tog det för att jag tycker det mesta är roligt eller … jag 

gillar att utmana men också utmaningen av att kunna påverka … för att jag var kittlad 

av det, tycker det skulle vara spännande och jag trodde jag skulle klara det men även att 

kunna driva på, vara med, stimulera.  

  

Uppdraget som dekan eller prefekt pågår under en avgränsad tid, mellan tre alternativt 

fyra år beroende på vilket uppdrag de innehar. Några av de intervjuade är omvalda för en 

andra eller tredje omgång, medan en del är nya på sina uppdrag. Det framkommer också 

skillnader från det kollegiala trycket om vederbörande är i 60-års ålder och snart ska gå i 

pension eller om den intervjuade är betydligt yngre och har lång tid kvar att verka inom 

akademin. Tankarna om när de skulle avsluta sitt uppdrag är flera:  

Det är ett roligt sätt att avsluta ett arbetsliv, anta en ny utmaning, man behöver inte 
heller gå tillbaka och vara kollega, och är heller inte så känslig i och med att man inget 
har att förlora. 
 
… jag kommer att sakna när det är slut, kommer nog få en väldig abstinens av att inte se 
alla mail och få höra alla beslut, älskar det varje dag och hatar det varje dag, det är upp 
och ner  
 
 
6.2.1 Utbildning för ledaruppdraget 
Linnéuniversitetet har i sina dokument skrivit att ”de fäster stor vikt vid ledarskapet”. 

Ord som ”kunniga”, ”skickliga” och ”engagerade” ledare är några av de ord som nämns i 

dokumentet, Instruktioner för prefekt vid Linnéuniversitetet. Frågan ställdes hur de 

kunde se det i sitt eget uppdrag. Ges det någon utbildning för deras ledaruppdrag? En del 

av ledarna uppger att de genomfört en utbildning, Ledningsutveckling i sydost, LUS, 

som numer heter Strategisk Ledarskapsutveckling, SLU. Utöver det sker det för ledarna 

kontinuerliga informationsmoment med grundkunskaper för att utöva 

myndighetsuppdraget, såsom lagstiftning, arbetsmiljö, arbetsrätt och utbildning av hur 

lönesamtal går till.  

 

När frågan ställs om de fick någon utbildning för sitt ledaruppdrag så svarar de flesta, 

informationsdagarna. Det är det som var riktat till dem som ledare för att de ska kunna 

utföra sitt uppdrag som dekan eller prefekt. Uppsatsförfattaren var mer ute efter svar om 

det fanns någon ledarstrategi eller ledarkultur inom Linnéuniversitetet, men där är 

samtliga eftertänksamma och menar att … ”ledarskapskultur – nej det tror jag inte eller 
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tror inte det finns en strategi om HUR vi ska leda. Någon menade också: Universitetet 

har nog inte visat riktigt vad de går för när de säger att de tar ledarskapet på allvar. Det 

var mycket tydligare tidigare, på både HIK och VXU och det kan ju vara ett utfall att 

den nya organisationen inte har satt sig - men det finns en vilja om man pratar om det.  

En annan ledare menar: centralt gör de pop-up insatser men de ger inte feedback eller 

stöd utefter vägen.  

 

En tanke och reflektion kommer från en av ledarna med ett längre instick: 

 .. jag har inte ens reflekterat över att vi behöver det.. i och med att vi har ett tillfälligt 
uppdrag så är det många som kanske tar det lite halvhjärtat, därför inte tar 
ledarskapsfrågor och den typen av kunskaper, riktigt på allvar eftersom det inte är 
deras ”mainstream”… så tror jag snarare att det är, jag tror inte det är medvetet. Det 
är systemet som gör det. Att vara prefekt är något som man får utöver allt annat under 
en begränsad tid och det är inte ens huvudintresse och man känner inte heller att 
systemet begär av en att det skulle vara det. Man går ju också sedan tillbaks till 
kollegorna efter en tid och då kanske det är ”onödig kunskap”…   
 
Och fortsätter vidare: Det hade varit effektivt tror jag både för den som ska leda, men 
även för medarbetarna om prefekterna, framförallt de som möter personalen, men även 
dekanerna med det praktiska ledarskapet, om vi kallar det för det, så vore det väldigt 
bra om universitetet hade en standardutbildning för nya prefekter. En idé för hur man 
ska leda. Lite grann handlar det om idéer men även praktiska knep, hur man handskas 
vid olika situationer till exempel, det är ju en stor gradskillnad mellan väldigt allvarliga 
saker till hur man kan informera, när och kanske i vilken ordning som man ska göra 
saker, på ett smart sätt… och varje prefekt kanske har i halvtid listat ut hur det ska 
vara och det är väldigt oeffektivt.   
 

Det teoretiska kravet inom en akademi, vid det här universitetet, för uppdraget som 

dekan eller prefekt, innebär att vederbörande är disputerad. Det är självklart en gedigen 

grund att utgå ifrån, men innebär det att det finns en automatisk kunskap för att vara 

ledare? Dimbleby & Burton (2000) menar att det är viktigt att se till olika kompetenser 

hos den enskilde, såsom exempelvis erfarenhet och färdigheter för det specifika 

uppdraget, förutom den egna utbildningen. De menar också att det inte är genom att man 

sätta en titel på någon som gör vederbörande kapabel till en befattning eller för den delen 

genom att placera individer tillsammans som gör dem till lagspelare.  

 

En dekan menar: var och en ska väl befordras till sin kompetensnivå men man befordras 

på grunder av att man varit bra i en befintlig verksamhet och det kanske inte var som 
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ledare utan som en kollega och forskare. Det kan vara en svår rollövergång, (Eriksson, 

1997) att från ena dagen vara forskare och lärare till att andra dagen förväntas kunna, 

men även vara ansvarig, för ekonomi och administration för större enheter såsom en 

fakultet eller institution. Uttalet som prefekten gör: och varje prefekt kanske har i halvtid 

listat ut hur det ska vara och det är väldigt oeffektivt gör att man som betraktare utifrån 

och uppsatsförfattare blir fundersam. Om de akademiska ledarna har uppdrag i tre eller 

fyra år och de efter hand, kanske i halvtid, som nämns har den kontroll som behövs. Vad 

betyder det då för ett universitet, både utifrån sett angående legitimiteten mot det 

omgivande samhället och inifrån för kvaliteten och statusen i ledarskapet?  

 

Det akademiska ledarskapet är genom strukturella och kulturella faktorer ett speciellt 

ledarskap som emellanåt har litet manöverutrymme för den egna ledarvisionen för hur 

man vill vara som ledare. En ledares verktyg är att kommunicera, inte bara genom vad 

som sägs, utan också vad som görs, ett agerande/handlande (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2009). Ett ledarskap handlar i grunden om att påverka andra människor, och 

så även här. Det sker genom olika sorters kommunikationsformer. Ena delen, som är de 

tekniska kanalerna, är en förutsättning i dagens organisationer, men också de andra 

viktiga kopplingarna till hur den tekniska informationen bearbetas. Weick (1995) talar 

om meningsskapande av information. Men en ledares uppdrag är också att sålla och 

sortera informationen där det innebär att förklara syftet och därmed sätta den i relation 

till organisationens yttre mål. Här vill uppsatsförfattaren påstå att inom en akademi kan 

kommunikationsverktyget, att agera med tydlighet och transparens, bli vägledande och 

avgörande för hur målen uppnås men också att legitimiteten bibehålls, både för ledarna 

gentemot sina medarbetare men också för hela universitetet gentemot omgivningen.   

 

6.3 Kommunikationens effekter  
Att kommunicera är oundvikligt, oavsett om det sker aktivt eller inte. Alla aktiva 

handlingar eller avsaknad av desamma ger en effekt, skillnaden är bara på vilket sätt. Vi 

kommunicerar genom vårt sätt att vara, leda, synas, det är utifrån attribut som baseras på 

språk, kultur, koder och kroppsspråk med mera. Det är främst genom handlande och 

agerande som vi reproducerar kulturen, men vi kan även visa vägen för andra genom en 

ledarroll som får efterföljarna att följa efter eller sträva bredvid mot gemensamma mål.   
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Vid frågor som ställdes kring de akademiska ledarnas ledarroll och hur de kommunicerar 

så dyker ord upp som är kopplat till verb, kommunicerande verb som visar hur de arbetar 

eller själva upplever att de agerar. Eriksen (1998) menar att i det kommunikativa 

handlandet så prioriteras konsensus i olika grader mer än de individuella målen och 

intressena. Det avspeglas även här då ledarna ser sig som sambandscentraler, föra ihop 

människor och skapa gemensamma värderingar. Kommunikation är ett ”handlande” 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2009) och med koppling till att en handling 

(Hamrefors, 2009) som har den starkaste inverkan på mänsklig påverkan så är den av 

stor vikt för hur utfallet blir av ledarskapet och dess ledning. Alla är medvetna om att vi 

måste kommunicera, men frågan är vad menas med ordet och vad blir utfallet? De 

intervjuade har sina tankar kring hur de försöker leda genom att kommunicera med sina 

medarbetare: 

Jag ”gör” saker, pratar och för samman, min styrka är att jag kan se samband. 
 
Min allmänna ambition är att vara så öppen som möjligt för den övriga omgivningen 
men även att skapa förtroende. Vi ingår alla i den här gemensamma miljön och då vi 
måste alla bidra med och ta ansvar för att ingå här. Det är något som jag vill 
kommunicera. 
 
