
 
 

Masteruppsats 30 hp 

 

  

När sätts chefskapet på prov? 
Om yrkeskunnande bland chefer och 

ledare vid ett universitet i Sverige 
 

Författare: Yael Tågerud 

Handledare: Anders Ingwald 

Examinator: Bo Göranzon 

Termin: HT15 

Ämne: Yrkeskunnande och teknologi 

Nivå: Master två år 

Kurskod: 5TE01E 



 

Sida 2 av 57 

 

Abstrakt 

I den här uppsatsen resonerar jag kring chefers och ledares yrkeskunnande så som den 

kommer till uttryck i en universitetsmiljö i Sverige. 

Universitetet som berörs är ungt och ändå präglas det av liknande spänningar som flera 

andra lärosäten i landet. Det handlar om spänningsfält som påverkar allas vardag på 

flera olika sätt. För att kunna handskas med dessa spänningar och för att kunna utföra 

sitt chefs- och ledaruppdrag i en miljö som är fylld av dilemman måste chefer och 

ledare visa färdighet, förtrogenhet och omdöme – tre aspekter av yrkeskunnande. 

En av frågorna som har drivit mig i uppsatsarbetet har berört chefs- och 

ledarskapsprogram och vilka inslag behövs i sådana kompetensutvecklingsinsatser för 

att stödja en kontinuerlig utveckling av chefers och ledares yrkeskunnande. 

 

 

 

Nyckelord: Chefskap, ledarskap, universitet, yrkeskunnande, spänningsfält, 

personligt ledarskap, analogiskt tänkande, reflektion. 

 

 

 

Tackord 

Det är många fantastiska människor som har bidragit till mitt livs lapptäcke. Några 

personer som har lämnat betydelsefulla och vackra spår i mina lapptäcksrutor lever inte 

längre men det känns viktigt för mig att nämna dem här: min syster Nelly och mina f.d. 

chefer och kollegor Stevan Dedijer, Jon Sigurdson, Jan Sevelin och Peter Arvidsson. 

Tack för att ni har visat vägen. 

Kurskamraterna och lärarna i Masterprogrammet Yrkeskunnande och Professions-

utveckling har inspirerat och bidragit till mycket givande dialogseminarier. 

Jag vill också tacka alla på Linnéuniversitetet som har ställt upp på intervjuer och 

samtal, de som har läst och kommenterat mina texter och alla som har gett mig stöd i 

mitt arbete på ett eller annat sätt. 

Sist men viktigast är min man Sven, våra barn och deras familjer – tack för att ni utgör 

de vackraste rutorna i mitt lapptäcke! 
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Inledning – ett lapptäcke blir till  

Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns 

något enkelt svar. Nalle Puh av A.A. Milne 

 

Annonseringen av ett publikt seminarium i Stockholm med Bo Göranzon och flera 

andra eminenta talare börjar med meningen Yrkeskunnandets värde i vår kultur är en 

grund i samhällsutvecklingen: i gamla yrken som finns kvar och i nya som uppkommer.
1
 

Detta påstående uttrycker på ett träffande sätt varför ämnet Yrkeskunnande och 

teknologi (YoT) är lika viktigt idag som när det introducerades på 1970-talet. Min 

bekantskap med och mina studier i ämnet utgör en del i mitt livs lapptäcke, en bit av 

stor betydelse för min egen identitet som yrkeskvinna i västvärlden i övergången från 

1900-talet till 2000-talet. 

När jag gick på gymnasiet United World College of the Atlantic i Wales 1973-75 läste 

vi en kurs om Theory of Knowledge som väckte mitt intresse för olika aspekter av 

kunskapsbegreppet. Jag blev då också medveten om olika vetenskapliga traditioner som 

bärs fram av olika discipliner och som ofta resulterar i olika sätt att betrakta världen. 

När jag några år senare var verksam vid Forskningspolitiska Institutet (FPI) vid Lunds 

universitet blev jag bekant med resonemang om forsknings- och teknologipolitik och 

fick också flera tillfällen att vara pionjär i användning och granskning av ny teknik.
2
 Det 

var under de här åren som jag först fick höra om tacit knowledge
3
. Bl.a. assisterade jag 

Prof. Judith Buber Agassi som var gästforskare vid Lunds universitet och som studerade 

                                                           
1
  Seminariet Utbildning, bildning och yrkeskunnande - Varför akademisk utbildning i praktisk 

kunskap? hålls i Stockholm 19 september 2015 i ABFs regi.  
2
  Jag fick t.ex. den första ordbehandlingsmaskinen vid Lunds universitet och fick utvärdera 

den och samtidigt var FPI bland de första som fick använda telefax och koppla upp oss till 

olika bibliografiska databaser, utöver Universitetsbiblioteket. När datorer började 

introduceras blev jag ombedd att delta i ett projekt som gick under namnet ”När datorn 

kommer”. Inom ramen för det projektet fick jag – tillsammans med Maja-Lisa Perby 

sammanställa en skrift om datoriseringens påverkan på universitetsadministratörer ur ett 

fackligt perspektiv. Jag fick förmån att delta i flera andra projekt som satte spår i mitt sätt att 

betrakta teknologi, t.ex. ett projekt om maskinöversättning från/till japanska; ett projekt om 

japanska företagsstrategier för teknologisk utveckling och ett projekt om ”The information 

highway”. Det som var gemensamt för alla dessa projekt var att de belyste olika perspektiv 

på användning av ny teknik och att de ständigt återkom till humanistiska värderingar. FPI var 

också bland de första institutionerna vid Lunds universitet där forskare och lärare började 

prata om bildningskurser för alla studenter och flervetenskapliga forskningsprojekt. 
3
  Introduktionen av begreppet tacit knowledge tillskrivs Polanyi (1958). Polanyi beskriver hur 

vi använder oss av kunskap som är ”ineffable”, dvs outsäglig och han resonerar om hur vi 

tillägnar oss sådan kunskap och hur vi använder den i praktiken.  
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kvinnors syn på sitt jobb, huvudsakligen inom tillverkningsindustrin och kontor. Maja-

Lisa Perby
4
 och Steven Dedijer

5
 var också källor till inspiration som fick mig att 

reflektera över kopplingen mellan kunskap, färdigheter och yrkeskunnande – inte minst 

när det gäller koppling mellan dessa och ny teknik. Jag genomförde mina akademiska 

studier parallellt med ett verksamt yrkesliv och frågan om integration av teori och 

praktik har varit viktig för mig under min egen utbildning och under alla mina 

yrkesverksamma år. 

Reflektiv praktik och idéerna kring ”communities of practice” har också varit en viktig 

princip i mitt yrkesliv, oavsett om det handlade om administrativa göromål på Lunds 

universitet, när jag var Researcher vid Boston Consulting Group eller när jag blev 

universitetslärare vid Högskolan i Kalmar och senare Linnéuniversitetet. 
6
 

Min verksamhet som utvecklingskonsult på Personalutvecklingssektionen vid 

Linnéuniversitetet inkluderar bl.a. arbete med chefsutveckling och i det sammanhanget 

finns det flera utmaningar som tangerar frågor som berörs inom ämnet Yrkeskunnande 

och teknologi. Under Masterprogrammet i ämnet har jag fördjupat mig i frågan om 

chefers yrkeskunnande och hur chefs- och ledarutvecklingsprogram kan utformas för att 

bäst stödja chefers arbete i praktiken. Högskolesektorn i Sverige präglas av ett kollegialt 

ledarskap och det är intressant att studera hur ledarskapet och chefskapet utvecklas i en 

sådan miljö med tanke på att dagens organisationer och deras omvärld ställer krav på ett 

mer professionellt chefskap. 

                                                           
4
  Maja-Lisa Perbys avhandling Konsten att bemästra en process. Om att förvalta 

yrkeskunnande betraktas som ett pionjärarbete inom ämnet Yrkeskunnande och teknologi. 

(Perby 1995). 
5
  Stevan Dedijer grundade Forskningspolitiska Programmet (senare Forskningspolitiska 

Institutet) vid Lunds universitet och han anses vara ”the grandfather of business 

intelligence”. Stevan var en mycket speciell människa med en spektakulär bakgrund – 

fysikforskare som arbetade med utvecklingen av Yugoslaviens atombomb, en av 

fallskärmsjägarna som befriade Europa under andra världskriget, kämpe för yttrandefrihet, 

konsult åt PLO (Palestinian Liberation Organisation) mm. En märklig detalj som knyter an 

symboliskt till vårt sätt att arbeta med Dialogseminarier är att Stevan Dedijer valde korparna 

Hugin and Munin – tanke och minne i nordisk mytologi – som illustration för sin Ex Libris. 

För berättelsen om Stevan Dedijers liv och verk se Dedijer och Dedijer (2009). 
6
  Etienne Wenger har utvecklat begreppet  “communities of practice” i relation till participatory design 

och tekninkutveckling för att diskutera olika aspekter av förtrogenhetskunskap, lärande och 

lärlingskapets betydelse för överföring av tyst kunskap. Se t.ex. http://wenger-

trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/ 

 

http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
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Mitt engagemang i frågor om kompetensutveckling av medarbetare bär också på 

intressanta frågeställningar som kretsar kring yrkeskunnande. Hur skapas de 

professionella identiteterna inom högskolesektor (t.ex. lärare respektive forskare)? Vad 

består administratörernas yrkeskunnande av? Vilka mellanmänskliga spänningar präglar 

akademiska miljöer och hur påverkas chefskapet och ledarskapet av dessa spänningar? 

Under Masterprogrammet har dessa frågor ständigt funnits med i mina tankar eftersom 

de är av relevans för utvecklingen av organisationen och dess kultur(er) och för 

utvecklingen av mitt eget yrkeskunnande. 

Texten ovan beskriver den delen av min bakgrund som har bidragit till mitt val av 

Masterprogrammet Yrkeskunnande och professionsutveckling vid Linnéuniversitetet. 

Jag anser att mina tidigare erfarenheter och mina nuvarande uppdrag ”möts” i 

forskningsämnet Yrkeskunnande och teknologi.  

Färdighet, förtrogenhet och omdöme är den tysta kunskapens tre aspekter.
7
 Så skriver 

Adrian Ratkić i kapitlet ”Det tidiga metodtänkandet inom forskningen om 

yrkeskunnande och teknologi” och jag finner att dessa tre aspekter är också centrala för 

chefers yrkeskunnande och praxis. Det är huvudsakligen dessa tre aspekter som jag 

kommer att fokusera på i denna essä. 

Exempel på verk som jag har tagit intryck av – utöver de klassiska texterna av t.ex. 

Diderot som ingick i kurslitteraturen och flera andra skrifter som publicerats inom 

ämnet - är Harry Martinsons Vägen till Klockrike, Richard Sennetts När karaktären 

krackelerar, Daniel Barenboims autobiography A life in Music och hans bok Parallels 

and Paradoxes – explorations in music and society. Christer Ackermans bok Chefen 

och medarbetaren har också varit en källa till inspiration och en roande bok som jag 

ofta har tänkt på under kursens gång är The Peter principle – why things always go 

wrong? av Laurence Peter och Raymond Hull där författarna reflekterar över och 

kommenterar kompetenser och inkompetenser i dagens samhälle. Alla dessa verk 

belyser på olika sätt frågor om ansvar och omdöme, intuition och mellanmänskliga 

relationer. 

I någon av texterna vi läste om yrkeskunnandets kunskapsteori liknades vårt sätt att 

reflektera med en promenad i ett landskap och en resa genom ett vidsträckt område. Då 

                                                           
7
  Ratkić (2006), s. 21. 
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föreställde jag mig många olika typer av landskap som jag har sett under mitt liv och jag 

reflekterade över hur träffande analogin är mellan mina fysiska resor och mitt sätt att 

undersöka genom att låta tankarna gå kors och tvärs, i alla möjliga riktningar. 

En bild som dök upp i mitt huvud var utsikten över Colca-dalen
8
 i Peru – ett landskap 

som kännetecknas av både fertila gröna jordplättar och snustorra områden, 

bergslutningar där människor har skapat terrasser i tusentals år för att kunna odla och 

gråa dammiga trampade stigar mellan små färgrika byar.  

 
Utsikt från Cruz del Condor över Colca-dalen, Peru, 2008 

Jag kan se parallellerna mellan det landskapet och mitt sätt att uppfatta det jag tar del av 

i litteratur. Varje läsning väcker nya associationer och nya tankar – eller är det gamla 

tankar som jag någon gång haft och som nu återuppväcks genom texterna jag läser? Det 

finns ett vattendrag som rinner genom hela dalen vilket skulle motsvara en röd tråd 

genom mina tankar och kursmaterialet. Men precis som vattendraget i Colca-dalen  

ibland är osynligt och t.o.m. underjordiskt, är den röda tråden inte alltid helt tydlig för 

mig. 

Min essä har således troligen drag som liknar det som Melberg menar kännetecknar 

Robert Burtons arbete, nämligen att den verkar oplanerad, den tar sig fram på 

oförutsedda utrymmen, den finner plats.
9
 Med min brokiga bakgrund och mina 

mångfaldiga sysselsättningar har jag under Masterprogrammets gång irrat omkring i 

flera sidospår men jag är inte orolig för det – frågan togs upp i våra dialogseminarier 

och det verkar finnas en förståelse i ämnet och metoden för att ”sidogatorna” och de 
                                                           
8
  Colca-dalen ligger i södra Peru och utgör världens djupaste kanyon (4160 meter). Jag 

besökte Cruz del Condor 2008 och upplevelsen av att se höga toppar runt omkring och titta 

ner i den djupa dalen är oförglömlig. 
9
  Melberg (2013), s. 49. 
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indirekta angreppssätten ska betonas, snarare än ”huvudgator” eller generaliserande 

teoretiska verklighetsbeskrivningar. Detta handlar inte minst även om att hitta vägar för 

att vidga sin föreställningsförmåga.
10

  

Under skrivprocessen har jag känt mig besläktad med Michel de Montaigne så som 

Melberg beskriver honom: han blir aldrig färdig med sina essäer.
11

 Men med hjälp av 

kursledningen, kurskamrater, arbetskollegor och familjemedlemmar har jag hittat 

kraften att följa Proust: att börja minnas, att börja skriva.
12

 

 

 

 

Om Yrkeskunnande och teknologi (YoT)  

 

När jag sökte efter ”Yrkeskunnande och teknologi” på Internet fick jag nästan 7000 

träffar. Den första av dem var en text från KTH som beskriver ämnet och 

forskningsfältet. Om ett forskningsområde bedöms genom att mäta produktionen av 

avhandlingar så kan YoT sägas vara ett gott exempel på en dynamisk forskningsmiljö –  

Sedan år 1990 har 14 doktorsavhandlingar och 7 licentiatuppsatser skrivits inom 

forskningsämnet yrkeskunnande och teknologi. För närvarande finns ett 20 tal 

doktorander inskrivna inom ämnet, av vilka 19 är industridoktorander. 

(https://www.kth.se/itm/inst/indek/2.2207/2.2098/yrkeskunnande-och-teknologi-

1.9853, nedladdat 2015-06-01)
13

  

Men eftersom flera inom forskningsämnet är kritiska till hur mätningar, siffror och 

statistik används valde jag att söka efter kvalitativa aspekter som jag kunde belysa för 

att peka på forskningsfältets betydelse.  

På Linnéuniversitetets hemsida om yrkeskunnande och teknologi står det t.ex. att ämnet 

har sedan dess etablering profilerat sig genom ett grundforskningsarbete kring den 

praktiska kunskapens epistemologi. (http://lnu.se/amnen/yrkeskunnande-och-

teknologi/om-yrkeskunnande-och-teknologi, nedladdat 2015-06-01). Denna beskrivning 

                                                           
10

  Johan Berglund, Idéprotokoll mars 2014. 
11

  Melberg (2013), s. 23. 
12

  Melberg (2013), s. 248. 
13

  Texten på KTH:s hemsida uppdaterades senast i april 2008. I en text om YoT på 

Linnéuniversitetet som daterar mars 2011 är antalet doktorsavhandlingar 17 och 8 

licentiatuppsatser. Jag förmodar att sedan dess har det producerats ännu flera avhandlingar 

och/eller licentiatuppsatser. 

https://www.kth.se/itm/inst/indek/2.2207/2.2098/yrkeskunnande-och-teknologi-1.9853
https://www.kth.se/itm/inst/indek/2.2207/2.2098/yrkeskunnande-och-teknologi-1.9853
http://lnu.se/amnen/yrkeskunnande-och-teknologi/om-yrkeskunnande-och-teknologi
http://lnu.se/amnen/yrkeskunnande-och-teknologi/om-yrkeskunnande-och-teknologi
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stämmer väl överens med den bakgrund vi fick vid introduktionen till 

Masterprogrammet och det är också i samklang med beskrivningarna som finns i 

litteraturen. Yrkeskunnandets epistemologi har sin grund i bl.a. filosofen Ludwig 

Wittgensteins språkfilosofi som har uttolkats av filosoferna Allan Janik och Kjell S. 

