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Sammanfattning: Att en organisation fattar beslut om överordnade mål och 
strategier innebär i sig inte något organisatoriskt lärande. 
För att möjliggöra en integration av uppställda mål och 
strategier så att dessa genomsyrar organisationen behöver 
det ske en process - ett organisatoriskt lärande. Vi har i 
denna uppsats studerat hur denna process går till i 
organisationen Lunds universitet, när det gäller integration 
av mål och strategier rörande ledarskap och hur universitetet 
i denna process tillvaratar individuell kunskap och 
kompetens så att organisationen får en högre kompetens och 
därmed en ökad möjlighet att nå uppställda mål. Vi har 
utgått från litteratur kring organisatoriskt lärande, där vi 
gjort en sammanställning av de teorier och den forskning 
som vi anser har relevans för vår frågeställning. Ur dessa 
har vi tagit fram följande kriterier för organisatoriskt 
lärande: kommunikation, tillgängliggörande, reflektion och 
samsyn och integration. Genom dokumentstudier och 
intervjuer har vi sedan i en fallstudie med en kvalitativ 
ansats, empiriskt undersökt vilka förutsättningar för 
organisatoriskt lärande som fanns i det tvååriga programmet 
Academic Traineeship, som mellan 2005-2007 var en 
satsning på lovande forskare vid Lunds Universitet. Studien 
visar att genom kommunikation, tillgängliggörande av 
kunskap och erfarenheter och skapande av samsyn kring 
vilka målen är har Lunds Universitet, genom sin satsning på 
ett traineeprogram, skapat goda förutsättningar för att 
kunskapen kring de övergripande målen om ledarskap ska 
kunna integreras i organisationen. 
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1. Inledning 
Kontinuerlig förnyelse och anpassning till nya förutsättningar och krav från omvärlden 
har blivit ett överlevnadsvillkor för organisationer idag. I takt med att konkurrensen 
ökar måste organisationer överväga vilka tillgångar och drivkrafter som är viktiga för 
förnyelse och utveckling. Lärandet som pågår i organisationen och vad som lärs blir 
strategiskt och viktigt (Docherty, 1996). 

En organisations framgångar och utveckling är beroende av de visioner och mål som 
organisationen satt upp för sin verksamhet. Organisationens konkurrenskraft och 
överlevnad förutsätter vidare ett fullständigt engagemang av alla medarbetare. 
Engagemanget kräver att de anställda aktivt tar till sig organisationens vision och 
strävar efter att realisera dess mål. Många författare hävdar att lärande på alla nivåer 
inte bara är ett medel att uppnå målen utan ett viktigt villkor för organisationernas 
konkurrenskraft och framgång. I riktning mot en större, både kort- och långsiktig, 
måluppfyllelse ställs krav på organisationen att ta tillvara kunskap och erfarenheter i 
strukturen och att anpassa sig till förändrade förutsättningar och yttre påverkan (Adler 
och Frössevi, 1996). 

Det talas idag mycket om kunskapsorganisationer. Att vara en kunskapsorganisation 
innebär att organisationens värde ligger i de samlade erfarenheter, kunskaper och 
kontakter som medarbetarna inom organisationen besitter. I dagens samhälle råder i 
stort sett ett permanent förändringstillstånd med återkommande 
organisationsförändringar, nya arbetsformer, nya lagar och förordningar, ny teknik och 
så vidare. Detta ställer krav på kunskapsorganisationen att följa med i tiden och ständigt 
utvecklas. 

Lunds Universitet är att betrakta som en kunskapsorganisation. Som Skandinaviens 
största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet verksamhet inom 
en mängd ämnen. Universitetet har ca 5 500 anställda – lärare, forskare, teknisk och 
administrativ personal. I den strategiska planen för åren 2007-2011 kan man läsa att det 
överordnade målet är Högsta kvalitet i utbildning och forskning. Universitetets vision 
lyder:  

”Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet.” 

(www.lu.se)  

Övergripande mål anger utifrån visionen vad som ska uppnås och fyra strategier anger 
hur målet ska uppnås.  

I vår studie ämnar vi undersöka hur Lunds Universitet går tillväga för att integrera 
strategiska planer i organisationen genom ett organisatoriskt lärande och hur 
universitetet i denna process tillvaratar den individuella kunskapen och kompetensen 
som finns i organisationen för att få en ökad kompetens och större möjlighet att nå de 
överordnade mål
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2. Syfte, avgränsning och pedagogisk 
relevans 
Att en organisation fattar beslut om överordnade mål och strategier innebär i sig inte 
något organisatoriskt lärande. För att möjliggöra en integration av uppställda mål och 
strategier så att dessa genomsyrar organisationen behöver det ske en process - ett 
organisatoriskt lärande. Vi avser att studera hur denna process går till i organisationen 
Lunds universitet, när det gäller integration av mål och strategier rörande ledarskap och 
hur universitetet i denna process tillvaratar individuell kunskap och kompetens så att 
organisationen får en högre kompetens och därmed en ökad möjlighet att nå uppställda 
mål. 

Vår studie är avgränsad så till vida att vi har valt att använda en specifik insats inom 
Lunds universitet, det tvååriga Academic Traineeship programmet som analysenhet i 
vår studie. Avgränsningen beror på att Lunds universitet är en mycket stor organisation 
med många områden och satsningar. I samråd med handledare och kontakt inom 
universitetets personalenhet valdes den specifika analysenheten ut eftersom det var en 
unik och intressant satsning. Avgränsningen innebär därmed att vi studerar hur 
deltagarna i Academic Traineeship programmet får del av den ledarskapssyn som Lunds 
universitet förmedlar i överordnade mål och strategier och hur denna syn och 
förverkligandet av densamma vidareförs ut i organisationen för att integreras där. I 
enlighet med teorier om organisatoriskt lärande utgår vi således från att det 
organisatoriska lärandet börjar hos de deltagande individerna för att sedan göras 
tillgängligt och integreras i organisationen i sin helhet. Vi fokuserar på att studera hur 
Lunds universitet går tillväga för att genom detta specifika program skapa 
förutsättningar för att den överordnade ledarskapssynen integreras i organisationen. 

 

Vårt syfte är: 

Att utifrån teorier om organisatoriskt lärande beskriva och analysera hur Lunds 

Universitet skapar förutsättningar för att integrera överordnade mål och strategier 

gällande ledarskap genom Academic Traineeship programmet. 

 

För att uppnå vårt syfte har vi ställt upp två forskningsfrågor att följa genom vår 
empiriska undersökning: 

- Hur får deltagarna i Academic Traineeship programmet del av universitetets syn 
på ledarskap och de kunskaper om ledarskap som universitetet vill förmedla? 

- Hur möjliggör universitetet en integrering av synen på och kunskaperna om 
ledarskap till universitetets organisation?     

 

I vår studie om hur Lunds universitet integrerar mål och strategier om ledarskap utgår vi 
från organisatoriskt lärande som en process som behöver användas för att 
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organisationen ska lyckas med att få synen på och kunskaperna om ledarskap att 
genomsyra hela organisationen. Denna process menar vi börjar i deltagarnas 
individuella lärande om ledarskap för att sedan nå ut till organisationen i övrigt, där vad 
som ingår i uppställda mål och strategier integreras. Med utgångspunkt i processen om 
organisatoriskt lärande har vår studie således en pedagogisk relevans.  
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3. Teori 

3.1 Litteratursökning och källkritik 
Mot bakgrund av att vi har inriktat oss på att ta del av litteratur och forskning om 
organisatoriskt lärande med inriktning på att i empirin studera processen då en 
organisation integrerar överordnade mål och strategier har detta inneburit att vi har gjort 
en avgränsning i vår litteratursökning, dels gentemot den individuella lärprocessen, dels 
gentemot teorier om den lärande organisationen som ett begrepp. Beträffande 
litteraturen till uppsatsen har vi utgått från avhandlingar inom ämnet organisatoriskt 
lärande, då avhandlingarnas referenser utgörs av vetenskaplig litteratur och artiklar. Vi 
har vidare sökt litteratur med utgångspunkt i sökorden; organisatoriskt lärande, 
kunskapsöverföring, organisatorisk kompetens, kunskapsföretag. Vidare har vi i vår 
sökning och val av litteratur inriktat oss på litteratur och senare forskning där empiriska 
studier i organisationer har genomförts.  

När det gäller val av litteratur ska följande kriterier beaktas för att källorna ska hålla en 
hög kvalitet; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2005). Då vi 
har sökt litteratur till uppsatsen har vi i våra val varit medvetna och tagit hänsyn till 
nämnda kriterier. Då det område som vår uppsats behandlar – organisatoriskt lärande – 
har varit mycket aktuellt inom forskningen inom de senaste åren har vi till exempel 
eftersträvat att få tag i så nyutkommen litteratur som möjligt för at se hur diskussionerna 
förs om ämnet idag och förhoppningsvis ett resonemang om hur författarens syn idag 
förhåller sig i relation till det som tidigare skrivits i ämnet. När det gäller äktheten och 
oberoendekriteriet avseende att det rör sig om förstahandskällor, har vi tagit 
utgångspunkt i avhandlingar inom ämnet för att vara säkra på att förutom 
avhandlingarnas innehåll, även dess refererande litteratur, är äkta och 
förstahandslitteratur.  

3.2 Introduktion till teori 
Vi utgår från att en organisation på något sätt måste använda sig av en viss process för 
uppgiften att integrera sina mål och strategier. Denna process bör utgöras av ett lärande 
inom organisationen, från individernas lärande vidare till att den nya kunskap som 
målen och strategierna innebär, integreras i hela organisationen. Vi tar därmed 
utgångspunkt i organisatoriskt lärande för att söka svar på frågan hur en organisation 
gör för att integrera överordnade mål och strategier inom organisationen.  

Organisatoriskt lärande kan beskrivas ur olika perspektiv och man kan ta utgångspunkt 
från olika håll. Inom organisationsteorin är det vanligast att använda det 
beteendeinriktade perspektivet. Med detta perspektiv inriktar man sig på resultaten av 
det organisatoriska lärandet och den viktigaste frågan anses vara att förstå hur det 
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organisatoriska lärandet kan stärka organisationen. Det beteendeinriktade perspektivet 
skiljer sig från exempelvis det kognitiva perspektivet genom att inte besvara frågan vad 
lärandet är och hur det uppkommer. Det kognitiva perspektivet fokuserar på 
lärandeprocessen som ett tankemässigt fenomen och den viktigaste frågan att besvara 
med detta synsätt är vad som händer vid lärandet (Müllern och Östergren, 1995). 

Vårt syfte är att studera hur organisationen Lunds universitet genom organisatoriskt 
lärande skapar förutsättningar för att integrera överordnade mål och strategier. Med 
detta som utgångspunkt finns en fortsatt inriktning på att studera om förutsättningar för 
integration av mål och strategier finns för att kunna nå uppställda mål och därmed 
förverkliga universitetets syfte med målen: att stärka organisationen. Vi kan således 
anses ha ett beteendeinriktat perspektiv på vår frågeställning. Mot denna bakgrund och 
för att belysa hur teori och verklighet kan förenas i ett resonemang, redogör vi för 
organisatoriskt lärande i teorin på följande sätt. 

 

3.3 Organisatoriskt lärande 
Området organisatoriskt lärande är fortfarande oklart och svårt att avgränsa och det 
finns en mängd olika tolkningar och definitioner av begreppet. Enligt Söderström 
(1996) kan man vid en genomgång av litteraturen om organisatoriskt lärande finna ett 
antal kategorier av definitioner av organisatoriskt lärande. Dessa är:    

a) en konstruktiv anpassning till allt snabbare och mer komplexa förändringar i 
omvärlden, 

 b) att skapa en organisatorisk miljö som främjar lärande och utveckling av ny kunskap 
hos individer och grupper, 

 c) kulturella processer som avser en förändring av de föreställningar, normer och 
relationer som styr människors handlande i organisationer, 

 d)förändringar av organisatoriska strukturer som följd av ny kunskap och/eller 
förändring av föreställningar (Söderström, 1996). 

Oavsett exakt definition finns det, enligt vår mening, några gemensamma nämnare som 
ingår i de flesta beskrivningar av begreppet organisatoriskt lärande. Flertalet 
definitioner av organisatoriskt lärande redogör för detta som en process som pågår 
under en längre tid. Utgångspunkten i de flesta beskrivningar är vidare att grunden för 
organisatoriskt lärande utgörs av individerna i organisationen, deras kompetens och vad 
de lär. Samtidigt råder en enighet om att det organisatoriska lärandet i slutet av 
processen oftast är mer än de enskilda individernas sammanlagda kompetens. Något 
sker i det organisatoriska lärandet som medför att organisationen anses ha fått en högre 
kompetens som anses integrerad i organisationen för att bestå där, oavsett om en eller 
flera medarbetare skulle försvinna från organisationen.  
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Probst och Büchel definierar organisatoriskt lärande som den process genom vilken 
organisationens kunskap och värderingsgrund förändras, vilket leder till förbättrad 
problemlösningsförmåga och handlingskapacitet (Probst & Büchel, 1997).  

Med utgångspunkt i ett organisatoriskt lärande för att integrera en organisations 
överordnade mål och strategier så att dessa genomsyrar organisationen och därmed kan 
förverkligas, anser vi att Probst och Büchels definition passar på denna process. Vi ser 
integrationen av överordnade mål och strategier som en process från förmedling till 
enskilda individer, vars kunskaper förs vidare till organisationen i sin helhet och 
förankras i denna så att den finns kvar där. Detta resulterar i att organisationens syn och 
kunskap förändras och organisationen får en bättre möjlighet att verka och handla.   

Flera författare har framfört att det saknas samstämmighet inom forskningsfältet när det 
gäller begreppet organisatoriskt lärande (t.ex. Dodgson, 1993). Detta beror bland annat 
på att man har olika utgångspunkter för studierna. Ett problem i litteraturen är också 
bristen på systematiska jämförande empiriska studier. Den beskrivning av empirin som 
görs sker ofta genom att man låter berättelser om lärsituationer visa på normativa 
utsagor om lärande. Det finns ofta i litteraturen normativa föreställningar om vad 
organisatoriskt lärande borde vara, istället för att visa vad det är. Detta medför att det 
också är svårt att bedöma sambandet mellan lärandet och andra organisatoriska fenomen 
och i den mån det görs en inriktning på miljöns påverkan handlar det oftast om lärande 
som medveten kompetensutveckling (Müllern & Östergren, 1995).  

När det gäller hur det organisatoriska lärandet går till och med inriktning på processen 
då en organisation integrerar mål och strategier har vi funnit följande teorier om 
organisatoriskt lärande relevanta att ta utgångspunkt i; Probst och Büchel, Dixon och 
Kaargard Thomsen. Samtliga dessa forskare har utförligt diskuterat processen om 
organisatoriskt lärande och inriktat sig på resultatet, dvs. vad det organisatoriska 
lärandet innebär för organisationen. De har också genomfört och redovisat empiriska 
studier avseende organisatoriskt lärande mot bakgrund av sina teorier. Vidare tar vi 
utgångspunkt i Söderströms arbeten om organisatoriskt lärande där han sammanställt 
och jämfört befintlig forskning på området och redovisat olika indelningar samt 
gemensamma faktorer beträffande begreppet och processen.  

Från nämnda teorier och beskrivningar har vi tagit fram kriterier för organisatoriskt 
lärande för att se hur dessa överensstämmer med varandra. Nedan följer en 
sammanfattning av de moment inom processen organisatoriskt lärande som ingår i de 
teorier vi valt.  

Probst och Büchel menar att processen organisatoriskt lärande består av momenten 
kommunikation, öppenhet och integration.  