Jag kopplar ihop människor som bör jobba ihop och försöker jobba ihop med en strategi 
som är i enlighet med Linnéuniversitet  
 
... det handlar mycket om att företräda och representera både internt och framförallt 
mycket externt, varför det är viktigt att hitta någon sorts fungerande kommunikation till 
alla. 
 
Det jag försöker få in i medvetandet, att man kan komma ibland och tänka att ”det här 
ska jag göra till dekanen” eller ” det här ska jag göra till styrelsen” men det hinner jag 
inte – jag har bara sprungit runt här och det har kommit en massa folk som ”stört” hela 
tiden. Det är ju ett sätt att se på det – men så ser inte jag på det. Utan då har man gjort 
något för de människorna som har kommit in, och det är väldigt svårt att definiera – vad 
är det då?  Det är olika samtal med olika människor. Det är väldigt mycket sådant. 
 
Man vill ju inte bara ha en chef som man bara träffar på ett formellt möte utan även ha 
ett litet snack i dörren – Hur går det?  - Ska du inte ha kaffe idag? Jag har ambitionen 
men jag skulle vilja mycket mer. 
 
Att vara tillgänglig och som Simonsson (2009) menar ”managing by walking around” är 

en mycket viktig del av deras ledarskap. Hinder för att agera så, är bland annat 

tidsaspekten. Dagarna är ofta uppbokade av formella möten men också av att de befinner 
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sig på olika orter, både ledarna själva men också deras medarbetare som de har ansvaret 

för. De har en uttalad vilja att vara tillgängliga, som de menar är en förutsättning för att 

kunna få en förankring av arbetsprocesser. Flera av dem säger:  

Jag är på arbetet mycket, all arbetstid på jobbet. Det funkar sämre nu i och med 
fusionen, i och med alla möten men också att man ska vara på två ställen. Jag är inte 
alls närvarande och tillgänglig som tidigare, det är en STOR förändring, och trist. Jag 
gillar att vara närvarande, jag gillar att prata med folk och jag vill vara tillgänglig. 
Jag vill ”känna”… 
 
Jag försöker att prata och lyssna på folk. Det är ett problem med att ha två campus och 
man kan inte lägga hur mycket som helst på resor. Och när man väl åker så åker man ju 
ofta på möten och då sitter man instängd på ett rum den tiden när man är på plats, och 
sedan något annat som pockar på så man måste åka. 
 
Jag är noga att vara på båda platserna och då är det tyvärr så att de inte märker att jag 
är där om jag är på uppbokade möten, kanske vi ses på lunchen.  
 
Jag tror att eftersom vi har två studieorter så uppfattar medarbetare att vi aldrig är på 
stället, oavsett ort. Överallt så klagas det på att chefen aldrig är där… det beror ju på 
att innan vi blev Linné så fanns ju chefen på plats nästan hela tiden men så kan det inte 
vara längre.  
 
 
6.3.1 Formella och informella kanaler 
Att vara tillgängliga och kommunicera sker genom både formella och informella 

kanaler. En styrning av kommunikationen kan ske dels genom de formella kanalerna, 

men hänsyn måste tas till de informella, som i olika grad påverkar de formella. I de 

formella kanalerna finns ofta en transparens och en tydlighet, medan många informella 

kanaler är mer osynliga och kan ge en otydlighet om vad och vem som beslutade och 

varför, om hur diskussioner gick. På ett universitet är det informella kontakterna en stor 

del av ledarskapet. Det är också de som kompletterar och göder de formella kanalerna, 

men hänsyn bör tas till att de informella kan ha mer makt (Larsson, 2001) och genom sin 

osynlighet också kan vara svårare att styra och förändra. Här resonerar några prefekter 

kring de formella och informella kanalerna:  

Först och främst måste man ha en reell kommunikationsplan som är väl inarbetad och 
väl känd av institutionen, bara att det är i en ny organisation tar ytterligare längre tid 
tills det att funkar. Sedan handlar det om en formell struktur som alla ska känna till men 
faktiskt om att ha informell kommunikation, att ta tillfället i flykten, att ha möjlighet att 
prata när ngn kommer förbi, utan att ta beslut, för det tror jag är lite farligt. Men att 
man ändå finns och kan ha den här spontana delen till diskussionen för då brukar det 
också komma fram en del spännande saker ur det.  
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I enlighet med sådana här kunskapsorganisationer av det här kollegiala så oavsett av 
vad det finns för formella informations- och kommunikationskanaler så är det ju de 
informella kanalerna som har mest betydelse. Mycket av det här innebär att gå runt 
och prata med folk.  
 
Det innebär att om det hela ska fungera som det finns angivet, enligt 
delegationsordningen, så måste finnas en massa kontakter, informella mellan fakultet 
och institution men även fakultet och universitetsledningen, inte enbart rektor. 
 
Ledarna är medvetna om mängden informella kontakter och kanaler som äger rum men 

som de också anser är nödvändiga för att behålla den legitimitet som behövs för 

ledarskapet. Det är kanaler som hålls vid liv för att ta tillfället i flykten som en prefekt sa, 

för att stimulera, men också medvetet och strategiskt skapa samförstånd för att kunna 

leda mot uppsatta mål. Riskerna finns dock att det skapas en otydlighet om viktiga 

diskussioner eller att beslut tas som går genom dessa kanaler (Eriksson, 1997). Men som 

en ledare säger: ... diskutera … utan att ta beslut.  

 
6.3.2 Mötesplatser för ledarna 
Överlag har dekanerna fler externa kontakter än vad prefekterna har, vilket är tydligt när 

frågan ställs om vilka respektive chef kommunicerar mest med under en dag. Prefekterna 

har mycket möten med sina biträdande prefekter, administrativa chefer, ämnesansvariga, 

ekonomer samt informatör, men även personalmöten som vanligtvis sker på respektive 

ort. Eftersom det ofta är en stor mängd medarbetare som antingen ska åka till den andra 

studieorten eller möten ska sändas på distans så har de flesta prefekterna gjort valet att 

istället mötas ”live” på respektive ort. Dekanerna har självklart många möten internt 

också gällande fakultetsnämndens uppdrag men har fler externa uppdrag och 

mötesplatser som kan kopplas till den egna professionen. 

 

Ledarnas uppdrag finns beskrivna i Delegationsordningen men också mer detaljerat för 

prefekterna i dokumentet. Instruktion för prefekt vid Linnéuniversitetet.  När frågan 

ställdes om vilken typ av organisation de anser sig arbeta i, svarar de alla olika 

organisationsformer. ”Linjeorganisation”, ”triangel”, ”trepart” eller ”hoptryckt triangel” 

är benämningar som nämns. De anser att befogenheter och ansvar inte hänger samman, 

varför det blir otydligt och frustrerande många gånger. Det ger utrymme för otydlighet 

och vad som förväntas av respektive ledare. Uppsatsförfattaren har medvetet inte satt 

fokus på själva organisationsstrukturen med beslutsordningen eller 
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organisationsförändringen, men det framskymtar vid flera tillfällen under intervjuerna att 

det inom dessa områden råder oklarhet, vilket får till följd en otydlighet för 

fortsättningens handlingar och förväntningar. Det tas dock upp för att ge en kort 

bakgrund till varför de intervjuade svarar som de gjorde. 

 

De formella mötena som hålls för ledarna är bland annat ett möte som nämndes vid varje 

intervju. Det är rektorns prefekt- och dekanråd, som är ett fysiskt möte för universitetets 

ledning och som sker varannan vecka på respektive ort. Möten anses av några 

intervjuade som en del av det strategiska arbetet och andra ser det som enbart ett 

informationsmöte. Men grunden till mötet är positivt och det antogs vara rektors strategi 

att skapa en grupp, en vi-känsla för universitetets ledning. Vederbörande sitter också där 

i egenskap av person som dekan eller prefekt och ersätts inte vid eventuell frånvaro. En 

ledare säger: … rektors ”tisdagsmöten” är ett bra initiativ som många var tveksamma 

till först men de har fortsatt, det är inget diskussionsforum utan enbart ett 

informationsmöte. Det kan framförallt ses som ett möte för rektor att informera de 

akademiska ledarna om saker men det finns en underliggande mening med mötena, som 

en prefekt säger: ... universitetet är stort nu men det ger i alla fall en känsla av att, här 

har vi ett gäng som försöker göra sitt bästa. Det har en sammanhållande funktion.  

 

Relationen och mötesplatserna mellan de akademiska ledarna, dekan och prefekt sker på 

varierande sätt. Informella möten sker mellan ansvarig fakultetsnämnds dekan och 

tillhörande institutionernas prefekt med viss kontinuitet och på olika sätt. De som 

”råkar” sitta på samma institution ses oftare. Det finns en klar medvetenhet om den 

andra partens nödvändiga feedback och respons för ha kunna ta ”de rätta” besluten för 

fakultetsnämnden, men också för att ge prefekterna mer ”kött på benen” kring händelser 

och beslut som de i sin tur förmedlar vidare. Dekanernas ansvar gentemot prefekterna 

förklaras bland annat som:  

Det är viktigt för en dekan att möta prefekterna genom att försöka förstå och se spelet 
med att ställa motfrågor för att få den egentliga frågan på bordet och att det inte är en 
subkultursfråga som är avsedd att utmanövrera en annan viktig fråga från bordet. 
 