Johannessen.
14

 Idéhistoria och kunskapsteori och perspektiv från klassiker som t.ex. 

Descartes och Galilei har en central roll i forskningsämnet liksom klassiska filosofer 

som Platon och Aristoteles.
15

 

Ämnet har sin grund delvis i två saker som fångade forskarnas intresse: (i) 

intervjupersoner lyckades inte verbalisera yrkeskunnande så pass exakt att den kunde 

överföras till regler och därefter till maskiner; (ii) människor vars arbetsuppgifter 

datoriserades tenderade att tappa väsentliga – men svårbeskrivbara – delar av sitt 

yrkeskunnande.
16

 I ”Det praktiska intellektet” redogör Bo Göranzon för hur idéhistoria i 

kombination med litteratur och teater kan användas för att närma sig dessa frågor och 

för att ”avslöja” de gömda och outsägliga.
17

  

Ratkić beskriver att yrkekunnande och teknologi har som forskningsområde formats i 

polemik med forskningen om artificiell intelligens och hur mycket av människans 

kunnande går att överföra till maskiner och datorer.
18

 I grunden finns också Polanyis 

formulering om att vi kan veta mer än vi kan säga, och resonemangen som han för i 

sammanhanget rör sig kring det som i många sammanhang talas om i termer av tyst 

kunskap.
19

 I en skrift utgiven vid Centrum för didaktik vid Uppsala universitet 1989 

skriver Bertil Rolf att det vore kanske bättre att i stället för tyst kunskap tala om tyst 

kompetens eftersom det är en term som lättare kan fås att inbegripa känskor, attityder 

och värderingar som sätts in i handlingen.
20

 Rolf ser en koppling mellan 

                                                           
14

   Se t.ex. Bakgrundstexterna ”Tyst kunskap, regelföljande och inläraning” av Allan Janik 

och”Tyst kunskap vetande och analogiskt tänkande” av Kjell S Johannessen i Tillberg 

(2002). 
15

  Jag önskar att vi hade kunnat intressera flera unga människor för kunskapsteori, idéhistoria 

och filosofi. En bok i sammanhanget som jag och våra barn läste tillsammans är Gaarders 

Sofies värld. Det har gått flera år sedan dess men den har lämnat spår hos oss alla och jag 

inser att bokens styrka var just formen i vilken den var skriven, nämligen som en roman med 

mycket spänning invävd i historien om Sofie, 15 år. 
16

  Ratkić (2006), s. 39. 
17

  Göranzon, Bo (2009).  
18

  Ratkić (2006), s. 152. 
19

  Polanyi (2013), s. 27. 
20

  Johannessen, Kjell & Rolf, Bertil (1989). Om tyst kunskap. Uppsala: Uppsala universitet. 

Didaktisk forskning i Uppsala nr 7.  
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Wittgensteinstraditionens föreställning om tyst kunskap och innehållsaspekten av 

kunskap medan han kopplar Polanyis uppfattning till kunskapens uppkomst och 

funktion. 

Av betydelse för flera studier inom YoT har också varit Polanyis resonemang om att an 

art which has fallen into disuse for the period of a generation is altogether lost… These 

losses are usually irretrievable.
21

  

Kunnande är alltid knutet till sammanhang och tar sig olika uttryck i de enskilda fallen. 

Därför är fallstudier och exempel centrala inslag vid undersökning av yrkeskunnande. 

Även i detta sammanhang framträder analogiskt tänkande och reflektion som viktiga 

inslag.
22

 

Av största betydelse för forskningen inom ämnet Yrkeskunnande och teknologi – och 

för vårt Masterprogram - har varit Dialogseminariemetoden som utvecklades av Bo 

Göranzon och Maria Hammarén.
23

  

Flera avhandlingar inom YoT har handlat om förhållanden inom kärnkraftsindustrin och 

andra tekniskt orienterade arbetsmiljöer men med hjälp av analogiskt tänkande är 

forskningsresultaten och insikterna från dessa avhandlingar högst relevanta även för helt 

andra branscher.
24

 

 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna essä är att belysa yrkeskunnande hos chefer och ledare inom 

universitets- och högskolesektorn i Sverige och hur detta hänger ihop med 

yrkeskunnandet hos de som ska arbeta med chefs- och ledarutveckling i denna typ av 

miljö.  

                                                           
21

  Polanyi (1958) s. 53. Jag ser en hög relevans av detta citat i resonemang kring risken att 

omdömet försvagas när yrkeskunnande inte tas hand om. Jfr. t.ex. Berglund (2013). 
22

  För närmare resonemang om analogiskt tänkande se längre fram i essän under 

avsnittet om metod. 
23

  För ett mer utförligt resonemang om Dialogseminariemetoden se längre fram i texten under 

avsnittet Metod. 
24

  Se t.ex. Alsterdal (2002) som fokuserar på undersköterskors yrkeskunnande och Åberg 

(2008) som belyser musikhögskolelärarens praktik. 
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Melberg påstår att Essäisten skriver ”med anledning av”.
25

 Jag skriver med anledning av 

flera faktorer: 

(i) När jag funderar på den akademiska miljön och hur yrkeskunnande ställs på prov 

inom olika områden dyker det upp tankar och frågor om flera fenomen som ”skaver”: 

- vilka röster är det som hörs och vilka röster lyssnas det på? Olika röster väger olika 

tungt (och här spelar t.ex. meritokrati, genus och etnicitet roll); 

- prestige har inte släppt sitt grepp (så kontraproduktivt!); 

- chefer vill ha kompetensutveckling och utbildningar men när det erbjuds kommer de 

inte (är vi dåliga på att marknadsföra utbildningarna eller har cheferna bristande 

förutsättningar för att kunna göra sitt jobb, inklusive att kompetensutveckla sig själva?); 

- det finns knappt utrymme för att vara novis som chef; 

- tydliga chefer efterlyses men när de finns vill många inte ha dem
26

. 

Punkterna ovan berör i mångt och mycket aspekter som har med färdighet, förtrogenhet 

och omdöme att göra och därmed handlar yrkeskunnande i stor utsträckning om tyst 

kunskap.
27

 

(ii) Universitets- och högskolesektorn i Sverige har under de senaste decennierna gått 

igenom stora förändringar och jag finner ett värde i att försöka belysa förändringarnas 

inverkan på chefernas och ledarnas vardag från ett yrkeskunnande perspektiv.  

(iii) Jag anser att det finns ett behov av och utrymme för att förbättra hur vi utformar 

kompetensutvecklingsinsatser för chefer och ledarnas kompetensutveckling och detta 

berör då mitt yrkeskunnande som utvecklingskonsult.  

I mitt uppsatsarbete ansluter jag till Bacons essäistiska strategi att stimulera den 

eftertanke som leder till den stora angelägenheten: att förstå och hantera vår plats i 

världen.
28

 Jag roas också av tanken om att se mitt arbete i Adornos anda som en smått 

anarkistisk gillaverksamhet i det ”förvaltade” samhället.
29

 

Slutligen vill jag gärna använda denna essä för att skapa ytterligare en ruta i mitt livs 

lapptäcke. 

                                                           
25

  Melberg (2013), s. 12. 
26

  Det är kanske inte samma människor som efterlyser tydliga chefer och som inte vill ha dem 

senare - det är kanske olika röster som hörs vid de olika tillfällen och då är vi tillbaka vid 

frågan om vilka röster som hörs mest. 
27

  Ratkić (2006), s. 21. 
28

  Melberg (2013), s. 42. 
29

  Melberg (2013), s. 318. 
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Metod  

 

Metodmässigt utgår min uppsats från Dialogseminariemetoden.
30

 Utöver det starka 

intrycket från läsande av impuls- och bakgrundstexter, skrivande av egna reflektioner, 

aktivt lyssnande till kursamraters texter och gemensamma reflektioner över allas texter 

har jag funnit speciellt intresse i analogier
31

 som är viktiga inslag i 

Dialogseminariemetoden. Formmässigt gestaltas mitt uppsatsarbete i en essä – en 

skrivform som jag funnit mycket givande och inspirerande. 

 

 

Dialogseminariemetoden – 

 

Ratkić (2006) redogör i detalj för uppkomsten och utvecklingen av 

Dialogseminariemetoden.
32

 Metoden tog sitt avstamp i Dialogseminariet som skapades 

1985 av Bo Göranzon, Magnus Florin och Pehr Sällström med mötet mellan vetenskap 

och konst som kärna. Dialogseminariet kom att bli ett ”laboratorium” där 

yrkeskunnandets komplexitet utforskats och en inspirationskälla för 

Dialogseminariemetoden som fick stor betydelse för lärande i arbetslivet. Ett stort 

bidrag i sammanhanget har varit Maria Hammaréns avhandling.
33

 Sedan dess har 

                                                           
30

  Som en del av introduktionen till utbildningen användes skriften Dialogseminariemetodik – 

bakgrund och manual av Bo Göranzon och Maria Hammarén 

(http://dialoger.se/media/wysiwyg/Attachements/Man-svenska.pdf). 

Dialogseminariemetodens olika aspekter beskrivs utförligt av Hammarén, Göranzon och 

Ratkić i boken Dialogue, Skill & Tacit knowledge (Göranzon, Hammarén och Ennals 2006). 

Metodens kunskapsteoretiska grund beskrivs i Maria Hammarén, Yrkeskunnande, berättelser 

och språk, Dialoger 61/2002. 
31

  Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder analogi likhet, överensstämmelse. Enligt 

Longman Dictionary of Contemporary English (1995) betyder analogi a comparison 

between two situations, processes etc that seem similar, or the process of making this 

comparison.  
32

  Ratkić (2006), s. 41-51 och s. 211-219. 
33

  I sin avhandling Ledtråd i förvandling: om att skapa en reflekterande praxis skiljer 

Hammarén följande åtta moment i Dialogseminariemetoden: (1) läsning och skrivande, (2) 

högläsning, (3) kollektiv reflektion, (4) utforskning av deltagarnas epistemologiska 

perspektiv, (5) projektledarnas två roller: att leda dialogseminarium och att skriva 

idéprotokoll, (6) kvalificering av nya läs- och skrivuppgifter, (7) bildande av fiktiva begrepp 

samt (8) fortlöpande validering. (Hammarén 1999) 

Jag känner igen alla dessa delar från våra dialogseminarier och jag upplever att metoden inte 

hade varit lika kraftfull om något av dessa inslag hade uteblivit. Bildande av fiktiva begrepp 

fann jag ha en speciell relevans för forskningsfältet. Jag blev i det sammanhanget fascinerad 

av termen ”i grunden omstridda begrepp” som vi återkom till vid flera tillfällen. 

http://dialoger.se/media/wysiwyg/Attachements/Man-svenska.pdf
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metoden vidareutvecklats av Bo Göranzon och Maria Hammarén bl.a. genom samarbete 

med företaget Combitech Systems, Kungliga Tekniska Högskolan och Kungliga 

Dramatiska Teatern i Stockholm.  

Dialogseminariemetoden har tillämpats i olika sammanhang och den har använts för 

empiriinsamling i flera doktorsavhandlingar inom ämnet Yrkeskunnande och 

teknologi.
34

 Dialogseminariemetoden har varit avgörande för utvecklingen av ämnet 

Yrkeskunnande och teknologi då den syftar bl.a. till att vidga perspektivet på 

kunskapsbegreppet. 

Ratkić (2006) hänvisar till Tore Nordenstam som kallar Dialogseminariemetoden 

”tillämpad humaniora” och väcker frågan huruvida Dialogseminariemetoden kan vara 

en impuls för diskussioner kring frågan om humanioras roll i andra discipliner än de 

renodlat humanistiska. Bilelektronikföretag och kärnkraftssektorn är exempel på miljöer 

där Dialogseminariemetoden har testats och dokumentationen från de genomförda 

Dialogseminarierna visar tydligt metodens genomslagskraft.
35

 I Masterutbildningen var 

vi en grupp som bestod av människor med olika yrkesbakgrunder verksamma inom 

olika branscher och det var fascinerande att se hur humaniorainslagen i form av 

skönlitterära texter sporrade även teknikerna och naturvetarna som i sin tur kunde berika 

oss humanister och samhällsvetare med nya och rikare föreställningar. 

I mitt lapptäcke får Dialogseminariemetoden illustreras av en ruta som är avgränsad 

men samtidigt håller sig öppen för sin omgivning. Rutan har rundade kanter som 

symboliserar atmosfären som kännetecknar dialogseminarierna där deltagarna behandlar 

varandra med respekt och stödjer varandras lärande genom att ”stångas för att 

stimuleras”, till skillnad från många andra akademiska miljöer som jag har erfarit där 

forskare, lärare och studenter snarare ägnar sig åt att ”stångas för att döda”. En påtaglig 

och oroande risk med en sådan kultur är att den kan leda till tystnad – för att inte hamna 

i det läget att man måste ”stångas för att döda” så låter man bli att uttala sig 

överhuvudtaget.  

                                                           
34

  Se t.ex. Friberg (2011) och Berglund (2011). 
35

  Se t.ex. Berglund och Leijonberg (2012). 
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Lapptäcksrutan Dialogseminariemetoden är fylld av tankar och idéer av olika slag som 

förs fram av olika människor som samsas på lika villkor på ett berikande sätt. Rutan 

skulle inte vara lika vacker om inte alla dessa olika inslag fanns med.  

Om jag hade kunnat animera min illustration av 

lapptäcksrutan skulle den också visa på en utveckling över 

tid där varje inslag i rutan växer och ibland förändras lite 

utan att helt tappa sin karaktär.  Det kan t.o.m. ha skapats  

 

nya idéer som inte fanns med i rutan från början. Detta skulle symbolisera min tolkning 

av Bo Göranzons formulering i Dialogseminariemetodik – bakgrund och manual: 

I Platons framställning av Sokrates’ dialog är dialogen ett instrument för insikt. 

Men insikten är av speciell karaktär och blir aldrig en syntes. Den vilar på ett 

sanningsbegrepp som aldrig kan fångas eller låsas fast. Det som står oss till buds 

är mångfalden av olika perspektiv och förmågan att låta dem påverka oss genom 

dialog. I den meningen kan den insiktsskapande dialogen också sägas vara en 

förtätning av det begreppsbildande förloppet i allmänhet: den äger rum mellan 

människor, pågår över tid och frilägger komplexitet och mångfald. 

För mig var mångfalden i studentgruppen som deltog i dialogseminarierna en av de 

största behållningarna med kursen. Genom Dialogseminariemetoden kunde jag ta del av 

berättelser från helt andra arbetsmiljöer än min egen – berättelser som kunde berika min 

egen arbetsvardag och vara värdefulla för min egen yrkesutveckling. Att aktivt lyssna 

på hur t.ex. frågan om ansvar eller omdöme gestaltades av kollegor från industrivärlden 

eller vårdsektorn fungerade som viktiga impulser för mina reflektioner om mina egna 

sammanhang. Redogörelser för hur viktig timing är i politiska förhandlingar stimulerade 

till att fundera över politik och timing i universitetsvärlden och många berättelser från 

olika skolmiljöer hade för mig en hög igenkänningsfaktor men bringade ofta in nya 

perspektiv. 

Att betrakta dialogseminarieledarna under vår Masterutbildning har för mig varit ett 

lärtillfälle i sig. Att se till att alla som vill kan komma till tals och ändå hålla givna 

tidsramar, att ge ärlig, respektfull och konstruktiv återkoppling till alla deltagare, att 

intellektualisera och problematisera begrepp och föreställningar men samtidigt släppa 

fram känslor och skapa en atmosfär av förtroliget, att stimulera på ett sätt som gjorde att 

vi ville testa nya grepp och nya idéer, att egga vår fantasi och kreativitet utan att skapa 

kaos, att i praktiken utöva den timing och rytm som förekommit som viktiga aspekter av 

tyst kunskap – dessa är några exempel på observationer jag har gjort under 

dialogseminarierna. Observationer som har lärt mig en del om att leda möten – även om 
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ledarna ibland behövde stöd av en student som hjälpte till att hålla reda på tiden eller att 

någon skulle förse föreläsaren med whiteboard-pennor. Men jag lärde mig mycket inte 

enbart från seminarieledarna utan också från mina kurskamrater.  

Jag kan sammanfatta min upplevelse av Dialogseminariemetoden med att den har 

bidragit till att make my mind a more interesting place to live in for the rest of my life.
36 

 

 

 

Analogier och metaforer -
37

                         

 

Under hela Masterutbildningen har vi ofta uppmanats att använda analogiskt tänkande 

och ta vara på analogier som vi kunde identifiera och reflektera över. 