Enligt Dixon utgörs det organisatoriska lärandet av spridande av information i 
organisationen integrering av informationen i organisationens olika strukturer, en 
gemensam tolkning av informationen och ett handlande utifrån strukturen. 

Enligt Kaargard Thomsen består organisatoriskt lärande av kommunikation, skapandet 
av samsyn och tillgänglighet som ger möjlighet till reflektion, lagring av kunskapen i 
ledningsprinciper, visioner, uttalanden vilket medför lagring av kunskap i 
organisationskulturen.  
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Söderström menar, efter att ha gått igenom litteraturen på området, att följande kriterier 
överlag anses ingå i processen organisatoriskt lärande; en process med aktörer, kollektiv 
problemlösning och förändrade dominerande idéer eller föreställningar. Vidare ingår i 
flertalet teorier att organisatoriskt lärande är en strategi för anpassning till förändringar i 
omvärlden samt att en ny eller förändrad kollektiv kunskap uppstår som resultat.     

Genom att sammanställa nämnda teorier och forskning har vi kunnat ta fram följande 
gemensamma kriterier för vad som ingår i organisatoriskt lärande: 

1. Kommunikation av information och kunskap mellan aktörer i organisationen.   

2. Kunskapen görs på olika sätt tillgänglig och sprids för samtliga medarbetare inom 
organisationen.   

3. Kollektiv reflektion, problemlösning, tolkning så att en gemensam syn uppstår 
angående en viss fråga, idé eller överordnat mål.  

4. Integration i organisationen, dvs.  kunskapen och kompetensen lagras i 
organisationen så att ny eller förändrad organisatorisk kompetens uppkommer, vilken 
består i organisationen oavsett individuell medverkan. 

Även om vi här framställt de olika kriterier som vi kommit fram till ingår i ett 
organisatoriskt lärande i en viss ordning, varvas de inledande momenten 
kommunikation, tillgängliggörande och reflektion, som vi förstått av beskrivningarna av 
processen, med varandra. Utifrån vårt fall med en organisations integration av 
överordnade mål och strategier redogör vi i det följande för vad som framhålls i 
litteraturen om de olika kriterierna i ett organisatoriskt lärande.      

Probst och Büchel har gjort en bro mellan individuellt lärande och organisatoriskt 
lärande (transformational bridge) för att beskriva processen. Med hänvisning till de 
förhållanden som Klimecki et al. (1994) menade att övergången från individuellt 
lärande till organisatoriskt lärande var beroende av; kommunikation, öppenhet och 
integration, har de utarbetat en modell där dessa faktorer utgör en brygga mellan 
individuellt lärande och organisatoriskt lärande. Det inledande steget i bryggan för att 
utveckla organisatoriskt lärande är kommunikation. Enligt Probst och Büchel fordras 
kommunikation mellan medarbetarna för att skapa en gemensam språklig förståelse, 
vilket krävs dels för att få en gemensam syn på verkligheten – en gemensam 
referensram - vad gäller frågor som rör organisationen, dels kunna utbyta kunskap, 
förslag och erfarenheter mellan varandra som når en organisatorisk nivå. Det är dock 
inte tillräckligt med kommunikation för att nå ett organisatoriskt lärande. Det krävs 
också att genomförandet av kommunikationen och dess innehåll i ett andra steg 
tydliggörs öppet i organisationen (Probst & Büchel, 1997).  

Det tredje steget i bryggan för att uppnå organisatoriskt lärande är enligt Probst och 
Büchel integration. För att individernas kunskap ska komma organisationen till godo 
måste individen ges möjlighet att integrera sin kunskap och sitt handlande i 
organisationen i sin helhet och för detta behöver de en struktur som stöd för denna 
individuella utveckling. Organisationen i sin tur behöver en struktur för att underlätta 
förändringen på organisatorisk nivå (Probst & Büchel, 1997).  

Dixon ser en organisation som en samling individer och organisationen lär genom varje 
individs förmåga att utveckla meningsfulla kognitiva strukturer. Enligt Dixon är 
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organisatoriskt lärande en kollektiv process där vissa inflytelserika individer utvecklar 
nya kognitiva strukturer och därefter påverkar övriga i organisationen så att alla 
förändrar sina kognitiva strukturer. Hon kallar sin modell av organisatoriskt lärande för 
den organisatoriska lärcykeln (organizational learning cycle). Denna modell är 
uppbyggd av fyra steg; allmänt spridande av information inom organisationen, 
integrering av informationen, gemensam tolkning av informationen och handlande 
utifrån de gemensamma strukturerna (Dixon, 1999). 

Dixon beskriver det organisatoriska lärandet i sin modell på ett sätt som även är inriktat 
på själva kunskapens överföring till organisatorisk kunskap, och inte bara på själva 
lärprocessen. Dixon lägger ett ansvar på medarbetarna i organisationen genom att hon 
menar att dessa ska aktivt engagera sig i att föra en dialog om bland annat 
organisationens mål och värderingar. Det är viktigt att medarbetarna initierar samtal, 
dialog och diskussioner genom olika slags möten kring organisationens utveckling. De 
anställda och cheferna har ett gemensamt ansvar för att skapa en aktiv lärande attityd till 
arbetet (Dixon, 1998).  

Dixon har genomfört empiriska studier av hur kunskap har förmedlats (knowledge-
transfer) i tre olika organisationer.  Studierna visade att man i praktiken beträffande 
kunskapsöverföring går från en expertmodell till en distributionsmodell, där 
expertmodellen står för att kunskap samlas in, lagras och sprids medan 
distributionsmodellen mer fungerar som ”vatten som flödar kors och tvärs genom 
organisationen”, dvs. en kunskap som är i ständig rörelse. Den bästa utvecklingen av 
lärandet sker utifrån antagandet att i stort sett alla grupper i en organisation utför något 
som andra i organisationen kan ha användning för. I de organisationer som studerades 
blev lärandet effektivt till följd av att kunskaperna förmedlades av kollegor istället för 
av experter (Dixon, 1999).  

Kaargard Thomsen (2002), framhåller också kommunikationens betydelse för att 
individerna i en organisation ska få en gemensam bild av organisationen. För att nå ett 
organisatoriskt lärande är det vidare nödvändigt att skapa en samsyn och tillgänglighet 
så att individerna kan reflektera över kunskapen de erhåller. Kunskapen bör därför 
lagras i organisationens ledningsprinciper, visioner, uttalanden och historien om 
organisationen. På detta sätt sker efter hand en lagring av kunskapen i 
organisationskulturen. Det finns många olika sätt på vilka ledningen i en organisation i 
praktiken försöker göra individuellt lärande till organisatoriskt. Detta kan ske genom 
t.ex. IT-system och strukturförändringar eller genom arbete med beteenden, värderingar 
och kultur. Av empiriska studier framgår att lärande i en organisation till stor del är ett 
slags förändringsarbete och ur en ledares perspektiv måste flera olika av dessa åtgärder 
användas för att lärandeprocessen ska lyckas (Kaargard Thomsen, 2002).  

Enligt Söderström (1996) ses organisatoriskt lärande i litteraturen som en kollektiv 
lärprocess med starka inslag av handling.  Lärandet handlar om förändringar av 
dominerande synsätt och policys i en organisation. Motivet för organisatoriskt lärande 
är att kunna förnya och förändra organisationen med hänsyn till omvärlden. Att lärandet 
sammanhänger med problemlösning och utmaningar betonas också genomgående i 
litteraturen liksom sambandet mellan organisationsstruktur och lärande. Det råder vidare 
i stort sett enighet om att organisatoriskt lärande leder till att organisationens samlade 
kompetens förändras på något sätt (Söderström, 1996).  
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Nedan följer en redovisning av de kriterier ingående i organisatoriskt lärande som vi 
funnit vara gemensamma i våra sammanställda teorier. Kriterierna är kommunikation, 
tillgängliggörande, reflektion och samsyn samt integration. Avslutningsvis redogörs 
även för faktorer som i litteraturen tagits upp såsom underlättande eller på annat sätt 
påverkande i processen med organisatoriskt lärande. 

 

3.3.1 Kommunikation 
Kommunikation är en ömsesidig process där människor tillsammans överför idéer, 
tankar och information till varandra (Simonsson, 2002).  Kommunikation är också ett 
viktigt medel för styrning, kontroll och samordning. För att få ut budskapet i en strategi 
i en organisation krävs det att det finns en fungerande kommunikation (Jacobsen & 
Thorsvik 2002). 

Flera forskare har framhållit att möten i organisationer är ett viktigt forum för 
kommunikation, eftersom flera människor samlas och kommunicerar öga mot öga 
(Simonsson, 2002).  

Weick (refererad i Simonsson, 2002) betonar vikten av öga-mot-öga-kommunikation 
och varnar för överdriven tilltro till och användning av modern informationsteknik. I 
mötet mellan människor ryms en kreativ potential och en förmåga att hantera 
mångtydiga situationer som går förlorad då den mänskliga interaktionen till stor del 
består av information på datorskärmar. Han påtalar vidare behovet av s.k. ”rika” medier 
och kommunikationsformer, det vill säga möjlighet till omedelbar feed-back; möjlighet 
till förmedling av olika signaler såsom tonläge och kroppsspråk; användning av ett 
naturligt språk och möjlighet att skapa ett personligt budskap. 
 
Davenport och Prusak som framhåller organisatorisk kunskap som en mycket betydande 
tillgång för en organisation anser att det finns många strategier för kunskapsöverföring, 
men det allra viktigaste och mest betydelsefulla är att hitta möjligheter för 
kommunikation. Det informella kunskaps- och erfarenhetsutbytet som sker mellan 
medarbetarna dagligen behöver inte någon planerad struktur, den sker ändå. Problemet 
är dock att denna kommunikation och kunskapsöverföring är lokala för de inblandade 
och fragmentariska till sin karaktär. Ju större organisationen är desto mer kunskap finns 
bland medarbetarna, men desto svårare kan det också vara att få tag på den bland alla 
medarbetare eller få sin egen kunskap och erfarenhet vidareförd. En organisation bör, 
för att lyckas med sin verksamhet, ta vara på all den kunskap som finns i 
organisationen. Mer formella nätverk som skapas av individer som har samma 
arbetsuppgifter eller annat gemensamt bidrar också till kunskapsöverföring. Det är 
därför viktigt att skapa av miljöer som inbjuder till diskussion och kunskapsdelande, 
både i den fysiska verkligheten och genom informationsteknologi. För att dessa åtgärder 
ska kunna genomföras fullt ut är det viktigt att organisationens kultur stämmer överens 
med strategierna. När man inom en organisation skapar en miljö för att inbjuda till 
diskussion mellan medarbetarna så måste kulturen också tillåta att sådana diskussioner 
hålls och att tid ges till det (Davenport & Prusak, 1998). 

Många av de problem som organisationer idag ställs inför är så komplicerade att de inte 
kan tas om hand av enskilda individer, utan det krävs ett samarbete och en dialog 
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mellan personer med olika kompetenser och positioner. Genom dialogen kan vi nå nya 
insikter och kunskaper som vi aldrig kunnat erhålla på egen hand. Dialog ses således 
som det verktyg vi använder för att lära tillsammans och skapa mer kreativa och 
effektiva organisationer. Dialogens betydelse kan även kopplas till olika insatser i syfte 
att skapa en ökad grad av delaktighet inom organisationen. För att abstrakta frågor som 
visioner, värderingar och mål ska skapa engagemang och delaktighet krävs det att de 
översätts och länkas till en mer konkret verklighet. Denna översättning blir mest 
fruktbar om den sker via dialog och inte genom en enkelriktad kommunikationsprocess 
från ledning till medarbetare (Simonsson, 2002). 

I ett fall som vårt - att en organisation ska integrera överordnade mål och strategier 
angående ledarskap – står kommunikationen i ett organisatoriskt lärande för såväl 
organisationens arbete med att få ut budskapet om strategierna, (se Simonsson samt 
Jacobsen och Thorsvik ovan), som den kommunikation som förs under strategiernas och 
de följande insatsernas genomförande dvs. under tillgängliggörandet av innehållet.   

 

3.3.2 Tillgängliggörande 
Tillgängliggörandet som moment i det organisatoriska lärandet står för det införande av 
nya idéer, förslag m.m. som startats upp i kommunikationsdelen. Det krävs att 
genomförandet av kommunikationen och dess innehåll tydliggörs öppet i 
organisationen. (Probst & Büchel, 1997). Det är också viktigt att den information och 
kunskap som kommunikationen resulterar i och som är betydelsefull för organisationen 
i sin helhet, tas tillvara och görs tillgänglig för alla att ta del av. Detta kan till exempel 
ske genom information via ett intranät, genom e-post, nya öppna möten samt 
inarbetande i övergripande offentliga dokument såsom organisationens visioner, policys 
mål och instruktioner. Då kunskapen görs öppen för alla medarbetare på detta sätt ges 
också medarbetarna möjlighet att ta del av kunskapen och reflektera över denna 
(Kaargard Thomsen, 2002).     

Då det organisatoriska lärandet, som i vårt fall handlar om integration av 
organisationens mål och strategier, utgör tillgängliggörandet samt reflektion och samsyn 
den ytterligare process som krävs för att de strategier och följande utbildningsinsatser 
ska göras tillgängliga och implementeras i organisationen, eller i vart fall i den 
avgränsade grupp av organisationen som insatserna i första hand riktar sig till för ett 
därefter vidareföras till organisationen i övrigt. I denna process ingår kommunikationen, 
såväl mellan organisation och individ som mellan individerna, som en viktig del, varför 
momenten kommunikation och tillgängliggörande vävs samman istället för att, som kan 
synas vara fallet i de ofta redovisade modellerna i teorin, komma i kronologisk ordning. 
Vad som i litteraturen redogörs för som betydelsefullt för att göra strategier, förslag och 
insatser tillgängliga för individerna att tillgodogöra sig handlar därför om såväl 
kommunikation som andra element i en sådan process.  

Enligt Söderström ligger tyngdpunkten när det gäller betydelsen av organisatoriskt 
lärande på kollektiva lärprocesser som omfattar eller har betydelse för hela 
organisationen. Enligt ett pedagogiskt perspektiv på organisatoriskt lärande ses 
inlärning och kunskap som en följd av pedagogisk påverkan, t.ex. i en utbildningsinsats. 
Ett kollektivt lärande kan innebära att många personer i en organisation samtidigt 
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utbildas och utsätts för samma påverkan, vilket om detta genomförs med god behållning 
för de deltagande och det nya kunnandet därefter används, bör innebära att 
organisationen som helhet har lärt sig något nytt (Söderström, 1996).  

En del av det som ingår i tillgängliggörandet av t.ex. en viss strategi från 
organisationens sida är det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som sker och som ingår i 
den kollektiva lärprocess som Söderström lyfter fram (Söderström, 1996). Även 
Granberg, dock utan att kalla slutresultatet för organisatoriskt lärande, behandlar det 
kollektiva lärandet som det utvecklande av kunskaper som individen gör i interaktion 
med omgivningen i organisationen och där det ingår kollektiv dialog, kunskapsutbyte 
mellan individer och gemensam reflektion (Granberg, 1996).  

Av studier som genomförts av D. Johnson och R. Johnson, för att förstå förutsättningar 
för och resultatet av samarbete, särskilt i samband med lärande, har framkommit att en 
fördel med samarbete är lärdomsöverföring. Det man har lärt sig i en gruppsituation kan 
man använda i andra situationer där den ursprungliga gruppen inte längre finns med. 
När kunskapen är mer komplex ger samarbete upphov till större lärdomsöverföring än 
om lärandet äger rum självständigt hos individen (Dixon, 2000).  

