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Sammanfattning 

Bakgrund och problem:  Med åren har många statliga utredningar understrukit vikten av att 

högskolans undervisning skall ha en så god utformning som möjligt och att den skall ledas av 

väl kvalificerade lärare. För högskolor gäller det att finna rätt lärare som har förmågan att 

undervisa på ett sätt som passar dagens mer heterogena grupper med tanke på att studenterna 

fördubblats de senaste åren. Det är välkänt att hänsyn till de vetenskapliga meriterna är 

betydande och oftast avgörande vid anställning. Tidigare studier menar att 

bedömningskriterierna för pedagogisk skicklighet måste ges skarpare och mer entydiga 

formuleringar, likt den vetenskapliga skickligheten. Först då kan lika stor omsorg ägnas den 

pedagogiska skickligheten vid rekrytering.  

Syfte och metod: Syftet med föreliggande studie var att undersöka den pedagogiska 

skicklighetens betydelse i sin sociala kontext för att på så sätt ge en ökad kunskap kring 

fenomenet. Dessutom undersöktes hur fenomenet bedöms i praktiken och vilka underlag som 

används i förfarandet för att därmed kunna dra slutsatser kring varför betydelsen kan te sig på 

skilda sätt i olika sammanhang. Fem stycken semistrukturerade djupintervjuer genomfördes. 

Intervjupersonerna, som är väletablerade inom akademin, har på ett eller annat sätt en inblick 

i hur bedömningen av den pedagogiska skickligheten går till och har kännedom om vilka 

uppfattningar som råder kring dess betydelse. Utöver intervjuerna har även flertalet olika 

dokument granskats som supplement till empirin. Intervjuerna och de granskade dokumenten 

utgör studiens triangulering vilket gör att ett bredare perspektiv erhålls och därmed en mer 

fullständig bild av den pedagogisk skicklighets betydelse och hur bedömningen av den går 

till. Dessutom används trianguleringen för att öka studiens trovärdighet och träffsäkerhet.  

Resultat och slutsatser: Under intervjuerna framkom att det föreligger en statusskillnad 

mellan forskning och undervisning, där forskningens status upplevs som högre. Detta resultat 

tyder på att betydelsen av den pedagogiska skickligheten är lägre och att resultatet bekräftar 

tidigare studier. Bedömningsunderlag för den pedagogiska skickligheten måste utvecklas på 

ett sätt som gör att bedömningen blir kvalitetsmässig. 

Nyckelord: Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet, bedömning, betydelse, 

pedagogisk meritportfölj, rekryteringsprocess, högre utbildning   



Abstract 

 

Background and problem: Over the years many government investigations have underlined 

the importance of higher education being as excellent as possible, and that the education 

should be managed by qualified teachers. Universities have to recruit the right teachers who 

have the ability to teach in a way that fits the more heterogeneous groups of today, since the 

amount of students have doubled in the recent years. It is well known that consideration of 

scientific qualifications is significant and usually crucial in employment. Former studies mean 

that the assessment criteria for teaching skills must be given sharper and more unambiguous 

formulations, similar to the scientific skills. Only then equal attention can be paid to the 

teaching skills within recruitment.  

Aim and method: The purpose of this study was to examine the importance of teaching skills 

in order to increase knowledge about the phenomenon. In addition, the study examined how 

teaching skills are assessed in practice, and which basis that are being used in the procedure, 

in order to draw conclusions about why the significance can be different in various contexts. 

Five semi-structured in-depth interviews were conducted. The interviewees, who are well 

established within the academy, have in different ways insight into the assessment of teaching 

skills, and they have knowledge about the perceptions of its significance. In addition to the 

interviews, several different documents have been examined as supplement to the empirical 

results. The interviews and reviewed documents constitute the method triangulation of the 

study, which empirically empowers and thus provides a more complete view of the teaching 

skills significance and how it is assessed. Furthermore, triangulation is used to increase the 

credibility and accuracy of the study.  

Results and conclusions: This study revealed a status difference between researching and 

teaching, where the status of researching is considered higher. This result indicates that the 

importance of teaching skills is lower, a fact that also is confirmed in previous studies. The 

assessment basis of teaching skills must be developed in a way that makes the assessment 

qualitatively. 

Keywords: teaching skills, scientific skills, assessment, value, teaching portfolio, recruitment 

process, higher education 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras först problembakgrunden till denna studie efterföljande av en 

problemdiskussion, vilken mynnar ut i studiens problemformulering samt syfte. 

Avslutningsvis presenteras studiens avgränsning för att rama in studieområdet ytterligare. I 

denna studie görs ingen skillnad på högskola eller universitet utan orden kommer att 

användas som synonym till varandra. 

 

1.1 Problembakgrund 

Det första lärosätet i Sverige, för att bedriva högre utbildning, grundades år 1477. I takt med 

att behovet av högre utbildning ökade samt att intresset för studier av naturvetenskapligt slag 

blev allt större, etablerades allt fler universitet och högskolor runt om i Sverige fram tills idag 

(UKÄ, 2017a). 

 

Det var först under 1800-talet som forskning blev ett uttalat uppdrag för högskolor och 

samtidigt utvecklades bildningsidealet med syfte att studenten skulle utvecklas som individ 

och skapa sig en helhetsbild av tillvaron. Med detta uppkom idealet, som än idag lever kvar, 

att forskare även skulle vara lärare. Under samma århundrade etablerades på så vis högskolors 

uppgifter; yrkesutbildning, bildning samt forskning (UKÄ, 2017a). Under 1900-talet 

grundades även högskolor med fokus på samhällsnytta och folkbildning som alternativ till de 

traditionella högskolorna. År 1977 uppkom högskolereformen med anledning av att klara 

anstormningen av studenter och det blev uppenbart att hela högskolesektorn var tvungen att 

omorganiseras för att klara av detta. Högskolereformen blev en avgörande faktor för hela 

högskoleväsendet och resulterade i att en breddad rekrytering utfördes (UKÄ, 2017b). 

 

Idag finns det ca. 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i Sverige där de 

flesta sköts av staten. Av de verksamheter som tillhör det statliga är universitet och högskolor 

de som är bland de mest reglerade. På senare tid har dock högskolor blivit mer självständiga 

myndigheter som på egen hand bestämmer vilka utbildningar de vill tillhandahålla och hur 

upplägget i dessa skall vara (UKÄ, 2017b; UKÄ, 2017c; Honeth, 2018a). Sammantaget är 

högskolor i Sverige arbetsgivare till ca. 74 900 medarbetare varav ca. 35 200 medarbetare har 

arbetsuppgifter som innefattar undervisning (SCB, 2017a). Av dessa är ca. 16 600 

medarbetare antingen lektorer eller professorer (SCB, 2017b). Högskolornas uppgift är att 

bedriva forskning, att tillhandahålla högre undervisning samt samverka med det omgivande 
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samhället där lärosätena skall verka för att forskningsresultat skall komma till nytta (SFS 

1992:1434; Rovio-Johansson & Tingbjörn, 2001). 

  

Högskoleväsendet i Sverige har sedan länge arbetat med omställning av uppgifter och 

organisationsformer, vilket kan sättas i samband med att rekryteringsgrupperna ställs inför 

olika dilemman. Främst har arbetssituationen och arbetsuppgifterna för universitetsanställda 

förändrats, vilket exempelvis påverkar meritvärderingen och kraven hos de som har hand om 

delar av rekryteringsprocessen (Uppsala universitet, 2012). 

 

För organisationers överlevnad är det viktigt att finna de individer som förstår och genomför 

organisationers uppgifter. Dessa individer finner organisationer via sin rekrytering. I 

rekryteringsprocessen behöver organisationerna ha förmågan att attrahera och bedöma vilka 

individer som är rätt för anställningen för att sedan kunna göra ett adekvat urval i sin 

rekrytering (Lindelöw Danielsson, 2003). Det är självklart viktigt för högskolor, likväl som 

alla andra organisationer, att finna “rätt” personal som kan uppfylla organisationens mål. 

Att rekrytera lärare är en del av den ständiga personalplaneringsprocess som ingår i 

högskolors långsiktiga kompetensförsörjning. När beslut om att rekrytera en lärare skall tas 

krävs det att en del överväganden görs. Dessa överväganden innefattar befattningens 

strategiska betydelse för utbildning och forskning, vilka förutsättningar som finns för 

finansiering samt vilka krav som skall vara förenade med anställningen för att den bäst skall 

passa verksamhetens behov (Göteborgs universitet, 2018a). Att använda en rekryteringsgrupp, 

såsom tjänsteförslagsnämnder och sakkunniga, som hjälp i en rekryteringsprocess för att finna 

rätt personer är ett typiskt fenomen för högskolor och det är även något som traditionellt sker 

vid dess rekrytering. Användandet av tjänsteförslagsnämnder har sina rötter i högskolans 

ställning som ett särskilt slags autonom statlig institution (Uppsala universitet, 2012). 

 

För högskolor gäller att finna rätt lärare som har förmågan att undervisa på ett sätt som passar 

dagens mer heterogena grupper med tanke på att studenterna fördubblats de senaste åren. Med 

heterogena studentgrupper menas att studenternas förkunskaper alltmer skiljer sig åt. Med 

anledning av detta ställs nya krav på undervisnings- samt examinationsformer och därmed på 

lärarnas pedagogiska förmåga, då dagens studenter ställer allt högre krav på både lärare och 

undervisning (Högskoleverket, 2006). 
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Högskoleförordningen (SFS 1993:100) säger att både vetenskaplig och pedagogisk 

skicklighet skall ha visats för att en sökande skall anses som behörig att anställas. Vidare 

beskrivs även att lika stor omsorg skall ägnas den pedagogiska skickligheten som den 

vetenskapliga skickligheten vid prövning. Gillström och Amft (2014) menar att utöver 

föreskrifterna bestämmer varje enskild högskola i övrigt vilka bedömningsgrunder som skall 

tillämpas vid anställning av professorer och lektorer.  

 

Föreskriften gällande den pedagogiska skickligheten har tillkommit på senare år vilket har 

inneburit att den dels har blivit ett behörighetskrav och att det dels vid prövning skall ägnas 

lika stor omsorg av både pedagogisk liksom vetenskaplig skicklighet. De pedagogiska 

meriterna har med anledning av detta blivit allt viktigare att dokumentera (Högskoleverket, 

2006). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Med åren har många statliga utredningar understrukit vikten av att högskolans undervisning 

skall ha en så god utformning som möjligt och att den skall ledas av väl kvalificerade lärare 

(Rovio-Johansson & Tingbjörn, 2001). Det föreligger flera anledningar till att kvaliteten på 

undervisning och stöd för lärande i högre utbildning blir allt viktigare och i många länder har 

antalet studenter ökat drastiskt (Wahlén, 2002). 

 

Att vara lärare inom högskolan innebär oftast att även vara forskare. Denna 

forskningsanknytning är en viktig förutsättning för att kunna bedriva en högre undervisning 

med kvalitet. Att dokumentera sina bedrifter och att på olika sätt offentligt presentera den 

forskning som åstadkommits, och därmed sin vetenskapliga skicklighet, samt att denna 

kritiskt granskas av andra är en självklarhet. Men att dokumentera sin pedagogiska skicklighet 

och presentera sina pedagogiska meriter är idag inte lika självklart som det är med de 

vetenskapliga (Rovio-Johansson & Tingbjörn, 2001; Högskoleverket 2006). Något som är 

beaktansvärt i detta sammanhang är undervisningens status i relation till forskningen. 

Forskningen har av tradition en högre status än vad undervisningen har och tilldelning av 

forskningsmedel och artiklar i vetenskapliga tidskrifter leder till prestige i form av erkännande 

på ett annat sätt än vad undervisningen gör (Högskoleverket, 2006). 
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Enligt Högskoleverket (2006) är värderingen av de pedagogiska meriterna, som har en stark 

koppling till bland annat undervisningen, är en fråga som har varit aktuell länge. Det är dock 

ett begränsat antal högskolor som följer upp sitt pedagogiska utvecklingsarbete och sin 

pedagogiska utbildning. 

 

Det finns fler problem och dilemman i rekryteringsgruppsarbetet, varav ett av dem är att 

bedöma pedagogiska meriter. Bestämmelsen kring att bedömningen av den pedagogiska 

skickligheten skall inför anställningen ägnas lika stor omsorg som bedömningen av den 

vetenskapliga har resulterat i att betydelsen av pedagogisk skicklighet belysts. Detta på så sätt 

att den pedagogiska skickligheten ses som en merit vid en anställning som universitetslärare 

(Uppsala universitet, 2012).  

 

Enligt Rovio-Johansson och Tingbjörn (2001) är det välkänt att hänsyn till de vetenskapliga 

meriterna är betydande och oftast avgörande vid anställning. Vidare menar författarna att 

bedömningskriterierna för pedagogisk skicklighet måste ges skarpare och mer entydiga 

formuleringar, likt den vetenskapliga skickligheten, för att lika stor omsorg skall kunna ägnas 

den förstnämnda vid rekrytering. Enligt Badersten (2014) är en relativ samsyn under 

utveckling kring innebörden av pedagogisk skicklighet, både nationellt och internationellt. 