Dialogseminariemetodiken bygger i första hand på att träna upp förmågan till 

analogiskt tänkande vilket innebär och göra nya liknelser för att se nya förbindelser 

och sammanhang i en yrkespraxis.
38

 

Per Robert Öhlin noterar att om vi närstuderar analogier kan vi se att det går att 

klassificera dem i två grupper: dels analogier som används för att göra det främmande 

bekant (göra liknelser) och dels analogier som används för att göra det bekanta 

främmande (att se på det hela från ett helt annat perspektiv och tolka originellt).
39

 

Jag uppfattar både Göranzons och Öhlins formuleringar som stöd för resonemanget om 

att analogiskt tänkande är nära knutet till inlärning och till konstruktiv användning av 

erfarenhetsbaserad kunskap. Detta är också ett resonemang som Karin Havemose för: 

Kunskap kan inte särskiljas från människa och situation. Den är något som inne- 

                                                           
36

  Jag såg citatet ”We want to make their minds a more interesting place to live in for the rest 

of their lives” vid entrén till Bryn Mawr College som är ett Liberal Arts lärosäte i 

Pennsylvania, USA när jag besökte skolan 2007. En av grundstenarna av Liberal Arts 

Education är bildning och lärande som rör sig över och mellan olika vetenskapsområden. Jag 

finner att citatet passar mycket väl in på Masterprogrammet i Yrkeskunnande och teknologi 

och Dialogseminariemetoden. 
37

  Det finns flera versioner på berättelsen om elefanten och de sex blinda män som var och en 

gör sin egen tolkning av vad en elefant är. En av de mest kända versionerna är en dikt av 

John Godfrey Saxe. För mitt lapptäcke valde jag en ruta med en bild som illustrerar 

berättelsen. Källa: http://www.philipchircop.com/post/25783275888/seeing-the-full-

elephant-its-a-tree-its-a 
38

  Göranzon i Herlitz (2014), s. 43 
39

  Öhlin (2006). 

http://www.philipchircop.com/post/25783275888/seeing-the-full-elephant-its-a-tree-its-a
http://www.philipchircop.com/post/25783275888/seeing-the-full-elephant-its-a-tree-its-a
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fattas i människa, tolkning, skapande och handling. Den är dessutom en för varje 

människa unik kombination av minnen, förnimmelser, förbindelser, detaljer och 

nyanser.
40

 

När vi stöter på ett problem för första gången eller när vi ska uppfinna något – vilket 

ofta görs för att lösa något problem eller utmaning – kan analogiskt tänkande vara 

avgörande för vår framgång. Dessa resonemang uttrycktes väl i ett av våra seminarier: 

Erfarenhet och vana ger oss möjlighet att hantera en bredare repertoar av 

yrkesrelaterade situationer; reflektioner hjälper oss att länka ihop erfarenheter 

analogiskt, vilket ger en utvecklad föreställningsförmåga samt en beredskap på 

oväntade situationer som inte regelmässigt kan formaliseras.
41

 

Analogiskt tänkande kan också ha stor betydelse när vi behöver utveckla eller förnya en 

verksamhet eftersom det kan hjälpa oss att se nya möjligheter. Men från Havemoses 

formulering får jag också insikten om att analogiskt tänkande handlar inte om att dra 

paralleller och försöka plantera en idé från en miljö i en annan – utan det analogiska 

tänkandet innehåller också processen av att reflektera över förutsättningarna som gäller 

i en viss situation och specifika aspekter att ta hänsyn till. Detta blev tydligt för mig när 

jag tänkte på hur man har försökt ta lärdom av ”lean production” och implementera dem 

i vår organisation.
42

 

Analogiskt tänkande har en central ställning inom Yrkeskunnande och teknologi bl.a. 

därför att den möjliggör att man går över yrkes- och sektorsgränser. Jag fann ett 

inspirerande exempel för det i Lotte Alsterdals avhandling där hon fördjupade sig i 

undersköterskors yrkeskunnande med hjälp av analogier från andra yrken.
43

 

En aspekt av användning av analogier och metaforer som jag finner intressant är också 

hur de verkar när det gäller intersubjektivitet. När vi formulerar våra analogiska tankar 

bidrar vi till att fylla det mänskliga mellanrummet med innehåll som kan gagna 

stärkandet av intersubjektiva processer. Men hur är det med metaforer? Finns det risk att 

                                                           
40

  Havemose (2006), s. 52-53. 
41

  Johan Berglund, Idéprotokoll december 2013. 
42

  Lean är ett samlingsnamn för olika verksamhetsutvecklingsstrategier som härstammar från 

TPS samt Total Quality Management (TQM). Lean syftar till att kundanpassa och 

effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål. Det har sin 

främsta förtjänst i att det tar ett helhetsgrepp på hur en organisation kan utvecklas från 

toppnivå till minsta detalj. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Lean_produktutveckling). Jag 

återkommer till resonemang om Lean senare i essän under avsnittet om spänningsfälten inom 

universitet och högskolesektorn.  
43

  Alsterdal (2002). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lean_produktutveckling
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de motverkar det? Eftersom jag måste avgränsa mig i denna uppsats låter jag frågan 

hänga i luften… 

Förmågan att se samband ur olika perspektiv är en djupt mänsklig förmåga.
44

 Men jag 

är övertygad om att förmågan behöver tränas om vi ska kunna utnyttja den konstruktivt 

och kreativt. Träningen av det analogiska tänkandet kan sägas vara en typ av bildning 

och i det sammanhanget är konst och litteratur en fantastisk tillgång. 

Ibland är det lätt att köra fast i sitt eget tänkande – ett sätt att komma vidare ut detta 

kan vara att träna sitt analogiska tänkande, att se likheter i skillnader, för att på så 

sätt fördjupa sina exempel och erfarenheter; att se samband ur olika perspektiv. Kort 

sagt, att bilda sig! Att gå in i en verklighet man själv inte upplevt ska på så sätt inte 

förringas – detta kan vi få oss till livs genom i första hand konst och litteratur. 
45

 

P.g.a. min övertygelse i detta sammanhang har jag verkat för att få inslag av den här 

typen av bildning i kompetensutvecklingsaktiviteterna på Linnéuniversitetet och jag 

återkommer till det längre fram i uppsatsen. 

Medan vi under Masterutbildningen försökte utöva mycket analogiskt tänkande under 

våra dialogseminarier var vi mer försiktiga med metaforer. Jag behövde läsa 

kurslitteraturen ett par gånger och även kolla flera andra källor för att få grepp om 

relationen mellan analogier och metaforer. Läsningen av Gårdings dialog mellan en 

fysikprofessor och en journalist var inte enbart underhållande utan även mycket 

upplysande när det gäller metaforer, speciellt efter att läst Elisabeth Sjöstedt 

kommentarer till dialogen.
46

 

                                                           
44

  T.ex. Eva Lena Dahl tillskriver Wittgenstein detta resonemang. (Dahl i Berg 2005), s. 48. 

När jag läste om analogier och analogiskt tänkande kom jag att reflektera också över 

betydelsen av associationsförmågan i sammanhanget. Ett barndomsminne väcktes från en 

musiklektion när jag var 11 år (1967) då läraren lät oss lyssna på ett par verk utan att berätta 

något om dem. Han bad oss att blunda, lyssna och låta fantasin skapa bilder i våra huvuden. 

Efteråt erbjöd han oss möjlighet att rita eller skriva ner det vi hade fantiserat om. Bilderna 

och berättelserna som skapades av mig och mina klasskamrater varierade men i alla fanns 

det inslag av mystik, sorg, skrämsel eller spänning. När vi hade delat våra bilder och texter 

berättade läraren att verken vi hade lyssnat på var Griegs Peer Gynt och Prokofievs Peter och 

vargen och han beskrev vad de handlade om. Men sedan bad han oss tänka på vad musiken 

och berättelserna påminde oss om. Flera av oss berättade om tillfällen då vi hade varit rädda, 

inte minst om våra upplevelser den våren och sommaren – strax före och under 

sexdagarskriget. Idag inser jag hur skicklig vår musiklärare var! 
45

  Johan Berglund, Idéprotokoll mars 2014. 
46

  Gårdings fiktiva dialog mellan en journalist och en fysikprofessor gestaltar stereotypa bilder 

av både journalister och fysikprofessorer men författaren lyckas få fram både fördelarna och 

riskerna med användning av metaforer. (Gårding 2005) Elisabeth Sjöstedts kommentarer till 

Gårdings dialog belyser användbarheten av metaforer och hon tar avstånd från 
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Som kompetensutvecklare har jag haft stor nytta av metaforer. Inte så mycket av att 

själv försöka använda mig av dem och presentera dem för kursdeltagare utan snarare 

genom att låta kursdeltagarna arbeta med och resonera om olika metaforer för t.ex. sina 

roller som lärare eller chefer.  

Relativt tidigt under Masterprogrammet anammade jag ett lapptäcke som en metafor för 

mitt liv och mina erfarenheter. Jag funderade också på bilden av en väv som alternativ 

metafor men ju mer jag funderade över vad de olika bilderna skulle stå för desto mer 

tilltalades jag av bilden på ett lapptäcke.  

 

 

Essä – att lära genom att skriva  

 

I sina kommentarer till Carla Carmona Escaleras avhandling från 2010 noterar Tore 

Nordenstam bl.a. att ett av de mest intressanta tillskotten till universitetsvärlden de 

senaste åren är den vetenskapliga essän som ofta - men inte alltid - baseras på 

författarens egna yrkeserfarenheter.
47

 När jag läste Nordenstams beröm av det djärva 

draget som Maja-Lisa Perby vågade sig på när hon skrev en av de första avhandlingarna 

inom ämnet Yrkeskunnande och teknologi kände jag mig priviligierad att få vara 

delaktig i den förnyelsen av vetenskapliga metoder som ämnet Yrkeskunnande och 

teknologi står för. 

Under mina akademiska studier i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds 

universitet på 80-talet fick vi strängt lära oss att akademiskt skrivande tvunget skulle 

fjärmas från jaget. Samtidigt som det var en självklarhet att så borde det vara i 

vetenskapliga sammanhang så upplevde jag en viss frustration över det sättet att hantera 

vårt intellekt. Mina tankar skulle på något sätt reduceras och avpersonifieras.  

När jag läste i Lund kändes det för pretentiöst att försöka klä mina egna idéer med ett 

generellt ”man”. Denna känsla kan ha härstammat bl.a. från min sociolingvistiska 

kulturella bakgrund där formen ”man” inte används – om man säger ”man” verkar det 

mer bestämt än om jag tydliggör att det är min egen uppfattning. Jag var sedan tidigare 

                                                                                                                                                                          
fysikprofessorns uttalande om att man inte ska ”skräpa ner med metaforer”. (Sjöstedt i Berg 

2005), s. 63. 
47

  Nordenstam (2010). 
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van att argumentera, ifrågasätta, diskutera och konfrontera – element som jag saknade i 

grundutbildningen i Lund. När jag klev in i miljön för Yrkeskunnande och teknologi 

med den traditionen som Prof. Bo Göranzon och andra hade etablerat kändes det som att 

komma hem. Men socialisationsprocessen som student visade sig dock vara starkare än 

vad jag trodde – när jag började på Masterprogrammet och vi förväntades skriva i 

essäform kändes det plötsligt ovant att skriva i jag-form och att använda djärva grepp 

såsom fiktiva dialoger. Jag fann god handledning i flera avsnitt i Melbergs bok Essä: 

urval och introduktion.
48

 

Liksom Sennett har jag använt mig av flera typer av källor och jag har kombinerat mina 

litteraturstudier med egna observationer av det dagliga arbetslivet omkring mig.
49

 

Samtal med flera chefer inom universitets- och högskolesektorn har varit en viktig källa 

för att kunna testa mina idéer och för att vaska fram exempel av relevans för frågorna 

jag har velat belysa. Mina egna erfarenheter som chef och ledare har också spelat en 

viktig roll i utformning av det här arbetet liksom de erfarenheter som mina kurskamrater 

valde att dela med sig. Att skriva i essäform om dessa erfarenheter möjliggör en hög 

grad av reflektion och därmed blev essäskrivandet för mig ett sätt att lära och spegla 

chefers yrkesverksamhet och min roll i deras utveckling mot forskningsområdets syn på 

kunskap och dess kulturkritiska hållning till vår samtid. 

Essän utgör inte enbart en slutprodukt av våra studier utan den har varit en process eller 

åtminstone ett verktyg för en process där tankar, reflektioner, förståelse, medvetenhet 

och insikt har varit viktiga ingredienser. Melberg påstår att essän är ändå inget resultat 

utan en ”ankomst”, en ”förlöpare”, en ”process”.
50

 Skrivandet i sig är en del av 

undersökningsprocessen där vi har övat oss på att formulera våra reflektioner över egna 

och andras yrkeserfarenheter för att sedan genom läsning och samtal bidra till djupare 

insikter och kunskap som kan vara användbar i olika situationer. På det sättet fungerar 

essän som en reflekterande text. 

                                                           
48

  Till stor hjälp har varit t.ex. Melbergs redogörelse av Gerhard Haas kännetecken för en essä. 

(Melberg 2013), s. 14-15. Jag fann inspiration hos flera essäister som Mellberg inkluderat i 

boken och vill gärna ansluta mig till dem som sett essäskrivande som experimenterande 

undersökningar. (Ibid.) s. 245. 
49

  Sennet (1999), s. 19. Sennett beskriver att han går tillväga på ungefär samma sätt som en 

antropolog. Jag känner igen mig i Sennetts beskrivning bl.a. genom att jag tidigare har läst 

en del kurser om etnografiska metoder och funnit att de kan vara givande och konstruktiva 

även inom flera andra områden än renodlade antropologiska studier. 
50

  Melberg (2013), s. 12. 
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Melberg beskriver essäisten som en tankevandrare, en flanör, och jag tilltalas av 

parallellen till en vagabond som strövar omkring, fritt och ibland utan kontroll. Den 

kvalitén i essäskrivandet kommer naturligt för mig. Essäformen tillåter avvikelser och 

gränserna är inte dragna i förväg. Men detta innebär också ett stort ansvar för den som 

vill bedriva social och kulturell kritik. 

Diderot har inspirerat mig till att försöka ställa olika alternativ mot varandra och 

”perspektivera”
51

 men jag finner det svårt att leva upp till det stilistiska kravet på att en 

essä ska ge läsaren ”nöje”. 

En annan aspekt av essäistens arbete som jag har funnit relativt svår är förmågan att 

återkalla minnen. 

Essäisten söker sig till Nuet men han är inte fånge i Nuet. Hans främsta redskap är 

ju Minnet och han ”kolorerar” därför gärna sitt Nu med minnen.
52

 

Dialogseminariemetoden med dess inslag av analogier och intersubjektivitet har varit 

instrumentell i att hjälpa mig överkomma svårigheterna jag har med att återkalla 

minnen. Jag har också ägnat mycket tid åt att reflektera över vad svårigheten kan bero 

på – är det förträngnings- och/eller försvarsmekanismer eller helt enkelt 

demensliknande symptom. Jag har inte funnit svaret till denna fråga men jag är tacksam 

över att efter hand ha kunnat skrapa fram minnen som är av relevans för min förståelse 

av min plats i samhället generellt och i universitetsvärlden i synnerhet. 

Lapptäcksrutan för Essä är ett försök att gestalta resonemangen ovan. Därför har det 

blivit en ruta i form av en parentes som symboliserar nuet som en liten, liten del av en 

evighet där det finns en dåtid som påverkar nuet och en framtid som nuet vill påverka. 

Inne i parentesen finns en stig som slingrar sig och tar oförutsedda vändningar. 

Skuggorna i rutan symboliserar vagabondens perspektivering under vandringen. 