Vid en utbildningsinsats som ett led i en integration av överordnade mål och strategier 
ser vi kunskaps- och erfarenhetsutbytet som en viktig komponent, dels för att ge 
deltagande individer en förståelse för organisationens syn dels för att genom delaktighet 
kunna bidra med sin kunskap och kompetens till organisationen innebärande att mål och 
strategier får ett djupare innehåll.  

 

3.3.3 Reflektion och samsyn 
Liksom mellan kommunikation och tillgängliggörande finns en sammanvävning mellan 
individernas tillgodogörande av mål och följande utbildningsinsatser och den 
gemensamma reflektion som görs av detta innehåll bland annat genom dialog. I det 
följande finns således en koppling till vad som sagts ovan under kommunikation och 
tillgängliggörande.    

Reflektion kan definieras som en kritisk prövning av de föreställningar och antaganden 
om verkligheten som mer eller mindre styr vårt handlande i olika situationer. Denna 
betydelse innefattar också att granska handlingars mål och konsekvenser (Ellström, 
1997). 

En gemensam nämnare för forskningsresultat som gjorts kan sammanfattas med att 
kollektivt lärande förutsätter att de som arbetat tillsammans i en utbildning kan utveckla 
någon form av gemensamma strukturer. Det sätt på vilket gemensamma strukturer kan 
utvecklas bygger i första hand på interrelaterat handlande med dialog och gemensam 
reflektion. Dialogen innebär att en individ kan föra fram tankar, föreställningar, och 
åsikter och att enskilda individers erfarenheter, tankar och tankemönster bekantgörs, 
klargörs och offentliggörs för andra. Gemensam reflektion betyder att deltagarna i ett 
visst kollektiv delger varandra sina upplevelser och erfarenheter kring situationer som 
uppstått och som har ett samband med deras mål och uppgifter (Granberg, 1996). 

I Dixons organisatoriska lärandecykel, vilken vi tidigare redogjort för, framgår att efter 
det att informationen från organisationen gjort tillgänglig sker en gemensam tolkning av 
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informationen. Genom dialog och en öppen, stödjande och tillåtande kultur kan 
gemensamma innebördsstrukturer utvecklas (Dixon, 2000). 

Tid och plats måste finnas för möten. Probst & Büchel (1997) identifierar det som de 
kallar ”slack” som en viktig faktor för att lärande ska kunna äga rum. Med ”slack” 
menas att tid och utrymme ges för medarbetarna att diskutera och reflektera. Genom att 
detta tillfälle ges skapas förutsättningar för att de individuella kunskaperna och 
kompetenserna blir en del av organisationens kompetens då en gemensam syn på frågor, 
förslag och mål kan skapas.  

3.3.4 Integration 
Den kompetens som uppstår genom ett organisatoriskt lärande utgör den samlade 
kompetens som en organisation har tillgänglig i form av individers och gruppers 
kompetens, gemensamma föreställningar samt all den information som finns lagrad i 
organisationens system och som kan användas. Den kompetens, de föreställningar och 
den lagrade information som finns kvar oberoende av om enskilda medarbetare stannar i 
organisationen kallar Söderström strukturkapitalet (Söderström, 1996). 

Enligt Probst och Büchel,(1997) krävs en integration av den process med 
kommunikation och tillgängliggörande som genomförts av individerna tillsammans för 
att det individuella lärandet ska anses ha övergått i organisatoriskt lärande. Det krävs att 
individerna har förmågan att integrera den kunskap och kompetens som de tillgodogjort 
under processen i organisationen. Resultatet av ett organisatoriskt lärande är en 
förändring av den organisatoriska kunskapen och en utökning av organisationens 
handlingsalternativ.  Målet för ett organisatoriskt lärande är att öka organisationens 
handlingsmöjligheter genom att förändra den kollektiva kunskapen.  

Patriotta (2003) menar att en organisations förmåga att skapa ny kunskap kan vara en 
konkurrensfördel. Ett villkor för detta är att organisationen lyckas införliva kunskapen i 
organisatoriska mekanismer som till exempel strukturer, rutiner, procedurer och 
artefakter.  

  

3.3.5 Faktorer som påverkar processen 
Utöver de moment som ingår i processen organisatoriskt lärande, redogörs i litteraturen 
för faktorer som underlättar eller på annat sätt påverkar de moment som ingår i 
processen med ett organisatoriskt lärande. Det handlar om organisationens struktur, 
organisationskultur, arbetsformer samt formerna för sättet att informera och 
kommunicera inom organisationen (Dixon, 1998), (Müllern & Östergren, 1995), 
(Ekman, 2004). Då organisatoriskt lärande kan ses som en slags organisatorisk 
förändring, (Ekman, 2004) (Kaargard Thomsen, 2002) blir också medarbetarnas 
förståelse, motivation och delaktighet betydelsefulla faktorer för huruvida processen 
lyckas eller inte.   
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4. Metod 
I vår uppsats har vi inriktat oss på att ta del av litteratur och forskning om 
organisatoriskt lärande och ett i denna process tillvaratagande av medarbetarnas 
kunskap och kompetens.  

Vi har utgått från ett interpretativt / socialkonstruktionistiskt perspektiv där vi tar 
utgångspunkt från att varje individ har sin verklighetsuppfattning skapad genom socialt 
samspel, och där vi ser kunskap som förståelse uppkommen genom interaktion mellan 
individer. Vi vill ge en ökad förståelse för det teoretiska begreppet organisatoriskt 
lärande genom att ta del av uppfattningar, erfarenheter och värderingar och därmed 
försöka förstå individerna och deras handlingar samt interaktionen dem emellan i deras 
kontext, Lunds universitets organisation (Cohen & Manion, 2007). 

Utöver en teoretisk genomgång har vi genomfört en empirisk undersökning i form av en 
fallstudie av Academic traineeship programmet på Lunds Universitet. Då vi, i vår studie 
av hur man integrerar mål och strategier i en organisation, tar utgångspunkt i teorin om 
organisatoriskt lärande som en process från individuellt lärande till organisatoriskt 
lärande och där vi ser lärande som en process som leder till mer eller mindre varaktiga 
förändringar, (Ellström, 1992) har vi ett pedagogiskt perspektiv i vår uppsats. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 
Vi studerar organisatoriskt lärande i verkligheten med utgångspunkt i vad som framgår 
av denna process i teorin. Eftersom vi på detta sätt ämnar öka förståelsen av hur 
organisatoriskt lärande går till, har vi metodologiskt valt en kvalitativ ansats i 
uppsatsen. Då organisatoriskt lärande handlar om en pågående process inom en 
organisation innehållande delar som; kommunikation mellan medarbetare och 
användandet av strategier för att lagra och integrera information och kunskap i 
organisationen, bör vi välja ett kvalitativt angreppssätt i vår studie för att kunna 
beskriva med ord hur detta genomförs av och mellan individer i en organisation 
(Bryman, 1995).  

4.2 Fallstudie 
Vi har, mot bakgrund av vår kvalitativa ansats, genomfört en fallstudie med en 
kombination av dokumentanalys och intervjuer för att få en mer allsidig belysning av de 
förhållanden och processer vi studerar (Grönmo, 2006). Fallstudien lämpar sig som 
metod när man kan identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen. En 
fallstudie kan definieras som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en 
enda enhet eller företeelse (Merriam, 1994). En av fallstudiens styrkor är att den visar 
på effekter i den verkliga kontexten och visar att kontexten är en viktig faktor för både 
orsak och verkan. Ytterligare en styrka med metoden är att resultatet av studien kan 
tolkas och användas direkt i sin kontext för att bidra till utveckling, feed-back och 
utvärdering. En svaghet med metoden kan vara att det oftast inte går att göra några 
generaliseringar utifrån resultatet eftersom det är så knutet till kontexten (Cohen & 
Manion, 2007). 
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Då vi tar utgångspunkt i litteraturen om de teorier om organisatoriskt lärande som 
redovisas har vi därmed en viss förförståelse på området när vi genomför en empirisk 
fallstudie. Med de resultat vi erhållit från studien har vi återvänt till teorin för att 
reflektera över de empiriska resultaten mot bakgrund av teorierna i litteraturen. Vi har 
sålunda haft ett iterativt förhållningssätt där vi pendlat mellan teori och empiri. 
Beroende av den kunskap som redan finns på området och på mängden teorier som 
finns kan en fallstudie användas för att testa, klargöra, utvidga eller finslipa en teori. I 
dessa fall använder man teorin som en ram för den information som samlas in. Teorin 
genomsyrar hela processen med fallstudien, det handlar om en interaktiv och flexibel 
process där allt från problemformulering till tolkning av empiriska resultat styrs av 
teorin (Merriam, 1994). Cohen och Manion (2007) skriver att man genom att hitta ett 
fall som passar in på den teoretiska förståelsen man har tillägnat sig, kan bekräfta vad 
man lärt i teorin och därigenom kan kunskapen och förståelsen kring studieobjektet och 
teorin förstärkas. 

 

4.3 Val av analysenhet 
Vi har gjort ett urval byggt på självselektion, genom att vi valde ut ett antal 
kunskapsorganisationer i Malmö/Lundområdet och skickade mail till dem med en 
förfrågan om deras eventuella intresse av att medverka i en fallstudie. Då vi ville 
studera processerna i en organisation är det effektivt att bygga på självselektion, 
eftersom sannolikheten att de som svarar är intresserade av att ge information och delta i 
undersökningen är stor (Grönmo, 2006). Personalenheten vid Lunds universitet svarade 
ja på vår förfrågan om att få möjlighet att genomföra en fallstudie för att se på 
organisatoriskt lärande. 

Lunds Universitet är en stor organisation med många olika intressanta satsningar inom 
olika områden. Då vårt intresse låg i det organisatoriska lärandet ville vi studera en 
utvecklingsinsats som fokuserade på en sådan process. Genom samtal med en person på 
personalenheten vid universitetet fick vi vetskap om att det nyligen genomförts ett 
traineeprogram för framtida ledare. Detta ansåg vi borde kunna innehålla en process 
som skulle kunna leda fram till ett organistoriskt lärande, varför vi valde Academic 
Traineeship programmet som fokus för vår fallstudie. 

4.4 Datainsamling 
Efter inledande teoristudier samlade vi in dokument och intervjumaterial från Lunds 
Universitet som vi ansåg hade betydelse för Academic Traineeship programmet. De 
dokument vi var intresserade av var överordande strategiska planer med mål och 
strategier rörande ledarskap samt dokument som kunde visa på processen av planering 
och genomförande av programmet. Förutom Lunds universitets strategiska planer för 
åren 2002-2006 respektive 2007-2011 och rektorsbeslutet av den 2005-09-08 om 
Academic Traineeship programmet tog vi därför del av ett flertal dokument 
innehållande upplägg för olika seminarier inom programmet. När det gäller intervjuer 
valde vi att intervjua personer som hade information om såväl bakgrunden till 
överordnade mål och strategier, som beslutet om och upplägget av programmet. På detta 
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sätt kompletterades informationen vi fick från dokumenten genom informationen som vi 
erhöll i intervjuerna.  

4.5 Dokumentgranskning 
Vi har granskat nämnda dokument angående överordnade mål och strategier för Lunds 
universitet samt dokument rörande beslut om och upplägget för Academic Traineeship 
programmet. Dessa dokument har vi studerat för att få tillräcklig information om och 
insyn i Lunds Universitets mål och strategier gällande ledarskap. Vi ville också se om 
det fanns förutsättningar i genomförandet av Academic Traineeship programmet för att 
målen skulle kunna integreras i organisationen. Mängden dokument rörande 
programmet var mycket stort, varför en avgränsning av vilken typ av dokument vi 
skulle ta med i studien var nödvändig. De dokument vi inriktade oss på var, utöver 
måldokument, sådana som använts till informationsspridning till berörda, exempelvis 
inbjudan, dagsprogram för seminarier etc.  

En stor fördel med att använda sig av dokument är dess stabilitet. Till skillnad från 
intervjuer och observationer förändrar eller påverkar inte forskaren genom sin blotta 
närvaro det som studeras. Dokument utgör särskilt bra källor för kvalitativa fallstudier, 
eftersom de kan ge undersökningen en empirisk grund beträffande den kontext där 
fallstudien utförs (Merriam, 1994). Vi har varit medvetna om att vi har tolkat 
dokumenten och att vår tolkning färgas av vårt perspektiv (Grönmo, 2006).  

4.6 Intervjuer 
Den första intervjun vi gjorde var med en person från personalenheten vid universitetet. 
Denna intervju gjordes i syfte att få hjälp att finna en lämplig analysenhet för vår studie. 
Intervjun hade mer formen av ett samtal och hölls i personalenhetens lunchrum, med 
människor och samtal runt omkring oss under större delen av tiden. Vi lyckades ändå få 
så mycket information ut av samtalet att vi därefter kunde välja vår analysenhet. 
Intervjun spelades in på band och relevanta delar, angående det program vi valde, 
transkriberades i syfte att ha som minnesanteckningar. 

Informationen och kunskapen dokumenten gav oss använde vi sedan som grund för våra 
övriga intervjuer, där vi utformade tre olika intervjuguider till de tre personer vi valde 
att intervjua. Intervjuerna genomfördes med prorektor, en av de programansvariga för 
Academic Traineeship programmet och en av deltagarna i nämnda program. Prorektor 
intervjuades för att vi skulle få en fylligare bild av vad de strategiska planerna angående 
ledarskap innebär, universitets syn på ledarskap och även för att få mer information om 
de beslut som ledde fram till genomförandet av Academic Traineeship programmet. 
Programansvarig intervjuades i egenskap av att ha varit en av de som planerat för 
innehållet och som även till viss del medverkat i programmet. Deltagare intervjuades för 
att vi skulle få en bild av hur man upplevt programmet ur ett lärandeperspektiv, med 
fokus på ledarskapsrelaterade inslag. Genom att göra ett målinriktat urval (Merriam, 
1988), när vi valde vilka nyckelpersoner vi skulle intervjua, ville vi säkerställa att vi 
skulle kunna få så mycket information som möjligt. Ett målinriktat urval baseras på 
antagandet att man vill upptäcka, förstå och få insikt. Urvalet inför intervju av deltagare 
baserades, precis som vid urvalet av organisation, på självselektion, då vi skickade mail 
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till ett antal slumpvis utvalda deltagare. Den deltagare som först svarade blev den som 
vi valde att intervjua.  

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär med en tematiserad intervjuguide 
som stöd för intervjuaren (se intervjuguider, bilaga 1-3). Framtagandet av 
intervjuguiden föregicks av en bedömning av informationsbehovet, det vill säga vilken 
information vi ville få fram från just den respondenten. Det är viktigt för intervjuaren att 
vara insatt i vad som kännetecknar respondenterna, såsom bakgrund, miljö, kultur etc., 
för att lättare kunna formulera sig på rätt sätt och minska risken för feltolkning och 
missförstånd (Grönmo, 2006). För att säkerställa att vi skulle få fram den information vi 
ville ha genom att ställa frågor var det viktigt att klargöra syftet med intervjun, vad vi 
ville få reda på och vilka teman som intervjun skulle beröra (Cohen & Manion, 2007). 
Vi kontrollerade sedan frågorna i intervjuguiderna mot vårt uppsatssyfte, för att på så 
sätt vara säkra på att vi skulle hamna rätt. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, i två fall i 
personens arbetsrum och i ett fall i ett konferensrum. Intervjun bör hållas på en neutral 
plats och i en för intervjupersonen välbekant miljö. Vidare är det viktigt att intervjun 
kan utföras utan yttre störningar (Repstad, 2007). I en av intervjuerna avbröts intervjun 
för en kort stund då intervjupersonen ville kontrollera vem det var som ringde, men vi 
bedömer inte att detta avbrott har påverkat utfallet av intervjun. I litteraturen (Repstad, 
2007) står att läsa att man blir mer närvarande i själva intervjun och kan hålla en mer 
engagerad kontakt med intervjupersonen om en har huvudansvaret för att ställa frågor 
och den andre antecknar. Under de tre intervjuerna växlade vi dock mellan att vara den 
som ställde frågorna och den som antecknade, så att första hälften av frågorna ställdes 
av en av oss medan den andra hälften ställdes av den andre. Detta gjorde vi för att vi 
båda skulle få vara aktiva och delaktiga i intervjuerna. Vi har upplevt att detta sätt att 
arbeta har fungerat tillfredsställande. Samtliga intervjuer spelades in på band, efter 
godkännande av intervjupersonen. Vi har därigenom kunnat vara säkra på att få med 
alla detaljer och eventuella nyanser i svaren, eftersom intervjuerna har transkriberats 
noggrant. 