Men att beskriva den sammansatta professionsrollen som högskolelärare innebär i endast ett 

fåtal kriterier och indikatorer, vilka det dessutom skall råda samsyn kring och som kan skapa 

underlag för hur pedagogisk skicklighet skall bedömas, är något som inte är problemfritt 

(Badersten, 2014). Även Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor, 

publicerad av Uppsala universitet (2012), lyfter fram att bedömningen av den vetenskapliga 

skickligheten i praktiken fortfarande ges större omsorg än bedömningen av den pedagogiska. 

Gällande den pedagogiska skickligheten uttrycks det fortfarande en osäkerhet av dess 

bedömning (Uppsala universitet, 2012). Badersten (2014) menar att all kvalitativ 

kompetensbedömning är problematiskt. Han kallar det ett “vara-visa”-problem. Att vara 

skicklig är en sak medan att visa denna skicklighet via dokumentation som möjliggör för 

andra att göra en kvalitativ bedömning är en helt annan. 

  

I denna studie förutsätts att världen, innefattande den akademiska världen, är uppbyggd på 

olika sociala konstruktioner i enlighet med vad konstruktionismen menar. Konstruktionismen 

är ett vetenskapligt synsätt som tar tillvara på denna uppfattning med målsättning att förklara 

hur människor uppfattar och formar sin sociala verklighet (Berger & Luckmann, 1998; 
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Alvesson & Sköldberg, 2008). Högskolor är institutioner som har institutionaliserats in i vår 

verklighet och denna sociala verklighet skapas av samhälleliga givna klassifikationssystem 

som socialt konstruerats av oss människor (Börjesson, 2003). 

Högskoleförordningen och högskolornas anställningsordning beskriver teoretiskt hur en 

anställning skall gå till. Denna studies författare anser dock att det är enkelt att nedteckna och 

tänka sig hur något skall vara men att sedan applicera detta i praktiken är sannolikt mer 

komplext. Konstruktionismen ligger i linje med verklighetsuppfattningen i denna 

undersökning och kommer genomsyra hela studien från valda teorier till metodval samt 

analys av empirin. Synsättet lämpar sig dessutom väl då fenomenet pedagogisk skicklighet 

ämnas studeras i sin sociala kontext. 

  

Det kan föreligga en koppling mellan konstruktionismen och ovan diskussion samt till Boyer, 

Altbach och Whitelaws (1994) studie där de undersökte arbetsvillkor och preferenser hos den 

akademiska professionen i 14 länder över hela världen. Där ställdes bland annat frågan om det 

var undervisning eller forskning som främst föredrogs. I Sverige föredrogs forskningen främst 

med hela 67 procent. Hela 58 procent av de tillfrågade i Sverige ansåg även att det var svårt 

att erhålla ämbetstid, dvs. befattning, om de inte publicerade vetenskapligt material (Boyer, 

Altbach & Whitelaws, 1994). Denna studie indikerar på en upplevelse av att den 

vetenskapliga skickligheten innehar en stor betydelse inom den akademiska professionen och 

att det föreligger någon form av påtryckning om att ständigt behöva uppdatera sina bedrifter 

inom forskningen. 

  

Med avstamp i de studier och teorier som har presenterats ämnar studien att närmare 

undersöka den pedagogiska skicklighetens betydelse inom sin sociala kontext. 

Samtliga studier och teorier som presenterats väcker en undran om hur stor betydelse den 

pedagogiska skickligheten egentligen har för lärosätet och dess lärare med tanke på att den 

vetenskapliga skickligheten tycks läggas mer vikt vid och föredras av högskolelärare. 

Anstormningen av studenter är inte något nytt fenomen som tagit fart under de närmaste åren 

utan det har pågått under längre tid. Att högskolelärare skall undervisa är något som uppkom 

redan under 1800-talet och därmed borde den eventuella problematiken kring bedömning av 

pedagogisk skicklighet varit utredd och en naturlig del i rekryteringsprocessen. Frågan är om 

betydelsen och bedömningen kan bero på de konstruktioner som finns i den akademiska 

kontexten; arbetar lärosäten med pedagogisk skicklighet endast i legitimitetssyfte eller finns 

ett genuint intresse i att lyfta fram fenomenet?  
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1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion, med utgångspunkt i den pedagogiska 

skickligheten, ämnar studien besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur går bedömningen till av pedagogisk skicklighet vid anställningsförfarandet i 

praktiken? 

• Vilken betydelse har pedagogisk skicklighet i sin sociala kontext? 

 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur pedagogisk skicklighet bedöms i praktiken vid 

anställningsförfarandet och vilka underlag som används för detta. Dessutom avser studien att 

bidra med en ökad kunskap om vilken betydelse den pedagogiska skickligheten inom sin 

sociala kontext. Genom en ökad kunskap är förhoppningen att en förhöjd förståelse för den 

pedagogiska skickligheten erhålles och på så vis kan fenomenet belysas. 

 

 

1.5 Avgränsning 

Studien fokuserar främst på den pedagogiska skickligheten inom akademin men det 

förekommer även ett visst fokus på vetenskaplig skicklighet. Andra bedömningsgrunder i 

rekryteringsprocessen tas således inte nämnvärt upp i denna studie, trots att det finns en 

medvetenhet kring att dessa existerar, såsom konstnärlig skicklighet. Övriga 

bedömningsgrunder, såsom ledarskap och personlig lämplighet, beaktas inte heller i denna 

studie.  

 

I Sverige betonas att pedagogisk skicklighet i ökande grad inte endast rör fallenheten för att 

hålla engagerande föredrag eller leda seminariediskussioner, vilka är delar i en 

undervisningsskicklighet, som i sin tur är en del av den pedagogiska skickligheten. 

Pedagogisk skicklighet handlar om andra saker utöver undervisningssituationen såsom 

planering och organisering av undervisning (Uppsala universitet, 2012). 

 

När diskussion förs gällande pedagogisk skicklighet i denna studie berörs främst 

underkategorin undervisningsskicklighet. Andra bedömningsgrunder som finns vid 
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rekrytering, förutom pedagogisk skicklighet samt vetenskaplig skicklighet, kommer inte att 

beröras nämnvärt. Det råder däremot en medvetenhet kring att det existerar fler grunder, 

beskrivna i respektive anställningsordning för lärosätena, som bör tas hänsyn till i det större 

sammanhanget. 

 

Som tidigare nämnt kommer inte någon skillnad göras mellan högskola och universitet utan 

begreppen kommer att användas som synonym till varandra då skillnaden inte är av relevans i 

denna studie. Denna avgränsning önskar ändå tydliggöra skillnaden mellan dessa för att ge en 

ökad kunskap om dem och för att inte lämna läsaren undrande om vilka skillnader som 

förekommer mellan högskolor och universitet. 

 

1.5.1 Skillnaden mellan högskola och universitet 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), tidigare benämnt Högskoleverket, är en myndighet vars 

uppdrag är att, bland annat, granska kvaliteten inom högre utbildning och bevaka att 

universitet samt högskolor följer lagar och regler (UKÄ, 2018). 

Enligt UKÄ (2017d) handlar skillnaden främst om att universitet inte behöver ansöka om 

examenstillstånd i lika hög utsträckning som högskolor. Vilka statliga universitet och 

högskolor som skall finnas och om en högskola skall få bli ett universitet är någonting som 

riksdagen avgör.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs relevanta begrepp och teman för att förstå hur studiens författare 

använder dem. Referensramen innefattar även teorierna social konstruktionism och den 

institutionella teorin. I analysen av studiens empiri kommer dessa teorier tillsammans med 

begreppen kring pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet att diskuteras, för att 

förstå hur betydelsen upplevs och för att få en större inblick i hur bedömningen görs i 

praktiken. 

 

2.1 Skicklighet 

2.1.1 Definition 

Med begreppet skicklighet menas lämpligheten för tjänsten visad genom exempelvis. 

utbildning, yrkeskunnande samt prestationsförmåga. Skicklighet är en befordringsgrund vid 

tillsättning av statlig tjänst (NE, 2018a). 

 

 

2.2 Pedagogisk skicklighet  

2.2.1 Definition 

För att kunna förstå vad pedagogisk skicklighet är måste först pedagogiska meriter definieras. 

Pedagogiska meriter består av de arbetsuppgifter av pedagogisk karaktär som läraren haft 

samt de pedagogiska utbildningar som genomgåtts av läraren. På vilket sätt dessa uppgifter 

genomförts och vad för resultat som uppstod är det som brukar benämnas för en lärares 

pedagogiska skicklighet (Uppsala Universitet, u.å.). 

 

Rovio-Johansson och Tingbjörn (2001) menar att pedagogisk skicklighet visas genom 

omfattande och gedigna kunskaper inom det ämne som en anställning avser. Pedagogisk 

skicklighet handlar dessutom om att strukturera och organisera kunskap och materialinnehåll 

till kurser, att sprida engagemang och intresse för ämnet som avses, uppmuntra studenter till 

egen inlärning samt att ha förmåga till helhetssyn och förnyelse. Den pedagogiska 

skickligheten innefattar även förmågan att kunna kommunicera med studenter såväl som 

andra lärare (Rovio-Johansson & Tingbjörn, 2001). 
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Att visa pedagogisk skicklighet underlättar och stödjer studenternas lärande på bästa sätt. 

Detta stöd kan anta många former som exempelvis kan vara undervisning, inklusive 

handledning samt examination, effektiva administrativa rutiner, god pedagogisk ledning samt 

spridning av pedagogiska erfarenheter. Det kan även handla om vad läraren gjort för att 

utveckla och bibehålla sin pedagogiska kompetens. Lärarens pedagogiska meriter är samtliga 

pedagogiska insatser som en lärare gjort (Uppsala Universitet, u.å.). 

 

2.2.2 Bedömning av pedagogisk skicklighet 

Vid anställning av lärare inom högre utbildning finns ett antal olika regleringar för hur kravet 

på visad pedagogisk skicklighet skall hanteras. Dessa regleringar är: 

• Högskolelag (HL) 

• Högskoleförordning (HF) samt 

• Lokala regler och riktlinjer vid enskilda lärosäten 

Högskolelagen samt Högskoleförordningen gäller i första hand och reglerar vad som kan 

föreskrivas i de lokala anvisningarna. Vad som betonas i de lokala riktlinjerna varierar mellan 

olika lärosäten, därför behövs det alltid undersökas vad som utöver lag och förordning gäller i 

det enskilda fallet. Regelverket gäller på samma sätt vid befordran och anställning. 

Vad gäller bedömning av den pedagogiska skickligheten är meriterna det som läraren 

redovisar som grund. Fokus vid bedömning skall inte ligga på vad läraren har gjort utan 

snarare på hur läraren arbetat (Uppsala universitet, u.å.).  

 

Enligt Johansson, Apelgren, Birgegård, Grydén och Rügheimer (2011) har många lärosäten 

utarbetat handlingsplaner för hur de pedagogiska meriterna skall dokumenteras samt 

bedömas. Vidare menar författarna att det högt upp i organisationen finns en vilja, intentioner 

och även skrivna dokument för att premiera pedagogiska insatser. Däremot upplever många 

medarbetare att pedagogiska prestationer inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte 

värderas tillräckligt högt i jämförelse med forskningsmeriter. 

 

Det förekommer ifrågasättande kring om det överhuvudtaget går att bedöma pedagogisk 

skicklighet på ett tillförlitligt sätt (Lindberg, 1997). Däremot anser Ryegård, Apelgren och 

Olsson (2010) att det utifrån deras egna erfarenheter är möjligt att bedöma pedagogisk 

skicklighet om en tydlig definition finns, om det finns tydliga kriterier, ett fullgott underlag 
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och att de som bedömer är kvalificerade. Något som enligt Ryegård, Apelgren och Olsson 

(2010) även bekräftats i tidigare studier (se Giertz och Oldsjö, 2005; Ryegård, 2008). 

 

Bedömningskriterierna bestäms utifrån den definition som gjorts. Därav är det en 

förutsättning att det tydligt framgår vad som menas med pedagogisk skicklighet och det gäller 

att synliggöra de kriterier som valts för bedömning. Lärosätena har möjlighet att formulera sin 

egen definition vilket i sin tur kan resultera i att kriterierna formuleras på skilda sätta mellan 

olika lärosäten. Det är dock viktigt att kriterierna är tillräckligt konkreta för att kunna vara 

bedömningsbara. Dessutom är det viktigt att de kvalitativa aspekterna med pedagogisk 

skicklighet skall stå i fokus (Ryegård, Apelgren & Olsson, 2010). Johansson et. al (2011) 

menar att pedagogiskt sakkunniga vittnar om att de pedagogiska meritportföljer som ombeds 

att granskas vid tillsättningar av lärare ofta är strukturlösa och av varierande kvalitet. Vidare 

beskrivs att de pedagogiska meriterna skall redovisas på ett sätt som gör det möjligt för 

sakkunniga att värdera dem om de skall få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar. 