 

 

 

  

                                                           
51

  Jag har aldrig tidigare funderat över denna böjningsform av ordet perspektiv men när jag 

läste det i Melbergs bok (s. 458) tänket jag ”visst, precis så är det och vi borde använda den 

böjningsformen oftare i vardagen”. 
52

  Melberg (2013), s. 437. 
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Chefs- och ledarrollen inom universitets och högskola  

 

 

 

 

Vad består chefernas yrkeskunnande av? Hur påverkas chefernas yrkeskunnande och 

yrkesutövande av tekniken som finns till förfogande och som de använder? Bo 

Göranzon (2009) citerar Åke Sandbergs resonemang om hur tidigare organisationsteori 

betraktade beslutsfattande som en fullt rationell process där formaliserade modeller helt 

skulle kunna ersätta beslutsfattaren medan kontemporär organisationsteori ser 

beslutsfattande i organisationer som en social process med inslag av formaliserad analys 

som biträder beslutsfattaren.
53

  

Frågan huruvida ”chef” kan betraktas som ett yrke har dykt upp när jag har samtalat 

med kollegor. Jag anser att oavsett om vi betraktar chefskap som ett yrke eller som en 

kommunikativ praktik så bär uppdraget flera inslag av yrkeskunnande och tyst 

kunskap.
54

 

F.d. Universitetskansler Lars Haikola jämförde ledning av akademiker med dirigentens 

utmaning att leda solister
55

 och Billy Ehn skrev att ledning av forskare är som att valla 

katter.
56

 Som samordnare för utvecklingsprogram för chefer i akademiska miljöer har 

jag haft många tillfällen att reflektera över dessa metaforer och använda dem i olika 

                                                           
53  Göranzon, Bo (2009), s. 20. I Danmark har kommuner och andra offentliga förvaltningar 

börjat resonera i termer av tillitsbaserat ledarskap, ett förhållningssätt som jag tror går ett 

steg ännu längre i riktningen som Sandberg pekar. 
54

  Craig (2006) skriver följande om praktik:  

Practices involve not only engaging in certain activities but also thinking and talking 

about those activities in particular ways. Practices have a normative—sometimes, even, 

an artistic—aspect. They can be done well or badly, and people tend to evaluate the 

conduct of practices in which they participate or take an interest (e.g., that was a great 

game, or that was an awful speech). By the same token, practices also have a conceptual 

— sometimes, even, a theoretical — aspect. In learning a complex practice, we learn a set 

of verbal concepts that we use for practical purposes such as planning, coordinating, 

instructing, praising, criticizing, telling stories, or otherwise talking or writing about the 

practice. Dancers and dance aficionados, for example, in their endless talk about dance, 

learn words for various forms of dance, movements, styles, performance qualities, and so 

on. Craigs resonemang för mina tankar till Diderots Skådespelaren och hans roll och 

utmaningarna som skådespelaren ställs inför. 
55

  Haikola, Lars (1999). Att dirigera solister. Om ledning och ledarskap vid Lunds Universitet. 

Rapport 99:208. Lund: Lunds universitet. 
56

  Ehn, Billy (2001). Universitet som arbetsplats. Reflektioner kring ledarskap och kollegial 

professionalism. Lund: Studentlitteratur. 
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sammanhang. Dessa metaforer syftar till att synliggöra den höga graden av 

självständighet som präglar många kategorier av medarbetare inom akademin. En 

självständighet som på sätt och vis är ryggraden i ett universitet men som samtidigt 

innebär vissa utmaningar när det gäller styrning av organisationen. 

En chef- eller ledare i den akademiska världen kan också jämföras med en spelande 

tränare i ett fotbollslag. En prefekt som har personal- och ekonomiansvar för en 

institution är samtidigt en i laget som ibland t.o.m. konkurrerar om samma 

forskningsmedel som ens medarbetare.
57

 En spännande paradox. 

I Sverige är universitet och högskolor myndigheter som sorterar under offentlig 

förvaltning och som finansieras huvudsakligen via skattemedel. Universiteten förväntas 

samtidigt alltmer vara samhälleliga krafter med hög grad av innovation och det ställs 

krav att nyttiggöra forskning och säkra relevansen av utbildningar för 

arbetsmarknaden.
58

 I dessa avseenden utgör universiteten ibland en partner i en arena 

som präglas av mer affärsmässiga regelverk och värderingar.  

Man skulle kunna säga att universitetsanställda – såväl de som arbetar med 

undervisning och forskning som de som tillhör administrationen och stödfunktionerna – 

spelar på tre olika spelplan samtidigt. De ideala chefs- och ledarstilarna i dessa tre 

spelplaner kan se olika ut och detta medför en del utmaningar för de som är verksamma 

som chefer och ledare i denna miljö. 

En chef som jag hade kontakt med beskriver detta med följande ord: 

Identitet som chef är viktigt att diskutera, särskilt som det är en underglidande roll. 

Ibland ska man vara lyhörd och öppen kommunicerande, en annan stund ska man 

peka med hela handen, sätta ner foten och tala om var skåpet ska stå. Som chef 

pendlar jag ständigt mellan ytterligheter.
59

 … Tänker också att det inte alltid är 

komplexiteten i chefsrollen som är dess största fiende utan också alla plötsliga 

                                                           
57

  Prefekt är titeln som används för den som är chef för en institution, oftast med ekonomi- och 

personalansvar, inklusive arbetsmiljöansvar. Prefekter utses av dekan, vanligen i samverkan 

med personalen vid berörd institution. Att vara prefekt är ett myndighetsuppdrag på 

delegation från dekan och uppdraget är vanligen tidsbegränsad. 
58

 Det handlar inte om att starta företag och tjäna pengar på allt som forskas fram utan om att se 

till att resultat av forskning som bedrivits med skattemedel också kommer samhället till godo 

på något sätt – och det gäller även grundforskning. Det handlar inte heller om forskning 

inom endast teknik, naturvetenskap, medicin och ekonomi utan också om forskning inom 

humaniora och samhällsvetenskap som kan nyttiggöras, t.ex. inom offentlig förvaltning och 

kulturnäringen. 
59

  Sådana förhållanden kan skapa en otydlighet som resulterar i en förvirring om vem det är 

som bär ansvaret för att sätta upp mål för verksamheten. 
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nivåskiftningar, fragmentisering och pendlandet mellan de olika styrmekanismer – 

självstyre, självkontroll och påtvingat styre som skapar svårigheter att hantera en 

ibland närmast kemeleontliknande identitet. 

Vad gör en chef vid ett universitet? Hur ska det göras? Varför ska det göras? Vad 

händer om det inte görs? Vilka krav kan ledningen och medarbetarna ställa på en ny 

chef? Vad kan alla förvänta sig av en erfaren chef? Vilka förutsättningar krävs för att 

chefer ska vara hållbara? Vad behöver chefer för att kunna trivas med sina uppdrag och 

känna att de kan fortsätta utvecklas i sin yrkesroll? 

Här är inte chefskapet något som alltid är självklart och accepterat. En del verkar blanda 

frågan om chefskap med frågan om akademisk frihet. Rektorn för Karlstad universitet 

verkar också ha reflekterat över detta fenomen och han ger uttryck för sina tankar i sin 

Rektors blogg (http://rektorsblogg.kau.se/2012/06/01/nagra-tankar-om-akademisk-

frihet/). Samtidigt som en del människor inom universitetsvärlden skulle vilja vara 

chefslösa så uttrycks ofta önskemål om ett tydligt ledarskap och en bra styrning för att 

uppnå målen, klara av ekonomin och skapa en god arbetsmiljö. Häromdagen spånade en 

av mina kollegor och jag om man skulle kunna göra ett experiment och ha en chefslös 

institution. Vi skulle ge denna institution en påse pengar och en instruktion om att 

organisera sig och verka hur de vill, bara de uppnår de uppsatta utbildnings- och 

forskningsmålen med en budget i balans och med låga ohälsotal bland personalen och 

studenterna. Det skulle vara intressant och se om institutionen skulle klara uppdraget 

utan att organisera en ledning eller ett chefskap av något slag. 

Under många år var det nästan helt otänkbart att använda ordet ”chef” inom 

högskolesektorn i Sverige. Men under de senaste årtionden har det skett en förändring 

som ställer högre krav på att t.ex. prefekter som leder en institution ska utöva sitt 

chefskap på ett annat sätt än tidigare. Flera chefsnivåer har fått en tydligare 

arbetsgivarroll. Men det tar ofta lång tid för en prefekt att inta arbetsgivarperspektivet. I 

detta sammanhang kan vi resonera om behovet av att cheferna förstår och använder sina 

befogenheter på ett omdömesfullt och ändamålsenligt sätt. Det handlar bl.a. om att en 

person som har sin identitet i och lojaliter med undervisnings- och forsknings-

verksamhet måste utveckla en ny identitet som chef. 

På samma sätt som en polis i en teaterpjäs representerar lagen och rättssamhället så tror 

jag att en chef också bär på en symbolisk roll. I en ledarskapsutbildning för personer 

som funderar på att eventuellt inneha en chefs- eller ledarroll framöver uttryckte några 

http://rektorsblogg.kau.se/2012/06/01/nagra-tankar-om-akademisk-frihet/
http://rektorsblogg.kau.se/2012/06/01/nagra-tankar-om-akademisk-frihet/
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deltagare den uppmuntran de kände bara genom att universitetets ledning tog sig tid att 

medverka i denna utbildningsinsats. 

Chefens uppdrag och praxis inkluderar en hel del tyst kunskap av den komplexa formen 

som Johannessen beskriver, nämligen tre huvudaspekter: färdighetskunskap, 

förtrogenhetskunskap och omdömesförmåga.
60

 

Men en välfungerande organisation består inte endast av goda chefer och ledare. En 

situation med too many generals, not enough ordinary soldiers är inget bra. Insiktsfulla, 

kreativa och konstruktiva medarbetare är också en viktig förutsättning.
61

 På samma sätt 

som varje person på scen spelar en roll som är viktig för pjäsens helhet så är det med 

alla i en organisation – alla är medaktörer som bidrar till den verkligheten de lever och 

verkar i. Jag hörde en gång ett föredrag om betydelsen av att ledas och inte enbart av att 

leda. Efter det föredraget har vi tagit upp frågan om hur vi kan rusta medarbetare så att 

de kan spela på samma spelhalva som sina chefer. Branner skriver att ”En rollskapelse 

är aldrig färdig förrän den mött publiken”
62

 och jag drar en analogi till hur chefer och 

medarbetare är båda rollskapare och varandras publik. 

Tidigare i essän resonerade jag om chefernas förändrade roll och behovet av att de ska 

förstå vad det nya uppdraget innebär. Men det innebär inte att det är enbart chefer som 

har ansvar att arbeta med personlig utveckling i linje med den nya chefsrollen. Även 

medarbetare måste bli medvetna om förändringarna som har skett inom högskolesektorn 

och ha förståelse för hur den nya tillvaron påverkar alla delar av systemet. 

Det som Havemose beskriver i introduktionen till sin bok - förändringströtthet och 

omorganisationer i syfte att strama upp och effektivisera samtidigt som man vill 

vitalisera
63

 - kunde vara taget från min egen organisation och jag hade inte kunnat 

beskriva det bättre. Det är i den typen av miljö, med alla utmaningar och dilemman som 

den medför, som våra chefer behöver känna sig kompetenta och rustade att leda och 

styra.  

                                                           
60

  Kjell S. Johannessen i Tillberg 2002, s. 293. 
61

  Ackerman (2008) använder sig av ett genialt pedagogiskt drag – boken består av två delar 

som belyser chefens respektive medarbetarens perspektiv på personlig utveckling och 

samspel på arbetsplatsen. Detta manifesteras också i bokens fysiska utformning där man kan 

börja läsa boken på två håll och där titeln betonar ordet chefen respektive medarbetaren 

genom att ha det ordet i fet stil och genom att man måste vända på boken för att läsa de olika 

delarna. 
62

  Per-Axel Branner i Tillberg 2002, s. 133. 
63

  Ibid s. 11-12. 
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Universitet och högskolor –  

en sektor med många spännande spänningar 

 

Samtida universitet är spännande organisationer där mycket gamla traditioner 

samexisterar med senmoderna managementprinciper och där olika intressen drar åt olika 

håll. När jag använder ordet ”spännande” menar jag inte enbart motsvarande till det 

engelska ordet ”exciting” utan också spännande i bemärkelse att det förekommer många 

olika typer av spänningar. 

Universitet och högskolor är lärosäten som ska värna om kunskap, forskning, demokrati 

mm. Men de är också växthus för innovatörer och forskare som har briljanta idéer som 

behöver utvecklas och nyttjas.  Universitetsvärlden innefattar flera olika intressenter 

som ibland har olika – och till och med motstridiga – intressen.
64

 

Jag har varit verksam inom sektorn för högre utbildning (HU) sedan 1979 och eftersom 

jag har innehaft befattningar inom såväl administration som undervisning och forskning 

har jag kunnat betrakta verksamheten från olika perspektiv. Jag har också haft tillfälle 

att vara prefekt under en interimperiod och därmed fått inblick i ledningsstrukturerna 

och utmaningarna som en chef står inför. En viktig fråga för alla som arbetar inom 

universitets- och högskolesektorn är hur dessa spänningar påverkar människorna som 

arbetar och studerar vid lärosäten. 

 

 

Det kollegiala ledarskapets inre spänning 

 

Universitet och högskolor skiljer sig från många andra myndigheter och andra typer av 

organisationer i ett avseende som är mycket väsentligt när man vill studera ledarskapet, 

nämligen traditionen av kollegialt ledarskap (som förekommer också inom vissa delar 

                                                           
64

  Ett bra exempel på detta är Pukeberg, en del i Nybro kommun där det tidigare har funnit ett 

stort och framgångsrikt glasbruk. När glasindustrin började gå dåligt och glastillverkningen 

minskade kom delar av Pukeberg under Högskolan i Kalmars vingar. Designinstitutionen 

etablerade sig i Pukeberg och vid invigningen presenterade man projektet som en 

verksamhet som skulle gagna både högskolan och kommunen. Sedan Högskolan i Kalmar 

fusionerades med Växjö universitet och blev Linnéuniversitetet har frågan om Pukeberg och 

universitetets närvaro där väckts flera gånger. Det är tydligt att universitetet, kommunen och 

det lokala näringslivet har olika intressen. 
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av sjukvårdssektorn). Dekaner som är chefer för fakulteter och prefekter som är chefer 

för institutioner är ofta disputerade och framgångsrika lärare/forskare som får ett 

tidsbegränsat chefsuppdrag för att sedan återgå till undervisning/forskning.
65

 Några går 

vidare och klättrar högre i karriären inom akademin men även rektorsposten är 

tidsbegränsad. 

Men det är inte enbart tidsbegränsningen i många chefsuppdrag som utmärker 

chefskapet på Linnéuniversitetet. En annan viktig förutsättning är att chefer på 

Linnéuniversitetet – liksom i flera andra universitet – är chefer på deltid. Samtidigt som 

de innehar en chefsbefattning tjänstgör de också som aktiva lärare och/eller forskare. 

Här igen kan vi göra en analogi till fotbollen och spelande tränare. Chefskap på deltid 

som kombineras med andra verksamheter såsom undervisning och forskning. 

Enligt min erfarenhet är det många som hamnar i chefspositioner utan någon gedigen 

förberedelse och utan en klar bild av vad uppdraget innebär och vad det kommer att 

medföra. I samband med fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet 

genomförde jag och ett par kollegor en serie intervjuer med avgående prefekter för att 

höra vilka åtgärder vi (=Personalutvecklingssektionen) kunde tillhandahålla som stöd 

för nya chefer. En av de intervjuade berättade:  

Det har gått några år sedan jag började som prefekt men jag minns fortfarande 

att det var som om jag öppnade en dörr och in kom en flock kor i rasande fart. 

Jag var inte alls förberedd på kollegorna som köade för att komma in till mitt 

kontor för att prata och lasta över på mig en massa problem som de ville att jag 

skulle lösa. Det blev däremot mycket tyst i fikarummet varje gång jag kom in och 

det var jag inte van vid. Jag hade inte en tanke på att det skulle bli sådär att vara 

chef.  

En annan intervjuad påpekade att nya chefer har ofta stora behov av 

kompetensutveckling när det gäller systemkunskap. De behöver kunna använda flera 

olika verktyg och det förväntas att de ska behärska dem från dag ett. Det som alla 

                                                           
65

  Dekan (eller dekanus) är den högsta administrativa chef för en universitetsfakultet, och 

ordförande för fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen har det yttersta ansvaret för hur 

utbildningen och forskningen inom fakulteten bedrivs. Dekanus är för det mesta professor 

och väljs genom ett valförfarande, men befattningarna tillsätts genom förordnande av rektor. 

Linnéuniversitet har en s.k. linjeorganisation som innebär att dekanus sorterar under rektor 

och över prefekterna. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fakultet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rordnande
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rektor
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intervjuade var eniga om var behovet av handledning, mentorskap eller någon annan 

form för diskussion med någon erfaren chef samt utrymme för reflektion.
66

 

Under många år valdes prefekterna av de anställda genom röstning och en prefekt 

fungerade ofta som medarbetarnas röst uppåt gentemot universitetsledningen. Det var 

nästan helt otänkbart att använda ordet ”chef” inom högskolesektorn i Sverige. Men 

under de senaste årtionden har det skett en förändring som innebär att dekaner och 

prefekter har fått en tydligare roll som chefer och som arbetsgivarrepresentanter. Jag 

kommer ihåg att det pågick många långa och intensiva diskussioner när Agneta Bladh - 

dåvarande Rektor för Högskolan i Kalmar - fastställde en ny ordning som innebar att 

prefekterna inte skulle väljas genom röstning utan skulle tillsättas av Rektor. Högskolan 

i Kalmar var inte ensamma om att förnya ledningsstrukturerna. Idag är det ungefär 

likadant på de flesta lärosäten i Sverige och på senare år har det också förekommit att 

prefektbefattningar har utlysts externt som tydliga chefsjobb. 