Mötet med prefekterna är inte formaliserat, ingen dagordning, jag mejlar ut och så är 
det fritt fram och komma med det de önskar och de planerar och så tar jag upp det 
nämnden planerar inför framtiden.  
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Möten mellan de akademiska ledarna, dekan och prefekterna inom en fakultet sker på 

olika sätt och kontinuitet. En annan viktig länk mellan institution och fakultetsnämnden 

är de ledamöter som sitter där. Hur sker kommunikationen med dem? 

Dekanerna och jag pratar en del vad som är på gång i förväg, det går rätt bra… det vi 
inte har någon struktur för eller en uttänkt strategi är för kommunikationen med 
ledamöterna i nämnderna. Vi har ingen diskussion med dem. Det som kommer ifrån dem 
är slumpartat.  
 
Det finns inga styrda kanaler mellan de här två instanserna utan det är upp till de 

inblandade ledarna att mötas och diskutera de angelägenheter som finns, både inför och 

efter att beslut tas. Det verkar vara en samstämmighet i samtliga intervjuer att det är 

dekanen som bjuder in och föreslår ett möte med de berörda prefekterna. Men de 

intervjuade menade att det vore önskvärt om de kunde mötas oftare. En annan del är dess 

sårbarhet då det både är informella möten mellan två så viktiga led inom en organisation 

men också att det är personrelaterat och beroende på vem som är ledare. Som en prefekt 

säger: Viktigt med kommunikation med fakultetsnämnden men det är helt upp till vilken 

dekan det är, vilken människa han/hon är, har man tur och man har en bra person på 

den posten så fungerar det ju och det är inga problem. Men det kan ju bli fruktansvärt 

problematisk om det skulle sitta fel person där.   

 

Analysen av det här blir att intern kommunikationen som sker består av allt som händer 

inom organisationen. Den påverkas och blir synlig genom av de formella kanaler som 

finns med möten och skriftliga dokument. Påverkan sker också vid de informella mötena 

genom handling av ledarna. Deras vilja är att synas och vara tillgängliga och då ”ta 

tillfället i akt” och diskutera fritt med kollegorna utan att ta några beslut. De anser att det 

är sådana mötesformer som krävs och förväntas av en ledare inom den här kontexten. Att 

behålla och underhålla en legitimitet genom att förankra och diskutera tillsammans med 

sina kollegor är en förväntad förutsättning (Sandstedt, 2002) och därför blir de 

informella kanalerna naturliga och är en stor del av ett universitets 

kommunikationsprocesser. De intervjuade ledarna är dock medvetna om dess risker då 

det kan leda till otydlighet (Eriksson, 1997) om viktiga beslut eller diskussionerna sker 

där. Men att lyssna in, diskutera och skapa konsensus för att skaffa sig en bakgrund inför 

beslutsprocesser ses som en nödvändighet för ledarna.  
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6.3.3 Kommunikationsansvar och mellanchefer 
Frågan om vem som har ansvaret för att kommunicera beslut mellan fakultet och 

institution visade sig de inblandade inte vara helt säkra på. Är det prefekterna som har 

ansvaret att hålla sig uppdaterade eller är det dekanerna som har ansvaret att informera 

till dem de har ansvar för? I dokumenten som styr dekanernas och prefekternas uppdrag 

står inte någonting om vem som har informationsansvar till vem, vilket även visades av 

de intervjuades tankar om det, två prefekter säger: 

… om dekanen har kommunikationsansvar? Nej, jag tror inte att det står någonstans att 
de ska kommunicera med oss utan bara att de ska besluta.  
 
Hur mina medarbetare får veta beslut från fakulteten? … ja, min personal ska vara 
uppdaterad med alla protokoll. 
 
Effekten av otydlig ansvarsfördelning av information men även av att mottagaren ska 

tolka den kan få som följd att viktig information inte ses som relevant och därmed 

försvinner ut i bruset av all annan information, som en prefekt menar:  

Besluten från fakulteten till institutionen får jag genom protokoll från sekreteraren, jag 
finns på någon sändlista…. Jag kollar dagordningen inför mötet om jag kan se ifall det 
är något som berör oss, men visst är det så… på det sättet kan det bli att det missas 
något för att man inte förstår att det gällde oss i alla fall.  
 
Framförallt prefekten, men även i viss mån dekanerna, har en mellanchefsroll. En roll 

som innebär att förmedla och förankra de beslut som tas med medarbetarna (Hamrefors, 

2009). Det är prefekterna som möter den stora ”massan” ute på institutionerna och också 

informerar dem. Enligt (Eriksson, 2005) så är det just av närmsta chefen som 

medarbetarna förväntar sig få sin viktiga information. Om inte prefekterna är väl 

informerade, både om beslut men även om diskussionerna runt omkring, så kan det leda 

till en osäkerhet, men även negativ inställning, då de inte kan svara upp på ett tydligt sätt 

och argumentera gentemot institutionens medarbetare. Det kan vara lättare att kritisera 

än att försvara beslut om man inte har tillräcklig med information. von Platen (2009) 

menar att mellancheferna ibland kan ha en känsla av vara illojal både gentemot 

överordnad som underordnad. Rollen som mellanchef innebär också att stå mitt i 

kommunikationsbruset, att ta emot men även förmedla vidare. Rollen som förmedlare 

kan lätt förvandlas till en ”flaskhals” och följden blir att viktig information fastnar eller 

fördröjs om inte bra strukturer eller kanaler finns att tillgå som verktyg. Att inte få 
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information kan skapa vanmakt och irritation (Heide, Johansson & Simonsson, 2009) 

hos både ledare och medarbetare.  

 
6.4 Informationsbearbetningen  
Mängden av information tycks alla vara eniga om. Det flödet är stort, för att inte säga 

enormt. Att inte falla för frestelsen att bara trycka på Forward-knappen för dem som ska 

förmedla, är de medvetna om. Hur görs då själva sorteringen och prioriteringen? Vem 

gör det och hur ser egentligen förloppet ut? Kreps (1990) definitioner om vad intern 

kommunikationens aspekter handlar om, är både vertikal, i båda riktningarna, men även 

horisontellt medarbetare emellan. Precis som Simonsson (2009) menar är inte 

informationsspridning lika med kommunikation och då bör en information bearbetas och 

sättas i sammanhang för att ge medarbetaren relevant och riktad information. Flera av 

ledarna verkade ha den ambitionen men det var lite oklart hur och på vilket sätt det 

skedde. Det finns även olika sorters kommunikationshandlingar. Enligt Thunberg m fl, 

(1978) så finns det fyra olika handlingar som det hamnar inom, expressiva-, sociala-, 

informations- samt kontrollfunktionen. För en ledare är det viktigt att se till vad det är 

för information, syftet, till vem/vilka ska det och på vilket sätt det ska kommuniceras. 

Här menar en dekan att:  

Jag försöker att kommunicera ut allt och det går ut via nämndskansliet, sekreteraren 
som skickar till ämnesansvariga och prefekter. Men du kan inte bara skicka till prefekten 
för att han har ju 10 000 andra meddelanden också. Om vi vill att det ska hända fort så 
skickas det till ämnesansvariga direkt. 
 
Informationen som skickas är riktat till resp. målgrupp annars läggs allt ut på hemsidan.  
 
Och en prefekt fortsätter: 
 … allt kommer inte till mig men alltför mycket går till prefekten. Jag håller på att ordna 
ett system för det nu, får man för mycket så kan det falla mellan stolarna och det är inget 
kvalitativt system. Måste se vilken information behöver kollegiet och inte bara skyffla 
vidare…  
 
Vi försöker att inte skicka ut till hela institutionen om det inte är befogat och egentligen 
handlar det om att vara någon slags sambandscentral. Se till att information kommer 
till institutionen och se till att det kommuniceras inom institutionen och föra ut 
institutionens talan, inte bara uppåt i hierarkin utan också ut till det omgivande 
samhället.  
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6.5 Dialogen 
Den interna kommunikationen som flödar inom organisationen behöver tas om hand. 

Den viktiga feedbacken, återkopplingen, som är responsen från medarbetarna på 

organisationens styrning, beslut och agerande är en av fyra riktningar som finns inom 

intern kommunikationen (Kreps, 1999). Kommunikation och respons som går uppåt i 

hierarkin, från medarbetarna till organisationens ledning, kräver sin medvetenhet och en 

ledning som tydligt visar att det är en viktig kanal och stödjer den. Det är i den här 

dialogen som ledarna kan påverka men även påverkas (Simonsson, 2009). Eftersom 

universitetet är en ny organisation med nya sammanslagna institutioner, som också är 

förlagda på två orter, så behövs och efterfrågas det kanaler och strukturer både för att 

föra ut information men även för respons och feedback av de inblandande aktörerna. Hur 

det görs beror på vilken verksamhet det är, fakultet eller institution. Det finns i alla fall 

ett dubbelriktat önskemål om att stärka arbetet och mötesplatserna mellan dekan/fakultet 

och prefekt/institution. En dekan uttrycker det som:  

Jag vill ha in mycket information så man får en överblick. Jag vill ha in underlag för att 
skapa en transparens. Vi kan aldrig i nämnden ta det ansvaret som vi har om det inte 
finns underlag.  
 
Institutionen måste involveras i beredningen och samla upp deras erfarenheter. Det sker 
inte rutinmässigt idag, Det behöver byggas strukturer och visa vem som gör vad. 
 
Behovet av mer fysiska möten finns också på institutionen, som en prefekt menar: 
 
Skulle vilja ha dekanen ute på institutionen mycket mer, se vederbörande på något möte 
eller i kafferummet ibland. Skulle vilja att dekanen låg på lite mer och ville vara med på 
våra ledningsgruppsmöten, t ex varannan månad, så man kan ställa lite frågor men även 
svara på frågor hur man har tänkt. Det tycker jag vi missar. 
 