 

Badersten (2014) menar att även om det är möjligt att principiellt vara överens om vad det 

innebär med ett gott lärarskap, som är en stor del av det som förknippas med pedagogisk 

skicklighet, så innebär det inte för den sakens skull att det per automatik går att bedöma och 

uttrycka på ett intersubjektivt och evidensbaserat sätt. Han menar att all kvalitativ 

kompetensbedömning är problematisk. Han kallar det ett “vara-visa”-problem. Att vara 

skicklig är en sak medan att visa denna skicklighet via dokumentation som möjliggör för 

andra att göra en kvalitativ bedömning är en helt annan sak. Om inte den sökande kan 

synliggöra och evidensgöra den praktik som är föremål för bedömning på ett systematiskt, 

tillgängligt och trovärdigt sätt med reflektion om tidigare praktik samt utveckling så blir det 

för en utomstående bedömare svårt att genomföra en kvalitativ bedömning. 

 

Badersten (2014) menar dock att problematiken som upplevs finnas vid anställning av 

högskolelärare med detta “vara-visa”-problem gällande skicklighetsbedömningar inte är lika 

problematiskt i andra yrkeskategorier, såsom läkare, psykologer, etc., där liknande kvalitativa 

bedömningar görs utan där har det hittats rimliga former och sätt för att hantera “vara-visa”-

problemet. Med detta avseende menar han att det är svårt att se varför det skulle vara mer 

problematiskt att bedöma pedagogisk skicklighet då andra former av kvalitativa 

professionsbedömningar är möjliga. För att göra detta krävs dock dels att det tydliggörs mer 
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vilken typ av underlag som behövs och dels hur det skall presenteras samt hur olika typer av 

evidens skall värderas i förhållande till varandra (Badersten, 2014). 

 

I Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor av Uppsala universitet (2012) 

framläggs en intervju med en rekryteringsgruppsordförande. Det ställs en fråga kring hur 

hänsyn tas till en sökandes pedagogiska meritering, vilket besvaras genom att 

rekryteringsgruppsordförande försöker verifiera om den sökande har tagit en pedagogisk 

grundkurs. Det beskrivs även att det går att undersöka vad personen har för potential framåt 

gällande pedagogiken samt att det även går att ta reda på hur många undervisningstimmar 

personen har gjort. Om den sökande har publicerat väldigt mycket forskning så finns 

möjligheten att undervisningsbördan inte är alltför tung. 

 

2.2.3 Den pedagogiska skicklighetens betydelse 

Det kan råda delade meningar om vilken vikt som skall läggas på de olika aspekterna gällande 

lärarskapet, hur dessa aspekter skall vägas mot varandra i en samlad kompetensbedömning 

och olika formrelaterade undervisningsideal som ofta är traditions- och miljöbundna. Trots 

detta finns det ändå en gemensam grundsyn gällande pedagogisk skicklighet med 

utgångspunkt i studenternas lärande (Badersten, 2014). Stödet för studenters lärande kan ha 

många former och i detta har pedagogisk skicklighet hos de som undervisar en stor betydelse. 

En del av dessa former är nära studenters vardag och kan upplevas direkt av dem medan andra 

ligger längre bort från studenterna. Dock är de fortfarande betydelsefulla, då de påverkar 

förutsättningarna för lärares och studenters arbete, vilket i sin tur påverkar lärandet (Uppsala 

universitet, u.å.). 

 

Högskoleverkets (2006) analys av lärosätenas pedagogiska utvecklingsarbete visar att mycket 

arbete pågår, men att de olika lärosätena har kommit olika långt med arbetet. Förutsättningar 

som lärosätets storlek, resurser och hur frågan prioriteras inom lärosätet har stor påverkan på 

hur de arbetar med sin pedagogiska utveckling. 

 

Badersten (2014) menar att det i takt med att den pedagogiska skickligheten allt oftare uttalas 

och synliggörs samt att den organisatoriska kompetensen kring bedömningen av den 

pedagogiska skickligheten utvecklas, ökar sannolikheten för att det blir enklare i exempelvis 

rekryterings- och befordringssammanhang att argumentera till förmån för den pedagogiska 

skicklighetens betydelse. Högskoleverket (2006) menar att högre prioritering av 
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högskolepedagogisk forskning i Sverige skulle signalera om att området är betydelsefullt. Det 

skall även löna sig att meritera sig pedagogiskt och att det kan vara intressant att skapa 

pedagogiska karriärvägar, likt den vetenskapliga i båda avseenden. Enligt Ryegård, Apelgren 

och Olsson (2010) har den pedagogiska skickligheten alltför länge ansetts vara den enskilde 

lärarens angelägenhet. Undervisningen och studenternas lärande måste bli hela högskolans 

angelägenhet för att på så sätt kunna höja kvaliteten på dessa parametrar. Att den pedagogiska 

skickligheten skall betraktas lika exakt som den vetenskapliga skickligheten betraktas.  

 

Uppsala universitet (2012) menar att pedagogisk skicklighet i Sverige har blivit en allt mer 

essentiell kvalitetsmarkör för lektorer och professorer och diskuteras allt mer, vilket gör att 

sakkunniga i ökande grad måste införskaffa begrepp kring vad pedagogisk skicklighet är och 

hur det kan bedömas. Högskolorna har på olika sätt arbetat för att öka betydelsen av den 

pedagogiska skickligheten eftersom att dessa meriter är viktiga för en lärargärning i dagens 

högskola. Hur högskolorna arbetat med det framgår dock inte. 

 

2.2.4 Excellent lärare 

Örebro universitet anser att meningen med att utse excellenta lärare är att synliggöra samt 

premiera de särskilda pedagogiska kompetenser som är viktiga för skapandet av goda 

förutsättningar för hög utbildningskvalitet. Det finns dock en förväntning på att den utsedda 

excellenta läraren skall bidra till den universitetspedagogiska utvecklingen vid lärosätet (ORU 

1.2.1–04185/2017). 

 

Genom att utse lärare till excellent lärare uppmärksammas den pedagogiska skickligheten. 

Förutsättningar för att kunna utses till excellent lärare är ämnesmässig grund, 

högskolepedagogisk utbildning samt forskningsanknytning. Vid ansökan om utnämningen 

excellent lärare är kriterierna exempelvis pedagogisk erfarenhet, undervisningsskicklighet 

samt pedagogisk reflektion (Göteborgs universitet, 2016). 

 

 

2.3 Vetenskaplig skicklighet 

2.3.1 Definition 

 Begreppet berör att läraren skall ha visat en vetenskaplig skicklighet genom egen forskning 

samt genom planering och ledning av den. Det går även att visa vetenskaplig skicklighet 
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genom en förmåga att uppnå resultat via samverkan med andra lärare. Ett annat sätt att visa 

den vetenskapliga skickligheten är genom förmågan att informera om forskning. Om den 

sökande saknar egen forskningsmeritering, såsom eget vetenskapligt publicerat material, skall 

vetenskaplig skicklighet istället avse ämnesfördjupning i det ämne som anställningen gäller 

(Rovio-Johansson & Tingbjörn, 2001). Vad som räknas som vetenskaplig skicklighet kan 

variera mellan olika vetenskapsområden (Uppsala universitet, 2012). 

 

2.3.2 Bedömning av vetenskaplig skicklighet 

Badersten (2014) menar att den delen av verksamheten som rör bedömning av vetenskaplig 

skicklighet uppfattas sällan som särskilt problematisk. Kompetensvärderingen av de 

vetenskapliga meriterna hävdas ibland vara av mer stabil karaktär då det de facto finns ett 

praktiskt resultat att ta ställning till; nämligen ett forskningsresultat som presenteras i form av 

publicerad text som författats. Enligt Uppsala universitet (2012) varierar kvaliteten av hur 

publiceringen bedöms även om publicerade forskningsresultat evinnerligen är en avgörande 

faktor. Det kan exempelvis variera i artiklar, böcker och samarbeten. Det kan även bero på var 

forskningen är publicerad då olika tidskrifter har olika meriteringsvärde eller så kan det bero 

på hur ofta publikationerna har citerats av andra. Självständighet och samarbete i forskningen 

är två andra aspekter utöver publikationer som bedöms. Meriterande är även om den sökande 

har en förmåga att attrahera forskningsfinansiering, då forskningsfinansiering söks i 

konkurrens och högskolorna satsar på personer som kan tillföra detta då det är önskvärt med 

externa forskningsmedel (Uppsala universitet, 2012). 

 

2.3.3 Den vetenskapliga skicklighetens betydelse 

Uppsala universitet (2012) menar att den akademiska meriteringen traditionellt har handlat 

om vetenskapliga meriter. Statens offentliga utredning (SOU 1973:54) menar att den 

vetenskapliga skicklighetens betydelse har varit i framkant och helt dominerande sedan länge 

när det gäller bedömning av den sökandes lämplighet. Vidare menar Uppsala universitet 

(2012) att undervisningen av studenter historiskt ansetts som att professorn har förmedlat den 

vetenskapliga kunskap som denne besitter till en intellektuell elit. Med anledning av detta 

ansågs inga särskilda pedagogiska kunskaper behövas, utan det viktiga var att innehållet var 

vetenskapligt korrekt och avancerat. Idag handlar exempelvis en av de viktigaste positionerna 

i den akademiska karriärstegen, professor, företrädesvis om forskning. I lektorspositionen 

dominerar oftast undervisning, men flertalet lektorer ämnar fortsätta vidare mot exempelvis 
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professur, vilket gör att de inom akademin främst fäster vikt vid den vetenskapliga 

meriteringen. Ytterligare skäl handlar om att det finns ett väl inarbetat och vedertaget sätt att 

bedöma vetenskaplig meritering på, exempelvis genom “peer reviewed” där andra forskare 

bedömer ens forskning. Detta tillvägagångssätt används exempelvis som bedömningsunderlag 

vid anställningar. 

 

Enligt Uppsala universitet (2012) kan den vetenskapliga skickligheten tillmätas större vikt, 

trots högskoleförordningens föreskrifter, så länge både den pedagogiska och vetenskapliga 

skickligheten är prövade i lika mån. 

 

 

2.4 Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning 

2.4.1 Professor 

Professor är den främsta lärarbefattningen och professorerna utgör, bredvid lektorerna, 

grunden i befattningsstrukturen. Professorerna fungerar som de främsta understödjarna för en 

högkvalitativ utbildning och forskning (Göteborgs Universitet, 2018a). 

  

Enligt 4 kap. 3 § Högskoleförordningen (SFS 1993:100) anges behörighets- och 

bedömningsgrunder vid anställning av professor enligt följande: 

 

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har 

visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. ....  

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som 

är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten 

ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga 

skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska 

tillämpas vid anställning av en professor. Förordning (2010:1064). 

 

2.4.2 Lektor 

Lektorat är den vanligast förekommande lärarbefattningen vid högskolor och består i hög 

utsträckning av olika arbetsuppgifter som en högskolelärare innehar. Befattningen lektor är en 

kvalitetsmässig grund för utbildning och forskning på olika högskolor (Göteborgs Universitet, 

2018a). 
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Enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (SFS 1993:100) anges behörighets- och 

bedömningsgrunder vid anställning av lektor enligt följande: 

 

Behörig att anställas som lektor är 

1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels 

har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan 

yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de 

arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och ....  

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är 

ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska 

ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt 

första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska 

tillämpas vid anställning av en lektor. Förordning (2010:1064). 

 

 

2.5 Sakkunnig 

Enligt 4 kap. 6 § Högskoleförordningen (SFS 1993:100) skall det vid anställning av professor 

inhämtas sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet, om det inte skulle vara uppenbart 

att detta inte skulle behövas för prövning av skicklighet. 

  

De som är sakkunniga skall vara väl insatta i det ämnesområde som anställningen rör och 

samtliga sakkunniga skall komma från ett annat lärosäte än den högskola som anställningen 

skall ske vid om inte synnerliga skäl föreligger. För bedömning av o professur skall de 

sakkunniga inneha eller innehaft anställning som professor och för bedömning av 

högskolelektorat skall de sakkunniga inneha eller innehaft anställning som lärare på en högre 

nivå än den tjänst som avses tillsättas (UHR, 2012). 

 

Traditionellt sett är de sakkunnigas uppgift att rangordna de sökande utifrån ett skriftligt 

underlag endast enligt vetenskapliga, pedagogiska och eventuellt administrativa meriter och 

detta utan hänsyn till andra behov på institutionen. Vetenskapsmässigt granskas exempelvis 

ett stort antal vetenskapliga skrifter och pedagogiskt söker de efter bevis av pedagogisk 

gärning. Sakkunnigbedömningarna formuleras fritt och bör beskriva de sökandes meriter. 

Dessutom ges flertalet möjligheter till olika beskrivningar och viktningar av olika 

kompetenser (Uppsala universitet, 2012). 
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Gällande den pedagogiska skickligheten utgås det ifrån att den sakkunnige kan bedöma detta 

med samma omsorg och kunskap som med den vetenskapliga skickligheten. Detta anses vara 

problematiskt vilket resulterar i att tydliga krav på särskild pedagogiskt sakkunnig träder fram 

allt mer på olika lärosäten (Uppsala universitet, 2012). I regeringens proposition (Prop. 