Inom universitetsförvaltningarna har det däremot alltid funnits en tradition av ett 

professionellt chefskap. När Högskolan i Kalmar 2004 initierade ett chefs- och 

ledarutvecklingsprogram i Sydost
67

 som förde samman prefekter och chefer från 

förvaltningen fick vi ofta kommentarer som ifrågasatte lämpligheten av 

chefsutbildningar som blandade chefer från ”kärnverksamheten” med chefer från 

”stödfunktioner”.  Jag är en stor motståndare till användning av begreppet 

“kärnverksamhet” eftersom jag anser att administratörer inte står utanför forsknings- 

och undervisningsarenan utan de utgör en kompetens som behövs för att kunna bedriva 

dessa verksamheter. De kanske ser på forskning och undervisning ur ett annat 

perspektiv än läraren och forskaren men de kompletterar lärar- och forskarkårens 

kompetenser. Jag har inget problem att referera till administrativt-tekniska befattningar 

som stödfunktioner men däremot har jag svårt att förstå varför utbildning och forskning 

benämns ”kärnverksamheten”. Vad skulle Galilei ha sagt i denna frågan?
68

 

                                                           
66

  Ratkić (2013) redogör för vad som menas med reflektion i olika sammanhang och han 

poängterar betydelsen av analogiskt tänkande i sammanhanget. Jag anser att för chefer inom 

universitet är det viktigt att reflektera såväl om som i sin praktik och jag är övertygad om att 

konst kan bidra med viktiga impulser i sammanhanget. 
67

  Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet genomfördes tillsammans med Växjö universitet, 

Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad. 
68

  I Dialog om de två världssystemen lägger Galilei fram den geocentriska världsbilden mot 

den heliocentriska världsbilden. Han använder sig av dialoger mellan två antagonister – 

Salviati och Simplicio – samt en tredje karaktär, Sagredo, som är neutral och låter sig 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geocentrisk_v%C3%A4rldsbild
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliocentrisk_v%C3%A4rldsbild
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Frågan om hur chefer utses/tillsätts är inte trivial eftersom den medför en fråga om vilka 

kompetenser cheferna förväntas ha och vilka kunskaper de behöver för att kunna utföra 

sina uppdrag på bästa sätt (vad som menas med ”bästa sätt” är en intressant fråga för 

sig). Dessutom – och kanske ännu viktigare – är frågan om tillsättning kopplad till 

frågan om legitimitet och makt. 

 

 

Spänningar som skapas genom förändring i styrningsformer 

 

Sjukvårdssektor bär många paralleller till högskolesektorn och det är lätt för mig att dra 

analogier mellan dessa arbetsmiljöer och kulturerna som råder. Klicka, klicka, klicka… 

det är bara det som gäller. Så säger en läkare när han berättar hur läkarna upplever sin 

arbetstillvaro där endast en mycket liten del av arbetspasset kan ägnas åt patientkontakt 

medan huvuddelen av tiden måste användas för att registrera, dokumentera och följa 

upp.
69

 Läkarens vardag präglas av alltmer administration och inom sjukvården har man 

börjat använda allt flera termer från företagsvärlden: kunder, prestationer, produktion, 

styrsystemprocessmått och flödeseffektivitetsprocess. New Public Management
70

 nämns 

ofta som ett styrsystem som syftar till ökad ekonomisk effektivitet, oavsett om det 

handlar om bilproduktion eller vård. Antalet vårdbesök, antal operationer och minskade 

vårdköer mäts och de som levererat bäst resultat får mer pengar till verksamheten. Det 

är inte vi längre som sätter de kvalitativa måtten… systemet har kidnappats av en allt 

starkare byråkrati. Det är en läkare som sade detta men resonemanget känns igen också 

från utbildningssektorn. Liksom patienter inom vården håller studenterna hos oss på att 

bli kunder. Arbetstidsplanering och andra processer formaliseras allt mer. Avsikten 

bakom är i och för sig god och rimlig – att använda skattepengarna på ett effektivt sätt. 

Men när man lånar termer så som lean production från IKEA är det förståeligt om lärare 

och forskare reagerar negativt. De flesta har inte valt lärar- eller forskarbanan för att bli 

                                                                                                                                                                          
övertalas av Salviati. För mig representerar boken delvis ett stort genombrott men också ett 

utstuderat sätt att lägga fram motstridiga ståndpunkter. Galilei förlora visserligen påvens stöd 

efter att ha publicerat boken och han blev anklagad för kätteri och dömdes till livslång 

husarrest. 
69

  Dokumentär i Sveriges Television den 2 mars 2014 http://www.svtplay.se/klipp/1860585/nu-

har-lakarna-trottnat-pa-byrakratin 
70

  Hood, C. (1991) myntade begreppet New Public Management (NPM) och Ferlie (1996) beskrev det 

som ett styrsystem med 3M: Market, Managers och Measurement. 
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styrda med styrkortssystem. Många känner sig bekvämare med t.ex. orden kollegialitet, 

akademisk frihet och bildning. 

 

 

Spänningen mellan teori och praktik och spänningen mellan forskning och 

undervisning 

 

Enligt Högskolelagen har universitet och högskolor uppdrag som berör undervisning 

och forskning samt samverkan med omgivande samhälle. På senare år har betydelsen av 

en praktisk orientering inom dessa tre uppdragsområden artikulerats i olika sammahang. 

I Linnéuniversitetets strategidokument för 2015-2020
71

 nämns ”en kreativ 

kunskapsmiljö i Linnés anda” som ett övergripande mål. Följande är några av de 

konkreta strategierna för att uppnå målet: 

 erbjuda alla studenter erfarenhet av arbetslivet och stimulera till ett 

entreprenöriellt förhållningssätt 

 rekrytera framstående forskande lärare nationellt och internationellt 

 stärka utbildningarna genom forskningsanknytning  

 stärka professionsutbildningarna genom att integrera vetenskaplig och 

yrkesrelevant kompetens  

 ta tillvara kompetensen hos universitetets intressenter vid planering och 

utveckling av utbildning  

Strategierna ovan kan verka tydliga och oproblematiska men vid närmare läsning lyser  

flera spänningar som förekommer inom den akademiska världen igenom. 

Ett exempel handlar om balansen mellan teoretiska och praktiska inslag i utbildningen. 

Med hjälp av bl.s. Caliban i Shakespeares pjäs Stormen beskriver Göranzon åtskillnaden 

mellan det praktiska och det abstrakta intellektet.
72

 Detta kan sägas vara kärnan i flera 

konflikter som jag har bevittnat under åren när det gäller journalistprogrammet. I 

Sverige har det funnits en stor andel verksamma journalister som inte har någon 

akademisk utbildning. Flera journalister har gått på folkhögskolor eller slipat sina 

färdigheter genom praktiskt arbete. Högskolan i Kalmar började tidigt erbjuda ett 2-årigt 

högskoleprogram i medieproduktion som sedan omvandlades till ett 3-årigt akademiskt 

program i journalistik. Huvuddelen av omvandlingen handlade om att införa 

vetenskaplighet och högskolemässighet. Innehållet i kurserna skulle bli mer 

                                                           
71  En fortsatt resa in i framtiden. Strategi 2015-2020. Kalmar/Växjö: Linnéuniversitetet.   
72

  Göranzon (2009), s. 95-97 
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forskningsbaserat och studenterna skulle förberedas för att skriva en C-uppsats i ämnet 

journalistik. De flesta lärare vid det tidigare programmet var praktiker men i samband 

med att programmet skulle bli mer akademiskt ställdes det krav på vetenskapligt 

kompetenta, dvs disputerade, lärare i journalistik. Tyvärr saknade några av dem praktisk 

erfarenhet av journalistiskt arbete och spänningen mellan olika syn på journalistik ledde 

till flera konflikter mellan olika lärarkategorier. 

Samma typ av spänning finns även i andra professionsutbildningar som t.ex. 

sjöbefälsutbildning, sjuksköterskeutbildning, socionomutbildning m.fl. Den senaste i 

raden av utbildningar som ska akademiseras i högre grad är polisutbildningen och det 

vore intressant att höra hur resonemangen går där.
73

 

Ur ett yrkeskunnandeperspektiv – och med ett speciellt intresse för ord och deras 

symboliska värde – finner jag det relevant att reflektera över en jämförelse mellan t.ex. 

yrket sjuksköterska och vetenskaperna vårdvetenskap och omvårdnad, eller mellan yrket 

lärare och det vetenskapliga ämnet utbildningsvetenskap eller pedagogik. Det är kanske 

i det gapet mellan begreppen som vi finner yrkeskunnandet. Det är behovet av att förstå 

vad som finns i gapet som gör att när yrkeskunnandet sätts på prov så ordnar det sig. 

Även strategin som syftar till att stärka utbildningarna genom forskningsanknytning bär 

på en spänning mellan de som identifierar sig främst som lärare och de som ser på sig 

själva som renodlade forskare. 

Dessa spänningar är i högsta grad något som chefer och ledare behöver beakta och här 

kommer yrkeskunnande i form av ansvar, timing, omdöme och moral in.  

 

 

Personalchefens berättelse  

 

Inger arbetar som personalchef på Linnéuniversitet – eller som hon själv säger 

”personalare” – med många års erfarenhet och med några månader kvar till 

pensionering. Jag bad Inger berätta om sitt yrke och ge mig exempel på situationer där 

                                                           
73

  Jag kom och tänka på en text som vi fick ta del av i början av Masterprogrammet som skrevs 

för ett dialogseminarium i Bodø och som utgick från en tragisk upplevelse och polisens 

reflektioner om deras yrkeskunnande. Det blev tydligt under den läsningen att det finns 

inslag i polisens vardag som inte går att förmedla i textböcker och i teoretiska termer. 
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hennes yrkeskunnande har stått på spel. Nedan redogör jag för hennes berättelse och 

väver in den med annat källmaterial och med mina reflektioner. 

I mitten på 70-talet var Inger lönekamrer i samband med att Lantbrukshögskolan, 

Skogshögskolan och Veterinärhögskolan fusionerade och blev Sveriges 

Lantbruksuniversitetet, SLU. På den tiden fanns inte persondatorer men det fanns 

stordatorer och stansavdelningar.  

1977-78 anslöt sig staten till SLÖR – Statens Löneberäkningsrutin som var avsedd att 

effektivisera lönerutinerna. Detta var helt i linje med regeringens ambition att 

rationalisera statsförvaltningen.
74

 Arbetet med rationalisering av statsförvaltningen 

påbörjades i Sverige redan på 50-talet då Statens organisationsnämnd och Statskontoret 

fick uppdraget att genom utredning, granskning och stöd verka för effektivisering av 

verksamheten. I början av 60-talet tilldelades Statskontoret vissa centrala uppgifter 

gällande användningen av ADB (Administrativ Databehandling) inom 

statsförvaltningen och anskaffning av datamaskiner. 1965 vidgades Statskontorets 

samordningsuppgift i fråga om anskaffning av datamaskiner till att även omfatta den 

högre utbildningens och forskningens områden.  

När jag tänker på vad den här utvecklingen står för och vad som ligger bakom 

formuleringarna jag läser i olika officiella dokument drar jag slutsatsen att effektivitet 

och rationalitet har stått högt i kurs som grundvärderingar för statsförvaltningen. Jag 

kan även ana en viss övertro på datorer och datasystem i stil med Turings ohämmade tro 

på datorer
75

.  

Intresset för effektivet och rationalitet verka ha fungerat som en kompass för Ingers 

arbete.  

                                                           
74

  I mars 1980 beslutades regeringens proposition om den centrala organisationen för 

rationalisering och ADB i statsförvaltningen. Propositionens förslag lades fram mot 

bakgrund av förslag från utredningen om central rationalisering och ADB (SOU 1979:72). I 

propositionen fastställs att myndigheterna ansvarar för att verksamheten bedrivs rationellt 

och effektivt. Myndighetscheferna är ålagda att verka för förenklingar och förbättringar i 

arbetets planläggning och utförande så att verksamheten skall bedrivas så enkelt, snabbt och 

ekonomiskt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 
75

  Bo Göranzon (2009), s. 88-89. I Dialoger nr 87-88 skriver Granström och Göranzon att Alan 

Turing inte säger mot seklets slut kommer teknologi att ha utvecklats så långt att maskiner 

faktiskt kommer att kunna tänka – utan de menar att han säger att vår förståelse av mänskligt 

tänkande kommer att ha förskjutits i riktning mot formaliserad informationsbearbetning, till 

den grad att det inte längre är möjligt att särskilja från en maskinell process. Göranzon 

(2011), s. 74. 
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I: - Jag ville rationalisera med hjälp av datorer eftersom jag tyckte att människor 

inte skulle syssla med onödigheter som datorn kunde göra. 

Inger menar att i personalarbetet finns det oändligt många uppgifter som måste göras av 

människor och som inte kan göras av datorer. Därför är det bra att använda datorer till 

allt det som kan frigöra människokraft till annat. Inger har aldrig känt att något i 

personalarbetets kärna har gått förlorat p.g.a. användning av datorer. Snarare tvärtom, 

menar hon, användning av datorer har frigjort tid och energi för det som datorer inte kan 

utföra. 

Inger berättar att 1977 byggde hon upp löneavdelningen vid SLU – inom ett år 

rekryterade hon 12 nyexaminerade akademiker som skulle bli löneadministratörer. Inger 

ser detta som början till (1) hennes chefskap, (2) hennes färdighet att utveckla 

verksamhet, (3) hennes förmåga att utbilda nyanställda, och (4) hennes skicklighet att ge 

svar på alla möjliga frågor. Det senaste – att ständigt behöva svara på frågor – är något 

som Inger lyfter som en nyckelkomponent i hennes yrkesutveckling. 

I: - På den tiden fanns inte Arbetsgivarverket
76

 och jag hade ingen som jag kunde 

fråga. Jag var bara 27 år och tvungen att läsa och förstå allt inom sakområdet, inom 

avtalstolkning och inom datorisering. Jag fick en enorm djupkunskap i sakfrågor 

men framförallt i att arbeta med människor genom människor. 

När jag reflekterar över Ingers redogörelse kommer jag oundvikligt in på tankar om 

mellanmänsklig kommunikation, om betydelsen av språket och betydelsen av 

förväntningar och tolkningar för att kunna ”arbeta med människor genom människor”.
77

  

Inger blev engagerad i Primus-gruppen som utvecklade ett datoriserat system för 

personaladministration – Primula – ett projekt som blev möjligt 1989 genom ett stort 

anslag från Utvecklingsrådet. I Primus-gruppen ingick både beteendevetare och 

systemvetare och prototypen kallades Primus MD som stod för Människa/Dator. Målet 

var att skapa ett skrivbordsnära system och att datorisera så mycket administration som 

möjligt. När jag hörde Ingers berättelse kom jag att tänka på fallstudien från 

Försäkringskassorna
78

. Jag kan finna en intressant parallell mellan de skeptiska rösterna 

                                                           
76

  Arbetsgivarverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som utgör en 

arbetsgivarorganisation som ansvarar för att utveckla och samordna den statliga 

arbetsgivarpolitiken.  
77

  Göranzon (2009), s. 113. Se också Ratkić (2006), s. 27. 
78

  Göranzon (2009), s. 101-110. Detta är ett exempel på analogiskt tänkande där det är möjligt 

att göra kopplingar och ta lärdom mellan olika branscher. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
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som Göranzon rapporterar från fallet med Försäkringskassorna och vissa 

personalkonsulters skeptiska förhållningssätt när det gäller arbetet med Primula.
79

 

Inger läste systemvetenskap vilket hon anser stärkte hennes position gentemot 

teknikerna.  

I: - Jag behövde inte längre tycka utan kunde påstå saker och ställa krav kring 

objektorienterad analys, design och programmering. Jag hade en vision om att 

kunna sitta i Australien och bevilja semester åt någon här hemma. Det kan jag göra 

nu, ca 20 år senare. 

Jag uppfattar att den formella utbildningen gav Inger både kunskap och legitimitet. 

Studierna har också gett henne möjlighet att förena praktik med teori och med åren och 

erfarenheterna som Inger har samlat på sig skulle jag vilja säga att hon skaffat sig (1) 

påståendekunskap eller teoretisk kunskap; (2) färdighetskunskap eller praktisk kunskap 

och (3) förtrogenhetskunskap.
80

  

Inger berättar att den chef hon hade i början av sin karriär har betytt enormt mycket för 

hennes professionella utveckling eftersom han trodde på hennes potential och gav henne 

utrymme och möjlighet att ta initiativ och utveckla sina idéer. Han var också duktig, 

trygg och närande. 