 
6.5.1 Skapa förståelse 
Det finns flera egenskaper som är viktiga för att kommunikationen ska nå ut men även 

uppfattas så som var avsändarens avsikt. Medarbetare är inte passiva mottagare av 

information, (Heide, Johansson & Simonsson, 2009) utan de formerar innehållet utifrån 

sina egna kunskaper och erfarenheter. Genom att skapa en mening med informationen, 

”meningsskapande” (Weick, 1995) eller ”meningsbärare” (Hård af Segerstads, 2002) så 

kan man påverka människors handlande och förståelse för strukturer, system och 

föreskrifter (Sandberg & Targama, 1998). En information är inget som är stelt och 

statiskt, utan det blir till det som mottagarna tolkar det. Utifrån deras egen erfarenhet, 
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kunskap och verklighet skapas en egen mening. En annan viktig del i det kommunikativa 

ledarskapet är att skapa dialog mellan parterna, ett verktyg för att uppnå konsensus, som 

är av vikt för en organisation som ett universitet, som ska ha en legitimitet gentemot 

omvärlden. En konsensus behöver inte vara enhetlig men processer och beslut bör vara 

genomarbetade med berörda och även transparanta för omgivningen. Hur skapar ledarna 

mening och förståelse med all information som dagligen, näst intill dygnet runt, 

översköljer alla medarbetare vid en organisation. Vet dekan och prefekt själv vilken 

information som är viktigast? Deras tankar kring hur de skapar ett sammanhang och 

förståelse kring vad som händer är bland annat:  

Jag jobbar mycket med dialogform med mina prefekter, men även med professorerna. 
 
… en del skriver e-post i tid och otid, men jag ringer hellre. På det sättet skapas en 
dialog genom telefonen 
 
Jag försöker skapa mening när jag för ut budskapet 
 
Den bästa kommunikationen får man när det är något aktuellt och man själv är berörd 
av.  Man kan ju inte bara ha möten där man ska lära känna varandra… utan det måste 
ju vara arbetsmöten, som man känner engagerar och angår en, då kommer 
kommunikationen samtidigt. 
 
Ord som mellanchef eller mellanhand kommer upp emellanåt vid intervjuerna. Att det 

finns tillräcklig kunskap hos mellanchefen, förmedlaren, är också av vikt då de själva 

måste förstå helheten (von Platen, 2009) för att kunna skapa en meningsfull och tydlig 

kommunikation kring händelserna som sker. En prefekt menar: 

Det är jätteviktigt att förklara, vi är ju en mellanhand här, vad vi än säjer så är det 
redan ett beslut som redan finns. Sedan är det ju så att medarbetarna måste 
medvetandegöras om att fakultetsnivån finns. De styr hela vårt utbud, pengarna och 
forskningen. Därför är det viktigt att veta vem som fattar besluten, hur hänger det här 
ihop, varför det är så trögt att anställa en ny lektor – ”jo, därför att… ” Då är det av 
vikt att prefekterna är informerade och sakliga, det är viktigt att vi inte är arroganta, vi 
är ju mellanchefer och dekanen också.  Det handlar också om en slags folkbildning att 
förklara hur det ligger till men även att informera hur man kan påverka, vem man talar 
med då. Vi har faktiskt en del att bestämma på institutionen också och det är inte så lite. 
Den här förankringen är väldigt viktig.  
 
 
6.5.2 Förtydligande av information 
En information kan förtydligas ytterligare genom att den kommer från personer som har 

speciella uppdrag, tydliga ansvarsområden, titlar eller befattningar (Smircich & Morgan, 

1982). Det medför att mottagarna direkt när de får ett e-postmeddelande kan förstå 
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ungefär vad det handlar om, exempelvis miljöfrågor, forskningsfrågor, personalfrågor 

m.m. Två av prefekterna säger: 

Medarbetarna associerar när det kommer från en viss person så vet de vad det handlar 
om. Det blir mer ändamålsenligt – det blir inget brus. Meddelanden som inte angår 
lärarens kärnverksamhet måste vara korta, annars läser de inte. Jag har nog upplevt att 
man ska försöka begränsa och göra ändamålsenligt.  
 
Jag försöker inte hålla i all information det skulle inte funka. Det är ett överflöd av 
information men jag tycker inte att det är jätteproblem. Det finns informatörer som 
lägger ut på internwebben och egen personal som skickar via e-post beroende på vad 
det handlar om och då kopplat till vilken målgrupp, det skickar inte jag ut.   
 
Analysen av de intervjuade ledarnas kommunikationsprocesser är att de är väl medvetna 

om det överflöd av information som finns. De försöker finna strukturer, skapa kanaler 

och forum för att forma budskapen till de berörda. Prefekterna är i stort behov av att veta 

och förstå varför beslut och handlingar sker som de gör, i den främsta mellanchefsroll de 

har. En ledare kan inte överföra sin egen tolkning till andra (Holm, 2006), utan deras 

uppgift blir istället att vägleda, sålla och sortera och att ge förutsättningar för 

medarbetare att nå de gemensamma mål inom organisationen. Weick (1995) menar att 

det genom en medvetenhet hos ledarna hur budskap kan tänkas tolkas så kan det genom 

den kunskapen också användas för att leda en verksamhet. Medarbetarna tolkar utifrån 

sina referensramar den information som de nås av. Tolkningen påverkas också utifrån 

vilka handlingar som följer från ledningen, vilket synliggörande och prioritering de gör 

och får effekter på hur medarbetarna i sin tur skapar en mening och sammanhang av 

informationen eller händelsen. Ett verktyg kan vara att genom dialog skapa och få 

kännedom om mottagarnas reflektioner men dialogen är också en viktig kanal för att 

både kunna påverka andra och påverkas själv (Hamrefors, 2009; Simonsson, 2009). Det 

är självklart inte det enda verktyg som kan eller ska användas. Det handlar också om 

vilket budskap det är som ska förmedlas. Ibland kan det räcka med att det publiceras på 

en hemsida, internt eller externt beroende på målgrupp, eller skickas ut via e-posten. 

Andra budskap kanske kräver mer omsorg och bör bearbetas och riktas till respektive 

mottagare.  
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6.5 Tekniska kanaler för den interna kommunikationen 
Intern kommunikationen är ryggraden för en fungerande organisation (Johansson, 2001; 

Dimbleby & Burton, 2000). Här menar flera av både prefekterna och dekanerna att det 

inte har prioriterats. Intern kommunikation är både den delen med tekniska kanaler men 

är också alla slags handlingar och agerande som sker genom olika slags möten med 

omgivningen, informella och formella, medvetet eller omedvetet. När det gäller de 

tekniska förutsättningar så nämns enbart e-post och intern webben som de kanaler som 

används. Den elektroniska posten används flitigt både som sändarverktyg och för 

dokumentation, samtidigt som det negativa konstaterandet om dess massiva och dagliga 

överflöd som kommer genom denna kanal varje dag.  

E-post är ingången till institutionen och jag har gjort stora ansträngningar att det inte 
ska vara mig de skickar allt till, men fortfarande är det mycket sådant.  
 
Överflödet av e-posten uttalas av ledarna genom alla intervjuerna, uttryck som: …e-post 

är mycket, det är nästan en plåga, … får väl ungefär 50 om dagen så man vill inte vara 

borta en dag eller e-post är det otroligt mycket. Sedan har verktyget i sig egenskaper 

som är värdefulla för arbetet, … samtidigt är det praktiskt med e-post – det kan 

klarläggas vad någon har sagt eller … bra att använda till att informerar envägs, be om 

något, dokumentera eller något som ska kommas ihåg.  

 

Intern webben nämns också men mer som en plats där det publiceras protokoll utifrån 

fakultetsnivå och att medarbetarna förväntas hålla sig uppdaterade om vad som händer 

och hämta den information som berör just dem och deras verksamhet. 

 

De intervjuade sa också att det varken gjorts tillräckligt, med distansstudior eller i form 

av utveckling och en djupare användning av intern webben. 

... den interna kommunikationen i organisationen har varit stark eftersatt och det är ju 
inte förrän nu man har tagit tag i detta, det har varit besvärligt med att inte har funnits 
några upparbetade kommunikationskanaler ut i verksamheten 
 
Det är ju viktigt att bygga upp distansstudior och intern webben, eftersom det också är 
ett universitet med två studieorter, 11 mil emellan.  
 
Ofta sätter ledarna, precis som Simonsson (2009) menar, stort fokus på de fysiska 

kanalerna med teknik och struktur, när det gäller att kommunicera. Vid intervjuerna med 

ledarna om vilka kommunikationskanaler som används, så nämns just ord som möten, e-
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post och intern webb. Det är en del av kommunikationen, men fortfarande enbart kanaler 

för överföringen. Och när det inte finns upparbetade kanaler så tar man till gamla 

välbeprövade metoder,   

Som dekan har man ju fått anpassa sig till att det finns inte så mycket av 
kommunikationskanaler tidigare, då får man göra som fick göra förr i världen; nämligen 
gå omkring och prata med folk. 
 
Ett annat moment är också att tekniken kan försvåra. Beroende på vilket syfte, om 

vederbörande känner varandra innan eller hur många deltagare det är, avgör om man ses 

i verkligheten eller via distansmöte; ..det funkar ibland med distansmöte om man inte är 

så många och att man känner varandra väldigt väl innan och att vi har en strukturerad 

agenda. Är det många så blir det inte någon kommunikation. Om det faktiskt ska 

diskuteras något fritt och ingående är min erfarenhet att de inte funkar något vidare via 

den digitala tekniken. 