1996/87:141) understryks vikten av att de pedagogiska meriterna ges en omfattande och 

kvalitativ bedömning genom att anlita pedagogiskt sakkunniga (Karlsson, 2010). Vilka 

sakkunniga som utses efter att samtliga ansökningar har inkommit påverkar i stor omfattning 

hur ansökningarna blir bedömda menar Uppsala universitet (2012). 

 

Lindberg (1997) menar att bedömningen av både den vetenskapliga och pedagogiska 

skickligheten i många fall utförs av sakkunniga som inte har särskild pedagogisk utbildning 

och att de sakkunniga anser att de vetenskapliga meriterna anses lättare att bedöma än de 

pedagogiska. Johansson et. al (2011) menar att någon form av standardisering och mallar i 

samband med presentation av pedagogiska meriter bör kunna vara ett verktyg som kan hjälpa 

såväl sökanden som bedömare. 

 

 

2.6 Tjänsteförslagsnämnd 

Förr var det noggrant reglerat i lagen att tjänsteförslagsnämnder skulle användas vid 

rekrytering av akademisk personal. Lagstiftningen har i dagsläget inte kvar dessa 

bestämmelser men högskolorna använder sig fortsatt av tjänsteförslagsnämnder, eller 

rekryteringsgrupper som det även kan benämnas (Uppsala universitet, 2012). 

 

Den traditionella tjänsteförslagsnämndens uppgift är att de utifrån bedömningar i 

sakkunnigutlåtanden föreslår vem av de sökande som skall erhålla en viss akademisk 

anställning, enligt Uppsala universitet (2012). Tjänsteförslagsnämnder arbetar i högre grad 

aktivt och systematiskt med att bedöma pedagogisk skicklighet på ett mer kvalificerat sätt. 

Det skall vara en viktig del i beredningen av tjänsteärenden för att exempelvis kunna möta 

Högskoleförordningens krav om att prövningen av pedagogiska skicklighet skall ägnas lika 

stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga vid anställningsärenden (Badersten, 2014).  

 

Enligt Uppsala universitet (2012) är tjänsteförslagsnämndens uppgift orimlig jämfört med 

rekryteringsprocesser i andra myndigheter och företag då gruppen som i praktiken beslutar 
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om anställning inte är med från start och formulerar behovet eller utlysningen. 

Tjänsteförslagsnämnden har heller ingen kunskap om eller något ansvar för den nyanställdas 

fortsatta liv på arbetsplatsen. 

  

Varje enskild medlem i rekryteringsgruppen skall förhålla sig till den grundläggande frågan 

om hur rekryterings- och bedömningsprocessen skall ske då den grundar sig i frågeställningen 

om objektivitet, men faktum är att den i hög grad i praktiken är subjektiv. Däremot är det 

ganska vanligt att medlemmarna i en rekryteringsgrupp har någon form av medvetenhet om 

att bedömningen kräver en viss subjektivitet då det inte är ett mekaniskt kategoriserande och 

värderande av meriter likt en maskin skulle göra det. Värderingen och val av sökanden är mer 

komplext och då det innefattar människor så blir bedömningarna till viss del subjektiva 

(Uppsala universitet, 2012). 

 

 

2.7 Förfarandet vid anställning 

Anställningsprocessen inom akademin varierar mellan olika högskolor. Tidigare var dock 

processen lagreglerad i hög grad med olika krav såsom sakkunnigutlåtanden och 

tjänsteförslagsnämnder. Trots att sakkunnigutlåtanden eller tjänsteförslagsnämnder inte är 

obligatoriska idag är det fortfarande något de flesta högskolor arbetar med. Proceduren med 

sakkunniga och tjänsteförslagsnämnd är enligt det traditionella akademiska synsättet den 

bästa tillgängliga garantin för att de sökanden skall bli korrekt bedömda. Dock riktas kritik till 

att denna procedur är långsam då processen från annons till att den utvalda personen anställs 

kan uppgå till över ett år (Uppsala universitet, 2012).  

 

Enligt högskoleförordningen (SFS 2010:1064) 2 kap. 2 § 9 p. skall varje högskolas styrelse 

fastställa en anställningsordning innefattande de regler som högskolan tillämpar vid 

anställning och befordran av lärare. Örebro universitet (ORU 1.2.1–05102/2016) redogör för 

att anställningsordningen kompletterar högskolelagen, högskoleförordningen samt övriga 

lokala föreskrifter och regler för anställning av lärare. 

 

Gällande behörighetskraven för lärare beskriver regeringens proposition (2009/10:149) att de 

främst syftar till att garantera att vissa minimikrav ställs på lärarnas kompetens så att de 

arbetsuppgifter som följer med anställningen kan uppfyllas med god kvalitet. Vad gäller 
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bedömningsgrunderna är det slutliga urvalsinstrumentet som fäller avgörandet mellan 

behöriga sökande. Appliceringen av bedömningsgrunderna innebär att den enskilde sökandes 

skicklighet samt förmåga jämförs med andra sökande i rekryteringsprocessen. I vilken grad 

olika bedömningsgrunder skall tillmätas vikt och vilken avvägning skall göras vid varje 

anställning mellan de sökande är upp till varje högskola att besluta (Prop. 2009/10:149). 

 

En kort beskrivning av hur en anställningsprocess kan gå till kommer nedan illustreras. Exakt 

utformning av anställningsprocessen kan dock variera mellan olika lärosäten. 

Ett första steg i processen är att beslut fattas på den ifrågavarande institutionen om att 

exempelvis skapa en ny anställning. Anställningens inriktning formuleras och begränsar 

därmed antalet sökande. Formuleringarna kommer sedan att vara grundläggande för 

meritvärderingen, såväl hos sakkunniga som tjänsteförslagsnämnd (Uppsala universitet, 

2012). 

 

Vid professorsanställningar används en sökgrupp vars uppgift är att utforska om det finns 

välkvalificerade sökande till den eventuella anställningen. Detta genomförs innan 

anställningens inriktning slutgiltigt fastställs. När anställningen har utlysts på utvalda platser 

och ansökningarna inkommit, utses sakkunniga. Det normala vid lektors- samt 

professorsanställningar är ungefär två stycken sakkunniga. De sakkunniga utnämns efter att 

samtliga ansökningar kommit in, vilket i sig kan vara en tidskrävande procedur. Exempelvis 

kan det vara tidskrävande eftersom det gäller att finna personer som inte har några 

förbindelser till de sökande. Rekryteringsgruppen kommer sedan att fatta det slutgiltiga 

avgörandet efter att de sakkunniga kommit med sina utlåtanden. Rekryteringsgruppen kan 

komplettera sakkunnigutlåtanden med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning för 

att få en helhetsbild av den sökande. Generellt gäller dessa kompletteringar endast de högst 

rankade sökande. Slutligen är det ett beslutande organ, exempelvis rektor, som vanligtvis 

följer en rekommendation (Uppsala universitet, 2012). 

 

 

2.8 Autonomireformen 

Genom autonomireformen, som trädde i kraft år 2011, ges högskolor friheten att på egen hand 

fatta beslut gällande vilka kategorier av lärare som bör anställas samt vilka behörighetskrav 

och bedömningsgrunder som skall gälla för dessa lärare (Gillström & Amft, 2014). 
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Regeringens proposition (2009/10:149) syftar till att öka friheten för de statliga universitet 

och högskolor inom ramen för den nuvarande myndighetsformen. Vidare beskrivs att flera 

olika propositioner från regeringen under de senaste åren betonar att den politiska styrningen 

skall minska och att högskolorna skall ges ett ökat självbestämmande över sin verksamhet. En 

av anledningarna till detta är att regeringen anser att ökad frihet är viktigt med hänsyn till 

högskolors särskilda roll i samhället. En annan anledning är att en ökad frihet ger möjligheter 

till att åstadkomma hög kvalitet i verksamheten. För att kunna vara ståndkraftiga i dagens 

konkurrenskraftiga och föränderliga värld är det även av vikt att högskolorna har en ökad 

frihet.  

 

Vidare beskrivs i regeringens proposition (2009/10:149) att detaljstyrningen i 

högskoleförordningen kring rekrytering och anställningsförfarande är ett hinder för ett aktivt 

arbetsgivaransvar enligt regeringens bedömning. För att åstadkomma förbättringar i 

högskolors karriärstruktur efterfrågas ett modernt strategiskt arbetsgivaransvar hos lärosätena. 

Det detaljerade regelverk som finns tar inte hänsyn till de skilda förutsättningar och behov 

som finns vid olika lärosäten och det finns heller inte utrymme för att anpassa regelverket till 

en allt mer föränderlig omvärld. Nuvarande ordning kan således medföra att personalfrågorna, 

istället för att vara den centrala strategiska fråga det egentligen är, blir en fråga för specialister 

på ett detaljerat regelverk. En och samma ordning är inte optimal för samtliga lärosäten när 

det gäller läraranställningar. Därför behöver lärosäten en ökad frihet och ansvar gällande 

detta. Bedömningen regeringen har gjort är att ökad frihet skall öka flexibiliteten i systemet så 

att lärosätena kan anpassa sin verksamhet efter sina specifika förutsättningar och behov. 

Dessutom kan högskolor och universitet enklare förändras i takt med förändringar i 

omvärlden om de får mer frihet att finna lösningar som passar just dem. En ökad frihet 

innebär även ett krav på ett ökat ansvarstagande och därmed större möjligheter till ett aktivt 

arbetsgivaransvar. Lärosätena får därmed möjlighet att inrätta egna lärarkategorier som är 

anpassade till de lokala förhållandena samt ambitionerna med verksamheten. Detta är enligt 

regeringens proposition (2009/10:149) en viktig del i denna kontext och kan utgöra en central 

beståndsdel i en samlad strategi för högre kvalitet på ett lärosäte. Genom en ökad frihet för 

lärosätena kan det attrahera kvalificerade lärare och forskare genom attraktiva villkor och 

karriärvägar som upprättats för respektive lärosäte. Vidare beskriver regeringens proposition 

att krav på pedagogisk skicklighet bör ställas men att det inte längre bör regleras i författning 

hur skickligheten skall ha uppnåtts. Regeringen anser inte att det i högskoleförordningen skall 

ställas krav på att den sökande skall ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller på 
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annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. De anser att lärosäten själva skall ges 

möjligheten att besluta om de vill ställa krav på högskolepedagogisk utbildning eller dylikt 

vid anställning av lektorer och att det inte skall regleras i lagen. 

 

Gällande bestämmelserna i högskoleförordningen att lika stor omsorg skall ägnas prövningen 

av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten menar regeringen att 

detta fortsättningsvis skall gälla vid beredning av anställningsärenden och vid 

meritgranskning. Dock understryks att regeringen inte anser att lika stor vikt skall ges de olika 

behörighetskraven. Givetvis skall minimikraven uppnås, däremot är det arbetsuppgifterna som 

har avgörande betydelse för vilken vikt som skall tillägnas de olika kraven. Lärosäten bör 

enligt regeringens bedömning besluta om att inrätta egna lärarkategorier, dock med undantag 

för lektorer samt professorer. Syftet är att anpassa kraven till varje enskilt lärosäte då de bäst 

känner till de arbetsuppgifter som skall utföras och bäst kan bedöma vilka behörighetskrav 

som bör ställas för en viss anställning (Prop. 2009/10:149). 

 

Honeth (2018b) beskriver i Svenskt Näringslivs skuggutredning att det inom akademisk frihet 

och autonomi ingår att lärosäten skall ha full dispositionsrätt utöver väsentliga förutsättningar 

för verksamheten, exempelvis vad gäller att anställa sina lärare. I detta avseende finns 

betydande begränsningar genom styrningen av svenska lärosäten. Vad gäller anställningen har 

det märkbart blivit friare på de senaste åren. Dock är det i ett antal avseenden än idag reglerat. 

Med tanke på att det till viss del fortfarande är statligt reglerat bidrar det till att lärosäten inte 

har möjlighet att ta ansvar fullt ut i de delar där de skall ha haft möjlighet att göra så (Honeth, 

2018b).  

 

Ericson och Åmossa (2013) på Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har genom en 

remiss givits möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag. SULF är 

universitetslärarnas, forskarnas samt doktorandernas fackliga och professionella organisation 

som exempelvis förhandlar, informerar och påverkar utformningen av högre utbildning samt 

forskning. De delar åsikten om att en ökad handlingsfrihet och möjlighet att förfara 

självständigt är önskvärt. Dock anser SULF att förslaget inte leder till det syfte som önskar att 

uppnås. De menar att lärosäten idag redan har stor frihet att uppnå verksamhetens mål och att 

förändringar i form av ökad handlingsfrihet som eftersträvas av regeringen skulle kunna 

åstadkommas genom smärre modifieringar i myndighetsformen. Vidare beskriver SULF att 

regeringen missat att lärosätenas huvuduppgift inte är att konkurrera med andra 
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marknadsmässiga former utan snarare att anordna utbildning och bedriva forskning för att 

skapa och sprida ny kunskap som främjar en hållbar utveckling och exempelvis säkrar en 

ekonomisk och social välfärd (Ericson & Åmossa, 2013).  