När vi resonerade om vad som står på spel när en personalares yrkeskunnande utövas 

eller hindras från att utövas tvekar inte Inger en sekund. 

I: - Man får inte göra fel. Jag är inte jagad av att göra rätt men jag är intresserad 

av att vara konsekvent och jag värnar om rättssäkerheten. Förtroendet från de 

man servar står också på spel. 

Inger tror att det finns flera funktioner som kan datoriseras eller effektiviseras med hjälp 

av datorer som verktyg. Hon nämner t.ex. en kursmodul för personalutbildningar samt 

tjänsteplanering av lärare.
81

  

                                                           
79  Det finns personalkonsulter som menar att deras uppdrag har blivit mycket mer 

administrativt fokuserat och att de har mindre tid för det konsultativa arbetet som de 

egentligen skulle vilja ägna sig åt. 
80  Göranzon (2009), s. 118. Se också Ratkić (2006), s. 20. 
81

  Det är förmodligen möjligt att datorisera dessa funktioner men jag är rädd att en del element 

kommer att gå förlorade med risk att flera medarbetare kommer att känna sig opersonligt 

behandlade och därmed skapa en känsla av onödig distans och även alienation. Till exempel 

nuförtiden anmäler sig de anställda till personalutbildningar oftast via e-post till mig. När jag 

bekräftar anmälan skriver jag ofta någon personlig kommentar eftersom jag har kännedom 

om många anställda och kan anpassa budskapet. Att omvandla det till ett datoriserat system 

skulle vara nästan omöjligt – hur ska datorn veta att Vera har varit förkyld och kunna lägga 
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Efter att ha arbetat med Inger under några år vet jag att hon tycker om mallar och 

standardlösningar samtidigt som hon har förmågan att se det specifika och speciella i 

enskilda fall. Jag ser Inger som frukten av den epoken då datasystem utvecklades och 

blev vanliga inslag i vår vardag. Men samtidigt tillhör hon en generation som växte upp 

utan mobiltelefoner och ständig uppkoppling och hon har kvar sina rötter i 

mellanmänskliga relationer som kräver personlig kommunikation och 

människokännedom. Det som är intressant är att Ingers driv för vidareutveckling av 

datasystem är en övertygelse om betydelsen av människans intellekt.  

I: - Det jag har gjort en gång och kan få datorn att göra finns det ingen anledning att 

jag ska fortsätta göra om igen. Det ger inget nytt. Människan ska ägna sig åt att 

tänka nytt, tänka bortom. Och verkligheten är så stor så vi kan fortsätta lära oss nytt 

och utvecklas vidare i vårt yrke. 

Inför att Inger ska lämna Linnéuniversitetet i samband med sin pensionering är flera på 

universitetetet högst medvetna om kompetensen som kommer att försvinna från 

lärosätet. Inger – som har ett stort intresse för ämnet Yrkeskunnande och teknologi – har 

under en lång tid agerat på ett sätt som jag uppfattar visar att hon förstår vad 

yrkeskunnandet går ut på – hon har skapat tillfällen för att berätta om olika 

personalärdenen som har varit problematiska och hur de löstes. På det sättet har Inger 

gett exempel på olika situationer och använt dessa för att förmedla en del av den tysta 

kunskapen som hon besitter.
82

 

 

 

 

Att leda och styra i vardagen
83

  

 

 

Idag måste jag ta ett samtal med Lisa och se om hon kan tänka sig bli 

programansvarig. Ingen vill ta på sig det uppdraget och om inte Lisa ställer upp 

vet jag inte hur vi ska klara oss nu när Patrik har slutat.
84

 

                                                                                                                                                                          
till en personlig hälsning om ”hoppas du mår bättre idag” eller ”krya på dig”. Idag kan jag 

göra det och får mycket uppskattning av mina medarbetare för sådant bemötande.  
82

  En annan kategori utifrån vilken vi kan bedöma yrkeskunnande är vanor och minnen. Dessa 

båda kategorier är avgörande för vårt mänskliga sätt att fungera i vår vardag och i vårt 

yrkesliv. (Nils Fribergs Idéprotokoll, nov 2013) 
83

  I det här avsnittet berör jag mycket kort några områden som jag anser har stor betydelse för chefers 

yrkeskunnande: förtroende, närhet och distans, ansvar och omdöme, etik, konflikter och 

kommunikation. Dessa områden berörs på olika sätt i skönlitteratur och det finns ett stort utbud av 

forskning och facklitteratur som behandlar dessa områden. Varje rubrik förtjänar en mycket mer 

ingående beskrivning och djupare analys än det som jag erbjuder men detta ryms inte inom ramen för 

denna essä. 
84

  Med tanke på kollegors integritet har jag valt att byta ut namnen – Lisa och Patrik heter 

något annat i verkligheten. 
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Så lät det när jag en morgon frågade en chef på Linnéuniversitetet vad hen skulle hitta 

på den dagen. Jag hade gärna velat fråga chefen hur hen hade tänkt att gå tillväga – 

skulle det bli en övertalningskampanj där Lisa skulle få höra hur duktig hon är och 

varför hon är lämplig för uppdraget? Eller skulle fokus ligga på verksamhetens behov 

och en skräckbild på hur studenter kan råka illa ut om systemet inte fungerar? Tyvärr 

fördes vårt samtal på tåget så jag fann det olämpligt att fördjupa  mig i dessa frågor i 

den offentliga miljön som en tågvagn utgör. Ekot av chefens förtvivlan som märktes 

mellan raderna och i taltonen vävdes med min kännedom om att den här chefen var 

relativt ny. Jag kom på att det inte var bara rösten som angav den oerfarne chefen utan 

även kroppshållningen, blicken och rörelsemönstret. Lisa blev inte programansvarig och 

chefen fick hantera ytterligare ett nederlag i sin vardag. Den här berättelsen är ett 

exempel på dilemman och utmaningarna som våra chefer ständigt brottas med. 

Ett annat fenomen som ofta lyfts fram i samtal med chefer är att de upplever att de inte 

riktigt var förberedda på den ensamheten som inträdde efter att de klev in i chefsrollen. 

Kombinationen av misslyckanden och ensamhet gagnar varken person-, organistions- 

eller samhällsutveckling. Och ändå är det så vanligt förekommande. Sennett skriver:  

Att förlika sig med motgångar, att formulera och lämna plats för dem i sitt liv är 

kanske något vi plågas av innerst inne, men det diskuteras sällan med andra.
85

 

 

 

Skapa eller få förtroende? 

 

– Jag har stort förtroende för min chef. Han har många års erfarenhet och han 

fattar kloka beslut som gagnar alla. 

– Jag har inget förtroende för min chef. Jag vet inte riktigt hur han resonerar om 

olika frågor och jag kan inte lita på han fattar bra beslut. 

Två uttalanden som visar helt olika uppfattningar om samma chef. För mig visar sådana 

uttalanden att förtroende är ett relationellt begrepp som bygger på bl.a. interaktioner, 

kommunikation och värderingar. 

I sin avhandling om tillit konstaterar Grosse att det inte finns en entydlig definition av 

begreppet tillit, att det är ett komplext och multidimensionellt begrepp.
86

 Grosse 

                                                           
85

  Sennett (1999), s. 165. 
86

  Grosse (2012). Grosse resonemang om definitionerna av begreppet och dess komplexitet gör 

att jag uppfattar tillit och förtroende som ”i grunden omstridda begrepp”. I sin avhandling 

använder Grosse ordet tillit som jag betraktar som synonym till förtroende. 
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hänvisar till Luhmann som menar att förtroende utgör en avgörande mekanism för att 

kunna hantera världens komplexitet och det faktum att man hela tidens ställs inför nya 

situationer och hon citerar Weber och Carter som skrev att förtroende är  

…an interactional orientation between self and other whose object is 

the relationship; this relationship is typified by one’s belief that the other will 

take one’s perspective into account when decision-making and will not act in 

ways to violate the moral standards of the relationship.
87

 

Vid ett universitet hänger många gånger det formella förtroendet – det som visas t.ex. i 

samband med utseende av en chef – ihop med legitimitet och vetenskaplig kompetens. 

Därmed kan högskolesektorn betraktas som en meritokrati. För att komma ifråga som 

prefekt eller dekan t.ex. krävs att kandidaten har disputerat.
88

   Det är nästan som om det 

tas för givet att en forskarutbildning garanterar att en person är rustad att leda och styra 

andra. Tyvärr är det få forskarutbildningar som har inslag av utveckling av personligt 

ledarskap eller andra utbildningsinsatser som är relevanta för att utveckla förmågorna, 

kunskaperna och insikterna som krävs för att vara chef i komplexa organisationer. Det 

är ofta först vid forskarhandledarutbildningar som sådana frågor tas upp eller när en 

person tillsätts formellt som chef med personal och ekonomiansvar.
89

  

Frågan om förtroende återkommer ofta när man resonerar om gott chefskap och 

ledarskap. Om medarbetare inte har förtroende för sin chef blir det mycket svårt för 

chefen att kunna leda och fördela arbete och styra andra processer mot uppsatta mål. 

Förtroende har att göra med utveckling av s.k. robusta relationer och i det 

sammanhanget spelar kommunikation och språk en viktig roll.  
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  Ibid, s. 2. Grosse refererar till Weber, Linda R. & Carter, Allison (1998). On Constructing 

Trust: Temporality, Self-Disclosure, and Perspective-Taking. International Journal of 

Sociology & Social Policy, 18(1), s. 7-26. 
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  En disputation är examinationstillfället då en person som har genomgått en forskarutbildning 

och skrivit en avhandling får den granskad och prövad. Om alla krav är uppfyllda får 

personen en doktorstitel och anses behörig för vissa befattningar (t.ex. att vara 

universitetslektor) och vissa rättigheter (t.ex. att söka externa forskningsmedel). En 

doktorstitel krävs i regel för att sedan bli meriterad till docentur och professur. 
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  Insikten om bristerna som en sådan ordning medför har lett till att flera universitet har börjat 

ordna ledarskapsutbildningar för personer som ännu inte har tillträtt som chefer. På 

Linnéuniversitetet leder en kollega och jag en sådan satsning för första gången under 2015. 
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Om chefers kommunikation och kommunikativt ledarskap 

 

Furstens största förtjänst är att känna sitt folk.
90

 För att en chef ska lära känna sitt folk 

(läs sina medarbetare och även sina chefskollegor) behöver de kommunicera med 

varandra. 

Chefers och ledares kommunikation av budskap och händelser påverkar både chefers 

och medarbetares meningsskapande och det har bäring också på hur de agerar.  

Med utgångspunkt i Habermas skriver Fritzén: 

Det kommunikativa handlandet (interaktion) är orienterat mot upprättshållandet 

av gemensamma sociala institutioner genom intersubjektiva normer vilka är 

formulerade på ett intersubjektivt dagligspråk. 
91

 

Prorektor Lena Fritén ombads att delta i ett samtal inom ramen för ledarutvecklings-

programmet Nyfiken på Ledarskap som genomförs vid Linnéuniversitetet under 2015. 

Med utgångspunkt i Habermas teorier och begrepp förklarade Lena hur hon betraktar 

chefskap och ledarskap som en kombination av strategisk handling och ständig närvaro 

i det kommunikativa rummet.  

Kommunikation är för en chef – liksom för en skådespelare – ett av de viktigaste 

redskapen för att kunna utöva sin roll. Och i det här sammanhanget menar jag 

kommunikation i sin bredaste bemärkelse som inkluderar alla former av 

kommunikation, inklusive icke-verbal sådan. Jag har en känsla – som baseras på flerårig 

erfarenhet och observation – av att många människor aldrig reflekterar över sitt sätt att 

kommunicera. Detta kan bero på att människan ständigt kommunicerar och många tar 

för givet att alla har samma uppfattning om hur god kommunikation kan uppnås och att 

det handlar enbart om sunt förnuft. 

Chefens yrkeskunnande utövas till stor del i det kommunikativa rummet där ordens 

betydelse ligger inte enbart i deras denotativa värde utan också i deras konnotativa 

värde. 

Måndag, 28 oktober 2013. En gråmulen dag då nyhetsförmedlingen fokuserade på en 

storm som var på väg över Götaland. Jag skulle ha åkt tåg till Växjö men p.g.a. stormen 
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var tåget inställt så jag återvände till kontoret i Kalmar och jag hann knappt sätta mig 

förrän en av mina kollegor kom in på mitt kontor. 

”Jag behöver hjälp från en klok kvinna, det gäller en känslig formulering, kan du 

komma och hjälpa mig?” Att bli kallad en klok kvinna var förstås smickrande och jag 

skojade lite om det samtidigt som jag följde min kollega för att läsa texten som hon ville 

ha hjälp med. Den handlade om anvisningar för chefer inför genomförande av 

avslutande samtal när en medarbetare lämnar universitetet eller flyttar från en del av 

organisationen till en annan. 

På Linnéuniversitetet har vi sedan länge formulerat dokument och checklistor kring 

introduktion av nyanställda. Medan introduktionsprocessen har fått mycket 

uppmärksamhet har vi först nyligen börjat konkretisera arbetet med avslutnings-

processen. Vi tar fram checklistor och anvisningar till såväl chef som medarbetare för 

att åstadkomma en avslutningsprocess som vi tror kan gagna både organisationen och 

individen. 

Det min kollega ville ha hjälp med var att hitta en lämplig formulering om syftet med 

avslutningssamtal. Framförallt ville hon bort från pekpinnar och istället formulera 

texten på ett sätt som skulle öka allas motivation att genomföra avslutningssamtal.  

Som mycket annat i min vardag har även den här situationen väckt en del tankar om 

yrkeskunnande. Vad är det som gör att vi anstränger oss så mycket för att formulera oss 

på ett visst sätt? Vilka värderingar vill vi förmedla med vårt arbete och vilka ord 

använder vi för det? Återigen hamnade jag i det enorma havet av tankar och 

resonemang om språket, om symboler, om innebörder. Och återigen såg jag nära 

koppling mellan ens uppfattning om ordens innebörd och ens praktiska handling.  

Låt mig ta ett exempel: i dokumentet med Linnéuniversitetets strategi för 2015-2020 

finns formuleringar om universitetets arbete för att främja och utveckla ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Vad betyder det? Hur kan en chef förmedla innebörden 

av begreppet för sina medarbetare? Vad ska chefen göra för att begreppet ska 

omvandlas i praktiska handlingar? Det är när sådana frågor ska besvaras som chefens 

yrkeskunnande kommer till användning och Janik skriver att praktisk visdom visar sig 

huvudsakligen i handling snarare än i ord.
92
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Samtal, dialog eller tystnad? 

Samtal och dialog är två aktiviteter som många människor på universitetet verkar ha 

svårt för. Jag upplever att flera människor känner sig obekväma i samtalssituationer och 

helst slipper syssla med sådant, speciellt om det inte är jobbrelaterat. Är detta baksidan 

av en uppfostran som utgår från uttryck som ”att tala är silver men att tiga är guld”? Är 

detta ett utslag av en kultur som förmedlar tystnadens och ensamhetens styrka? Är 

oförmågan att prata om annat än jobb en del av en organisationskultur som präglas av 

”doers” Är det en följd av ett vetenskapligt förhållningssätt där alla påståenden måste 

stödjas av bevis och fakta? I en idéburen och kunskapsintensiv organisation förtjänar 

dessa frågor att bli behandlade på metakommunikationsnivå i samband med chefs- och 

medarbetarutbildningar. 

Jag upplever att i Sverige uppfattas oenighet ofta som något negativt som helst ska 

undvikas, oavsett sammanhang. Det är som om oenighet inte skulle höra ihop med 

samtal eller dialog eller att det skulle vara ett hinder för koncensus. Jag minns att Stevan 

Dedijer sade till mig en gång: Yael, jag uppskattar dig för att du säger emot och för att 

det blir intressant att samtala med dig. Det värsta jag vet är ja-sägare.
93

 Både Stevan 

och jag upplevde hur andra i vår omgivning uppfattade oss som besvärliga eller jobbiga 

eftersom vi vågade vara konfrontativa, livliga och impulsiva. Detta är intressant, 

speciellt med tanke på att vi var verksamma i en omgivning där man annars formulerade 

fina fraser om betydelsen av mångfalden och vikten av att utveckla en miljö som präglas 

av ”högt i tak”.  I Linnéuniversitetets strategidokument En fortsatt resa in i Framtiden – 

strategi för 2015-2020 kan man läsa att en av strategierna inom Globala värden är att 

”bejaka olikheter för att främja mångfald”. Jag upplever att önskan som uttrycks i 

strategin är genuin men att vägen dit är lång. Även bland medarbetare som uppfattar sig 

själva som fördomsfria och öppensinnade kan jag ibland höra formuleringar som 

företräder synen att ”så kan man inte tänka/säga/göra i Sverige” eller ”så har vi aldrig 

gjort förut” – kanske inte uttryckt exakt i dessa ord utan i mera subtila och även 

omedvetna former. På uppdrag av Kommittén för lika villkor har en genomgång 

påbörjats av hinder som står i vägen för ambitionen att ta vara på mångfalden. Jag är 

involverad i det arbetet och hoppas kunna fånga den praxis som kan ge uttrycket ”ta 
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vara på mångfald” sitt riktiga innehåll.
94

 Min ambition är också att försöka finna en 

koppling mellan goda exempel i detta sammanhang och chefers yrkeskunnande.  