 
 
 

6.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis av resultat- och analyskapitlet av ledarskapet visar att kopplingen 

till hur man kommunicerar är av stor vikt. En ledares roll har från att ha varit den som 

ska sprida och informera sina medarbetare numer vara den som ska sortera och prioritera 

information samt ge den en ytterligare mening för respektive målgrupp. Det handlar om 

att bearbeta det informationsöverflöd som finns, skapa en förståelse och medvetenhet för 

vilka budskap som är viktiga eller viktigare för den enskilda individen eller för gruppen. 

Det handlar också om att förklara och att bryta ner från protokollsskrivningar till 

förståeliga budskap. En ledare kan inte överföra sin egen tolkning på medarbetarna utan 

måste genom dialog och meningsskapande vägleda och stimulera medarbetaren till en 

egen förståelse mot det gemensamma målet, som kan vara små eller stora, korta eller 

långsiktiga mål. Alla individer tolkar information utifrån sin eget perspektiv varför det är 

av vikt att information bearbetas och inte enbart distribueras. De akademiska ledarna är 

medvetna om att kommunikation inte är att skicka vidare, att distribuera, utan de talar i 

ord som att vara ”öppen”, ”finnas till”, ”skapa förutsättningar” och ”skapa informella 

möten, i korridor och kafferum”. Det är precis som Hamrefors (2009) menar den 

viktigaste påverkansformen för en kommunikationshandling är handlandet som 
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exempelvis hur ledaren agerar utåt sett med öppen/stängd dörr till arbetsrummet, positivt 

mötesklimat m.m. Det som ibland hindrar ledarna från deras ambition att vara 

”tillgängliga” och synliga är den mängd av möten som måste genomföras men även att 

de ska vara på plats vid två orter. När de då är på plats vid den ”andra” studieorten är 

oftast dagen fullbokad av olika möten och då finns inte möjlighet till tillgänglighet i alla 

fall och deras mål om att vara en kollegial och synlig ledare för sina medarbetare faller. 

Legitimiteten är en grundpelare för ett kollegialt ledarskap och den göder man genom 

dialoger, genom att skapa konsensus som inte behöver betyda att man är överens, utan 

att kollegiet har diskuterat ärendet. Kopplingen till det kommunikativa ledarskapet är 

avhängigt i vilken kontext ledarskapet befinner sig. Uppsatsförfattaren påstår att de 

akademiska ledarna i sitt ledarskap har stora likheter med de kommunikativa 

ledaregenskaper som, enligt Eriksen (1997;2001), är att koordinera åtgärder och 

handlingar för att skapa ett genuint samarbete, men också skapa en ömsesidighet mellan 

ledning och medarbetare. Kommunikationsverktyget för de akademiska ledarna, precis 

som för det kommunikativa ledarskapets, är att genom argument nå samförstånd.  
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7. Diskussion 
Utifrån intervjuerna, som utgjorde materialet i resultat- och analyskapitlet, framkom en 

hel del intressant empiri, som i sig, enligt Dannefjord (1999), inte är en kunskap utan 

måste kopplas till teori för att göra den begriplig och relevant. Resultat- och 

analyskapitlet tematiserades utifrån uppsatsens mål att undersöka hur kontexten 

påverkar det kommunikativa ledarskapet inom en akademi. I det här avsnittet förtydligas 

och diskuteras det föregående kapitlets resultat och analys för att ytterligare ge en 

dimension men även för att återkoppla till uppsatsens mål och syfte.  

 

7.1 Kontextens påverkan för ledarskapet 
Resultat- och analyskapitlet visar hur kontexten för det här ledarskapet, akademiskt 

ledarskap, med dess tillhörande tradition i hög grad påverkar både ledarskapet i sig men 

även handlingarna som följer. Det är ett så kallat kollegialt ledarskap. Alla intervjuade är 

rekryterade utifrån kollegiet och av kollegorna, vilket kan medföra att de är bundna till 

viss del av vad kollegorna anser. Ett komplext ledarskap som ledarna själva både ser för- 

och nackdelar med.  Men för att ha möjligheten att kunna leda kollegorna innebär att 

ledaren måste ha expertkunskap samt en legitimitet för att leda. Skillnaden mellan 

ledarskap i allmänhet och det kollegiala ledarskapet är som de inblandade säger, … att 

det sällan uppskattas att man pekar med hela handen. Intervjuerna visar att de själva inte 

medvetet valt denna väg, enligt en prefekt som säger: ... hade inte tänkt göra det – det 

ska jag medge, min spontana vara att tacka nej, det var inte vad jag hade tänkt mig.  

Orsakerna är flera till att de inte planerat en chefs- eller ledarkarriär, men inom 

akademin är det heller inte speciellt statusfyllt med ledarskap eller en naturlig karriärväg 

enligt flera forskare vilket även visar sig här då en prefekt säger: ... om det är ett aktivt 

val att bli ledare? – nej det tror jag inte..  eller … här åker man upp blir chef och blir 

sedan ”vanlig” igen. Ett annat skäl att deras egen karriär inom forskningen ofta 

avstannar eller saktar ner … hade jag inte tagit ledaruppdraget så hade jag blivit 

professor för länge sedan. Även om en del ledarna uttalade att de ställde upp för att det 

inte fanns någon annan så hävdar uppsatsförfattaren att det i alla fall bör vara en merit 

att ha haft uppdraget som prefekt eller dekan. Ytterligare en aspekt av det akademiska 

ledarskapets komplexitet är att det är tidsbegränsat, vilket medför att förutom att vara 



 

 

 

  68 (85) 
 

vald av kollegorna så ska vederbörande tillbaka dit efter mandattiden som är mellan tre 

till fyra år beroende på ledaruppdrag. Detta färgar också ledarskapet. Det talas om 

”amatörchefer” (Haikola, 1999) vilket till viss del kan bekräftas genom svaren i 

intervjuerna där kompetensen kring själva ledaruppdraget kanske kan ses som … onödig 

kunskap. Uttryck som även kom fram vid intervjuerna: … i och med att vi har ett 

tillfälligt uppdrag så är det många som kanske tar det lite halvhjärtat och därför inte tar 

ledarskapsfrågor och den typen av kunskaper riktigt på allvar eftersom det inte är deras 

”mainstream”. En utmaning är hur man ska kunna stärka ledarna och ledarskapet inom 

en organisation som ett universitet där majoriteten inte har … tänkt bli en ledare.  

Akademiskt ledarskap har också kallats för det ”motvilliga ledarskapet” för att det sällan 

finns några andra realistiska kandidater, som även visades gälla här, Jag tror att flera av 

oss är representativa att tänka, ja – jag gör väl det här nu, ibland blir man övertalad 

och ibland blir man inmålad i ett hörn.  

 

Fortsättningen på komplexiteten av ledarskapet är också spänningen mellan att vara en 

chef för en myndighet och det akademiska, kollegiala ledarskapet.  De intervjuade gav 

intryck av och uttalanden om att det emellanåt är väldigt svårt att förena detta, men 

uttrycker att ”det finns ingen given lösning”.  Svårigheterna bekräftas också av 

forskningen som menar att den akademiska ledarens olika delar kan vara en svår 

balansgång genom att de både ska vara chef och ledare, där agerandet och styrverktygen 

skiljer sig åt. Det finns flera spänningsfält, områden, där varje fält har sina krav och det 

är här det kan bli problem för ledaren att utöva sitt ledarskap när det finns, ibland stora, 

differenser i målbild och förväntat agerande av dem. Hur kan man underlätta för ledarna 

att verka inom de olika fälten, finns det uppdelningar av områden eller ska det kanske 

vara olika ledare för olika uppdrag, är några av frågorna som kan ställas. Svaret är inte 

enkelt. Det är komplext uppdrag och att särskilja administration och profession kan vara 

en fara för helheten och den totala bilden av organisationen.  

 
Sammanfattningsvis i resonemanget om kontextens påverkan av ledarskapet handlar om 

att en ledare som kanske inte har tänkt bli ledare, som självklart är välutbildad och 

kunnig inom just sin profession, ska finna de ledarverktyg som relativt snabbt måste 

användas och sättas i verket, eftersom uppdraget också är ett tillfälligt sådant, under tre 

till fyra år. Uppsatsförfattaren vill mena att en kunskapsorganisation som ett universitet 
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inte har råd att inte utbilda sina ledare för det tillfälliga uppdrag de har. De ska ligga i 

framkant när det gäller forskning men även vara ledande aktörer för det omgivande 

samhället där ledarskapet är en viktig del. Den högre positionen i samhället som ett 

universitet eftersträvar, ställer höga krav och då är det av vikt att inte tappa fart när 

chefer och ledare kontinuerligt byts ut. Ska alla uppfinna hjulet själva, och som en 

prefekt säger, … varje prefekt kanske i halvtid listat ut hur det ska vara och det är 

väldigt oeffektivt. Även om organisationens yttersta mål inte är att vara så effektiv som 

möjligt så kan det antas att en modern organisation, som ett universitet är, ändå ska 

kunna skapa grunder och förutsättningar för ett effektivt ledarskap.  