4.7 Databearbetning 
I enlighet med vårt kvalitativa förhållningssätt, har vi skrivit ner och läst igenom vårt 
insamlade material ett antal gånger för att kunna tolka och beskriva detta. Beträffande 
bearbetning av dokument bygger en kvalitativ innehållsanalys på en systematisk 
genomgång av dessa med fokus på att välja ut och registrera data i innehållet som är 
relevant för problemställningen ifråga. Vi har sedan tolkat data i relation till 
problemställningen och därefter har olika delar av innehållet bedömts i relation till 
varandra. Detta underlag skrevs ned i en kortare sammanfattande text, vilket underlättar 
möjligheten att få en mer samlad förståelse av texten som helhet (Grönmo, 2006).  

Intervjuerna har, som nämnts tidigare, spelats in på band och därefter nogsamt 
transkriberats.  

Inför analysen behövde vi strukturera upp materialet vi hade och det gjordes genom att 
vi använde oss av de fyra olika kriterierna för organisatoriskt lärande som vi fann i 
teorin och gjorde en analysmodell. Vi valde därigenom att göra en temabaserad analys 
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(Repstad, 2007). Vi gick sedan systematiskt igenom allt material och sorterade in det 
under lämplig rubrik. På detta sätt fick vi ett lättöverskådligt material som var lättare att 
analysera och diskutera. Vi valde därefter att lägga samman analys och diskussion under 
en rubrik, eftersom de ofta glider över varandra när det gäller kvalitativa studier 
(Repstad, 2007). 

4.8 Metodkvalitet 
För att säkerställa att uppsatsen håller den kvalitet som krävs är det viktigt att den 
uppfyller vissa kvalitetskriterier. 

Beträffande datainsamlingen måste denna uppfylla sanningskravet, dvs. data ska 
representera faktiska förhållanden och avspegla sann information, knutet till de aktuella 
frågeställningarna. Genom att beskriva och dokumentera datamaterialet i sig och hur det 
har samlats in och förankra materialet teoretiskt, metodologiskt och kontextuellt kan vi 
försäkra oss om att sanningskravet är uppfyllt. Vidare är det av stor vikt att 
datainsamlingen bygger på vetenskapliga principer för logik och språkbruk och på 
välgrundade förutsättningar som är förankrade i tidigare forskning (Grönmo, 2006). 
Genom att använda oss av väl etablerad teori kring begreppet organisatoriskt lärande 
och genom väl motiverade val av undersökningsmetoder anser vi oss uppfylla dessa 
krav. 

I kvantitativa studier kan reliabilitet och validitet testas och beräknas med hjälp av 
standardiserade metoder. Så är dock inte fallet när det gäller kvalitativa studier eftersom 
undersökningsmetoderna och datamaterialet är mindre strukturerat än i kvantitativa 
studier, och datainsamlingen inte kan skiljas ut som en separat fas i 
forskningsprocessen, eftersom den pågår i nära anknytning till analys och tolkning 
(Grönmo, 2006). I kvalitativ forskning talar man om undersökningens tillämplighet, 
pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet. Genom att välja en metod och 
undersökningsgrupp som ger bästa möjliga information i förhållande till 
frågeställningen kan undersökningen anses ha tillämplighet. Undersökningen visar på 
pålitlighet när insamlad data och tolkningen av denna är trovärdig och när det råder en 
överensstämmelse mellan frågeställning, själva förfarandet i undersökningen och 
slutsatserna som dras. Undersökningens noggrannhet säkerställs genom att man 
granskar och redovisar sitt arbete samvetsgrant (Patel & Tebelius, 1987). 

Vi har i vår datainsamling, analys av data samt återgivning i uppsatsen beaktat de etiska 
aspekter som grundar sig i de svenska forskningsetiska rutiner som är vedertagna inom 
samhällsinriktad forskning (www.vr.se) 

Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare har informerats om deras roll i 
undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande, informationskravet. 
De har upplysts om att deras medverkande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan, samtyckeskravet. De har även informerats om att de har rätt att vara 
anonyma i undersökningen, konfidentialitetskravet och att allt material från intervjuer 
endast skulle användas av oss inom ramen för vår uppsats, nyttjandekravet. 
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5. Fallstudien 
Som utgångspunkt för vår undersökning har vi haft forskningsfrågorna om hur 
deltagarna i AT-programmet fått del av universitetets syn på och kunskaper om 
ledarskap samt hur universitetet möjliggör att denna syn och kunskap integreras i 
organisationen. Dessa frågor har utgjort en bas för vad vi ha eftersträvat att få fram 
genom studien för att nå vårt syfte.  

Från teorier och tidigare forskning har vi tagit fram överensstämmande kriterier för 
organisatoriskt lärande som vi använt som underlag för relevanta teman och frågor i 
fallstudien. De teman vi använt oss av är kommunikation, tillgängliggörande, reflektion 
och samsyn samt integration. Med denna utgångspunkt granskar vi en begränsad del av 
organisationen Lunds universitet: Academic Traineeship programmets inriktning på 
ledarskap. 

  

5.1 Organisationen 
Lunds universitet är en kunskapsorganisation med inriktning på utbildning och 
forskning.  

Organisationen är uppbyggd enligt följande: 

Längst upp i organisationen finns universitetsstyrelsen som har inseende över 
universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. 
Högskoleförordningen anger vissa slags ärenden som styrelsen själv skall avgöra, i 
övrigt är ansvar och beslutsbefogenheter fördelade mellan rektor och olika organ enligt 
högskoleförordningens föreskrifter eller universitetsstyrelsens delegationsbeslut. Till de 
ärenden som styrelsen själv avgör hör viktigare organisationsfrågor och föreskrifter för 
verksamheten, anslagsframställningar och årsredovisningar samt åtgärder med 
anledning av Riksrevisionsverkets rapporter. 

Universitetets rektor, som är medlem i universitetsstyrelsen, svarar för ledningen av 
verksamheten närmast under universitetsstyrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare 
och rektor har även utsett två vicerektorer. Förvaltningschefen svarar under rektor för 
universitetets administration och ekonomi samt den gemensamma 
förvaltningsorganisationen. Rektor, förvaltningschef, vicerektorer och prorektor utgör 
tillsammans Rektorsämbetet. 

Lunds universitet har åtta fakultetsområden: Lunds tekniska högskola, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Ekonomihögskolan, 
konstnärliga fakulteten i Malmö, Juridiska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, 
Området för humaniora och teologi 

Universitetets organisation är decentraliserad och de olika fakulteterna och områdena 
styr sin egen verksamhet vad gäller undervisning, forskning och ekonomi. Varje fakultet 
har en styrelse och ordförande där heter dekanus. Inom de olika fakulteterna finns ett 
antal institutioner. 
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När det gäller lärande och kompetens finns en syn på detta hos universitetet på såväl 
individuell som organisatorisk nivå, vilket framgår bland annat av universitetets 
hemsida beträffande begreppet kompetens. Förutom individuell kompetens och vad 
denna står för redogörs för att kompetensbegreppet även kan ses ur ett organisatoriskt 
perspektiv, där individernas sammanlagda kompetens utgör organisationens kompetens. 
Det står vidare att organisationens förmåga att ta tillvara och utveckla den samlade 
kompetensen är nyckeln till verksamhetens framgång och att de anställdas kompetens är 
grunden för att uppnå ett gott resultat i verksamheten. (www.lu.se)  

5.2 Studien 
Då Lunds universitet är en mycket stor organisation och det pågår en mängd olika 
insatser, utbildningar, program och dylikt för att verka i riktning mot att nå målen, har 
vi i vår studie fått avgränsa oss till Academic Traineeship programmets skapande av 
förutsättningar för integration av målen rörande ledarskap  

Utgångspunkten har vi tagit i universitetets strategiska planer för år 2002-2006 och år 
2007-2011, vari framgår universitetets visioner, mål samt de strategier som behövs för 
att uppnå mål och visioner. Bland de insatser som vidtagits från universitetet för att 
införliva mål och strategier om ledarskap har vi studerat ett tvåårigt program om 
akademiskt traineeship som beslutades om 2005-09-08. Inför beslutet om detta program 
har den strategiska planen för åren 2002-2006 legat som grund och under tiden som 
programmet planerats och genomförts, 2006-2007, har den strategiska planen för åren 
2007-2011 arbetats fram, beslutats om samt inletts.  

6. Resultatredogörelse - fallstudien 
Vi kommer här att redogöra för de resultat vi har fått fram av dokumentgranskning och 
intervjuer. 

6.1 Lunds Universitets mål och strategier 
Lunds universitet beslutar om strategiska planer för sin verksamhet. Dessa planer löper 
över fyraårs perioder och är universitetets överordnade och styrande dokument. I 
planerna framgår universitetets överordnade visioner, mål och strategier för 
verksamheten.    
I Lunds universitets strategiska plan för år 2002-2006 framförs, utöver universitetets 
mer övergripande vision om Lunds universitet som institution för utbildning och 
forskning, ett flertal överordnade mål. Ett av målen Människor och miljö – om Lunds 
universitet som utbildnings- och arbetsmiljö – har som underliggande strategi att genom 
utbildning och andra åtgärder, utveckla ledarskapet på olika nivåer inom hela 
universitetet. Ett annat överordnat mål är Mötesplatser och samverkan – om 
befrämjandet av mångfald och samverkan inom universitetet. Några av strategierna för 
att uppnå detta mål är; att skapa bättre och enklare samverkan i utbildning och forskning 
mellan olika områden och institutioner, att etablera nya formella och informella 
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mötesplatser och att utveckla universitetets kommunikation med omvärlden och 
kommunikationen inom universitetet. Ett av de prioriterade strategiska områdena som 
finns här är ledarskapsutveckling. Enligt planen ska universitetets ledarskapsutveckling 
drivas vidare och särskild vikt skall läggas vid utbildning i konflikthantering och 
personalpolitik. Ytterligare mål som redogörs för är Flervetenskapliga satsningar inom 
forskning och utbildning.  Universitetets bredd ska tas till vara genom områdes- och 
ämnesövergripande verksamheter inom både forskning och utbildning samt att 
doktoranderna skall ges möjlighet till pedagogisk utbildning och träning inom ramen för 
forskarutbildningen.  
 
I Lunds universitets strategiska plan för år 2007-2011 är det överordnade målet Högsta 
kvalitet i utbildning och forskning. Målet innebär enligt planen att all verksamhet ska 
hålla konkurrenskraftig internationell standard. Ett antal miljöer ska vara av högsta 
internationella klass, universitetet som helhet ska vara ett av de absolut främsta i Europa 
och alla verksamheter ska ha en nationellt ledande ställning. Särskilt viktigt är enligt 
planen att utnyttja mångfalden inom universitetet och gränsöverskridande samverkan 
inom både utbildning och forskning ska vara ett kännetecken för universitetet.  

Vidare har i intervjuerna framkommit att LU brukar betraktas som ”comprehensive”, 
dvs.  att man har många delar inom organisationen. Många olika kunskapsområden eller 
vetenskapsområden är det som är universitetets kännetecken och samtidigt en stor del av 
dess speciella potential. Det är spännande att det oväntade mötet som kan leda till 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan inträffa på plats, i miljön. Det gäller därför att 
skapa sådana tillfällen och stödja sådana strukturer.  

Ett par av strategierna i planen för att uppnå det övergripande målet är; 
gränsöverskridande samverkan och ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. 
Gränsöverskridande samverkan handlar om att utnyttja den kvalificerade mångfalden 
inom Lunds universitet genom nya kombinationer mellan människor, kunskapsområden 
och kompetenser. Enligt strategin om ledarskap, lärarskap och medarbetarskap är ett 
tydligt, ansvarstagande och jämställt ledarskap en förutsättning för att kunna förverkliga 
universitetets mål. Universitetet ska arbeta aktivt för att fler kvinnor får framträdande 
positioner i ledande funktioner. Ledarskap med hög kommunikationskompetens och 
förankring i universitetets grundläggande värderingar och vision ska utvecklas. En väl 
fungerande intern kommunikation är en förutsättning för utveckling av ledarskapet och 
universitetets verksamhet.  

Av intervjuerna har vidare framkommit att ledarskapet är komplicerat i den akademiska 
världen. Det finns en spänning mellan det mera managementinriktade ledarskapet från 
näringslivet och det kollegiala ledarskapet som är en traditionell kärnpunkt i det 
akademiska ledarskapet. En akademisk ledare är traditionellt en forskare som för en tid 
kliver upp och blir ledare och sedan kommer han/hon tillbaka till gruppen. Ledarskapet 
bygger på kollegialitet och att man ska gå tillbaka till sin roll som en i gruppen efter en 
period som ledare och bli accepterad när man kommer tillbaka. Traditionellt har därför 
ledarskapet varit svagt. Yttre krav på universitetet och en hel del annat i utvecklingen 
kräver nu på ett annat sätt en handlingskraft, styrförmåga osv. som kan kräva ett annat 
ledarskap som är mera tydligt, att man tar ansvar och att man har ett konkret mål och 
styr mot det, med en viss uthållighet. Det är det ledarskap man efterlyser, men det måste 
alltid balanseras mot akademins inre logik då man inte vill gå från kollegialitet och 
kollegialt ledarskap till ett ledarskap där man pekar med hela handen. Det gäller att få 
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en balans mellan de två och detta är något som genomsyrar ledarskapsutbildningar inom 
universitetet. I den senaste strategiplanen har diskussioner förts om ledarskapets 
koppling till utbildningen och den pedagogiska situationen vilket är helt nytt i 
sammanhanget. 

Enligt strategin ska vidare respekten för olika yrkesroller och ämneskompetenser öka. 
Var och en ska förstå sin roll i universitetet som helhet och känna att man bidrar till 
verksamhetens utveckling. Genom att ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens 
och kreativitet samt utnyttja universitetets samlade kunskap skapas ett universitet av 
högsta kvalitet.  

Enligt uppgifter vidareförs universitetets ledarskapssyn i organisationen bland annat i 
ledarskapsutbildningar, t.ex. vid prefektutbildningar. Ledarskapssynen vidareförs även i 
kontraktsskrivandet vid anställning, som ska tydliggöra för den som har ett 
ledaruppdrag både vilket ansvar och vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter man 
har. Det handlar om att tydligöra ledarskapet.  

Enligt strategin om ledarskap ska det finnas tydliga relationer mellan olika 
ledningsnivåer med klara mål, ansvar och dialog som ledord. Beslut på olika nivåer ska 
göras kända inom verksamheten och följas upp.  Utvärderingar av ledarskapet ska 
införas. Ett program för identifiering och rekrytering av ledare, särskilt yngre, inom 
utbildning, forskning och administration genomförs. Till ledarskapet hör att ta ansvar 
för universitetets svåra utmaningar, t ex variationer i resurstilldelning, 
studenttillströmning och forskningsfinansieringens volym och inriktning.  