Problemen som råder när det gäller kommunikation i en mångkulturell miljö har 

likheter med frågor som berör andra aspekter av bemötande och 

kommunikationsmönster som t.ex. genusaspekter. 

För mig är det uppenbart att chefer och ledare har en viktig roll när det gäller att ”sätta 

ribban” och forma kommunikationsklimatet på arbetsplatsen. Men våra chefer är inte 

alltid rustade för att hantera situationer som uppkommer i sammanhanget. Detta 

framkom t.ex. i ett samtal som jag hade med en ung chef som hade blivit varse ett 

problem på sin institution men som inte riktigt visste hur han skulle hantera det. 

Det är inte så lätt att läxa upp en professor. Det bör ju vara en självklarhet att vi 

behandlar alla med samma respekt. Jag vet inte riktigt vad hans problem är med 

kvinnliga lektorer men han visar tydligt med sitt kroppspråk att han inte tycker de 

duger. Han säger inget rakt ut men alla begriper att han är föraktfull och 

arrogant mot kvinnliga forskare. Men jag vet inte riktigt hur jag ska få honom att 

ändra sig. 

 

Att hantera konflikter 

Hon är bitter och ser inte sitt eget ansvar i sammanhanget. Hon har redan flyttat 

runt och jobbar på flera olika avdelningen och det blir problem överallt.  

Så skildras en kvinna i organisationen men hennes egen berättelse låter annorlunda:   

Här tar man inte vara på ens kompetenser. Varje gång jag kommer med en idé får 

jag känslan att jag uppfattas som besvärlig och motsträvig. Och jag får ingen 

handledning eller bra information från mina chefer. 

Situationen ovan är ett exempel på fall där chefer i vår organisation behöver agera 

kommunikativt för att motverka de negativa effekterna av konflikter. Det är dock ett 

problem när chefer förväxlar förmågan att hantera konflikten med sin egen önskan att 

undvika konflikter. 

Kommunikativt ledarskap omfattar mer än att ”släcka bränder” och minimera skada när 

den redan har skett. En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och 

söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen 
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och närvarande. Det kommunikativa inslaget i en chefs yrkeskunnande har också 

koppling till förmågan att på ett lämpligt sätt hantera frågor gällande närhet och distans.  

 

 

Närhet och distans 

 

En medarbetare som hade varit sjuk en tid avled och prefekten var osäker på om hon 

behövde gå på begravningen. I våra rutiner finns instruktioner för hur vi ska hålla en 

minnestund på arbetsplatsen men inget tydligt om vad som gäller för begravningen. 

Prefekten tvekade av flera anledningar: (i) begravningen krockade med en konferens 

hon var anmäld till; (ii) hon kände inte den anställde så väl; (iii) hon tycker inte om 

begravningar men hon ville inte göra fel.  När prefekten bad personalchefen om råd 

svarade denna att prefekten borde lyssna till sitt hjärta och följa magkänslan.
95

 Hon 

borde försöka föreställa sig hur det kommer att kännas om hon går respektive inte går 

och vilka konsekvenser det kan ha. En annan erfaren chef som blev tillfrågad om råd 

berättade om ett fall han hade råkat ut för och som hade vissa paralleller till den 

situationen som den kvinnliga chefen befann sig i och vad han hade lärt sig under åren. 

Han berättade att han alltid frågade den avlidnes familj vad de förväntade sig av honom 

som den avlidnes chef och att han agerade därefter. Jag hörde dessa samtal, observerade 

kroppsspråket och reflekterade över skillnaden mellan en novis och en expert.
96

 Det 

blev tydligt för mig hur en erfaren chef kan använda sitt erfarenhetskapital i olika 

situationer. Och jag mindes också Brigadchefen jag hade när jag var 19 år och gjorde 

militärtjänst. Jag behövde gå på flera begravningar på en och samma dag efter en tragisk 

flygolycka då 6 fallskärmsjägare omkom.
 97

 När jag var osäker hur jag skulle klara av 

alla dessa tillställningar sade Brigadchefen ”försök fjärma dig genom att föreställa dig 

att det är en teaterpjäs och att du är en skådespelare, och för allt i världen gråt inte under 

begravningen!”. 
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  Larsson (1997 facsimile av 1892) väckte hos mig många tankar om intuition. Larsson skriver 
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  För en beskrivning av olika typer av kunskap och olika nivåer av kompetens, se Dreyfus 

(1991) i Göranzon och Florin (1991). 
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Exemplen ovan berör extrema situationer med stora inslag av känslor. Just känslor – 

och hur dessa bör hanteras – är temat för Denis Diderots Skådespelaren och hans roll.
98

 

Under vårt Dialogseminarium med Diderots text som impuls resonerade vi bl.a. om 

skillnad mellan känslighet och känslosamhet och vi kopplade dessa begrepp till 

resonemang om närhet och distans i olika sammanhang. Det blev tydligt för mig att 

frågan om vilka och hur mycket känslor som får visas och artikuleras bär på många 

kulturella förtecken. Frågan har samtidigt en bäring på yrkesroller, oavsett om det 

handlar om präster, lärare eller chefer. Diderots resonemang sätter myror i mitt huvud 

och jag stimuleras att framöver studera chefernas uppfattning om omfattning av känslor 

som får vara med i yrkesutövningen. Polanyi lyfter fram betydelsen av inlevelse vilket 

jag tolkar som något annat än känslosamhet eller känslighet.
99

 Inlevelse och empati är 

viktiga egenskaper för chefer och jag anser att de också utgör en del av chefernas  

yrkeskunnande. 

Närhet och distans har dock flera dimensioner utöver frågan om känslor. Därför väljer 

jag att använda ytterligare ett exempel ur vår vardag. Som jag beskrev tidigare i essän 

behåller många av våra chefer någon del forskning eller undervisning. Det kan därmed 

hända att en chef också kan vara kollega och/eller medsökande i någon projektansökan. 

En kollega som kanske också har varit privat vän kan bli ens lönesättande chef. Sådana 

situationer kan medföra att chefen behöver röra sig mellan närhet och distans i relation 

till sina medarbetare/kollegor. Sewerin refererar till ledarskap som ett mellanrum.
100

 

Han skriver också om gränser och om chefers tre positioner: utanför, innanför eller på 

en linje.
101

 

Det är inte enbart känslor som bär på kulturella förtecken. ”Power distance” är en av 

dimensionerna som man brukar resonera om när man jämför olika kulturer.
102

 Det finns 

t.ex. studier som visar att avståndet mellan chefer och anställda upplevs av många som 

större i Italien än i Sverige, i generella termer. Självklart är typen av verksamhet 

avgörande i sammanhang men det finns vissa mönster som kan skönjas mer generellt i 
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samhället och dessa manifesteras t.ex. i användning av titlar, graden av formalitet i 

samtalen mm. 

Många chefer vittnar om att de har upplevt en typ av ensamhet när de har blivit chefer. 

Därför menar jag att när chefer upplever att avståndet till kollegorna har växt behöver 

de se till att avståndet till andra chefer minskar. Vilket avstånd en chef bör inta, hur en 

chef ska skapa närhet och hur lagom närhet bör uttryckas är frågor som har med bl.a. 

omdöme att göra. 

 

 

Om ansvar, omdöme och intuition 

 

Med hänvisning till Platons Staten argumenterar Kierkegaard att om bara kompetensen 

finns så är bristande lust att styra en god garanti för att styrningen blir sann och 

kompetent. Lusten kanske driver verket men det sanna allvaret uppnås egentligen först 

då en kompetent människa av en högre instans, mot sin lust, tvingas att ta på sig ett 

arbete.
103

 Inom universitetsvärlden har det funnits en jargong kring prefektskapet som 

relaterar till Kierkegaards syn på ledarskapskompetens. ”Jag vill inte vara chef, men 

någon måste göra det så jag får ställa upp”, ”Det är förmodligen min tur att vara chef nu 

även om jag egentligen inte vill” – dessa är exempel på uttalanden som förekommit när 

de är dags att utse nya prefekter. 

Som jag berörde tidigare skiljer sig rekrytering av chefer till den akademiska delen av 

verksamheten från rekrytering av administrativa chefer. Men hur skiljer det sig att vara 

ekonomichef eller kommunikationschef från att vara prefekt eller dekan när det gäller 

förmågan att planera och fördela arbetet och framförallt när det gäller att hantera 

människor? I dessa avseenden tror jag inte det spelar någon roll om det handlar om en 

prefekt eller en chef på förvaltningen. I båda fallen finns det gemensamma aspekter av 

ansvar och omdöme som förtjänar att lyftas fram. Dessutom bör chefernas ansvar och 

omdöme sättas i relation till medarbetarnas.
104
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Ackerman närmar sig frågan om ansvar och omdöme ur såväl chefens som 

arbestagarens perspektiv och han menar att alla behöver träna sin förmåga att ta 

ansvar.
105

 

En intressant och relevant fråga när det gäller chefernas och medarbetarnas ansvar inom 

högskolesektorn är huruvida ansvar alltid innebär handling eller om att låta bli att göra 

något också är ett sätt att ta ansvar. Rådande organisationskultur har stor betydelse för 

hur ansvarstagande visas och manifesteras i organisationen. 

Som utvecklingskonsult ser jag tyvärr oftare de negativa konsekvenserna av att chefer 

och/eller medarbetare inte tar ansvar. Ibland skylls det på bristande befogenheter eller 

resurser men vi anar att problemet ligger också i bristande kompetens och bristande 

förståelse av ens egen roll som chef eller medarbetare. När en chef låter bli att agera – 

avsiktligt eller oavsiktligt – kan det få negativa konsekvenser. Det fick jag egen 

erfarenhet av då en f.d. chefs oförmåga att ta itu med tidsplanering resulterade i orimligt 

mycket övertid, något som strider mot universitetets regler. När chefen inte heller 

agerade för att jag skulle få förutsättningar att ta ut övertiden eller kompenseras för den 

blev situationen ohållbar. Jag var inte den enda som hade så mycket innestående övertid 

och det innebar att institutionen hade en enorm övertidsskuld som inverkade på 

budgeten. Om chefen hade tagit ansvar och använt sina befogenheter hade 

arbetsplaneringen varit helt annorlunda och problemet hade inte uppstått. 

Ordet ansvar består av endast sex bokstäver men det är egentligen ett mycket stort ord. 

För oss som är statsanställda bär ordet dessutom en mycket viktig innebörd eftersom 

ordet kan förknipas med alla sex principer för värdegrunden för de statsanställda i 

Sverige.
106

 Det är delvis i det stora ansvaret som de statsanställa bär på som vårt 

yrkeskunnande kommer till uttryck. 

Regeringen har för några år sedan initierat ett omfattande arbete som syftar till att stärka 

den offentliga sektorns etos genom bl.a. utbildningar och seminarier om värdegrunden 
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för statsanställda. Detta förhållningssätt är ett exempel på ett arbetssätt som förordas av 

Berglund i sin bok Den nya Taylorism: 

Att lägga egna erfarenheter på bordet är lättare sagt än gjort. Reflektion över det 

egna arbetssättet kan vara ett sätt att ge sig i kast med den utamningen.
107

  

Värdegrundsarbetet i staten kan innebära medvetna satsningar på reflektion om den 

egna praktiken för att förbättra organisationen, lära sig av misstag och handskas med 

dilemman. Det är i vår gemensamma värdegrund som vi kan hitta vägledning när vi 

behöver hantera ett etiskt dilemma eller en situation som inte är reglerad med hjälp av 

exakta instruktioner. Vår verksamhet är så pass komplex att det är omöjligt att ha exakta 

regler som täcker allt. Tjänstemän, lärare och forskare måste utveckla sitt omdöme för 

att kunna hantera situationer som inte täcks av exakta och specifika regler/instruktioner. 

Men vad händer när det tas fram allt fler instruktioner som formaliserar verksamheten? 

Chefers arbetsuppgifter kräver ofta att de ska kunna bedöma olika situationer, ta hänsyn 

till flera faktorer och fatta beslut i olika typer av ärenden. Det kan handla om 

personalfrågor, ekonomifrågor eller andra strategier för verksamhetsutveckling.  De har 

således användning för både determinerande och reflekterande omdömen.
108

 Jag är inte 

säker om det håller hela vägen, men jag skulle vilja göra en tankeexercis och försöka 

dra en analogi mellan politikerns ansvarig handling i Hanna Arendts termer och den 

praxis som utgör chefers vardag. Chefer inom universitetsvärlden behöver – liksom 

politikerna – praktiskt, moraliskt förnuft som visserligen berör sakområdet men går 

utöver det.
109

 De behöver människokännedom men inte enbart ur betraktarperspektivet 

utan framförallt ur ett deltagarperspektiv.
110

 Nordenstam skriver att riktiga handlingar 

förutsätter kompetenta aktörer och han argumenterar för att omdömesförmåga hänger 

ihop med etik och moral.
111

 På samma sätt som många tvivlar om det går att utbilda 

unga människor till politiker genom kurser är det också många som är skeptiska till 

kurser för chefer. I det sammahanget är det märkligt att under det de senaste 50 åren har 
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  Berglund (2013), s. 90. 
108

  Bergendal (2006), s. 95. 
109

  Bergendal (2006), s. 37. 
110

  Bergendal (2006), s. 40. Bergendal skriver att ansvarig handling inte ska vara föremål för en 

exakt beskrivning i förväg och jag uppfattar att både ansvarigheten och handlingen innebär 

att kunna hantera nya och överraskande situationer. 
111

  Nordenstam (2013), s. 11. Se också s. 25: Som på de flesta andra områden är lejonparten av våra 

regler om vad som är moraliskt och omoraliskt inte uttryckligen formulerade som språkliga utsagor. 

Moralen finns mer eller mindre outtalat i våra handlingar och hållningar, i vår förtrogenhet och i 

våra färdigheter. 
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växt fram i västvärlden en hel industri – lukrativ och profitabel – som säljer dyra 

chefskurser med stor framgång. Är det drömmen om enkla lösningar som lockar? 

Bergandal citerar Gadamers formulering om hur vi läser gamla texter.
112

 Hans 

resonemang om läsning och tolkning av äldre texter påminner mig om musikers 

partiturstudium och tolkningsfas som Clas Pehrsson redogjorde för under sin 

föreläsning 10 april. Pehrsson pratade också om tradition i termer av ett oreflekterat 

fenomen som står i kontrast till uppförandepraxis som är förknippad med reflektion. På 

samma sätt skiljer Bergendal mellan tolkning av en text som han anser vara unik och 

tillämpning av en matematisk modell där Tänkandet är gjort en gång för alla och är 

oberoende av konkreta tillämpningssituationer
113

. Jag ser en intressant koppling mellan 

dessa två förhållningssätt och spänningen som skapas mellan chefers önskan att å ena 

sidan få färdiga ”recept” och enkla lösningar för olika problem de ställs inför och å 

andra sidan deras upplevelse av att varje situation är unik och specifik för en viss 

kontext. I detta sammanhang har jag reflekterat en hel del kring Bergendals 

formuleringar om rationalitet och förnuft 
114

. Jag anser att en skicklig chef är den som 

förmår att begripa sin situation, komma till ett samförstånd med sig själv och kunna 

bestämma själv vad hon/han ska göra. Det är i det goda omdömet i den konkreta 

situationen som den praktiska visdomen visar sig.
115

 Det är också i de konkreta 

situationerna som etiken ofta sätts på spel. Hur kan chefer bäst utveckla dessa 

färdigheter och förmågor? Enligt min uppfattning handlar ”Det personliga ledarskapet” 

bland annat om just detta, att kunna reflektera över sig själv i relation till 

chefsuppdraget och de olika situationerna man ställs inför. Men jag har träffat många 

chefer som anser att de inte har tid för systematisk reflektion eftersom de är så hårt 

pressade. De tror inte att något som går under benämningen ”Det personliga 

ledarskapet” kan ha konkret bäring på deras vardag.  