 
 

7.2 Relationerna 
Fakultetsnämnderna och institutionerna är beroende av varandra. Fakultetsnämnden är 

ett slags paraply som ska säkerställa kvaliteten och ansvara för ett antal institutioners 

verksamhet. Relationerna mellan dem är emellanåt otydliga, framförallt vem som gör 

vad, hur kommunikationen och det praktiska arbetet ska ske mellan dem. En uppfattning 

om hur det ska vara verkar inte heller finnas bland de intervjuade. Det kan tolkas som att 

samarbetet och strukturen för hur kommunikationen ska ske ytterligare försvåras av att 

det är en relativt ny organisation med ett fysiskt avstånd på 11 mil, men också att 

fakultetsnivån är ny för vissa delar inom organisationen.  

 

Mötesformerna för dekanerna och prefekterna varierar. Ett gemensamt formellt möte för 

ledarna är rektorns möte som sker varje vecka. Mötet anses fylla en funktion för de flesta 

intervjuade men de uppfattar det inte som ett arbetsmöte utan mer som ett möte där 

rektor har dem som bollplank för sina tankar, informera, men även för att stärka dem 

som grupp. Förutom det, så sker informella möten mellan dekan och fakultetens 

prefekter på varierande sätt. Kontinuiteten, strukturen, formaliteten och syftet varierar 

beroende på vilken dekan och vilka prefekter som är involverade. Både dekan och 

prefekt antyder att de famlar efter kommunikationsstrukturer och verktyg för att finna 

former för att på ett bra sätt säkerställa dialog och mötesplatser mellan dem. De önskar 

finna rutiner för regelbundna diskussioner om allt från tagna beslut, till nya ärenden och 

strategiska diskussioner med varandra. Ett ökat samarbete är en ömsesidig önskan från 

båda parterna, men ofta anges anledningen att tiden inte räcker till. Kanske är det så att 
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om det inte finns någon styrning av de här mötena så genomförs de när de ”har tid”, 

vilket ofta upplevs inte finns. En del av dekaner vill ha ett bestämt antal möten med 

prefekterna och andra lämnar öppet till prefekterna för diskussion. En del av prefekterna 

har dekanerna på sin institution, vilket de anser är en stor fördel för då ”springer de på 

varandra” lite oftare och kan prata. Hur är det då med prefekter som inte har dekanen 

nära och möjlighet att träffa på vederbörande i vardagen? Eftersom dekanen ansvarar 

och ska se till alla institutionerna inom fakulteten så bör möten mellan dem vara mer 

formaliserade och hållas tillsammans. Både dekan och prefekter påtalar vikten av att ha 

möten med alla inblandade samtidigt eftersom kommunikation och argumentation kan 

förändras utmed vägen. Dekanernas roll kan också vara ”att försöka förstå och se spelet 

med att ställa motfrågor för att få den egentliga frågan på bordet och att det inte är en 

subkultursfråga som är avsedd att utmanövrera en annan viktig fråga från bordet”. Den 

nuvarande informella kanalen mellan dekan och prefekt är viktig, och bör kanske vara en 

mer formellt styrd sådan, för att säkerställa att dialog sker mellan fakulteterna och de 

institutioner de har ansvarar för.  

 

7.2.1 Mellanchefsrollen 
Ordet mellanchef kommer upp med jämna mellanrum vid intervjuerna. Det gäller kanske 

främst prefekterna som möter medarbetarna och har personalansvar, men oavsett 

organisation så är de alla mellanchefer i olika grad. Det kan bli mycket sårbart om inte 

en ledare får tillräckligt med information själv, eftersom det inte bara handlar om att veta 

de definitiva besluten utan också ha kännedom om den bakgrund och diskussion som 

föregick beslutet för att själva ska kunna förstå, och i sin tur förmedla och förklara till 

sina medarbetare. Både dekan men framför allt prefekten är länken till den stora massan, 

institutionens medarbetare och som möter deras frågeställningar. Den här är en viktig 

länk mellan ledning och medarbetarna och om den sviktar kan det bli en flaskhals för 

hela kommunikationen inom organisationen. Om inte heller mellancheferna är 

tillräckligt väl informerade kan utfallet bli att de själva inte agerar kraftfullt nog eller kan 

bidra med motivation eller synpunkter. 

  

Sammanfattningsvis om relationerna så resulterar diskussionen i att det är av vikt att det 

fungerar mellan fakultetsnämnden och deras institutioner. Det finns inga formella 

strukturer för hur dekan och prefekt ska kommunicera mellan varandra. Tankarna finns 
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bland de intervjuade om sårbarheten i systemet och avsaknaden av formella strukturer, 

vilket innebär att det blir upp till varje dekan att forma sin egen kanal med fakultetens 

prefekter. Det blir då den enskildes agenda, vilja och tid som styr om de ska träffas, hur 

ofta och syftet med mötet. Det är sårbart och personrelaterat, för om det hamnar hos en 

person som inte är så kommunicerande i sitt ledaruppdrag, så kan det, som en av ledarna 

nämner, ... bli fruktansvärt problematisk om det skulle sitta fel person där.  Relationen 

mellan dekan och prefekt är på sätt och vis en parallell sidoväg. Strikt sett kan man se 

det som att beslut är tas av fakulteten och institutionerna ska utföra dem. Men det 

handlar om så mycket mer. Prefekterna, som chef för institutionerna, är den 

sammanhållande länken till utförarna, medarbetarna. Och därför är det av vikt att de är 

väl insatta i det som händer för att kunna sortera och prioritera vidare till medarbetarna 

och kollegorna.  

 
 

7.3 Kommunikationens processer 
Kommunikationen flödar fram och tillbaka, informellt och formellt men hur ska den tas 

om hand, vem har informationsansvaret? Är det dekanen som ansvarar för att 

informationen kommer ut till berörda och ser till så att de inblandade förstår eller är det 

prefekten som ska hålla sig informerad om vad som gäller? Det verkar oklart vem som 

ansvarar för vad för båda parterna. Vid frågan om dekanen har informationsansvar, kom 

det som svar från en prefekt, Nej, det tror jag inte står att de ska kommunicera med 

oss… utan bara att de ska besluta. 

 

Parterna verkar relativt överens om vägen för ett beslut att nå de berörda, fast den ibland 

känns väldigt lång, … om vi vill att det ska hända något fort skickas det direkt till 

ämnesansvariga direkt och smal, … allt kan inte skickas till prefekten för han har ju 

10 000 andra meddelande också. Besluten från fakultetsnämnden och protokoll kommer 

via e-post och/eller läggs ut på fakultetsnämndens intern webb. Dekanerna är även 

medvetna om den otroliga mängd av e-post med information som prefekter får, varför de 

försöker hitta strukturer att även vidarebefordra till andra ansvariga inom institutionen, 

exempelvis till ämnesansvariga. Prefekterna, som ofta nås av informationen först och ska 

vidarebefordra, är mycket medvetna om det enorma informationsflöde som råder. En del 

försöker skapa en struktur och medvetenhet för att rikta och dela upp informationen 
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beroende på vad informationen handlar om, inte bara skyffla vidare, utan se vad 

kollegiet behöver. Här är det också viktigt att vederbörande har tillräcklig 

bakgrundsfakta så att prioritering kan ske. Ett sätt att förtydliga ett meddelande är att 

använda sig av olika avsändare för att på det viset visa vad e-postmeddelandet handlar 

om, som även en prefekt menar, … medarbetarna associerar när det kommer från en 

viss person - det blir mer ändamålsenligt och inget brus. 

 

7.3.1 Informationsvägarna 
Kreps (1990) menar att intern kommunikationen har fyra olika riktningar uppifrån och 

ned, exempelvis som ovan, med beslut och att sprida information, samt 

kommunikationen åt motsatt håll, nedifrån och upp som kräver att ledningen stödjer och 

tillåter den. Diskussion inför beslut och insamling av kunskap och erfarenhet från prefekt 

och institutionens personal är en förutsättning för att dekan och fakultetsnämnd ska 

kunna ta beslut, vilket även bekräftas av en dekan, … vi kan inte ta det ansvaret i 

nämnden som vi har om det inte finns underlag.  Men det eftersöks framför allt av 

prefekterna mer struktur och kontinuitet i kommunikationen mellan prefekt och dekan. 

Den tredje kommunikationsvägen är medarbetarna emellan, som är minst lika viktig för 

att medvetandegöra och skapa en förståelse för händelser i organisationen. Det sker 

genom diskussioner och möten och skapar därmed både en socialisering in i 

organisationen men också genom att det görs kollektiva tolkningar. Gruppen 

medarbetare-medarbetare kan ses i flera grupperingar, inom samma institution, mellan 

institutioner inom samma fakultet samt mellan institutionen och nämndsledamöterna. 

Inom institutionen sker ofta möten mellan personalen i olika konstellationer, exempelvis 

inom ämnesgrupperna och administrationsgruppen. Det sker inom institutionen 

personalmöten studieortsvis ett par gånger i månaden samt möten med hela 

institutionens personal ungefär två gånger om året. Kommunikation mellan personal vid 

institutionerna tillhörande samma fakultet saknades och med fakultetsnämndens 

ledamöter fanns inte heller formella kanaler, vilket uttrycks av en prefekt på följande 

sätt, ... vi har ingen diskussion med dem, det som kommer därifrån är slumpartat. 