Det goda lärarskapet ska enligt strategin fungera som förebild för ett ledarskap med 
ansvarstagande och etisk medvetenhet. Alla som har lärarfunktioner har en uppgift som 
kommunikativa ledare och lärarna ska se studenterna som blivande ledare. System med 
mentorskap ska skapas successivt.  
.  

6.2 Strategiska planerna och programmet 
Academic Traineeship programmet innehållande utbildning inom ledarskap beslutades 
om i september 2005, då den tidigare strategiska planen gällde, men ungefär samtidigt 
som arbetet med den strategiska planen för år 2007-2011 påbörjades. Eftersom den 
gällande strategiska planen och beslutet för Academic Traineeship programmet är 
samtida kan vi anta att de har influerats av samma synsätt och värderingar.  

6.3 Academic traineeship 
Av rektors beslut angående Academic traineeship programmets genomförande framgår 
att Lunds Universitet har konstaterat svårigheter att attrahera främst kvinnor att stanna 
kvar i den akademiska världen efter disputation. Genomförandet av programmet var ett 
sätt för universitetet att fånga upp eller identifiera begåvningar av underrepresenterat 
kön, i det här fallet kvinnor, och erbjuda dem en programverksamhet som skulle 
markera ett ”committment” från universitetets sida, att man faktiskt hade sett att de var 
lämpliga för en forskarkarriär och att man var beredd att satsa på dem. Universitetet såg 
ett behov av att samtliga institutioner utformade en långsiktig plan för 



 22 

kompetensförsörjning där bland annat jämställdhetsaspekterna skulle beaktas. Genom 
en aktiv rekrytering i början av den akademiska karriären, där man kan uppvisa tydliga 
karriärvägar, kan man säkra kvaliteten i framtiden.  

Av intervjuerna har framkommit att AT-programmet är värdefullt för att nå målet med 
att skapa en större samhörighet eller samverkan. På det viset får man upp ögonen för 
vad andra delar av universitetet gör, vilket skapar dels en större förståelse för helheten 
och en bättre kunskap. Det skapar också en bättre kunskap av vad man gör själv och hur 
det relaterar till det som andra gör. Man förstår sig själv bättre när man förstår de andra 
och det är ett sätt att öka känslan av både konkret samverkan och känslan av 
samhörighet i en så stor organisation som Lunds Universitet är. 

6.3.1 Syfte  
Av beslutet om programmet framgår att syftet med Academic Traineeship var att knyta 
yngre forskare av underrepresenterat kön till Lunds universitet, för att där förberedas för 
en kommande akademisk karriär. Genom att identifiera nya forskare med stor potential 
och ge dem bekräftelse fångade man upp dem och fick dem att stanna kvar inom 
universitetet istället för att söka sig till det privata näringslivet. Enligt prorektor 
handlade det om att rekrytera och behålla identifierad kompetens. En bakomliggande 
förutsättning var att deltagarna skulle beredas anställning/vara anställda inom Lunds 
Universitet.  

Det framgår i dokument och intervjuer att det viktiga och på sitt sätt avgörande syftet 
varit att identifiera helt nya eller ganska nya forskare kort efter disputation som har en 
stor potential. Det gör man på grundval av deras avhandlingsarbete och andra 
egenskaper som man har sett hos de här personerna. Målet är att identifiera dessa och 
bekräfta dem och i den meningen tillvaratas kompetens. Syftet med det är att få dem att 
stanna kvar istället för att göra något annat, såsom att t.ex. välja en annan arbetsgivare. 
Det handlar om att rekrytera och behålla identifierad kompetens. Det handlar på sitt sätt 
mindre om den kunskap de redan har än den potential de har för framtiden. Beträffande 
själva innehållet i programmet handlar det om att kompetensutveckla de här personerna 
på ett sätt som är optimalt för en akademisk karriär. Det handlar om att erbjuda dem ett 
program som gör att de kan utveckla sina kompetenser på bästa sätt och på sådana 
områden som universitetet behöver, t.ex. genom att förstå hur akademin fungerar och 
lära sig om ledarskap i forskningsprojekt. Varje individ ska känna att man verkligen 
bidrar till universitetets verksamhetsutveckling och att deras kompetens blir 
tillvaratagen så att organisationen sedan kan få nytta av den samlade kunskapen.  

6.3.2 Målgrupp och urval 
Till programmet antogs tjugo yngre personer av underrepresenterat kön som nyligen 
hade eller skulle disputera. Varje enskild fakultet valde ut den /de doktorander som de 
skulle vilja knyta till sig genom en anställning i framtiden och nominerade dessa till 
uttagning. Urvalskriterierna var vetenskaplig skicklighet och akademisk potential i 
övrigt och verksamhetsanknutna jämställdhetsaspekter. Det slutliga urvalet gjordes av 
en oberoende grupp sakkunniga på universitetsgemensam nivå där prorektor och 
vicerektor ingick.  
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6.3.3 Mål  
Målen med programmet var att det ska ge deltagarna en ökad självkänsla och 
självinsikt. Vidare skulle programmet bidra med kunskap om vetenskapssamhället samt 
ge verktyg för och kunskap om akademiskt ledarskap och fortsatt karriärplanering. 
Genom medverkan i programmet skulle deltagarna även få verktyg för hur man skapar 
en egen forskargrupp och även få tillgång till samtalspartners med olika bakgrund och 
kvalifikationer. 

6.3.4 Innehåll 
Grunden för programmet var att deltagarna skulle vara delaktiga i innehållet och att 
deras kompetens och kunskap inom sina verksamhetsområden skulle lyftas och 
användas i programmet. Under utbildningen hölls sammanlagt fyra seminarier av 
deltagarna själva, där de fick planera för och genomföra seminariet själva, i grupper om 
ca fem deltagare åt gången. Deltagarna fick redan från första början veta att de var 
utvalda för att de ansågs som lovande och det klargjordes att det handlade om vad de 
gjorde av detta och vad de skapade tillsammans inom programmet. Stor vikt lades vid 
att deltagarna skulle lära känna varandra, för att skapa ett öppet klimat i gruppen och 
skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. 

Programpunkterna byggde på praxis för att göra akademisk karriär och på vad som 
krävs enligt högskoleförordningen. Den akademiska karriärgången utgjorde grunden för 
programmets upplägg. I den fanns det allmänna perspektivet där man granskade den 
akademiska karriären utifrån miljön och kulturen och i förhållande till övrigt i livet. 
Deltagarna tränades också i att bedöma och att själva klara av att bli bedömda samt att 
hantera och klara av motgångar. I enlighet med meriteringsperspektivet i 
högskoleförordningen förväntades deltagarna också skaffa sig behörighet för befordran 
genom kunskap i vetenskap och pedagogik, skicklighet i administration, ledning och 
utveckling samt samverkan med samhälle, forskningsinfo och utvecklingsarbete. I 
programidén kan man även läsa en lång lista med vad deltagarna förväntades vara 
förberedda för efter avslutat program. Bland annat förväntades deltagarna skaffa sig 
nationell och internationell erfarenhet, skaffa sig ett nätverk inom och utanför 
universitetet, rekrytera och ha egna doktorander, utveckla läromedel, åta sig uppdrag, 
granska andras arbeten som sakkunnig, referee eller opponent, delta i samhällsdebatten 
genom föredragshållande och artikelskrivande och samarbeta med organisationer 
utanför universitetet. Genom detta skapades en grund för att deltagarna skulle kunna 
ansöka om docentur och professur. 

Vad gäller området ledarskap hölls seminarier på ämnet ”Att leda en forskargrupp”, 
”Framgångsrik akademisk ledare – hur blir man det?”, ”Ledarskap och personlig 
utveckling och ”Handledning och coaching”. Seminarierna leddes av både interna och 
utomstående konsulter och arbetsformerna varierade. I agendan för seminariet ”Att leda 
en forskargrupp” kan man bland annat läsa: 

”Fokus kommer att ligga på att öka självkännedomen genom att ge verktyg för en bättre 

kommunikation i mötet med andra. Ett gott ledarskap innebär att man måste kunna leda 

sig själv och vara en resurs för andra i olika ledarsammanhang. Kommunikationen har 

en avgörande betydelse för ledarskapet och för att kunna hantera besvärliga 
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situationer. Vi kan ständigt bli bättre på att klargöra och motivera våra synsätt i 

förhållande till andra.” 

Teori och praktisk omsättning av kunskaperna i olika övningar varvades under dagarna, 
bland annat tränade man grupper om tre på temat ”konsten att säga nej”, med betoning 
på att skapa en god dialog, man förde samtal om konflikthantering och föreläsningar 
kring ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå och kring vikten av 
självinsikt, känslomässig intelligens och konstruktiv problemlösning.  

I dagsprogrammet för seminariet ”Ledarskap och personlig utveckling” beskriver den 
utomstående konsulten innehållet av dagen som följer:  

Vi ska språksätta och begreppsligt vända och vrida på fenomenet ledarskap och 

grupprocesser, dels baserat på era egna erfarenheter och frågor, dels på teorier – 

allmänt vedertagna och sådana som jag själv konstruerat. Vi ska fundera på ledarskap 

och team i en akademisk miljö…sedan ska vi försöka förstå och bearbeta kritiska 

situationer i forskargrupper, sådant som är besvärligt att förhålla sig till som chef och 

medarbetare. Jag vill be er fundera på exempel på sådana situationer. Så har jag tänkt 

att vi ska göra några rollspel som illustrerar kritiska situationer, med reflektion, 

träning och lite teori kopplat till dessa…Vi ska slutligen göra ett 

personlighetsinstrument (Myer-Briggs Type Indicator). Tanken är att utröna vilka 

personlighetstyper som finns i gruppen och ge underlag för reflektioner kring vilken roll 

personligheten spelar i teamarbete och i samspel människor emellan på en 

arbetsplats.” 

Samma utomstående konsult beskriver i dagsprogrammet vad som ska behandlas under 
seminariet ”Handledning och coaching”: 

”Vi ska fundera över likheter och skillnader mellan coaching och handledning och 

chefsskap/ledarskap. Jag tar med mig begrepp och berättelser och tips på hur man 

utvecklar sin förmåga att bli en bra handledare, hur man tänker och hur man gör. Det 

blir också möjlighet att träna på dessa färdigheter och reflektera tillsammans. Som en 

liten förberedelse till seminariet, tänk igenom exemplet på besvärliga 

situationer/dilemman i arbetet som du skulle vilja ha handledning på.” 

I seminariet ”Framgångsrik akademisk ledare – hur blir man det?” bestod föreläsarna av 
förebilder och praktiker från olika ledningsnivåer, universitetsnivå, fakultetsnivå och 
institutionsnivå, inom Lunds Universitet. Dessa talade kring möjligheter och hinder i 
den akademiska ledningen och administrationen. 

Vid ett seminarium behandlade föreläsningen Lunds Universitets strategiska planer. 
Som uppgift till nästa gång fick deltagarna att skriftligen reflektera över minst en av 
punkterna i planen och vad de skulle vilja göra för att bidra till förverkligandet. 

Utöver det hade deltagarna inför varje seminarium en eller flera arbetsuppgifter, till 
exempel att förbereda presentation av sin forskning, läsa litteratur och skriftligt 
reflektera över det lästa, skriva pressmeddelande eller föra tidsdagbok. Ett stående 
inslag på varje seminarium var att ”titta i backspegeln”, det vill säga en möjlighet att 
lyfta eventuella problem eller tankar som uppkommit sedan sist. 

I intervjun som vi gjorde med en av deltagarna framgick det att både de interna och 
externa föreläsarna har upplevts givande. Ledarna från universitetet kunde bidra med 
den akademiska biten av ledarskapet och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till 
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dem i paneldebatter och diskussioner. Konsulterna som kom utifrån var professionella 
och hade en tydlig pedagogisk tanke med vad som skulle läras och diskuteras och 
metoderna som användes varierade beroende på vad dagen skulle handla om.  

Utvärdering och reflektion över dagen avslutade varje seminarietillfälle. 

6.3.5 Tillvaratagande av kompetens 
I strategin för ledarskap framförs betydelsen av tillvaratagande av de anställdas 
kompetens och att använda universitetets samlade kunskap. Beträffande huruvida det 
finns en strategi för hur tillvaratagandet av kompetens och kunskap hos deltagarna ska 
ske och hur de vidareför sin kompetens framförs att det inte finns någon samlad strategi 
för detta, utan alla deltagare har som sin direkta arbetsgivare prefekterna på de 
institutioner där de verkar. Det handlar om tjugo stycken unga forskare som är på vitt 
skilda institutioner på många olika områden på universitetet och det finns här ingen 
ensartat struktur eller strategi eftersom universitetet är en decentraliserad kultur. Många 
av deltagarna i programmet har nu fasta tjänster men långtifrån alla och det beror på 
skilda villkor i ekonomi och annat mellan olika verksamheter. Konkret vad satsningen 
på dessa personer innebär kan således variera rätt mycket. Det är också i hög grad upp 
till dem själva, och det är det uppbyggandet av ett akademiskt ledarskap handlar om. 
Dessa personer ska interagera med andra kollegor, både äldre och yngre och göra detta 
på ett klokt sätt.  

6.3.6 Karriärplaneringssamtal 
Som en åtgärd för att få deltagarnas chefer på institutionsnivå mer delaktiga och 
intresserade av vad som hände i Academic Traineeship programmet ställdes krav på att 
man genomförde karriärplaneringssamtal en gång om året under de två år som 
programmet genomfördes. Dessa samtal skulle hållas av prefekt eller annan person 
inom institutionen som hade mycket god kunskap om Lunds Universitets och 
institutionens strategiska planer och överväganden. Personen skulle kunna överblicka 
tänkbar utveckling inom institutionens utbildning och forskning, 
anställningsförhållanden och möjligheter under då rådande omständigheter och med 
några års framförhållning. Deltagaren i Academic Traineeship programmet hade i 
uppdrag att formulera vad hon ville bidra med inom en av de fyra strategierna i Lunds 
Universitets strategiska plan.  

Karriärplaneringssamtalen utgjorde ett led i deltagarnas förberedelse för en kommande 
akademisk karriär. De var inriktade på utvecklingsbehov inom eller i anslutning till 
programmet, anställningsmöjligheter och vidare utveckling efter programmet och skulle 
resultera i en handlingsplan på kort och längre sikt. Behoven klargjordes utifrån vad den 
enskilda deltagaren själv hade identifierat som sina ambitioner och långsiktiga mål samt 
var de just då befann sig i fråga om kunskaper och erfarenheter. Dessa sattes i relation 
till tänkbara anställnings- och utvecklingsmöjligheter vid institutionen. 

På grund av universitetets struktur med tre nivåer: universitetsledning med rektor, 
fakultet och institution kan det vara svårt att få ner alla ledningens tankar till 
institutionsnivå, vilket kan leda till att önskade effekter av insatsen uteblir eller blir i 
mindre skala än vad som var avsett. Karriärplaneringssamtalen var ett sätt att förtydliga 
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ledningens intentioner på institutionsnivå så att önskad effekt, anställning och 
tillvaratagande av deltagarnas kompetens, uppnåddes.  

6.3.7 Mentorsprogram inom Academic Traineeship  
Inom ramen för programmet har det även funnits två mentorsprogram, ett med intern 
och ett med extern mentor, med ca tio mötestillfällen vardera. Mentorsprogrammets 
övergripande syfte var att aktivt stödja deltagarna i deras karriärutveckling. Målet var 
att det skulle underlätta ett ömsesidigt givande och tagande av kunskap och erfarenhet 
mellan en mer erfaren individ (mentorn) och en mindre erfaren (adepten). På detta sätt 
ökade mentorsprogrammet kontaktytan för adepterna, samtidigt som man kunde 
integrera lång erfarenhet med nya idéer. Deltagarna fick välja mentorer själva, utifrån en 
lista, och i enlighet med målet om gränsöverskridande samverkan i den strategiska 
planen uppmuntrades deltagarna att välja en mentor som verkade utanför deltagarens 
eget verksamhetsområde.  