Problemet med tidsbrist och ett mer eller mindre medvetet motstånd att ägna tid åt 

reflektion och kompetensutveckling existerar inte enbart bland chefer utan är ett 

generellt problem på universitetet.
116

 Eftersom det inte går att sätta en siffra på värdet 
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  Bergendal (2006), s. 10. 
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  Bergendal (2006), s. 11. 
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  Bergendal (2006), s. 15. 
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  Bergendal (2006), s. 16. 
116

 Jag möter ibland en olycklig uppfattning om att kompetensutveckling enbart handlar om 

kurser och utbildningar medan jag menar att kompetensutveckling till stor del handlar om en 
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som sådan reflektion medför är det ibland svårt att få igenom resurser för det. Jag har 

ibland försökt prata om kompetensutveckling i termer av investering snarare än 

kostnader men det kan vara svårt att ge exakta uppgifter om avkastningen på 

investeringen. På sistone – delvis troligen som ett utfall av läsning av våra kurstexter – 

har jag dock börjat fundera över och problematisera den analogin. Är det lämpligt att 

använda ekonomiska termer när vi resonerar om kunskap, kompetens och insikt?  

Det vore svårt att resonera om omdöme utan att beröra intuition.
117

 Men medan intuition 

– och inte minst förmågan att lyssna på och följa ens intuition –enligt min uppfattning är 

en viktig komponent i ett gott ledarskap, behöver intuitionen kombineras med 

tolkningsföreträde när man arbetar med lagar och avtal. Jag har hört kollegor prata om 

avtal och lagar som något där tolkningen kan påverka utfallet. Arbetsgivaren och facken 

på Linnéuniversitetet hade t.ex. olika tolkningar om hur arbetstidsförkortningen dagen 

före Allhelgonahelgen skulle tillämpas. Alla läste samma paragrafer i lagen men tolkade 

det som stod på olika sätt. Det är intressant att se på tolkning som ”en aktiv del där man 

väljer och väljer bort”. I musikens värld är det ok och kanske att föredra med egna 

tolkningar men inom arbetsrätt och HR-området är koncensus och en gemensam 

tolkning central. Det skulle inte gå att ha personliga tolkningar på allt. Däremot kan 

man fråga sig vems tolkningsföreträde hörs mest och vilken tolkning förordas och 

används? 

 

Några ord om etik 

 

Ansvar, omdöme och intuition sätts ofta på prov i samband med etiska dilemman och 

därför väljer jag att ägna temat etik några rader. Liksom de andra teman i det här 

kapitlet är etik ett stort forskningsområde med inslag av både filosofi och 

beteendevetenskap.  

Etiken finns överallt. Skälet till att vi inte alltid ser det, är att den är för nära oss. 

Detta påstår Tore Nordenstam i sin kommentar till Carla Carmona Escaleras avhandling 

där han också påpekar att Respekt och omsorg för våra medmänniskor är centrala 

begrepp i all etik värd sitt namn. 

                                                                                                                                                                          
djupare förståelse av ens uppdrag och insikter om det egna yrkeskunnandet – i dessa 

processer spelar reflektion en mycket viktig roll. 
117

 Larsson, Hans (1997/1892). 
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Inom universitetsvärlden berör resonemang om etik huvudsakligen frågor om 

forskningsetik, studenternas fusk i examinationssituationer, jäv och integritet. Inom alla 

dessa områden är det återigen erfarenhet, omdöme och reflektionsförmågan som avgör 

chefernas yrkeskunnande. Att handla etiskt är således en del chefernas yrkeskunnande. 

 

 

 

Att hantera det oförutsedda –  

det ultimata kunnandet  
 

 

Kanske är expertens viktigaste tillgång förmågan att vila i ett osäkert tillstånd, ett 

slags ständig beredskap för och ett välkomnande av det oväntade, tillsammans 

med ett stort mått av nyfikenhet.
118

 

Mowitz ord stämmer väl överens med resonemanget som Inger Thörnqvist 

(personalchef vid Linnéuniversitetet) förde under min intervju med henne. Inger inser 

att hennes yrkeskunnande har satts på prov just vid tillfällen då hon fick hantera en ny 

och oviss situation.  

Att hitta hos en själv relevanta kunskaper, kompetenser och förmågor för att kunna 

hantera oförutsedda situationer på bästa sätt är kanske det ultimata beviset på 

yrkeskunnande. 

Harry Martinssons bok Vägen till Klockrike har inspirerat bl.a. Lotte Alsterdal till 

metaforen ”hertig av ovisshet” som uttryck för kunnande som visas genom att handla 

klokt i en svårbedömd och mångfacetterad verklighet.
119

 

Krishantering är ett typiskt exempel på en situation där mycket oförutsett händer och 

där chefer måste agera snabbt, korrekt, med visad omsorg för alla inblandade och med 

stora doser ansvar och omdöme.
120

  

På Linnéuniversitetet har vi genomfört en stor utbildning för chefer som handlade om 

en katastrof med olika typer av inslag. Bl.a. fanns bidragande faktorer i krisen som 

chefer inte alls har någon kontroll över men där befogenheter i kombination med 
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  Alsterdal, Lotte (2002). 
120

  Ennals (2002) i Tillberg, Peter (red) Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi.  
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resurser och gott omdöme kan bidra till lösningar - t.ex. vädermakter. Det fanns också 

många inslag av mänskliga faktorer där det kommunikativa ledarskapet satts på prov – 

t.ex. en situation där människor med extrema politiska åsikter sätter igång processer 

med oanade slut. Det som var gemensamt för alla scenarion var att chefer kunde 

använda det som Grosse benämner erfarenhetskapital för att hitta ändamålsenliga 

lösningar.
121

 

 

 

 

 

Kompetensutveckling av chefer och ledare 
 

Med kunskaper och insikter från Masterprogrammet i Yrkeskunnande och 

professionsutveckling hoppas jag kunna reflektera vidare och ha nytta av kursen 

framöver i min praktik som utvecklingskonsult. Vad ska chefs- och 

ledarutvecklingsprogram fokusera på och vad ska de innehålla för att stärka deras 

yrkeskunnande? Hur ska sådana program utvärderas? Skulle man kunna applicera 

stegen som Dreyfus (1990) presenterar – novice, advanced beginner, competence, 

proficiency, expertise – när man resonerar om chefer på universitet i förhållande till t.ex. 

löne- och ersättningsstrukturen för deras arbete? 
122

 

Jag håller med Göranzon (2009) om att det är genom det praktiska arbetet som 

nybörjaren förvärvar förtrogenhet men jag påstår att förtrogenheten har svårt att hävda 

sig om det praktiska arbetet förblir utan reflektion.
123

 

Resonemang om konkreta fall, reflektion över hur olika situationer har hanterats och 

erfarenhetsutbyte om olika lösningar som kan finnas har varit några av ”guldkornen” 

som chefer har tagit med sig från chefsutvecklingsprogrammen som vi har erbjudit. Om 

vi kan erbjuda chefer förutsättningar för reflektion och material om konkreta fall och 

kombinera det med en kultur som tillåter fel och främjar att fel används för att lära och 

utveckla vidare så bör vi kunna se ökad förmåga att kommunicera, att ta ansvar och att 

hantera det oförutsedda på ett konstruktivt sätt. 
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 Grosse (2012). 
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 Dreyfus, H (1990). ”Is Socrates to blame for cognitivism”. I Göranzon, B och Florin, M 
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Men att hitta lämpliga former för chefernas kompetensutveckling där reflektion kan få 

utrymme och uppmärksamhet har varit en av de stora utmaningarna i min roll som 

intern utvecklingskonsult på universitetet. Under 2013-2014 erbjöds cheferna på 

Linnéuniversitetet bl.a. två internat-seminarier om ”Det personliga ledarskapet” med 

fokus på olika teman. Vid varje tillfälle lyckades vi samla ca 10-15 chefer utav de ca 

100 som finns på Linnéuniversitetet. Cheferna har också fått möjlighet att delta i s.k. 

reflektionsgrupper där samtalen faciliteras av en psykolog och 8 chefer valde att ingå i 

en sådan grupp. Det finns också chefer som får personligt stöd och några som har valt 

att ha en mentor. Men det finns en stor grupp chefer som är så pass fokuserade på att 

producera att de inte tar sig tid för reflektion, erfarenhetsutbyte och 

erfarenhetsutveckling.
124

 Här kan vi göra en analogi till industrivärlden där det finns de 

som vill pressa resurserna för att öka produktionen lite till istället för att se långsiktigt 

och inse behovet av och fördelarna med underhåll av maskiner.  

Jag föreställer mig att dialogseminarium kan bidra till att deltagarna kan gå tillbaka till 

”det ursprungliga seendet”. Med inspiration från Dialogseminariemetoden har en 

kollega och jag genomfört några seminarier där deltagarna fick en impulstext och skrev 

en reflektionstext som de läste upp för varandra och sedan reflekterade tillsammans i 

Dialogseminarieandan. Dessa seminarier har varit mycket framgångsrika och deltagarna 

har bett oss fortsätta med denna modell.  

Under hösten 2014 har flera medarbetare skickats på UGL-utbildningar och alla har 

berättat efteråt om insikter de har fått under utbildningen som de aldrig hade funderat 

över på hemmaplan tidigare.
125

 Jag tror att en av styrkorna med UGL-utbildningen är att 

deltgarna får tillfälle att reflektera över sig själv och sin praktik utan att distraheras av 

annat. Varje deltagare kan medvetendegöra de oartikulerade förutsättningarna för och 
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  Anders Sandblad skriver om erfarenhetsutveckling i sin text ”Mellanrummet” (22-23 maj) 

med hänvisning till Jan Sjunnessons avhandling Erfarenhet och processer. Begreppet 

erfarenhetsutveckling har etsat sig fast hos mig och jag har experimenterat att använda det i 

min vardagliga praktik med mycket gott resultat. 
125

  UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, är ett utbildningskoncept som kommer från 
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för grupprocesser. I kursen får deltagarna insikt om hur individen påverkar och påverkas av 
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hänsyn till gruppens utveckling. Dessutom bidrar UGL-kursen till förståelse av hur 

funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap. 
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grunderna till ens tankestil på ett sätt som möjliggör reflektion, prövning och eventuell 

förändring. Man får hjälp att komma bort från ”vi gör så för att vi alltid har gjort så”. 

Kompetensutveckling av de som arbetar inom universitet- och högskolesektor är en 

mångfacetterad uppgift. Lärarnas och forskarnas kompetensutveckling inom sina 

vetenskapsområden och ämnen är en självklarhet och det finns relativt väldefinierade 

karriärmöjligheter i sammanhanget. Det finns t.ex. formulerade rutiner och kriterier för 

att uppnå en doktorsgrad, docentur och professur. Det är intressant vilket språk som 

används i sammanhanget. Det spelar ingen roll hur mycket undervisnings- eller 

forskningserfarenhet man har – så länge man inte har disputerat och uppnått en 

doktorstitel benämns man inte som ”vetenskapligt kompetent”, vilket i vissa lärosäten 

medför att man inte kan bli prefekt eller sitta med i en institutions- eller 

fakultetsstyrelse. Enbart professorer som har erfarenhet av att ha varit prefekter kan bli 

dekaner vid Linnéuniversitetet. Detta betyder att flera chefs- och ledarpositioner inom 

universitetet är reserverade för disputerade med doktorstitel. Det som jag finner 

märkligt är att det är få forskarutbildningar – d.v.s. vägen till en disputation och en 

doktorstitel – som inkluderar utbildning om och erfarenhet av ledarskap och chefskap. 

Ännu märkligare enligt min uppfattning är att trots det stora ansvaret som cheferna har 

för ekonomi, personal och arbetsmiljö så har rektor hittills inte velat göra chefs- och 

ledarutvecklingsprogrammet obligatoriskt.
126

 

Uppfattningen att en del av yrkeskunnandet ligger i färdigheten att kunna välja tanke- 

och beteendemönster som passar en given situation som kan skilja sig från en annan 

ligger nära min syn på t.ex. kulturell intelligens och interkulturell kompetens. Jag brukar 

använda metaforen av en konstnär som använder en palett med flera färger och som 

behärskar olika tekniker. En konstnär som har testat flera målartekniker, olika färger 

och olika färgblandningar lär sig vad som passar för att få fram olika nyanser i sitt 

motiv. En annan metafor är en mekaniker som har ett stort förråd av olika skruvar och 

förmågan att direkt se vilken skruv som passar till en given mutter så att den kan 

plockas fram med minsta energispill. Genom dialogseminarium kan vi lägga till en ny 

målarteknik och en ny färgnyans till vår palett eller en skruv till vårt förråd. Vi kan 

reflektera över hur användbar en viss färg eller en speciell skruv är i vår praktik och 
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kanske bestämma oss för att testa och använda dem. Vi kan också utveckla vår intuition 

för att bestämma om/när/hur vi ska använda en viss färg eller skruv. 

Ett exempel är ett enskilt fall som visar på något som kan generaliseras. Men enligt 

Johan Berglund kan ett enda exempel vara begränsande i yrkeskunnandesammanhang. 

”Man bör se till att arbeta med flera exempel”.
127

 Dessutom bör exemplen reduceras till 

”hur” eftersom det är handlandet som står i centrum för yrkeskunnande snarare än 

”varför”.
128

  

I många chefsutbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser som jag arbetar med 

använder vi case-metodik där deltagarna behandlar exempel från autentiska/realistiska 

situationer. Vi väljer denna metod eftersom den är lämplig för reflektion kring frågor 

som belyser dilemman, på ett s.k. open-end sätt d.v.s. där det inte finns givna och 

entydliga svar eller facit. I sådana situationer får omdömet och intuitionen fungera som 

kompass vid vägkorsningarna och ju mer vi kan träna dessa förmågor desto lättare blir 

det när vi befinner oss i skarpt läge. En del tränare inom case-metodik menar att genom 

att arbeta med analys av, diskussion om och konfrontation med olika fall skaffar sig 

deltagarna viss yrkeserfarenhet. Enligt Dreyfus det som kännetecknar mästerskapet är 

att gå förbi det generella och abstrakta, att lita till sitt omdöme och se mångfalden i en 

komplex verklighet.
129

 Därmed är ett av mina viktiga uppdrag att tillhandahålla lämpliga 

verktyg och en ändamålsenlig inramning som främjar resonemang om och arbete med 

exempel. Mina erfarenheter från Dialogseminarierna under Masterprogrammet 

inspirerar mig också till att försöka ordna några tillfällen då våra chefer får träffa chefer 

från andra typer av verksamhet. En del människor är skeptiska till en sådan modell och 

de vihåller att universitet har så många särdrag att det blir svårt att jämföra med andra. 

Men jag är dock övertygad om att korsbefruktningen är till nytta i sammanhanget. När 

vi ska träna oss är reflektion, insikt, resonemang och erfarenhetsutbyte av stor 

betydelse. Exemplets makt finns då i mötet mellan företrädare för olika professioner 

som kan hitta beröringspunkter. Sådana tvärsektoriella möten kan också bidra till mer 

innovativa lösningar och tänkande utanför boxen. 
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Slutord 

 

Det känns lite magiskt att jag under Masterprogrammet fått erfara hur konst och 

litteratur kan vara en del av en metod som används systematiskt för att fördjupa 

förståelsen av kunskapsteoretiska spörsmål och tyst kunskap. Jag ser olika konstnärliga 

och litterära upplevelser som de glimrande stenarna som Lars Mouwitz associerade till i 

idéprotokollet från vårt examinationstillfälle i november. Redan innan jag började på 

Masterprogrammet hade vi använt olika konstnärliga uttryck som inslag i 

kompetensutvecklingsaktiviteterna för våra chefer. Nu, efter att ha jobbat med 

impulstexter av olika slag, känner jag mig ännu mer stärkt att fortsätta med det.  

Innehållet i Masterprogrammet Yrkeskunnande och professionsutveckling har gett mig 

svar på några frågor om kunskap i yrkeslivet men jag måste erkänna att jag nu är 

upptaget av många fler frågor som har dykt upp med anledning av texterna vi har läst, 

reflektionerna vi delade med varandra och kommentarerna vi fick från lärarna. 

I den här essän har jag samlat ihop flera lapptäcksrutor och sytt ihop dem med en tråd 

om färdighet, förtrogenhet och omdöme som en del i chefers yrkeskunnande.  

Jag avslutar essän genom att adoptera en upplevelse som formulerades av någon 

kurkamrat redan tidigt i vårt Masterprogram:  

När jag skrivit färdigt min text frestas jag att gå in i den och börja ändra i den redan 

från första meningen. Men det är precis vad jag inte ska göra. För det är ju här i 

slutet av texten som jag skrivit till mig en ny erfarenhet.
130
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Här är mitt lapptäcke… Flera rutor som tillhör mitt förflutna symboliseras av en ruta 

med pilar som pekar åt dåtid-nutid-framtid. Täcket är inte färdigt… jag tror på 

framtiden. 