Utmaningen blir att finna och göra ”kommunicerande kärl” som nämndes under en 

intervju, mellan de olika parterna. Det behövs för att ge en tydlighet om vem som 

ansvarar för vad, bland aktörerna som ibland är avsändare och ibland mottagare, alla en 

del av kommunikationsprocessen. 
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7.3.2 Vilka tekniska kanaler? 
När frågan ställs om vilka distributionskanaler för information som används svarar alla 

enhetligt att det sker via den elektroniska posten. Den används för att förmedla 

information mellan fakultet och institution men också som arbetsverktyg med den 

gemensamma dokumenthanteringen mellan dem. Fördelarna som de anger är exempelvis 

att det blir ett verktyg för dokumentation över diskussioner, frågor eller svar, som skett 

och på det viset blev dokumenterade för eventuella efterföljande diskussioner. Men 

problemet som alla upplever är mängden. Det är en otrolig mängd som kommer in varje 

dag, som några anger, … ca 50 e-post om dagen var vanligt.  Vilket de anser är alldeles 

för mycket, svårt att få en överblick, lätt att missa viktig information. Ofta får tiden tas 

på kvällen för att läsa dem. Några av ledarna säger att de i alla fall försöker svara och att 

de återkommer om de inte kan svara direkt. Den elektroniska posten tar alldeles för 

mycket tid av dem är summan av dessa uttalanden. Den andra kanalen är intern webben 

som mer anses vara ett ställe där dagordningar och protokoll publiceras för den 

omgivande verksamheten. Tekniska kanaler är inte att se som självklara 

kommunikationskanaler. De kan både vara envägskanaler som aktiva tvåvägskanaler och 

är beroende av hur de används. Det är upp till de inblandade aktörerna och deras avsikt 

som avgör. 

 
7.3.3 Hinder 
De tekniska kanalerna, e-post och intern webb, kan användas helt oberoende av var man 

befinner sig. Men för andra kommunikationskanaler, som möten i olika former, så är det 

mer beroende på om det är i samma byggnad, samma stad eller på en ort längre bort. 

Svårigheten är när ledarna vill vara tillgängliga på två orter med 11 mil emellan. Ledarna 

menar att det är svårt att få tiden att räcka till, att finnas till och vara synlig på båda 

orterna. Ofta är dagen på … den andra studieorten intecknad av möten, varför de inte är 

synliga eller har den möjlighet till öppenheten som de önskar. Alla prefekterna som 

intervjuades har möten med sin personal antingen på distans eller oftast på plats vid 

respektive studieort. Därmed dubbleras tiden för möten för prefekterna, exempelvis vid 

personalmöten. Det är svårt, som någon prefekt menade, att sända via distans till den 

andra gruppen beroende på att vissa institutioner är relativt stora med många 

medarbetare. I valet stod då att alla ska åka till den andra studieorten. Det är inte heller 
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försvarbart då det både är en kostnadsfråga och en fråga om tid. Utifrån det, har utfallet 

för de flesta av ledarna blivit att de åker mellan orterna och har liknande möten i både 

Kalmar och Växjö.  

 

7.4 Kommunikativt ledarskap inom akademin 
Hur kan då det akademiska ledarskapets attribut kopplas på kommunikationen och 

användas vid ett ledarskap? Ja, att det är viktigt att kommunicera är alla de intervjuade 

ledarna väl medvetna om, men vad menas med att kommunicera? Kommunikationen är 

en ständigt pågående process och dialog mellan olika aktörer. Där också vid 

dialogformen som en öppen diskussion bör ske med inställningen om att ingen vet bäst, 

som en prefekt säger: …att treva sig fram i gemensam diskussion, det går inte på något 

annat sätt. Det sker genom argument och trevande gemensamma diskussioner som 

skapar nya dimensioner och erfarenheter. Ledarnas agerande när det gäller hanterandet 

av information i kommunikationsflödesprocesserna visar medarbetarna på vad som är 

viktigt och inte viktigt. Information och budskap tolkas utifrån de individuella 

referensramarna som varje medarbetare har, men också utifrån vilka frågor som ledaren 

lyfter fram och hur kopplingen sker mellan frågorna och vilka handlingar som följer. Det 

handlar om att ge kommunikationen som flödar en mening och ytterligare perspektiv, för 

att ge medarbetare en förståelse för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Kommunikationsbegreppet är till sin helhet allt som sker med bland annat språk, skrift, 

bilder, kulturer och handling och där har ledarna ytterligare tankar kring sina 

kommunikativa handlingar som de försöker att förmedla. De talar om att ”vara en 

pedagogisk ledare”, ”vara en diskussionspart”, ”skapa resurser och möjligheter” och för 

att göra detta möjligt så försöker ledarna vara tillgängliga i fikarum, korridorer och vara 

med i diskussioner och på det sättet argumentera och vägleda medarbetarna åt de mål 

som organisationen ytterst har. För att förtydliga kommunikationshandlingarna för 

medarbetarna är det viktigt att metakommunicera, kommunicera hur man kommunicerar, 

för att delge omgivningen kommunikationsvägarna men också vad de kan förvänta sig 

att få, på vilket sätt och genom vilka kanaler. En annan del av kommunikationen är hur 

ledaren verkligen är eller har för vanor, som en prefekt säger: … att kommunicera hur 

man kommunicerar, men även genom sitt sätt att vara, hur man pratar med folk, öppen 

eller stängd dörr. Det är också genom de informella kanalerna som göder de formella 
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strukturerna, men viktigt att påpeka … utan att ta några beslut.  Informella möten 

skapas genom fysisk närvaro och är av stor vikt för en organisation som ett universitet, 

där argumentation och en konsensus är grunden för det akademiska ledarskapet. Det är 

också de delarna som är kriteriet för egenskaperna för kommunikativt ledarskap. Vikten 

av de båda nämns som, ... oavsett av vad det finns för formella informations- och 

kommunikationskanaler så är det ju de informella kanalerna som har mest betydelse.  

Här finns en fara att se upp för, att med strukturer byggda på många informella möten 

kan leda till otydlighet kring beslutsvägar, men också leda till ett visst godtycke. Ett 

universitets fortlevnad och höga status kräver att de kan legitimera sin verksamhet. 

Tydlighet med vem som ansvarar för vad och en transparens av beslut och 

argumentationen omkring, ger en rättssäkerhet för det omgivande samhället, 

medarbetarna och studenterna.  Det är också så att ett universitet inte enbart som i den 

privata verksamheten, har kravet på effektivitet med mesta möjliga ekonomiska vinst. 

Här finns i stället andra faktorer som blir viktigare. Det handlar om att få en gemensam 

syn för att gå mot enade mål, men målet är inte effektivitet utan legitimitet, som båda 

dessa också är kriterier för hur en kommunikativ ledare agerar.   

 

Uppsatsförfattaren menar att det finns viss avsaknad av meningsskapande eller 

återkoppling på den information som skickas ut. En fara finns att information inte tas 

emot på det sätt som är avsändarens avsikt. Det verkar finnas en naiv bild om att 

utskickad information per automatik blir en känd och förståelig information, som 

mottagarna förstår och agerar därefter. Men ledarna gör ett gott försök. I det stora och 

massiva informationsflödet som råder försöker de dela upp information i delar och delge 

respektive målgrupp det som gäller just för dem. De försöker också att kommunicera 

genom att synas och vara tillgängliga och på den vägen skapa den konsensus och 

legitimitet som de är beroende av i sitt uppdrag.  

 

7.5 Avslutande diskussion 
Sammanfattnings- och avslutningsvis resulterar uppsatsens mål- och syftesbeskrivning 

tillsammans med följdfrågorna: hur kommunikationen sker mellan ledarna, hur uppfattar 

de sitt ledarskap samt finns det svårigheter med ledarskapet, i att det följaktligen kan 

konstateras att det finns flera strukturella och kulturella faktorerna som sätter ramarna 
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för både det akademiska ledarskapet och deras kommunikation. Det är redan från början 

väldigt tydliga ledarskapsroller som förväntas i ledarskapet och uppsatsförfattaren menar 

att det sedan väljs ledare utifrån de kriterierna som ledarna ska passas in i. Det skapas 

därmed en normativ styrning av ledarskapet. Det är inte ledaren själv som skapar sin 

ledarroll utan omgivningens förväntningar, traditioner och kultur som skapar dess snäva 

ramar att verka inom.  

 

Ledarskapets olika delar kan emellanåt vara svåra att få ihop och deras roll blir i många 

fall att prioritera och navigera bland de olika kraven från arbetsgivaren, kollegorna, 

forskningen samt studenterna. Det råder också en politisk korrekthet och ödmjukhet att 

inte tala om någon eventuell makt eller en position i organisationens övre ledning, utan 

ledarna framhåller sig som en av kollegorna och är deras företrädare som tillsammans 

med dem försöker skapa konsensus för att leda. Deras kommunikativa handlingar blir då 

att bland annat ”finnas till och skapa förutsättningar” genom dialogen, där argumenten 

ska vara rådande med det yttersta målet att följa organisationens mål och strategier.  Det 

handlar också om att synliggöra, prioritera och förklara så att det kan sättas i relation till 

de enskilda medarbetarna men också för organisationen i stort.  

 

Det är ett ledarskap som i hög grad påverkas av den akademiska kontexten och den 

kollegiala ledarskapsformen, som med sina tidsbegränsade ledare riskerar att stanna upp 

vid varje ledarbyte. Det är av vikt att skapa strukturer, former och rutiner runt omkring 

ledarna som stöd för att inte de inte ska behöva ”uppfinna hjulet” själva, men också 

viktigt att förse ledarna med kommunikativa redskap för att stärka det så viktiga egna 

ledarskapet.   