Mentorns uppgift var att fungera som ett stöd genom att i dialog resonera kring frågor 
och problem som adepten tagit upp och genom att delge av sin erfarenhet och kunskap. 
Mentorn kunde även på andra sätt bidra till den personliga utvecklingen och ge hjälp att 
formulera mål och riktlinjer och stödja adepten till aktiv handling. Genom att mentorn i 
de flesta fall inte verkade inom samma område som adepten kunde mentorn ge stöd från 
ett utifrånperspektiv annat än det som kan ges av handledare, forskningsgruppsledare 
eller personer med andra ledningsfunktioner, som deltagarna mötte i det dagliga arbetet.  

I intervjun med deltagaren framgick det att mentorsprogrammet upplevts som ett bra 
komplement till Academic Traineeship programmet. För att få ut så mycket som möjligt 
av mentorsprogrammet var det avgörande att man hade tur i sitt mentorsval, att 
kompetensen och personkemin stämde. Under det första året kom mentorerna från 
Lunds Universitet och då låg tyngdpunkten på den akademiska världen, på hur man 
skulle prioritera, vilka val som skulle göras, hur man skulle vikta undervisning mot 
forskning, att man skulle våga ta nya uppdrag. Mentorn fungerade som en förebild som 
akademisk ledare. Under det andra året kom mentorerna utifrån. Då låg fokus mer på 
allmänna ledarskapsfrågor utifrån situationer som adepten befann sig i, med 
diskussioner och dialog om hur ledarskapet skulle kunna fungera bättre. Det framgick 
från dokument att en hel del av deltagarna var så nöjda med sina erfarenheter av 
mentorsprogrammet att de behållit kontakten med mentorerna även efter programmets 
avslutande. 

6.3.8 Efter programmet  
Av genomförda intervjuer har framkommit att i stort sett samtliga deltagare efter 
avslutat program har fått mer ansvarfyllda positioner inom Lunds Universitet. Orsaken 
till detta kan ses som en kombination av karriärplaneringssamtalens genomförande och 
deltagarnas ökade självförtroende och att de blivit bättre på att lyfta fram sina meriter 
och ledarpotential. Rektor sa under avslutningsceremonin för programmet att deltagarna 
och det som de lärt sig nu skulle komma till användning och att de var Lunds 
Universitets framtida ledare. 

Utöver detta har universitetet inte haft några mål eller tankar om hur man skulle 
tillvarata den kunskap som deltagarna tillgodogjort sig under programmets gång. På 
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eget initiativ har dock deltagarna valt att hålla kontakten genom ett nätverk som träffas 
till frukostmöten en gång i månaden och som har planerat att anordna seminarier. I juni 
ska seminariet handla om ett annat av Lunds Universitets kvinnliga ledarskapsprogram 
”Akka”, där man vill ta del av deras erfarenheter och hur de har gått vidare. I höst ska 
seminariet handla om hur man skapar en forskargrupp. Nätverket har sökt och fått 
beviljat anslag från universitetet för sin verksamhet. 

Några av deltagarna håller dessutom på att skriva en populärvetenskaplig antologi om 
olika ämnen, som ska heta ”Tempo”. 

I tvåårsutvärderingen av Academic Traineeship programmet framgår det att deltagarna 
efter avslutat program har en annan syn på Lunds Universitet. Man har fått en större 
kunskap och förståelse för hur den akademiska världen är uppbyggd och fungerar. 
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7. Analys och diskussion 
En organisations integrering av uppställda mål och strategier så att dessa genomsyrar 
organisationen innebär en process med ett organisatoriskt lärande. I vår beskrivning och 
analys av i vilken utsträckning programmet Academic Traineeship som insats skapar 
förutsättningar för en integration av överordnade mål om ledarskap utgår vi från de 
kriterier för organisatoriskt lärande som vi funnit vara gemensamma i de teorier vi 
ansett relevanta för frågeställningen. Dessa kriterier är kommunikation av information 
och kunskap, tillgängliggörande av kunskapen inom organisationen, kollektiv 
diskussion och reflektion för att uppnå en gemensam syn och slutligen en integration av 
kunskap och kompetens i organisationen. Faktorerna redovisas mer utförligt ovan i 
teorikapitlet. 

När det gäller integrering av de strategiska planernas strategier om ledarskap är AT-
programmet kopplat till dessa genom att det i planerna generellt handlar om att utveckla 
ledarskapet inom universitetet.  

Beskrivningen och analysen av AT-programmet och dess förutsättningar för integration 
av ledarskap genom organisatoriskt lärande gör vi mot bakgrund av de forskningsfrågor 
som vi haft med oss i vår empiriska undersökning, nämligen; hur får deltagarna del av 
universitetets syn på och kunskaper om ledarskap och hur möjliggör universitetet en 
integration av denna syn och kunskap i organisationen? I vår beskrivning och analys 
för att svara på dessa frågor och uppnå vårt syfte att se vilka förutsättningar som 
universitetet skapar för att integrera mål och strategier om ledarskap har vi valt att dela 
upp programmet som insats i faser: planering och genomförande av programmet och 
uppföljning av programmet.     

 

7.1 Planering och genomförande av programmet 
Nedan följer en beskrivning och analys av de resultat angående planering och 
genomförande av AT-programmet som vi fått genom vår fallstudie genomförd med våra 
forskningsfrågor som underlag. Beskrivningen och analysen görs utifrån de tidigare 
redovisade kriterierna för organisatoriskt lärande som vi tagit fram; kommunikation, 
tillgängliggörande, reflektion och samsyn samt integration.  

7.1.1 Kommunikation 
När det gäller på vilket sätt kommunikation som kriterium för organisatoriskt lärande 
har haft betydelse beträffande planeringen och genomförandet av AT-programmet finns 
ett par olika aspekter att betrakta. Dessa är hur programmet, dess syfte, mål, upplägg 
och innehåll har kommunicerats under planeringsstadiet samt den betydelse 
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kommunikation har fått i planeringen och genomförandet av själva 
ledarskapsutbildningen.  

Beträffande hur AT- programmet har kommunicerats inom organisationen på 
planeringsstadiet har detta skett genom information dels via ett beslut av universitetets 
rektor, dels genom en inbjudan till samtliga fakultet att inkomma med förslag till 
deltagare i programmet. I rektorsbeslutet förmedlas programmets syfte som ett sätt för 
universitetet att fånga upp begåvade doktorander och erbjuda dem en 
programverksamhet innebärande att universitetet på detta sätt visar att man har sett 
dessa som lämpliga för en forskarkarriär och är beredd att satsa på dem bland annat vad 
gällde ledarskapsutbildning. I inbjudan till att anmäla deltagare till programmet 
informerades om att varje fakultet genom sin dekan, i samråd med berörda prefekter, 
skulle identifiera de doktorander som uppfyllde vissa nämnda kriterier och som 
fakulteten var angelägen om att knyta till sig i framtiden genom att bereda dem 
anställning.  

Genom beslut om programmet och andra dokument informerades om bakgrunden till 
urvalet av vilka som skulle få genomgå utbildningsprogrammet. Såväl fakultet som 
deltagarna fick från början veta att de som valdes ut valdes för att de ansågs som 
lovande bland annat i ledande funktioner inom organisationen. Då universitetet lämnade 
information om vilka som organisationen avsåg skulle ha möjlighet att delta i 
programmet och varför och därefter överlämnade ansvaret för anmälan av lämpliga 
deltagarkandidater till fakulteten kan man med denna urvalsprocess anse att det har 
förelegat en kommunikation mellan organisationen och fakulteten om vilka som ska få 
möjlighet att ta del av LU:s ledarskapsutbildning. Såsom framförts av Jacobsen och 
Thorsvik (2002) är kommunikation ett viktigt medel för bland annat styrning och 
samordning och det krävs en fungerande kommunikation för att få ut budskapet i en 
strategi i en organisation. För att frågor som mål och värderingar ska skapa engagemang 
och delaktighet bör detta enligt Simonsson (2002) ske via dialog och inte genom en 
enkelriktad kommunikationsprocess från ledning till medarbetare. Genom den tydliga 
och öppna informationen från universitetets sida om bakgrunden till programmet, vilken 
härleds till de strategiska planerna, samt om programmets syfte får därför 
förutsättningar anses ha skapats för att ”rätt” deltagare för programmet utsågs. Genom 
den urvalsprocess som användes och som öppnade möjlighet till dialog inom 
organisationen om deltagarurvalet får på detta sätt anses ha bidragit till att skapa de 
första förutsättningarna för en integrering av ledarskap på organisatorisk nivå. 
 
Av såväl programbeslut som övriga utsända dokument har informerats om det planerade 
innehållet i programmet. Av informationen framgick bland annat att det var ett tvåårigt, 
individuellt anpassat utvecklingsprogram med syfte att underlätta en akademisk karriär. 
Ett av målen med programmet var att ge verktyg för och kunskap i akademiskt 
ledarskap. Vidare klargjordes att utbildningen mycket handlade om vad de själva 
skapade tillsammans inom programmet. Det framgick vidare att universitetet hade 
förväntningar på att deltagarna skaffade sig behörighet för befordran genom kunskap i 
bland annat vetenskap och pedagogik samt ledning och utveckling. I programidén 
redogjordes för att deltagarna efter avslutat program förväntades vara förberedda för 
bland annat att skaffa sig ett nätverk inom och utanför universitetet, rekrytera och ha 
egna doktorander och åta sig olika uppdrag.  
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Genom informationen om programmets planerade upplägg och innehåll samt de öppet 
redovisade förväntningarna som universitetet redogjorde för att de hade på de som 
skulle få delta, får programinnehållet anses kommunicerat med deltagarna. Detta gäller 
också betydelsen av vad utbildningen skulle komma att innebära beträffande det egna 
bidraget vad gällde ledarskapsutveckling. Deltagarna får således anses ha bekräftat 
möjligheterna för att de skulle klara av att delta i utbildningen om och utvecklingen av 
det ledarskap som universitetet redogjort för i såväl överordnade mål och strategier som 
i AT-programmet. Med denna kommunikation och förankring anser vi att planeringen 
av AT-programmets upplägg och innehåll medför goda förutsättningar för en 
integration av universitetets mål med ledarskap.   

En annan aspekt av kommunikation som en viktig faktor för ett organisatoriskt lärande 
är att se på den betydelse kommunikation har fått i planeringen och genomförandet av 
själva programmet med ledarskapsutbildningen.  

Ett syfte med Academic Traineeship programmet är att utbilda lovande unga forskare 
till att bli framtidens ledare inom universitetet. Det framhålls att det nya ledarskapet bör 
vara en blandning av det traditionellt akademiska ledarskapet och det ledarskap som 
idag präglar världen ”utanför universitetet”. Man vill från universitetets sida genom 
genomförandet av programmet få fram unga potentiella ledare som kan leda sig själva 
och vara en resurs för andra i olika ledarsammanhang. Innehållet i programmet har 
enligt oss en tydlig prägel av innehållet i den strategiska planen om ledarskap, såsom ett 
ansvarstagande ledarskap med hög kommunikationskompetens. I intervjuerna har 
framkommit att det är den ledarskapssyn som universitetet har som till stor del har tagits 
upp i programmet.  

I det planerade upplägget har organisationen valt att, i enlighet med vad som kommit att 
ingå i den strategiska planen för år 2007-2011, integrera kommunikation som en viktig 
del av ledarskapet. I utbildningsinsatserna beträffande ledarskap har kommunikation fått 
ett väsentligt utrymme såväl som ämne som arbetsform och kommunikationen framhålls 
som att vara av avgörande betydelse för ledarskapet. Innehållet och arbetsformerna har 
till stor del präglats av delaktighet och dialog. Diskussioner har varit ett genomgående 
sätt att kommunicera inom gruppen, kommunikationen har varit öppen och 
okomplicerad och både informella och formella samtal har varit vanliga. Enligt Weick 
(refererad i Simonsson, 2002) tar man, genom att i kommunikationen använda sig av 
diskussion och personliga möten, tillvara på individens kreativa potential och 
därigenom ökar möjligheten att skapa kunskap och förmedla erfarenheter till andra.  

Under programmet har seminarierna hållits omväxlande av interna och externa 
konsulter. Det har funnit en tydlig pedagogisk tanke med innehållet, arbetsformerna har 
varierat beroende på vad man behandlat vid de olika tillfällena, och det framgår tydligt 
att man har velat ha en öppen kommunikation med deltagarna. Utöver föreläsningar har 
även grupparbeten, paneldebatter och så vidare varit en del av metoderna för att 
kommunicera ut innehållet i utbildningen. Genom de olika arbetsformerna har 
innehållet i programmet varierats och behandlats på flera olika sätt, vilket har 
möjliggjort att deltagarna har kunnat ta till sig innehållet. Genom att välja ut deltagarna 
efter specifika kriterier och för dessa presentera ett program som så tydligt är till för att 
höja deltagarnas kompetens visar universitetet på en vilja att sprida kunskap och 
kompetens i organisationen. Man har under hela genomförandet av programmet 
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understrukit från universitetets sida att det är en viktig satsning och att deltagarna är 
uttagna till satsningen på grund av sin potential för framtiden som forskare och ledare. 

Vi anser att organisationen har utgått från kommunikation som ett viktigt kriterium när 
det gäller att planera och genomföra AT-programmet och ledarskapsutbildningen. 
Programmets innehåll såväl handlar om kommunikation, som utgörande en viktig del av 
ett ledarskap, som är utformat med inriktning på kommunikativa arbetsformer. 
Programmet får därför anses ligga i linje med det mål som satts upp beträffande att ge 
deltagarna verktyg för ett akademiskt ledarskap. Dessa verktyg kommer, som vi 
återkommer senare till, även att bidra till ökade förutsättningar för en integration av det 
ledarskap som universitetet genom programmet vill förmedla.     

7.1.2 Tillgängliggörande 
Beträffande hur tillgängliggörande som kriterium för organisatoriskt lärande har haft 
betydelse beträffande planeringen av AT-programmet kan beaktas hur programmet, dess 
syfte, mål, upplägg och innehåll har gjorts tillgängligt inom organisationen på 
planeringsstadiet så att intentionerna med ledarskapet inom universitetet börjat 
genomsyra verksamheten redan då. Vidare kan beaktas hur tillgängliggörande av 
innehållet beträffande ledarskap planerats i själva programmet.  

När det gäller vilka inom organisationen som utbildningsinsatsen skulle rikta sig till och 
kunskapen i första hand göras tillgänglig för gjordes ett urval av tjugo yngre personer av 
underrepresenterat kön som nyligen hade eller skulle disputera. Varje enskild fakultet 
valde ut den eller de doktorander som de skulle vilja knyta till sig genom en anställning 
i framtiden och nominerade dessa till uttagning.  

Planeringen att lägga upp programmet under två år och att deltagarna parallellt med 
utbildningen arbetar vid sina respektive institutioner är ett sätt för universitetet att göra 
programmet och dess innehåll tillgängligt för en större krets. Detta eftersom deltagarna 
sannolikt berättar om och fortlöpande delar med sig av programmets innehåll och 
kunskaperna de får till de som de möter i sitt dagliga arbete.  