 

 

2.9 Teorier 

2.9.1 Social konstruktionism - Teorin om den sociala konstruktionen 

Begreppet ”social konstruktion” presenterades första gången 1966 av Peter L. Berger och 

Thomas Luckmann i deras klassiska verk The Social Construction of Reality, med den 

svenska titeln Kunskapssociologi. Författarna menar där att konstruktionismen är en social 

teori med målsättning att förklara hur människor uppfattar och formar sin sociala verklighet 

(Berger & Luckmann, 1998; Alvesson & Sköldberg, 2008; NE, 2018b).  

Socialkonstruktionismen erkänner att fenomen finns oberoende vår egen vilja, dvs. de bara 

finns och är inget som går att välja bort. Det råder övertygelse om att fenomenen är verkliga 

och har specifika kännetecken, vilka är under ständig förändring och konstrueras via 

typifiering och objektifiering (Berger & Luckmann, 1998; Bryman & Bell, 2017). 

 

Det anses att den intersubjektiva “sunda förnufts”-världen, [common sence-världen], 

konstrueras via objektifiering av subjektiva processer och meningar, dvs. de subjektiva 

uppfattningarna av fenomen delas av individerna i en grupp, såsom länder, samhällen eller 

mindre grupper inom samhällen, vilket benämns som intersubjektiv. Med objektifiering 

menas att ett visst meningsinnehåll ges ett materiellt uttryck som blir mer permanent. De 

individer som de subjektiva uppfattningarna delas med typifieras på olika sätt, exempelvis 

såsom professor, svensk, vuxen, barn, sjuksköterska, etc. (Berger & Luckmann, 1998; 

Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Språket anses vara en viktig del i uppbyggandet av vad Alvesson och Sköldberg (2008) 

benämner “ett socialt kunskapsförråd”. Författarna menar att uppbyggandet av rutiner för 

agerande i olika situationer är en framträdande del i det sociala kunskapsförrådet, något som 

fungerar som en slags “receptkunskap” för handlande. För att undvika att det mänskliga 

handlandet skall bli kaotiskt måste det därav begränsas av någon form av stabilitet, vilket sker 

genom “social ordning”. Den sociala ordningen är en pågående mänsklig produkt som 

utvecklas i meningsfylld interaktion med andra, det är med andra ord inte uttryckt i någon 
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form av “naturlag”. Centralt för den sociala ordningen är institutionaliseringen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008), vilket är teorins fokuspunkt gemensamt med internalisering (NE, 2018b). 

Individen och den sociala verkligheten skapas av de samhälleliga givna 

klassifikationssystemen, där individen först “fostras” in i samhället genom internalisering av 

kulturen, dvs. göra något till en del av människans personlighet, för att “passa in” (Börjesson, 

2003; NE, 2018c).   

 

Berger och Luckmann (1998) menar att institutionalisering kan beskrivas som en gemensam 

typifiering av vanemässiga handlingar. Författarna menar att individer ständigt utvecklar 

vanor, genom att ett visst handlande kan upprepas i likartade situationer. En viss typ av 

handlingar förutsätts utföras av en viss typ av aktör inom varje institution. Exempelvis att 

Högskoleförordningen föreskriver vissa tillträdesbestämmelser för vissa typer av aktörer 

såsom studenter, och tjänstevillkor för andra såsom lektorer och professorer. Denna 

institutionalisering medför på så vis att individer utsätts för en typ av social kontroll, vilken 

föregås redan vid typifiering, där individer eller grupper definierar vissa ting eller handlingar 

och vad som anses vara rätt och fel med dem. Dessa kan skilja sig så åt mellan olika 

samhällen och kulturer (Alvesson & Sköldberg, 2008). Exempelvis kan vissa sätt att bedöma 

vid rekrytering anses mer lämpliga än andra, såsom att personlighetstest kan ses mer lämpligt 

och legitimt att använda vid bedömning än att gå på magkänsla. 

 

Institutioner uppkommer genom att olika vanor, rutiner och typifieringar sprids mellan olika 

aktörer, dvs. att institutioner är fasta tanke- och handlingsmönster, såsom familjer, skolväsen, 

religion, hälsovård, etc. Dessa har från början skapats av människor, men börjar efter hand 

uppfattas som något externt, objektivt och givet. Behovet av att finna sammanhang och skapa 

enheter utgör legitimering av institutionerna (Berger & Luckmann, 1998; Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

 

Den sociala konstruktionismen insisterar på att ett kritiskt förhållningssätt skall tas på de 

förgivettagna sätten av hur den sunda förnufts-världen förstås samt individerna som verkar 

inom den. Teorin uppmanar till att anta ett kritiskt förhållningssätt till att människornas 

observationer av världen oproblematiskt är något naturen frambringat, att utmana synen på att 

konventionell kunskap bygger på objektiv och opartisk [unbiased] observation av världen 

(Burr, 2003). 
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2.9.2 Institutionell teori 

Den centrala tanken inom den institutionella teorin är att institutioner växer fram när 

människor konstruerar sin sociala verklighet. Teorin belyser hur handlande i organisationer 

följer det som tas för givet och hur organisationer påverkas av omgivningen som består av 

andra organisationer. Teorin tar dessutom fasta på hur organisationer följer regler, både 

formella och informella, snarare än att välja rationella sätt att agera på. Med detta belyses 

även hur organisationer förändras och hur de gradvis utvecklas till att bli stabila enheter 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt Brunsson och Olsen (1990) står begreppen organisation 

och institution för kontinuitet och förutsägbarhet.  

 

Den formella strukturen hos högskolor har i mindre utsträckning härletts från krav på teknisk 

effektivitet och i större utsträckning från att behålla sin legitimitet i samhället. Inom den 

institutionella teorin ses förändringar i utbildningsorganisationer nästan uteslutande som en 

process av ständigt växande "isomorfism", dvs. likformighet, av pedagogiska former som 

bringas i överensstämmelse med normer, värderingar och tekniska läror som är 

institutionaliserade av yrket och staten (Meyer & Rowan, 2006). 

 

Parsons (1951) definierar institutioner som sociala, samordnade system för mänsklig 

interaktion vilka är konsekvenser av den moraliska auktoriteten byggd på värderingar och 

uppföranderegler. Moralisk auktoritet gör värderingar och normer externa, åtminstone 

subjektivt, vilka blir till föremål för en gemensam och därmed en samordnad inriktning av 

enskilda handlingar. Det externa är internaliserat och därav blir stabila strukturer av sociala 

relationer en konsekvens av institutionalisering (Parsons, 1951).  

 

Enligt Morphew och Huisman (2002) skiljer institutionella teoretiker på institutionella och 

tekniska institutioner med utgångspunkt i de tekniker som används och de resultat som 

produceras av vardera. Tekniska organisationer använder rutinmässig, väldefinierad teknik, 

såsom tillverkning, för att producera resultat som är enkla att mäta. För dessa tekniska 

organisationer är framgång knuten till deras förmåga att producera högkvalitativa produkter 

på ett effektivt sätt. Institutionella organisationer använder tvetydiga tekniker, såsom 

undervisning, för att producera resultat, såsom kunskap och skickliga studenter, vilkas 

”värde” och ”kvalitet” är invecklade att fastställa. För dessa institutionella organisationer är 

det inte tillräckligt att vara effektiva, då det inte är det främsta kriteriet som de blir bedömda 

på. Institutionella organisationer måste istället integrera de ”rätta” metoderna och strukturerna 
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i deras organisatoriska fält för att ses som legitima både internt och externt. Med andra ord 

menar Morphew och Huisman (2002) att en högskola en högskola endast när de inuti och de 

utanför organisationen ser den som en legitim version av en sådan. Som resultat är förvärvet 

av normativt definierade metoder och strukturer viktigare för överlevnaden för institutionella 

organisationer än metoder som förbättrar effektiviteten av deras tekniska processer eller 

kvaliteten på deras organisatoriska resultat. När dessa ”rätta” metoder och strukturer är 

införda på alla, eller de flesta, institutionella organisationer inom ett specifikt fält leder det till 

likformiga processer som utförs på flertalet institutionella organisationer. Detta leder i sin tur 

till att homogeniteten inom fältet kan förväntas att öka (Morphew & Huisman, 2002).  

 

De krav på strukturer, processer och ideologer från omgivningen motiveras ofta med att de 

skulle öka organisationernas effektivitet och anpassningsförmåga. Omgivningen kan vara 

övertygad om att universitet skall styras av organ med representation av många grupper 

snarare än av exempelvis professorer men det behöver för den sakens skull inte betyda att det 

i praktiken leder till goda resultat. Men universitet tar ofta hänsyn till sådana normativa 

föreställningar även om de inte bidrar till bättre forskning eller undervisning. Ibland tas även 

dessa föreställningar hänsyn till, trots att universiteten är övertygade om att det kommer leda 

till sämre resultat, då det å andra sidan skapar legitimitet gentemot den institutionaliserade 

omgivningen (Brunsson & Olsen, 1990).  

 

Fokus för den institutionella teorin ligger således i hur organisationer påverkas av andra 

organisationer, hur de tar till sig idéer om förändring, såsom vad som är modet för tillfället, 

och hur de hanterar dessa idéer. Teorin utgör med detta ett alternativ till det vanliga 

antagandet om organisationer som rationella verktyg (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Hedlund (2007) beskriver att för att förenkla beslutsfattande så har människor genom alla 

tider valt att ålägga sig begränsningar med syftet att strukturera relationer till andra människor 

inte minst med tanke på de omfattande och komplicerade formella regelverk som härstammar 

från den politiska och rättsliga processen. Han menar däremot att det endast är en liten del av 

det vardagliga uppträdandet som styrs av dessa formella regelverk och att det som egentligen 

bestämmer hur människor och organisationer uppträder är de omfattande antalet osynliga 

regler med ursprung ur allt från kulturella traditioner och sedvanor som gått i arv till 

offentliga normer till mer specifika uppträdandenormer som internaliserats inom vissa 

grupper eller organisationer men även till rena konventioner om vad som är “rätt” och “fel”. 



25 
 

Dessa informella regler och normer kan vara sammanvävda med formella regelverk 

medan andra är mer autonoma, dvs. självständiga. Det är alltså dessa informella regler eller 

sociala ordning som definierar samhället omkring oss snarare än de formella regelverken. 

Däremot kan de formella reglerna användas i syfte att förtydliga och förstärka de informella 

reglerna men de kan likväl användas för att modifiera, revidera eller ersätta befintliga normer 

vilket kallas reformer (Hedlund, 2007). Reformer definieras, enligt Eriksson-Zetterquist 

(2009) som mer genomgripande förändringar som kan ifrågasätta den institutionella 

identiteten hos organisationen.  

 

Czarniawska-Joerges (1988 ur Eriksson-Zetterquist, 2009) menar att reformer blivit “ett 

varumärke för den offentliga sektorn”, med tanke på att reformerna i den offentliga sektorn 

var det som visade att verksamheten överensstämmer med samhällets normer och 

förväntningar. Reformerna anses på så sätt ha en central symbolisk funktion snarare än ett 

rationellt instrument. Brunsson och Olsen (1990) menar att formella organisationer bör 

uppfattas som institutioner snarare än rationella instrument och att organisationers 

omgivningar även är institutionaliserade. De menar att när organisationer ses som institutioner 

betonas att organisationernas beteende styrs av kulturbestämda regler som visar sig i 

handlingsrutiner. Dessa rutiner tillför att beteendet erhåller regularitet och mening. 

Organisationer har en historia och över tid utvecklas uppfattningar om vad som är viktiga 

uppgifter och goda resultat samt hur dessa goda resultat kan uppnås på bästa sätt. Vissa sätt att 

tänka och agera på är förgivettagna vilket gör att de därmed utesluter andra tolkningar och 

handlingar. Organisationers strukturer och processer är inte endast metoder för att uppnå 

ledningens olika mål utan ges även ett egenvärde. De organisationer som är välutvecklade 

skapar handlingskapacitet vilket gör det lättare att samordna handlingar på ett effektivt sätt. 

Däremot skapar de välutvecklade organisationerna även tröghet eller friktion i samband med 

reformförsök. Reformförsök har enligt Brunsson och Olsen (1990) blivit allt vanligare och 

delvis rutinartade. Dock är det inte ovanligt att reformförsöken med omfattande förändringar 

ofta misslyckas. Organisationers institutionella karaktär gör att reformer är lättare att införa än 

att besluta och lättare att besluta än att genomföra då genomförandet blir problematiskt då det 

ofta förutsätts att flera organisationer skall samarbeta och att det krävs ett aktiv deltagande av 

de som skall reformeras (Brunsson & Olsen, 1990). 
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2.10 Teoretisk analysmodell och översiktsmodell 

Modellen i figur 1 går att utläsa både inifrån och ut samt utifrån och in vilket gör att cirkeln 

lämpar sig väl för att beskriva hur studiens samtliga delar hänger ihop och hur analysarbetet 

kommer att gå till i studien. 

 

 

Figur 1: Teoretisk analysmodell 

 

Kärnan i modellen, dvs. rekryteringsprocessen, är studiens huvudsakliga utgångspunkt, 

kopplat till studiens företagsekonomiska inriktning, och är det bakomliggande som undersöks. 