 

Det som bland annat är förvånande i resultatet är ledarnas eget resonemang kring 

ledarskapet och dess verktyg för att leda men också själva tankarna innan ledaruppdraget 

togs. Tankarna om att det kanske inte är deras ”mainstream” att vara ledare och följden 

kan bli att ledarskapet och dess utbildning ses som ”onödig kunskap”, eftersom de ska 

återgå till kollegiet efter uppdragets slut är några av dem. Det är också anmärkningsvärt 

att ingen av dem sa sig planerat för att bli en ledare, utan ord som: ”hade inte tänkt”, 

”hade inte den ambitionen” eller ”har inte sett mig som ledare” var bara några av de 
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uttalanden som sades under intervjuerna. Uppsatsförfattaren vill påstå att det är av vikt 

att organisationen skapar en positiv ledarskapskultur men också utbildar sina ledare för 

det uppdrag som är framträdande för ett universitets utveckling och framgång.  

 

Med detta resonemang vill uppsatsförfattaren slutligen påtala, genom ett citat, vikten om 

att ledarna medvetandegör de informations- och kommunikationshandlingar som sker i 

organisationen för att i sin tur kunna påverka hur medarbetarna handlar därefter.  

 

 ”Det är inte strukturer, system och föreskrifter som i sig styr människors 

 handlande. Det styrs i stället av hur människor uppfattar och förstår dessa 

 strukturer, system och föreskrifter”   

 (Sandberg & Targama, 1998:147. Ledning och förståelse).  
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Bilagor:  
Bilaga 1 - Intervjuguide Dekan 
 
PERSONLIGA FRÅGOR 
Namn: (kommer vara anonymt): 
Tillhörande nämnd: 
Hur stor del av tjänsten omfattas av dekanuppdraget  (vad görs på resten)?  
Tidigare erfarenheter av ledande positioner, hur länge har du haft ditt nuvarande 
uppdrag? 
 
LEDARSKAP 
Kan du beskriva hur du ser din uppgift som ledare och dekan vid universitetet? 
(i relation till prefekt/ inst. och till rektor) 
 
Har DU något mål med ditt ledarskap? 
 
Vad består ditt faktiska chefskap/ledarskap av idag som dekan? positivt / negativt 
 
Hur uppfattar du din kommunikativa ledarroll ut gentemot nämnden och tillhörande 
institutioner ? (ex sålla/sortera, förädla och förklara / initera och skapa förutsättning för dialog, 
skapa förståelse för medarbetarna och deras arbete) 
 
Hur skulle du vilja leda och vara ledare?   
saknas det något?, varför görs det inte? 
 
Dokumentet: ”Instruktioner för prefekt vid Linnéuniversitetet” finns text som 
”Linnéuniversitetet fäster stor vikt vid ledarskapet inom universitetet” 
Hur uppfattar du att det genomsyrar verksamheten ? 
 
Jobbar ni (inom fak.nämnden och /eller tillsammans med institutionen  med 
Linnéuniversitetets strategidokument ”En resa in i framtiden 2010-2015”  
Om ja, på vilket sätt och med vilka? Är strategidokumentet något som följer som en tråd i ert 
arbete ? 
Om nej – varför inte?  
 
Ledarskapet mellan ledarna. Finns det tydliga hierarkier även mellan prefekt och dekan ? Hur 
ser ledarskapet ut mellan rektor, dekan och prefekt ?  
 
Finns det någon ledarskapskultur inom Linnéuniversitetet?  
 
INTERNKOMMUNIKATION 
Vem/med vilka kommunicerar du (mest) med? 
(andra dekaner/prefekter, nämndsledamöterna, rektor, kanslichef) 

• Om vad? (strategiska / utveckling, mål och visioner,  operativa / ”släcka bränder”,  
• På vilket sätt sker kommunikationen med berörd part? (möten, korridor, e-post, 

stormöten, fikarum, intern webb, veckobrev mm) 
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INTERNKOMMUNIKATION NÄMND - INST 
Hur uppfattar du relationen mellan dig som dekan och prefekterna institutionerna 
(nämnd-institution) ?  
 
Hur sker praktiskt kommunikationen mellan nämnden och institutionerna gällande 
frågor/ärenden/beslut?  
 är informationen anpassad för mottagarna (den specifika målgruppen)  
 riktad information ? 

tidsaspekten med genomförande (är det brådskande, har ni kommit olika långt i 
diskussionen eller processen ?  
sker det redundans (förtydligande) vid kommunikationen mellan parterna? 
hur får ni reda på besluten ? 
hur sker återkoppling på diskussion eller beslut ? 

 
Har ni en särskild kommunikation med de/den andra institution/erna som tillhör samma 
nämnd, vad är då syftet?   
 
Tycker du att det är överflöd  kontra underskott av information? (vad tycker du man ska 
göra åt det?, var kommer det ifrån?) 
 
Finns behovet och hur kan en verklig dialog skapas mellan nämnd och institution? – åt 
båda hållen.  
Skapa förståelse för medarbetarna och deras arbete, diskussion, påverkan innan beslut tas? 
 
 
Varför tog du uppdraget?   
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Bilaga 2 - Intervjuguide Prefekt 
 
PERSONLIGA FRÅGOR 
Namn: (kommer vara anonymt): Inst: 
Tillhörande nämnd: 
Hur stor del av tjänsten omfattas av prefektuppdraget  (vad görs på resten) ? 
Tidigare erfarenheter av ledande positioner, hur länge har du haft ditt nuvarande 
uppdrag? 
 
 
LEDARSKAP 
Kan du beskriva hur du ser din uppgift som ledare och prefekt vid universitetet? 
(i relation till dekan/nämnd och till rektor) 
 
Har DU något mål med ditt ledarskap? 
 
Som prefekt är du akademisk ledare samt chef för institutionen, hur uppfattar du din roll 
som detta? Vad är skillnaden? 
 
Vad består ditt faktiska chefskap/ledarskap av idag som prefekt? (positivt / negativt) 
 
Hur uppfattar du din kommunikativa ledarroll ut gentemot institutionen och nämnden? 
(ex sålla/sortera, förädla och förklara / initera och skapa förutsättning för dialog, skapa 
förståelse för medarbetarna och deras arbete - idébaserat ledarskap) 
 
Hur skulle du vilja leda och vara ledare?   
saknas det något?, varför görs det inte? 
 
Dokumentet: ”Instruktioner för prefekt vid Linnéuniversitetet” finns text som 
”Linnéuniversitetet fäster stor vikt vid ledarskapet inom universitetet” 
Hur uppfattar du att det genomsyrar verksamheten? 
 
Jobbar ni (inom institutionen och/eller tillsammans med nämnden) med 
Linnéuniversitetets strategidokument ”En resa in i framtiden 2010-2015”  
Om ja, på vilket sätt och med vilka? Är strategidokumentet något som följer som en tråd i ert 
arbete ? 
Om nej – varför inte?  
 
Dokumentet: ”Instruktioner för prefekt vid Linnéuniversitetet” finns text som 
”prefekt skall ges möjlighet till utveckling av sin ledarroll genom utbildning och 
kompetensutveckling” 
Har du erbjudits någon och vad har det då handlat om? 
 
Dokumentet: ”Instruktioner för prefekt vid Linnéuniversitetet” finns text som 
”Prefekten ansvarar för att skapa förutsättningar för delaktighet genom kommunikation” 
Hur ser det ut ? Om inte – vad saknas? 
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Ledarskapet mellan ledarna 
Finns det hierarkier mellan prefekt och dekan? Hur ser ledarskapet ut mellan rektor, dekan och 
prefekt?  
Kan du känna dig underordnad och ”bakbunden” i din roll som prefekt? (vad beror det på) 
 
Vem anser du har makt över verksamheten på institutionen – makt att påverka och 
besluta? 
 
Finns det någon ledarskapskultur inom Linnéuniversitetet?  
 
 
INTERNKOMMUNIKATION 
Vem/med vilka kommunicerar du (mest) med? 
(dekan/andra prefekter (som tillhör din nämnd), de andra prefekterna, personalen vid inst, lärare, 
vice prefekten, adm chefen mm) 

• Om vad ? (strategiska / utveckling, mål och visioner,  operativa / ”släcka bränder”,  
• På vilket sätt sker kommunikationen med berörd part ? (möten, korridor, e-post, 

stormöten, fikarum, intern webbblogg, veckobrev mm) 
  
 
INTERNKOMMUNIKATION INST – NÄMND  
Hur uppfattar du relationen mellan dig som prefekt och dekanen (inst-nämnd)? 
 
Hur sker kommunikation mellan inst – nämnden gällande frågor/ärenden/beslut? 

är informationen anpassad för mottagarna (den specifika målgruppen)  
riktad information? 
tidsaspekten med genomförande (är det brådskande, har ni kommit olika långt i 
diskussionen eller processen?  
sker det redundans (förtydligande) vid kommunikationen till dig och inst.? 
hur får ni reda på besluten? 
hur sker återkoppling på diskussion eller beslut? 

 
Hur förs den sedan vidare till personal/lärarna och på vilket sätt (vem gör det)? 
 
Har ni en särskild kommunikation med de/den andra institution/erna som tillhör samma 
nämnd, vad är då syftet?   
 
Tycker du att det är överflöd  kontra underskott av information? vad tycker du man ska 
göra åt det?, var kommer det ifrån? 
 
Finns behovet och hur kan en verklig dialog skapas mellan nämnd och institution? – åt 
båda hållen.  
Skapa förståelse för medarbetarna och deras arbete, diskussion, påverkan innan beslut tas? 
(Hur får du som prefekt eller institution upp viktiga frågor på nämndens agenda?) 
 
 
Varför tog du uppdraget?  
 