Tillgängligheten av själva innehållet till deltagarna är planerat att bestå av såväl 
undervisning som egna bidrag till innehåll och utveckling. Grunden för programmet var 
att deltagarna skulle vara delaktiga i innehållet och att deras kompetens och kunskap 
inom sina verksamhetsområden skulle lyftas och användas i programmet. Detta sätt att 
lägga upp utbildningen överensstämmer med det Davenport och Prusak (1998) 
framhållit beträffande vikten av att ta vara på kunskapen hos individerna för att lyckas 
med en organisations verksamhet. Tillgängligheten av innehåll har planerats utifrån 
betydelsen att själv förstå och vara delaktig i utbildningen om ledarskap, vilket gynnar 
såväl enskilt lärande som på ett senare stadium organisatoriskt lärande. 

Såsom ovan redogjorts för har vi ansett att genom det sätt på vilket programmet, dess 
syfte, mål och innehåll har redovisats jämte den urvalsprocess som tillämpats, får det 
anses att programmet redan på planeringsstadiet från organisationens sida har 
kommunicerats med såväl fakulteten som deltagarna. På samma sätt får programmet, 
dess mål, innehåll och förväntningar på deltagarna genom de åtgärder som vidtagits 
med urvalsprocess, tidsupplägg och redogörelse för upplägg och innehåll, redan på 
planeringsstadiet anses ha gjorts tillgängligt för fakultet och deltagare.   
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Angående hur tillgängliggörandet som kriterium i en lärandeprocess har fått betydelse i 
planeringen och genomförandet av ledarskapsutbildningen har vi beaktat hur 
programinnehållet gjorts tillgängligt för såväl deltagare som i organisationen i övrigt.     

 I olika seminarier om akademiskt ledarskap deltog föreläsare från olika ledningsnivåer; 
universitetsnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå, inom Lunds Universitet i syfte att 
dessa skulle dela med sig kunskaper och erfarenheter till deltagarna. Denna involvering 
i programmet har vidare tillgängliggjort ledarskapsfrågorna för dessa föreläsare 
verksamma inom universitetet och skapat ett engagemang som bör ha bidragit till 
ytterligare vidareföring av synen på ledarskap inom universitetet. Då kunskapen görs 
öppen på detta sätt ges också en ökad möjlighet att ta del av kunskapen och reflektera 
över denna (Kaargard Thomsen, 2002).     

Variationen i arbetsformer har gjort att frågor har vänts och vridits på och behandlats 
från olika vinklar med olika redskap. Detta har möjliggjort att alla deltagare har haft 
möjlighet att ta till sig innehållet på ett sätt som passar dem och innehållet har 
förtydligats under tiden man har arbetat med det. 

Det är viktigt att den information och kunskap som kommunikationen resulterar i och 
som är betydelsefull för organisationen i sin helhet, tas tillvara och görs tillgänglig för 
alla att ta del av. Paneldebatterna som hållits har ibland mer haft formen av samtal, där 
deltagarna har fått möjlighet att ställa frågor. Man har då lyckats med att skapa en 
kommunikation mellan deltagarna och föreläsarna och har därmed öppnat för att ett 
lärande och erfarenhetsutbyte dem emellan ska vara möjlig. De seminarier som 
deltagarna själva fick planera och genomföra ledde till att deltagarnas delaktighet 
förstärktes och kunskapen kunde spridas till övriga deltagare. Alla diskussioner, 
grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter har medverkat till att deltagarna har kunnat ta 
del av innehållet i programmet, man har kunnat se en relevans och känna sig delaktig. 
Genom att använda sig av så många olika arbetsformer i upplägget för programmet har 
universitetet givit de förutsättningar som krävs för att sprida kunskapen till deltagarna. 
Detta är i linje med vad Davenport och Prusak (1998) menar är nödvändigt för att 
tillvaratagande av kunskap ska kunna ske, nämligen en kultur som tillåter att 
diskussioner förs och kunskapsutbyte äger rum.  

Som en åtgärd för att få deltagarnas chefer på institutionsnivå mer delaktiga och 
intresserade av vad som hände i Academic Traineeship programmet planerades och 
genomfördes krav på att karriärplaneringssamtal med deltagarna en gång om året under 
de två år som programmet genomfördes. Karriärplaneringssamtalen var planerade som 
ett led i deltagarnas förberedelse för en kommande akademisk karriär och på grund av 
universitetets tredelade struktur var samtalen även ett sätt att möjliggöra ett 
förtydligande av ledningens intentioner på institutionsnivå så att önskad effekt, 
anställning och tillvaratagande av deltagarnas kompetens, uppnåddes. Både Simonsson 
(2002) och Dixon (1999) menar att dialogen är viktig för att skapa effektiva 
organisationer och gemensamma innebördsstrukturer. Åtgärden får anses ha 
tillgängliggjort såväl programmets innehåll som den kunskap som deltagarna 
tillgodogjort sig beträffande ledarskap.   

Mentorsprogrammets två olika delar, med en intern och en extern mentor visat på att 
universitetet tar frågan om ledarskap på allvar. Genom att täcka in både den egna 
verksamhetens krav på ett akademiskt ledarskap och omvärldens krav har man på ett 
ansvarsfullt sätt svarat på kraven utifrån om ett moderniserat ledarskap. Den yttre 
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påverkan på universitetet har blivit större och organisationen har genom AT-
programmet svarat på en del av de kraven. Planeringen och genomförandet av 
mentorsprogrammet får, genom målet med ett utbyte av kunskap och erfarenhet mellan 
mentorerna inom universitetet och deltagarna, ses som ett bidrag till tillgängliggörandet 
av ledarskapsfrågor till såväl deltagare som utanför själva deltagarkretsen. Det 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte som sker i mentorsprogrammet ingår i den kollektiva 
lärprocess som Söderström lyfter fram som tyngdpunkten i det organisatoriska lärandet 
(Söderström, 1996). 

 

7.1.3 Reflektion och samsyn 
När det gäller på vilket sätt kriterierna reflektion och samsyn har haft betydelse 
beträffande planeringen och genomförandet av AT-programmet kan man dels betrakta 
upplägget av programmet, dels dess innehåll.   
 
Att i planeringen av upplägget av programmet utgå från att man skulle välja deltagare 
för utbildningsinsatsen från flera olika fakulteter är ett steg i riktning mot den 
gränsöverskridande samverkan som omtalas i de strategiska planerna och som gynnar 
utbytet av kunskaper och erfarenheter i diskussioner inom utbildningen. En mångfald 
bland ämnesinriktning hos de deltagande gynnar diskussioner och problemlösning 
eftersom det är troligt att flera olika perspektiv representeras i en sådan grupp. Att välja 
deltagare från vitt skilda områden inom universitetet ger också ett större 
erfarenhetsutbyte när det gäller synen på ledarskap. 
 
Beträffande innehållet i utbildningen och dess koppling till reflektion och samsyn kan 
sägas att det redan på planeringsstadiet tagits hänsyn till den betydelse diskussion och 
gemensam reflektion har när det gäller lärande. Betydelsen av tid och utrymme för 
medarbetarna att diskutera och reflektera för att ett lärande ska kunna äga rum framgår 
bland annat av Probst och Büchel (1997). Enligt dem skapar även sådan tid och 
utrymme, s.k. ”slack”, förutsättningar för de individuella kunskaperna och 
kompetenserna att bli en del av organisationens kompetens då en gemensam syn på 
frågor, förslag och mål kan skapas. Undervisningen i programmet planerades med tid- 
och arbetsformer som skulle gynna diskussioner och gemensam reflektion och därmed 
också ett kunskapsutbyte. Detta i sin tur skapade förutsättningar för en möjlig samsyn 
på frågorna kring ledarskap och således även förutsättningar för ett organisatoriskt 
lärande inom området. Utgångspunkten för diskussioner och reflektioner om ledarskap 
var också i upplägget kopplade till innehållet i de strategiska planerna varmed en direkt 
integration av universitets syn möjliggjordes.  
 
När det gäller programmets genomförande var grunden för detta att deltagarna skulle 
vara delaktiga i innehållet och att deras kompetens och kunskap inom sina 
verksamhetsområden skulle lyftas och användas i programmet. I och med att deltagarna 
själva till viss del fick stå för innehållet i programmet togs deras kompetens tillvara. 
Genom delgivandet av sina erfarenheter till övriga deltagare öppnades möjligheten för 
en diskussion kring olika erfarenheter och olika sätt att se på saker. På det viset får man 
upp ögonen för vad andra delar av universitetet gör, vilket skapar dels en större 
förståelse för helheten och en bättre kunskap. Det skapar också en bättre kunskap av vad 
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man gör själv och hur det relaterar till det som andra gör. Man förstår sig själv bättre när 
man förstår de andra och det är ett mycket viktigt sätt att öka känslan av både konkret 
samverkan och känslan av samhörighet i en jätteorganisation som LU är. Den betydelse 
universitetet lagt vid deltagarnas egen delaktighet i programmet överensstämmer med 
den syn på medarbetarnas eget ansvar och engagemang som Dixon (1998) framhåller 
som en viktig del i det organisatoriska lärandet. Dixon framhåller att medarbetarna 
bland annat bör föra en dialog om organisationens mål och värderingar, vilket ägde rum 
i AT-programmet vad gällde universitetets strategiplaner.    

Den gemensamma grund deltagarna hade var att de var relativt nydisputerade och i 
början av sin akademiska karriär. Sammansättningen av deltagarna, med så många olika 
fakulteter och institutioner representerade, möjliggjorde att nya perspektiv kom fram 
och deltagarna kunde bredda sina kunskaper med hjälp av varandras olika erfarenheter. 
I grupparbeten och diskussioner gjordes mestadels medvetna indelningar med fokus på 
att blanda deltagarna så att man skulle få tillfällen att lära känna och lära av varandra för 
att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte dem emellan.  

Seminarierna var inte alltid upplagda på ett sätt att det var uppenbart vid dagens början 
vad föreläsaren ville få ut av dagen. Först efter genomgångna övningar och diskussioner 
kunde deltagarna se vad som varit syftet och fick på så sätt själva reflektera och 
diskutera sig fram till ”målet”. Genom att titta i ”backspegeln”, som var ett stående 
inslag i seminarierna, fick deltagarna tillfälle att ta del av varandras tankar och 
eventuella problem som uppkommit sedan sist och gemensamt diskutera och reflektera. 
Mellan seminarierna fick deltagarna uppgifter att arbeta med för att förbereda sig för 
nästa. Detta möjliggjorde reflektion, både skriftligt och muntligt. 

Diskussioner om ledarskap fördes kontinuerligt under programmet. På detta sätt kan 
man se att deltagarna hade möjlighet till reflektion och samsyn för att nå en gemensam 
förståelse. Utöver diskussioner har det funnits övningsuppgifter att göra och varje 
deltagare har förväntats bearbeta och reflektera över seminarieinnehållet för att sedan 
kunna skapa en gemensam bas tillsammans med de andra deltagarna. Gemensamma 
strukturer skapas enligt Granberg (1996) genom interrelaterat handlande med dialog och 
gemensam reflektion. 

I mentorsskapet utbyttes erfarenheter mellan mentor och adept. Genom att ta tillvara på 
den kunskap och erfarenhet som den utifrånkommande mentorn bidragit med och 
reflektera över hur den kan appliceras på ledarskapet inom universitetet har ny kunskap 
och erfarenhet skapats. Reflektion över erfarenheter och kunskaper som delgetts 
deltagarna och diskussion deltagarna emellan och även mellan deltagare och föreläsare 
och mentorer har på ett tillfredsställande sätt gett förutsättningar för att kunskapen och 
samsynen ska kunna spridas i organisationen.  

Vi anser således att organisationen haft med sig tankar kring betydelsen av 
kunskapsutbyte, reflektion och möjlighet till samsyn då de planerade och genomförde 
AT-programmets upplägg och innehåll, vilket skapar förutsättningar för ett 
organisatoriskt lärande och en integration om ledarskapet i organisationen. 

7.1.4 Integration 
Integrationen inom Lunds universitet har vi, på grund av organisationens storlek, i 
första hand avgränsat till att avse deltagarnas närmiljö, det vill säga respektive 
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fakultetsnivå. Från deltagarna och deras närmiljö kan sedan den syn och de kunskaper 
om ledarskap som programmet förmedlat och deltagarna bidragit till vidareföras till 
organisationen i övrigt. 

 Beträffande vidareförandet av deltagarnas nyvunna kunskap och kompetens finns inte 
någon planerad strategi från universitetets sida för detta. Universitetet har planerat en 
satsning på vissa kompetenta medarbetare och det är i första hand förhoppningen att 
dessa efter utbildningen ska erhålla fasta tjänster och stanna i organisationen som är den 
tydliga vidareföringen av deltagarnas kompetens.  

När vi tittar på villkor för deltagande i programmet samt programmets upplägg, tycker 
vi oss ändå se en tanke om hur tillvaratagandet av kunskaper och kompetens kan gå till 
trots utebliven tydlig strategi. Universitetet har haft en noggrann gallring av kandidater 
och de som slutligen blev antagna ansågs som synnerligen lämpliga, potentiella ledare. 
Genom denna unika satsning, som man upprepat kallade den inför deltagarna, fick 
deltagarna en bekräftelse på sin duglighet och de stärktes i sin roll inom universitetet. 
Flera av deltagarna fick dessutom mer kvalificerade uppdrag inom universitetet under 
programmets gång, vilket också det möjliggjorde för integration av kunskaperna och 
erfarenheterna, när dessa applicerats i det dagliga arbetet. 

Upplägget på programmet, de olika arbetsformerna som till stor del byggde på 
delaktighet, diskussion och reflektion, har inneburit att deltagarna hela tiden har 
befunnit sig nära sin vardag och har kunnat använda sig av kunskaperna och 
erfarenheterna från programmet direkt i situationer på arbetsplatsen. Genom 
mentorsprogrammet fick man handfasta tips och råd inför situationer man befann sig i 
och kunde då applicera kunskapen direkt i verksamheten.  

Enligt Dixon (1999), bidrar samarbete i samband med lärande till större 
lärdomsöverföring än vid självständigt lärande i det fall det handlar om komplex 
kunskap. Det en individ lärt genom ett samarbete med andra kan enligt Dixon användas 
av denne i andra situationer senare då samarbetet upphört. Då en stor del av 
arbetsformen i programmet bestod av grupparbete och samarbete mellan deltagarna och 
frågorna om ledarskap som utbildningen innehöll får anses vara komplexa, har 
förutsättningar för överförande av det deltagarna lärt således gynnats och möjligheterna 
för deltagarna att kunna använda de kunskaper de erhållit i utbildningen är större än om 
arbetsformen bestått av självständig inlärning.  

Karriärplaneringssamtalen var ett sätt att förtydliga ledningens intentioner på 
institutionsnivå så att önskad effekt, anställning och tillvaratagande av deltagarnas 
kompetens, uppnåddes. På så sätt kunde deltagarnas erfarenheter och kunskap 
uppmärksammas och möjligheter skapas för att använda dessa på bästa sätt på 
arbetsplatsen. Genom att göra deltagarnas närmaste chefer medvetna och intresserade av 
vad som hände i programmet möjliggjorde man integration av kunskaperna på 
institutionsnivå. 