Ur rekryteringsprocessen har bedömning av pedagogisk skicklighet valts att undersökas. 

Vilken betydelse den pedagogiska skickligheten har påverkas således av hur bedömningen går 

till och vilken vikt som läggs på den pedagogiska skickligheten vid bedömning under 

anställningsförfarandet, dvs. rekryteringsprocessen, påverkas av vilken betydelse den 

pedagogiska skickligheten har. Rekryteringsprocessen, bedömningen och betydelsen för den 

pedagogiska skickligheten påverkas även av den syn som finns på den vetenskapliga 

skickligheten och vilken vikt den tillskrivs. Därav behövs den vetenskapliga skickligheten 

även tas i beaktning för att en förståelse för bedömning och betydelse av den pedagogiska 

skickligheten skall kunna erhållas. Som tidigare nämnt finns fler områden som spelar in vid 
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rekryteringsprocessen men studiens författare har valt att begränsa till att se på den 

vetenskapliga skickligheten utöver den pedagogiska skickligheten med tanke på studiens 

begränsade tidsram. Den akademiska kontexten är det område som undersöks då det är 

anställning av professorer och lektorer vid olika lärosäten som studien fokuserar på samt att 

det är inom denna kontext som den pedagogiska skickligheten önskas att belysas genom 

studien. Det yttersta lagret av modellen innefattar social konstruktionism och institutionell 

teori. Dessa två teorier går hand i hand då båda menar att världen är uppbyggd av sociala 

konstruktioner vilket är studiens vetenskapliga synsätt samt att en central tanke inom båda 

teorierna är institutionalisering och institutioner som kan knytas till den akademiska 

kontexten. Teorierna kan på så vis förklara hur olika fenomen ter sig inom den akademiska 

kontexten och bakomliggande orsaker till detta. Modellen ligger även till grund för samt 

underlättar analys av studiens frågeställning när de olika delarna sätts i relation till varandra. 

För att kunna bredda analysen valdes autonomireformen att tas i beaktning då den, till skillnad 

från det institutionella perspektivet som är mer begränsat, öppnar upp för mer frihet och 

självständighet för lärosätena vilket syftade till att ge ytterligare ett perspektiv. 

Autonomireformen har inte valts att göras som en egen del i modellen utan den innefattas på 

ett eller annat vis i samtliga delar i modellen.  

 

Med samtliga delar som innefattas i den teoretiska referensramen önskar studien ge en 

fördjupad förståelse, såväl för studiens författare som studiens läsare, för de olika delar som 

tas upp för att sedan kunna analysera dessa i relation till varandra för att slutligen kunna dra 

slutsatser som ämnar besvara studiens frågeställning. På nästkommande sida ses även en 

modell, figur 2, som beskriver studiens tillvägagångssätt, hur de olika delarna hänger ihop 

samt hur materialet sedan avsågs att analyseras för att mynna ut i studiens slutsats. Det 

inringade området visar vilken eller vilka delar som behandlats i uppsatsen under varje 

specifikt kapitel. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Översiktsmodell teoretisk referensram 

 

Sammanfattningsvis påvisar modellen i figur 2 att detta avsnitt fördjupats i ett antal begrepp 

som underlättar såväl för läsare som för studiens författare vad gäller att förstå hur delar i 

rekryteringsprocessen går till inom akademiska kontexten då det skiljer sig från andra 

organisationer. Den teoretiska referensramen avslutas sedan med de valda teorierna för 

studien.  
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3. Metod 

I detta kapitel följer en redogörelse för tillvägagångssättet för studien. Först beskrivs val av 

vetenskapligt synsätt och varför den valdes. Sedan beskrivs val av forskningsmetod med 

argumentation till valen. Läsaren erhåller därefter en redogörelse för val av forskningsdesign 

för att sedan beskriva datainsamling samt urval. Därnäst förklaras hur studiens trovärdighet 

har hanterats och avslutningsvis lyfts kritik gentemot metodval och tillvägagångssätt. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Hela forskningsprocessen påverkas av vilken syn forskaren har på världen (Merriam, 1994). 

Den ontologiska inriktningen beskriver frågor gällande verklighetens karaktär. Ontologin 

innefattar även epistemologiska frågor som behandlar kunskapens natur och vilken kunskap 

som är möjlig att tillgå. Verkligheten kan exempelvis ses som oberoende av om den upplevs 

av individer eller som konstruerad och beroende av individers subjektiva medvetande 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Då den vetenskapliga synen i 

denna studie ser på världen som konstruktioner som är beroende av individers subjektiva 

medvetande har de vetenskapliga filosofierna konstruktionism och hermeneutik valts. Både 

konstruktionismen och hermeneutiken är inspirerade av eller har någon form av anknytning 

till fenomenologin samt att de på liknande sätt beskriver verkligheten och kunskap, vilket gör 

att de lämpar sig väl att använda tillsammans. 

  

Konstruktionism är ett vetenskapligt synsätt som menar att verkligheten är socialt 

konstruerad, dvs. att verkligheten är skapad av mellanmänsklig interaktion och kollektivt 

handlande (NE, 2018b). Det konstruktionistiska synsättet skildrar verkligheten som att den är 

konstruerad av medvetande, sociala processer och fenomen via socialt samspel (Berger & 

Luckmann, 1998; Bryman & Bell, 2017). Syftet med konstruktionismen är att se på 

förhållandet mellan det mänskliga tänkandet och den sociala kontext i vilken den uppstår 

(Berger & Luckmann, 1998), vilket ligger i linje med verklighetsuppfattningen i denna 

undersökning. Synsättet lämpar sig väl då fenomenet pedagogisk skicklighet har studerats i 

sin sociala kontext. Berger och Luckmann (1998) menar att allt medvetande är intentionalt 

dvs. riktas mot ett objekt samt att vardagsvärlden tas för givet och upplevs som på olika sätt 

pre-strukturerad, objektifierad. Dessa objektifieringar innebär att ett visst meningsinnehåll ges 

ett materiellt uttryck som blir mer permanent. Vardagsvärlden visar sig även som en 

intersubjektiv värld, en värld vi delar med andra, vilka vi typifierar på olika vis, såsom 
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professor, svensk, vuxen, barn, sjuksköterska, etc. Beroende på vilket samhälle eller grupp en 

individ tillhör påverkar hur verklighet och kunskap uppfattas utifrån specifika kontexter. 

Exempelvis det som är verkligt för en tibetansk munk är kanske inte verkligt för en 

akademiker. Via objektifieringar av subjektiva processer och betydelser konstrueras på så vis 

den intersubjektiva sunda förnufts-världen individer lever i sin vardag. 

  

Något som har varit huvudtema för hermeneutiken, sedan dess ursprung, har varit att mening i 

en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten och tvärtom. Exempelvis kan 

en text i ett kapitel ur en bok endast förstås om det sätts i relation till boken i sin helhet 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Ordet hermeneutik kan förklaras som att tolka, översätta eller 

förklara. Hermeneutik kan ses som teori om tolkning och en metod för tolkning. 

Metodologiskt bygger studier av denna art generellt på tolkning av olika fenomen via analys 

och tolkning av intervjuer eller texter (Jakobsson, 2011), vilket passade studiens metodologi 

när empirin skulle analyseras. 

 

Hermeneutiken betonar intuitionens betydelse och att kunskap inte är möjlig att nå med 

sedvanliga, resonerande och rationella sätt. Intuitionen innebär en slags inre betraktning, skilt 

från förnuftets mer formella och varseblivningsfria kunskapsslag (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) handlar det om två olika typer av intuition där 

den ena är den traditionella verstehen-filosofins (förståelse-filosofin) introducerande av 

inlevelse av andra individer och dess mening. Detta innebär förståelse av meningsbakgrund, 

inte förklaring av orsakssamband. Detta synsätt benämns av författarna som objektiverande 

hermeneutik och lämpar sig väl i denna studie i relation till konstruktionismen och 

frågeställningen. 

  

Valet att använda konstruktionism och hermeneutik kan motiveras genom att studien baseras 

på att försöka estimera intersubjektiva sanningar såsom upplevelser, känslor, fördomar och 

erfarenheter. Genom studien ämnades att ta reda på vad informanterna grundar sina svar på, 

dvs. varför de svarar som de gör, för att sedan kunna tolka den empiri som erhålls samt för att 

kunna återge informanternas upplevelser av fenomenet. 
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3.2 Teorins roll 

Abduktion erkänner vikten av kognitivt tänkande och riktar fokus på begränsad förmåga att, 

likt en dator, tänka på ett rationellt sätt (Bryman & Bell, 2017). Av denna anledning lämpar 

sig ansatsen för de teorier och vetenskapliga synsätt som valts i studien då samtliga utgår från 

att inget kan vara fullständigt rationellt. 

 

I denna studie antogs en abduktiv ansats som forskningsstrategi då den är mer lämpad av 

enkla skäl, att varken en induktiv eller deduktiv ansats enskilt kan tillämpas för att kunna 

besvara frågeställningen. Denna ansats anses lämplig för studien då ett abduktivt synsätt 

möjliggör att teorin kan kompletteras i efterhand utifrån vad som erhålls i empirin. 

  

Kvalitativ forskning är särskilt relevant när tidigare insikter om fenomen är ringa (Ghauri & 

Grønhaug, 2010), vilket är fallet gällande fenomenet pedagogisk skicklighet. 

Då denna studie dels syftar till att ge en större inblick i hur fenomenet bedöms i 

rekryteringssammanhang och vilken betydelse fenomenet har är en kvalitativ metod lämplig 

då det ligger i linje med vad Ghauri och Grønhaug (2010) menar, nämligen att syftet oftast 

handlar om att förstå och få insikt om ett fenomen. En kvalitativ forskare strävar efter att nå 

en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken 

undersökningen genomförs, snarare än att data skall generaliseras såsom i kvantitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2017). 

  

Metoden ansågs vara lämplig i förhållande till de vetenskapliga synsätten studien antagit då 

ovanstående begrepp utgör kärnan i dessa. Dessutom lämpar sig en kvalitativ metod i enlighet 

med ovanstående då studien även önskar att belysa pedagogisk skicklighet för att ytterligare 

lyfta fram fenomenet. Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativa metoder anger 

deltagarnas perspektiv på vad som uppfattas viktigt och betydelsefullt.  

Då det var önskvärt att erhålla informanternas uppfattning gällande vilken betydelse 

pedagogisk skicklighet har ansågs en kvalitativ undersökning lämplig. 

 

 

3.3 Val av forskningsdesign 

Fallstudie som begrepp innebär att det gås till botten med ett enskilt fall (Watt Boolsen, 

2007). Fallstudier är partikularistiska vilket innebär undersökning av en eller några få 
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specifika fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, med avsikt att tillhandahålla en 

djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, skeenden, erfarenheter eller processer 

(Merriam, 1994; Backman, 2016; Denscombe, 2016). 

 

Denna studie undersökte högskoleväsendet i sin realistiska miljö för att försöka förstå hur 

bedömning görs av pedagogisk skicklighet i praktiken. För möjliggörandet av att 

frågeställningen besvaras omfångsrikt lämpade sig en flerfallstudie. Därav undersöktes flera 

högskolor istället för att fokus endast lades på ett lärosäte. Enligt Lundahl och Skärvad (2016) 

är fallstudiedesignen lämplig om syftet med studien handlar om att utforska, upptäcka och 

förstå aspekter och nyanser i ett studerat fenomen, vilket ansågs adekvat då undersökningen 

kan möjliggöra att pedagogisk skicklighet lyfts fram i ljuset och således bli mer nyanserat än 

vad som upplevs vara fallet i dagsläget. 

 

Denna fallstudiedesign riktar uppmärksamhet mot hur relationer och sociala processer i detalj 

fungerar i sociala kontexter. Fallstudien besitter ett holistiskt perspektiv som betraktar fallet 

som en helhet snarare än att den tittar på enstaka faktorer i det som sker. På så sätt kan en 

upptäckt ske av hur de många delarna påverkar varandra (Denscombe, 2016). 

 

Lundahl och Skärvad (2016) menar att de undersökningar som fokuserar på att identifiera hur 

aktörer och deras verklighetsuppfattning, värderingar och motiv styr beslut, handlingar och 

uppträdande kallas för aktörsorienterade fallstudier. Sådana fallstudier tar även hänsyn till hur 

aktörerna fungerar inom sociala system. Då denna studie är inriktad på att identifiera hur 

experter, inom högskoleväsendet, uppfattar och värderar pedagogisk skicklighet i 

rekryteringssammanhang samt hur bedömningen av fenomenet sker, bedömdes 

aktörsorienterade fallstudier vara ett adekvat val. 

 

 

3.4 Materialinsamling och urval 

3.4.1 Målstyrt urval 

Syftet med målstyrt urval är att välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt för att erhålla 

källor som är relevanta för de formulerade forskningsfrågorna. Ett målstyrt urval kan inte 

resultera i en generalisering av en population (Bryman & Bell, 2017) och då tyngden inte har 
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legat på att generalisera ansågs målstyrt urval vara adekvat. Målstyrt urval diskuteras vidare i 

relation till urval av fall, intervjupersoner samt dokument och rapporter. 