Beträffande ledarskapskompetens handlar det i såväl överordnade mål som i 
programmet om att som ledare vara en bra förebild för studenterna. Enligt programmet 
har universitetet planerat att ge deltagarna verktyg för att kunna utöva ett akademiskt 
ledarskap, vilket kan vidareföra kunskap om ledarskap dels då deltagarna använder 
dessa i sina framtida arbeten, dels att dessa verktyg kan vara något konkret att 
vidareföra till andra inom organisationen.   
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Förutom att deltagarna förväntas stanna inom organisationen och på detta sätt vidareföra 
sina kunskaper och sin kompetens, något som för övrigt inte är helt självklart då 
möjligheten att erhålla en fast tjänst kan variera stort mellan olika fakulteter och 
institutioner, finns inte några framlagda planer på hur en integration av deltagarnas 
nyvunna kunskaper ska ske. Enligt uppgifter om hur programmet var tänkt att fungera, 
verkar det som att det i utbildningen lagts in satsningar för att deltagarna ska erhålla en 
sådan kompetens att de själva aktivt kommer att initiera en vidareföring av sina 
kunskaper. Detta kan bland annat tänkas ske genom övningar i samverkan med andra, 
kommunikation samt initiativ till nätverksbyggande. Man kan således anse att de 
nyvunna kunskaperna om bland annat ledarskap och samverkan leder till ökad 
kompetens samt erhållande av verktyg om tillämpning av ledarskap, vilket leder till 
förutsättningar för ett vidareförande om ledarskapet i organisationen. Detta kommer 
särskilt att få betydelse om deltagarna stannar i organisationen en längre tid och får 
möjlighet att använda sina kunskaper bland andra. På så sätt skapas förutsättningar för 
ett organisatoriskt lärande och därmed en integration av ledarskapssynen även utan en 
mer planerad strategi.   

 

7.2 Efter programmet 
Nedan följer en beskrivning och analys av de resultat vi fått fram angående vad som 
skett och vad som kan ske efter det att AT-programmet avslutats när det gäller 
vidareförandet av synen på och kunskaperna om ledarskap i organisationen. Resultaten 
som vi grundar beskrivningen och analysen på har haft forskningsfrågorna som 
underlag och redogörelsen görs utifrån våra framtagna kriterier för organisatoriskt 
lärande.   

7.2.1 Kommunikation 
Deltagarna har under programmet fått ta del av kunskaper och erfarenheter om 
kommunikation. Programmet har förmedlat betydelsen av kommunikation, särskilt när 
det gäller som en del av ledarskapsrollen. Deltagarna har fått samverka i diskussioner 
över olika ämnesområden och de tycker att de har fått verktyg för att kunna ta initiativ 
till diskussioner och starta nätverk. Vi tror att programmet medfört att deltagarna efter 
programmet kommer att ha kunskaper och erfarenheter med sig som de kan använda i 
sitt arbete och vidareföra i sitt ledarskap.  

7.2.2 Tillgängliggörande 
På grund av universitetets struktur har de före detta deltagarna olika förutsättningar att 
sprida sina kunskaper individuellt. Under programmets gång skapades dock en stark 
sammanhållning deltagarna emellan och denna sammanhållning har lett fram till att man 
på eget initiativ har skapat ett nätverk. Detta är positivt i grunden, eftersom nätverk ofta 
är ett framgångsrikt sätt att sprida kunskap och göra den tillgänglig för andra 
(Davenport & Prusak, 1998). Risken är dock att nätverket blir en intern angelägenhet 
som bara når ut till och intresserar de som är direkt berörda, eftersom det som sker i ett 
nätverk ofta inte dokumenteras eller följer någon på förväg uppgjord plan. Vårt intryck 
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av deltagarnas nätverk är dock att de arbetar målmedvetet och med ett tydligt 
utvecklingsfokus, eftersom de har planerat för seminarier för en tid framöver och 
dessutom sökt och fått beviljat medel för att finansiera det hela. Vi har även hört talas 
om lösa planer hos vissa av deltagarna om att starta upp någon form av nätverk på den 
egna institutionen. Om detta skulle komma till stånd så skulle det vara ett ypperligt sätt 
att se till att kunskapen kan spridas i organisationen. 

Den ökade kontaktytan som mentorsprogrammet gav leder till erfarenhetsutbyte även 
efter programmets avslutande. De deltagare som fortfarande har kontakt med sina 
mentorer kan även fortsättningsvis ta del av kunskaper och erfarenheter från den mer 
erfarne mentorn.  

Programmet ansågs av deltagare som betydelsefullt för att man skulle våga tacka ja till 
nya eller söka nya uppdrag. Genom att vara engagerad i olika sammanhang ökar 
kontaktytorna och sannolikheten för att kunskaperna och erfarenheterna från 
programmet ska spridas blir större. 

7.2.3 Reflektion och samsyn 
I nätverket som skapats har man anammat de arbetssätt som användes under 
utbildningen, med öppen kommunikation och diskussion och anordnande av seminarier 
för att komma vidare och utvecklas. Detta möjliggör för att förutsättningar skapas för 
reflektion och samsyn. Deltagarna har även fått med sig betydelsen av gemensam 
problemlösning samt att utbyta erfarenheter. Särskilt betydelsefullt verkar 
mentorskapsdelen ha varit när det gäller att få praktisk erfarenhet av ledarskap och att 
lära av erfarenheter.  

7.2.4 Integration 
Det har från allra första början varit tydligt att Lunds Universitet har haft syftet att 
kunna använda sig av Academic Traineeship programmets deltagare efter avslutat 
program. Genom att anställa dem på olika platser och positioner i organisationen lyckas 
man skapa förutsättningar för att kunskaper och erfarenheter om ledarskap från 
programmet ska kunna vidareföras och integreras i organisationen. 
 

7.3 Avslutande diskussion 
Vi har i vår analys av hur Academic Traineeship programmet integrerar överordnade 
mål och strategier om ledarskap utgått från de kriterier vi funnit ingå i ett organisatoriskt 
lärande.  Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att universitetet i planerandet, 
genomförandet samt i den utsträckning vi kan se så här kort tid efter programmets 
avslut, även i uppföljningen av AT-programmet och utbildningen kring 
ledarskapsfrågor har beaktat och utgått från betydelsen av kommunikation, 
tillgänglighet, reflektion och samsyn. Detta gäller såväl upplägg av programmet som 
dess innehåll. Detta innebär att flertalet av kriterierna för ett organisatoriskt lärande har 
uppfyllts. När det gäller integrationen av kunskaperna och kompetensen finns det inte 
någon klar strategi för hur detta ska gå till. Vi har emellertid kunnat utröna att 
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programmet har givit deltagarna sådana verktyg och kompetenser att de på eget initiativ 
i hög grad kan vidareföra synen på och kunskaperna och kompetenserna om ledarskap i 
organisationen.  

Vi har i studien i första hand avgränsat integrationen inom organisationen Lunds 
universitet till att avse deltagarnas närmiljö, dvs. de olika fakultet som deltagarna 
kommer ifrån. Från denna närmiljö menar vi att den syn och de kunskaper om ledarskap 
som programmet förmedlat och deltagarna bidragit till efter en tid kan vidareföras till 
organisationen i övrigt.  

 Ett av universitetets mål med Academic Traineeship programmet var att deltagarna 
med all sin potential och kompetens skulle stanna kvar i organisationen. Mot bakgrund 
av de uppgifter vi fått om att deltagarna har fått ansvarsfyllda poster vid universitetet 
anser vi att detta än mer förbättrar de möjligheter vi menar oss kunna se beträffande 
deltagarnas vidareförande av kunskaper och erfarenheter om ledarskap ut i 
organisationen. Genom nätverk och gränsöverskridande samarbete kan de från sina 
positioner bidra till en integration av universitetets överordnade mål om ledarskap.    

 Vi anser att vår studie visar att organisationen Lunds universitet, utifrån de kriterier 
som vi funnit samstämmiga i för vår frågeställning relevanta teorier om organisatoriskt 
lärande, har skapat förutsättningar för att de överordnade målen om ledarskap efter hand 
ska kunna integreras inom organisationen. De kriterier som vi funnit viktiga, inte enbart 
som ett sätt att förmedla synen och kunskapen om ledarskap, utan också som 
användbara verktyg för individerna som inleder processen med det organisatoriska 
lärandet är kommunikation och reflektion. Genom att i Academic Traineeship 
programmet såväl framhålla betydelsen av kommunikation som en del av ledarskapet, 
som att inrikta utbildningens arbetsform på kommunikation har, genom de resultat vi 
tagit del av, deltagarna erhållit värdefulla kunskaper i form av användbara verktyg för 
att vidareföra kunskaper till andra inom organisationen. Detsamma gäller kriteriet 
reflektion och den därmed sammanhängande diskussionsformen för att nå en samsyn, 
vilket enligt vad vi kunnat förstå har medfört att deltagarna genom egen erfarenhet har 
insett betydelsen av att i grupper diskutera värderingar, synsätt och olika problem. 
Deltagarna har vidare genom programmet såvitt vi erfarit både förstått betydelsen av 
och entusiasmerats till att bilda nätverk för att diskutera olika frågor och för att driva 
frågor framåt. Nämnda kriterier ingår således inte bara som delar av processen med ett 
lyckat organisatoriskt lärande, utan har i vårt fall bidragit som verktyg för deltagarna att 
kunna skapa än bättre förutsättningar för en integration i organisationen av den kunskap 
om ledarskap som förmedlats genom programmet. Att inom organisationen lägga vikt 
vid en fortsatt bra kommunikation om de överordnade målen om ledarskap och låta 
diskussionerna om denna fråga få fortsätta på olika sätt, tror vi bidrar till en snabbare 
integration.    

Mot bakgrund av vad vi funnit om organisatoriskt lärande i litteraturen och i senare 
forskning har vi studerat hur Lunds universitet har planerat och genomfört Academic 
Traineeship programmet för att skapa förutsättningar för en integration av universitetets 
syn på och kunskap om ledarskap för att därigenom stärka organisationen. Av vad som 
framkommit bedömer vi att faktorerna kommunikation, tillgängliggörande, reflektion 
och samsyn får anses viktiga kriterier för en organisation att inte bara beakta utan även 
aktivt tillämpa i processen då de ska skapa bra förutsättningar för att integrera mål i sin 
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verksamhet. Det är enligt vår mening genom dessa kriterier en organisation skapar 
förutsättningar för det sista steget i processen med organisatoriskt lärande – integration.   
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Bilagor 1-3 
Bilaga 1 

 

Intervjuguide,  programansvarig 

Du intervjuas i egenskap av programansvarig, för att vi vill ha fram fakta kring AT:s 
planering och genomförande. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att vara 
anonym. 

1. Finns det dokument med övergripande mål och syften med programmet, utöver 

programidén? Kursplan för det tvååriga programmet? 

2. Hur har ni lagt upp traineeprogrammet – delen avseende ledarskap – 

innehållsmässigt? 

3. Utifrån vilken syn på ledarskap har utbildningen om ledarskap utgått från?  

4. När det gäller ledarskap: vad var målet för utbildningen? 

5. På vilket sätt är utbildningen om ledarskap kopplad till den strategiska planen 

för åren 2002-2006? 

6. Utifrån programmen för utbildningstillfällena: Vad finns bakom punkterna? Kan 

du beskriva mer i detalj om innehållet och syftet med det? 

7. Vilka tankar har ni haft inför upplägget av ledarskapsutbildningen vad gäller 

lärandet (för lyckas lära om ledarskap som utgått från)? 

8. Hur har ni under ledarskapsutbildningen tagit tillvara medarbetarnas kompetens 

inom området? 

9. Har ni tagit hänsyn till / planerat utifrån särskilda faktorer för att utöver ett 

individuellt lärande, även nå ett organisatoriskt lärande vad gäller ledarskap? 

10. Kommunikationen: Undervisning – inriktad på kommunikation och dialog? 

Vilka arbetsformer användes? Hur såg den fysiska miljön ut? Var det en 

diskussionsfrämjande undervisning? 

11. Tillgängliggörande: Hur dokumenteras innehållet och vad som händer i 

programmet?  

12. Reflektion och samsyn: Tid för reflektion? Fördes diskussioner för att nå 

gemensam syn på ledarskapet? Hur förmedlas den förändring på ledarskap som 

ska genomföras? (Beslut som ska genomföras eller ett gemensamt arbete?) 
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13. Integration: Har ni några tankar kring uppföljning för att åstadkomma mer än 

det individuellt lärandet, för att nå ut med lärandet i organisationen?  

Vill du läsa igenom transskriberingen innan vi använder materialet i vår uppsats? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, prorektor  

 

Ok att vi spelar in? Frivilligt deltagande. Introduktion om vårt syfte med intervjun och 
vad vi vill titta närmare på. 

 

1.Vi har tagit del av de strategiska planerna för 2002-2006 och 2007-2011. Hur är det 
tänkt att de överordnade målet om högsta kvalitet i utbildning och forskning samt 
strategierna för att uppnå detta ska integreras i universitetets organisation?   

 

2. Vad är innebörden av målet och strategin gränsöverskridande samverkan ( t.ex.  
under strategin för gränsöverskridande samverkan står att till kvalitetsutveckling hör att 
universitetet ska utnyttja den kvalificerade mångfalden. Olika typer av samverkan inom 
LU ska vara en strategi för att nå målet med högsta kvalitet.) 

 

3. Ledarskap: Inom strategin för ledarskap för att uppnå målet högsta kvalitet står att 
LU ska verka för att ämneskompetenser inom LU ökar och att varje individ ska känna 
att man bidrar till verksamhetens utveckling. Genom att tillvarata och utveckla de 
anställdas kompetens och utnyttja LU:s samlade kunskap skapas ett universitet av 
högsta kvalitet. På vilket sätt genomförs detta 

 

4. På vilket sätt vidareförs LUs tankar om hur man ska genomföra tillvaratagandet av 
(transfern) av kunskap och kompetens från individ till universitetsorganisationen de 
framkommer i stategierna i LUs program- och utbildningsutbud för de anställda? 

 

5. En av strategierna för att uppnå LU övergripande mål är ledarskap.Vad är innebörden 
av ledarskap i strategin ?  

 

6. Vad är syftet med den förmedlade synen på ledarskapet? Är detta en förändring av 
tidigare syn?  

 

7. Hur vidareförs (förändrade) synen på ledarskap i universitetets organisation? 

 

8. Vi har valt att titta på AT-programmet för att se hur man utbildar sina anställda i 
ledarskap och på kopplingen av utbildningen till strategierna. Hur anser LU att AT-
programmet, som framgår av rektorsbeslutet, följer upp de strategiska planerna vad 
gäller ledarskap? 
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9. På hemsidan talas det om tillvaratagande av individens kompetens så att den blir 
organisatorisk. I strategin för ledarskap framförs om tillvaratagande av de anställdas 
kompetens och använda LUs samlade kunskap. På vilket sätt genomförs detta vad gäller 
AT-programmet? ( strategi, dokumentation, tillgängliggörande och integration) 

 

10. Vi har hört att man ämnar ta tillvara på kunskaperna från traineeprogrammet – på 
vilket sätt kommer detta att göras? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide, deltagare 

Introduktion om uppsatsens syfte och inriktningen på AT-programmet. Ok att vi spelar 
in? Frivilligt deltagande, har rätt att vara anonym. 

 

1. När det gäller AT-programmet och utbildningen inom ledarskap – hur upplevde du 
att de som undervisade kommunicerade? 

 

2. Hur upplevde du din delaktighet i utbildningen beträffande ledarskap? 

 

3. Vilka arbetsformer användes i ledarskapsutbildningen?   

    (grupper, team, samverkan över gränser, reflektion) 

 

4.  På vilket sätt tillvaratogs deltagarnas kompetens i utbildningen? 

 

5. Hur har du upplevt att, utöver er individuella kompetensutveckling, att LU tagit 
tillvara möjligheten till den samlade kompetensutvecklingen efter utbildningen? 

 

6. Hur framgick i utbildningen LU:s syn på ledarskap? 

 

7. Vilka ökade kunskaper gav mentorskapet? 

 

8. Upplever du att det finns en strategi från LU:s sida om en uppföljning / vidareföring 
av den kunskap och kompetens som uppstått genom ledarskapsutbildningen? 

 

9. Vi har hört av programansvarig och prorektor att det finns planer på gemensamma 
aktiviteter och projekt av delatagarna i AT-programmet. Vilka är dessa och hur är de 
kopplade till utbildningen?     

 