 

3.4.2 Urval av fall 

Då studien antar en flerfallsdesign måste urvalet av fall diskuteras. Lundahl och Skärvad 

(2016) menar att valet av antalet fall bland annat är en avvägningsfråga mellan bredd, dvs. 

översikt, och djup i studien. 

Förhoppningen var att kunna undersöka tre olika lärosäten. Detta för att erhålla en bredare 

förståelse och inblick i fenomenet pedagogisk skicklighet än om studien endast hade fokuserat 

på ett lärosäte. Antagandet var att en bredare förståelse skulle vara svårare att uppnå vid 

studium av endast ett lärosäte, vilket enligt Denscombe (2016) skulle kunna leda till att hela 

syftet med studien fallerar. 

Undersökningsmålet gällande antalet lärosäten uppfylldes och de tre fallen som undersöktes 

var Högskolan i Borås, Örebro universitet samt Göteborgs universitet. I efterhand anses tre 

lärosäten ha varit ett rimligt antal att studera med tanke på studiens tidsram och omfattning.  

 

3.4.3 Kvalitativ textanalys 

Forskningsmetoden består dels av en kvalitativ textanalys vilket Fejes och Thornberg (2015) 

menar är lämpligt vid undersökning av skriftliga dokument och texter. Detta har en stark 

koppling till tolkningstraditionen hermeneutik då synsättet berör läsandet, förståelsen och 

meningsskapandet ur texter. I en kvalitativ textanalys är betydelser och mening i dokumenten 

intressant (Lundahl & Skärvad, 2016). Dokumenten som analyserats är dels 

utlysningsdokument och anställningsordningar från de specifika högskolorna, som omfattas 

av fallstudien. Då studiens frågeställning ämnade att ta reda på betydelsen av pedagogisk 

skicklighet ansågs metoden lämplig när dokument i olika former analyserades. Detta för att 

underbygga tolkningen av hur den pedagogiska skickligheten, utifrån dokumenten, skall 

bedömas i praktiken. Dessutom underlättar tillvägagångssättet för empirisk analys och 

tolkning då samtligt insamlat material exempelvis kan ställas mot varandra för att se hur 

underlagen tillämpas i det praktiska rekryteringsarbetet. Gällande anställningsordningarna 

samt utlysningsdokumenten, granskades dessa för att erhålla en större insikt i och kunna 

tydliggöra för föreliggande studies läsare vad som efterfrågas vid anställning av lektorer samt 

professorer. Därmed kunde behörighet och bedömningsgrunder identifieras samt att de gav en 

uppfattning om vilken betydelse pedagogisk skicklighet tycks ha.  
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För att erhålla bakgrundsinformation och möjligheten till att öka förståelsen, för såväl 

studiens författare såväl som läsare, samt komplettering av den teoretiska referensramen 

valdes även olika rapporter att granskas. Förhoppningen var dessutom att systematisera och 

att ge en mer detaljerad överblick i den teoretiska referensramen gällande studiens ämnesval.   

 

3.4.4 Urval av dokument samt rapporter 

Henricson (2017) menar att urvalet kan göras utifrån lämplighet för de syften och frågor som 

skall besvaras. Dock kan urvalet även göras utifrån texternas innehåll.    

 

Den kvalitativa textanalysen styrdes av ett kriteriestyrt urval i denna studie. De dokumenten 

som analyserades fick inte vara av vilken art som helst utan skulle exempelvis innehålla 

information om pedagogisk skicklighet och kriterier vid anställningsförfarandet av lektorer 

och professorer på högskolor. Genom kriterierna blev urvalet lämpligt för att kunna svara på 

problemformuleringen och kunna uppnå syftet med studien. 

 

Innan empirin insamlades förutsattes att högskolorna använder någon form av standard på vad 

som krävs vid tillsättning av en tjänst. Detta gav möjligheten att skapa en uppfattning om vad 

som generellt efterfrågas gällande pedagogisk och vetenskaplig skicklighet vid utlysning av 

tjänst. Alvehus (2013) menar att det kan vara svårt att på förhand avgöra vilket antal 

dokument och intervjuer som är lämpligt. Detta beror exempelvis på hur fyllig informationen 

är som erhålls från de olika källorna.  

 

Utgångspunkten var att studera fem stycken utlysningsdokument per säte, dvs. totalt 15 

stycken, vilket inte uppnåddes utan totalt nio utlysningsdokument kunde studeras. 

Anledningen till detta var att det inte fanns fler utlysningar att tillgå från de utvalda lärosätena 

vad beträffande professorer och lektorer. För att närmare nå det mål som satts upp 

kontaktades de utvalda lärosätena med förfrågan om bistånd med tidigare utlysningar eller 

liknande underlag som anses jämförbara med utlysningsdokument. Det erhölls två dokument i 

form av annonsmallar för lektor respektive professor, samt två dokument om beslut gällande 

påbörjande av rekrytering från de förfrågade lärosätena.  

 

Omfattningen av datainsamlingen i denna studie var tämligen beroende av fylligheten av 

information som utgörs i de olika källorna för avgörandet om vad som är en rimlig 

datamängd. Totalt granskades således 13 dokument med anknytning till utlysning av tjänst. 
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De dokument som granskades för denna studie var så pass likformiga att ny information inte 

skulle framkomma med granskning av två dokument till och därmed ansågs det räcka. 

 

För att finna tidigare forskning samt relevant information inom det studerade området har 

rapporter, artiklar och litteratur granskats. Urval har därav skett via artikelsökning på den 

kända databasen Worldcat Local, via Google, via de utvalda lärosätenas hemsidor, eller via 

Högskolan i Skövdes bibliotek. De artiklar som berörs i denna studie är samtliga ”peer-

reviewed”, vilket menas med att de är granskade av sakkunniga inom området och därav ökar 

pålitligheten. Syftet med användning av tidigare studier, rapporter, artiklar och litteratur var 

att ge en mer detaljerad bakgrundsinformation för att öka förståelsen gällande de delar som 

studien berör i den teoretiska referensramen. 

 

3.4.5 Semistrukturerade intervjuer 

Att intervjua är en av de viktigaste och mest använda metoderna för insamling av vetande 

(Watt Boolsen, 2007). Intervjuer kan definieras som ett samtal med ett syfte, vilket innebär att 

undersökaren ställer frågor till en informant som förväntas ha vetskap eller uppfattningar om 

det fenomen som studeras (Lind, 2014). Intervjupersonerna i denna studie innefattade experter 

inom området, dvs. HR-personal, en pedagogiskt ansvarig, en docent samt en professor, då de 

förväntades ha vetskap och uppfattningar kring pedagogisk skicklighet. Anledningen till valet 

av att intervjua olika roller och inte endast en och samma roll på varje säte berodde på att vi 

eftersträvade ett bredare perspektiv med olika uppfattningar ur olika synvinklar. 

Intervjupersonerna har olika relation till och uppfattning av pedagogisk skicklighet vilket 

ansågs intressant att analysera för att se vilka uppfattningar som var samstämmiga och vilka 

som skilde sig. Det bekräftades vid intervjutillfällena att informanterna hade kunskaper som 

var adekvata.  

 

Bryman och Bell (2017) menar att en lista över förhållandevis specifika teman, med öppna 

frågor som skall beröras under intervjun, kan användas. I sin tur ges intervjudeltagarna stor 

frihet till att utforma svaren på sitt egna sätt vilka brukar benämnas som semistrukturerade 

intervjuer. Ordningsföljden kan variera och frågorna följs inte strikt. Dessutom finns även 

utrymme till uppföljningsfrågor och uppmaningar såsom “vill du utveckla det?” alternativt 

“kan du förtydliga det” (Lundahl & Skärvad, 2016). Watt Boolsen (2007) menar att det krävs 

inlevelse, eftertanke, kunskap och övning i att formulera sig på ett sätt som gör att svaren som 

erhålls ger information som är av intresse för intervjuaren. 
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En semistrukturerad intervju kan införliva önskemål om nyansrikedom och djup i svaren 

vilket eftersträvades i denna undersökning och därför användes. Då det fanns möjlighet till 

användning av uppföljningsfrågor i intervjun kunde svaren ytterligare fördjupas vilket var 

önskvärt. Då syftet med intervjun inte var snävt definierat och inriktningen var av ett bredare 

slag, föredrogs en intervju med fria svar eftersom det gick att locka fram intervjudeltagarnas 

värdering av situationer och föreställningar i lika hög grad som rena fakta i enlighet med vad 

Lundahl och Skärvad (2016) beskriver. 

 

För att intervjun inte skulle bli alltför långdragen och styrd samt för att låta intervjudeltagarna 

tala mer fritt för att skapa ett större djup, snarare än att få mer ytliga svar, beslutades att 

antalet frågor skulle vara mellan sju till tio stycken. Utöver dessa frågor ställdes även 

följdfrågor och uppföljningsfrågor vilket till antalet varierade beroende på vem som 

intervjuades. 

 

Tanken med att använda semistrukturerade intervjuer var att möjliggöra insamlandet av mjuk 

data, såsom intervjudeltagarnas uppfattningar och åsikter, snarare än hård data, såsom 

försäljningsvolym (Lundahl & Skärvad, 2016), vilket inte var av relevans gentemot studiens 

problemformulering samt syfte. 

 

I första hand kontaktades 13 lärosäten via e-post med ett informationsbrev och förfrågan om 

deltagande i studien. Anledningen till att detta antal valdes berodde främst på geografiskt och 

lättillgängligt läge, då avsikten var att besöka lärosätena för intervju. Lundahl och Skärvad 

(2016) menar att e-postförfrågningar har låg svarsfrekvens då dessa förfrågningar ofta anses 

vara icke-prioriterade hos beslutsfattare. Det kan därför vara lämpligt att försöka kontakta de 

avsedda intervjupersonerna per telefon då en telefonkontakt tvingar fram ett ställningstagande 

omgående. Vid användandet av ett e-postmeddelandet skall det vara kort och koncist 

formulerat samt locka intervjupersonerna till att medverka. E-postmeddelandet kan 

exempelvis innefatta en kort förklaring om vilket studien syfte är och vilken 

intervjupersonerna roll är i förhållande till studien samt vilka författarna är (Lundahl & 

Skärvad, 2016). Detta var något som togs hänsyn till i studien. Med medvetenhet kring att det 

fanns risk för en låg svarsfrekvens vid användandet av e-postmeddelanden var även avsikten 

att kontakta eventuella intervjupersoner via telefon om svar inte erhölls. Detta blev fallet då 

endast tre lärosäten besvarade e-postmeddelandet och vid telefonkontakt ökade 

svarsfrekvensen. Per telefon kontaktades totalt sex olika lärosäten, varav fyra lärosäten 
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tackade ja att deltaga i studien. Anledningen till avböj var tidsbrist samt att de inte ansåg sig 

vara tillräckligt insatta i ämnet pedagogisk skicklighet och hur bedömning av detta görs i 

anställningsförfarandet. 

 

3.4.6 Urval av intervjudeltagare 

Individer, platser och organisationer har noggrant valts utifrån den relevans de har när det 

gäller en förståelse av en eller annan social företeelse. En form av målstyrt urval är 

kriteriestyrt urval (Bryman & Bell, 2017), vilket är en form som ansågs vara lämplig i denna 

studie då urvalet av individerna måste uppfylla ett eller annat kriterium för att kunna väljas ut. 

Då problemformuleringen behandlar pedagogisk skicklighet, dess bedömning och betydelse, 

krävdes att intervjupersonerna hade kunskap, erfarenhet och uppfattningar inom detta område. 

Lundahl och Skärvad (2016) menar att en undersökning av människors handlingar och beslut 

samt motiven bakom dessa är av grundläggande betydelse när studerande av sociala system 

sker. För att möjliggöra att ett fenomen studeras i sin kontext är det viktigt att identifiera de 

aktörer som befinner sig inom kontexten, vilka är mest betydelsefulla i förhållande till 

problemformuleringen. För att kunna exponera och skapa en förståelse är värderingar, 

intressen och motiv av särskild betydelse. 

 

De individer som identifierades som mest betydelsefulla i denna studie samt uppfyllde de 

målstyrda kriterierna och därmed stod i fokus var experter, i form av professor, 

universitetslektor och ordförande för forsknings-och utbildningsnämnden, pedagogiskt 

ansvarig och HR-personal. Med beskrivning av ovan kan ett homogent urval utläsas då 

intervjupersonerna noggrant valts ut då de befinner sig inom samma kontext.  

  

Det råder olika uppfattningar om hur många intervjuer som är rimligt att genomföra. Somliga 

forskare anser att ett tjugotal intervjuer är rimligt medan andra anser att ett hundratal är 

rimligt. Med tanke på att studien varit försedd med en begränsad tidsram bedömdes antalet 

semistrukturerade intervjuer vara sex stycken, fördelat på två stycken intervjuer per säte. De 

sex intervjuerna bedömdes i första hand räcka med anledning av dess intervjulängd och den 

semistrukturerade utformningen, men även med anledning av omfånget på resterande material 

som insamlats. Under studiens gång genomfördes totalt fem intervjuer, varav två genomfördes 

vid Högskolan i Borås, två vid Örebro universitet och en på Handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet. 

 



38 
 

Trots att det blev en mindre intervju i antal jämfört med vad som först var tanken, antas inte 

detta påverka studiens resultat. Den intervju som från början var tänkt att genomföra var HR-

rollens syn från Göteborgs universitet, dock var det ingen på HR-avdelningen som kunde 

deltaga på intervju med anledning av tidsbrist eller att de inte ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskap i fråga. Däremot torde inte detta påverka studiens resultat något nämnvärt med tanke 

på att HR-perspektivet redan var så pass representerat från de övriga lärosäten som deltog i 

studien samt då intervjuerna med HR endast kunde ge en mer övergripande bild av 

pedagogisk skicklighet. 

 

 

3.5 Triangulering 

Ursprungligen kommer begreppet triangulering från trigonometrin och de geometriska lagarna 

för trianglar. Inom forskningen används dock begreppet mer i en metaforisk bemärkelse 

(Denscombe, 2016). Begreppet har använts för att beskriva ett tillvägagångssätt där flera olika 

observatörer, teoretiska perspektiv, datakällor och metodologier används (Bryman & Bell, 

2017), vilket kan liknas vid en triangel där metoderna utgör triangelns olika skärningspunkter. 

Triangulering grundas på att forskaren potentiellt erhåller en bättre förståelse för det som 

undersöks om betraktandet sker utifrån olika perspektiv, då det torde ge en förbättrad kunskap 

om fenomenet. Genom att använda triangulering av varierande metoder kan fyndens 

träffsäkerhet kontrolleras genom att producera kompletterande data alternativt tillhandahålla 

en mer fullständig bild av fenomenet (Denscombe, 2016). 

 

I vårt fall användes triangulering främst för att erhålla en mer fullständig och breddad bild av 

pedagogisk skicklighet men även för att öka studiens trovärdighet. Detta kan leda till ökad 

tillit till att innebörden i empirin har en viss överensstämmelse mellan olika metoder samt att 

resultaten inte är allt för hårt knutna till en specifik metod, vilket i sin tur minskar risken för 

fel (Denscombe, 2016). De granskade dokumenten har även fungerat som komplement till 

intervjuerna för att kontrollera träffsäkerheten. 

 

3.6 Bearbetning av material 

Denscombe (2016) menar att syftet med att analysera materialet är för att erhålla en bättre 

förståelse för det. Det insamlade materialet, via ljudupptagning och anteckningar, från 

intervjuerna har transkriberats då Bryman och Bell (2017) menar att det mänskliga minnet är 
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begränsat. Transkribering innebär att tal förvandlas till text (Alvehus, 2013). Det bör beaktas 

att transkribering av ljudupptagning är tidskrävande, men så värdefull del med anledning av 

att forskaren erhåller en “närkontakt” med data (Denscombe, 2016). Ljudupptagningen bidrar 

till mer djup i analysen då det finns möjlighet att återgå till det inspelade materialet.  

 

De första två intervjuerna transkriberades i sin helhet. Dock upptäcktes att ett par delar av 

intervjuerna inte erhöll väsentlig information för studien. Med anledning av detta 

transkriberades inte resterande tre intervjuer i sin helhet utan endast det som var av intresse 

för studien transkriberades. Exempelvis utelämnades delar när samtalet gått utanför ämnet, 

vid småprat som förekom eller störningsmoment såsom problematik med att dra ner 

persiennerna. 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) riktas stark kritik mot att en kvalitativ studie innehar en brist 

på objektivitet. Vid transkriberingen beaktades detta då det skiljer sig från individ till individ 

vad som anses viktigt och ej. Då studiens författare ägnade sig åt tolkning anses analysen i 

enlighet med Denscombe (2016) som en fråga om att erhålla ett förståelsesätt snarare än en 

allmängiltig, objektiv sanning. 

 

 

3.7 Studiens trovärdighet 

Reliabilitet och validitet inger en viss osäkerhet på kvalitativa undersökningar då dessa 

kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och fulländad bild av den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2017). I enlighet med studiens vetenskapliga synsätt, 

hermeneutiken och konstruktionismen, anses inte reliabilitets- och validitetskriterierna vara av 

relevans i denna studie då det inte anses finnas endast en absolut sanning. 

 

Studiens trovärdighet säkerställdes därför genom att ta hänsyn till kriteriet trovärdighet för 

bedömning av kvalitativ undersökning. 

 

Trovärdighetskriteriet består av fyra delkriterier vilka är; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering/bekräftelse (Bryman & Bell, 2017). Dessa delkriterier förklaras 

mer ingående nedan. 
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3.7.1 Tillförlitlighet 

Den sociala verkligheten kan uppfattas och beskrivas på olika sätt beroende på vem det är 

som uppfattar den. För att säkerställa att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt, av de 

personer som är en del av den sociala verklighet som studerats, tillämpades 

deltagarvalidering. Det handlar om att forskare förmedlar sina resultat till de människor som 

varit föremål för, eller ingått i undersökningen (Bryman & Bell, 2017). 

  

Intervjudeltagarna gavs möjligheten att ge bekräftelse på att forskarna uppfattat, och 

förmedlat, verkligheten på ett riktigt sätt och inte tolkat den felaktigt. 

 

Genom deltagarvalidering går det att försäkra sig om att det finns en god överensstämmelse 

mellan resultaten och de uppfattningar samt erfarenheter som undersökningspersonerna har, 

menar Bryman och Bell (2017). Genom att ställa bekräftande frågor till intervjupersonerna 

under intervjun såsom “har vi uppfattat rätt…” gjordes ett försök till att försäkra sig om att 

författarnas tolkningar stämde överens med det intervjupersonerna menade.  

 

En form av deltagarvalidering som användes var tekniken där forskaren lämnar en 

redogörelse till samtliga deltagare över vad som sagts under en intervju genom att 

tillhandahålla informanten det utvalda transkriberade materialet från intervjutillfället. 

Samtliga intervjudeltagare erbjöds anonymitet men i detta fall var det ingen av 

intervjudeltagarna som önskade att vara anonym. 

 

3.7.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar i stora drag om hur pass överförbara resultat är till en annan kontext 

eller i samma kontext vid en senare tidpunkt. Kvalitativa forskningsresultat är svåra att 

generalisera till en annan miljö då det exempelvis är ett litet antal individer som intervjuas, 

vilket inte anses vara representativt i det stora hela. Intervjudeltagarna kan inte vara 

representativa för en hel population och därav skall resultaten istället generaliseras till teori. 

Likt intervjuer frambringar fallstudier inte någon större grund för vetenskaplig generalisering 

utan fallstudier är snarare generaliserbara gällande teoretiska antaganden än för populationer 

(Yin, 1989; 2009).  

 

Då studien syftar till att skapa en ökad förståelse, för det som problemformuleringen 

exponerar är inte generaliseringar för en population något som är avsikten, kan 
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generaliseringsproblematiken bortses från i detta fall. De resultat som uppkommit är inte 

representativa för samtliga eller andra företag i en liknande situation. Som tidigare nämnt, är 

pedagogisk skicklighet något som behöver lyftas fram mer i ljuset och därav kan studien vara 

betydelsefull för HR och andra berörda parter i rekryteringsprocessen på högskolor och 

därmed överförbar till vissa organisationer. 

 

3.7.3 Pålitlighet 

För att bedöma pålitligheten skall ett granskande synsätt antas. Genom att skapa en fullständig 

redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen kan pålitligheten säkerställas. Exempelvis 

behövs tydliga redogörelser för val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter och beslut 

angående analysen av data. Det handlar i stort om bedömning av kvaliteten på de procedurer 

som valts och tillämpats (Bryman & Bell, 2017). 

 

Samtliga delar av denna studie har noggrant redogjorts för med syfte att visa ett kritiskt 

förhållningssätt till de valda och tillämpade procedurerna som berör hela forskningsprocessen. 

Ett exempel är att påvisa, och tydligt redogöra för, den medvetenhet kring subjektivitet som 

finns. Författarna av denna studie har även läst en kombination av nyare och äldre material för 

att på så sätt säkra att informationen var aktuell. Läsaren får även tillgång till bilagor för att 

kunna granska dessa vilket i sig ökar tydligheten samt trovärdigheten kring studiens 

tillvägagångssätt. 

 

3.7.4 Konfirmering 

Det sista delkriteriet för trovärdighet påvisar att det skall vara uppenbart att forskaren inte 

avsiktligen låtit personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverkat utförandet 

av, och slutsatserna från, en undersökning. Konfirmering innebär att forskaren försöker 

säkerställa att denne agerat i god tro och att det inte är möjligt att ge en fullständig objektivitet 

på forskningen (Bryman & Bell, 2017). Genom att i högsta möjliga mån undvika egna åsikter 

vid utformning av intervjuguiden anses detta kriterium vara uppfyllt. 

 

 

3.8 Etiska överväganden 

Denscombe (2016) menar att offentligheten skall skyddas mot forskare som, på bekostnad av 

dem som studeras, vill fullfölja sina intressen. 
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För föreliggande studie har ett par etiska principer av Bryman och Bell (2017) tagits i 

beaktning för att säkerställa att de som deltagit i undersökningen inte skulle fara illa och 

därigenom ökar studiens kvalitet. De principer som beaktats är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall meddela studiens syfte till de berörda parterna 

(Bryman & Bell, 2017). Denna princip har beaktats och uppfylldes genom det e-

postmeddelande som sändes ut vid förfrågan om deltagande i studien, där det tydligt framgick 

vad studiens syfte var. E-posten angav även att deltagandet var på frivillig basis och att det 

fanns möjlighet till att avbryta medverkan närhelst de önskade, vilket även tar hänsyn till det 

Bryman och Bell (2017) benämner som samtyckeskravet. 

Hänsyn skall tagas till intervjudeltagarnas rätt till sin egen integritet samt värdighet under hela 

processens gång, inte endast vid första kontakten. Det gäller även att ta hänsyn under själva 

intervjuerna och vid förvaring av materialet (Trost, 2010). 

Uppgifter om samtliga deltagare i studien skall behandlas med konfidentialitet och de 

uppgifter som samlas in får endast användas i forskningssyfte. Dessa två utgör 

konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2017). 

Anonymitetskravet togs hänsyn till, då deltagarna i denna studie erbjöds anonymitet. Dock 

avböjde samtliga erbjudandet om anonymitet och därför kommer de olika lärosätena inte att 

vara anonyma och inte heller intervjudeltagarna. De uppgifter som insamlats används endast i 

studien och ingen annanstans. 

 

 

3.9 Metodkritik 

Enligt Lind (2014) ifrågasätts den abduktiva ansatsen av en del forskare, då den är mer okänd 

än en deduktiv och induktiv ansats. Fördelen med abduktion är dock dess flexibilitet gällande 

att växla mellan induktion samt deduktion och möjliggör ett teoriutvecklande. Då kunskapen 

av den pedagogiska skickligheten i praktiken behövde ökas var den abduktiva ansatsen 

adekvat för denna studie. 

Gällande fallstudier menar Lundahl och Skärvad (2016) att risken finns att fallet som studeras 

är alltför situationsspecifikt för att vara intressant för andra aktörer i samma situation. Genom 

att anta en flerfallsdesign kunde denna risk minska avsevärt då resultatet anses vara något mer 

applicerbart i högskolemiljö. 
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En av svårigheterna med en kvalitativ undersökning är att denna undersökning producerar ett 

stort datamaterial. En annan är att den kvalitativa forskningen är alldeles för subjektiv när det 

gäller val av data, då forskarna använder sina egna uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt (Bryman & Bell, 2017). Vid intervjuer kan det vara svårare att kontrollera 

uppriktiga svar gällande den intervjuades uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2016). 

Detta försökte förhindras i denna studie via triangulering genom att skriftliga källor 

tillämpades för att ge ett visst stöd åt intervjuinnehållet. 

 

Gällande elektroniska dokument och rapporter som har använts har aktsamhet iakttagits när 

det gäller att endast ta källorna för vad de utger sig att vara. Källorna har därför utvärderats 

utifrån aspekter såsom autenticitet, representativitet, innebörd samt trovärdighet. Exempelvis 

berör autenticitet dokumentets äkthet och trovärdigheten berör exempelvis syfte med 

dokument och upphovsman (Denscombe, 2016). Detta har kunnat undvikas i stor mån med 

tanke på att organisationen som granskats är statlig verksamhet vilket gör att det förutsätts 

råda hög autenticitet på informationskällor samt att dokumentation inte skall ha kunnat 

förändras i efterhand. 
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4. Empiriskt resultat 

Följande kapitel inleds med fallstudie A, genomförd på Örebro universitet, följt av fallstudie 

B, genomförd på Högskolan i Borås, och slutligen fallstudie C, genomförd på Göteborgs 

universitet. Kapitlet redogör för föreliggande studies insamlade empiriska data som består av 

olika former av dokumentanalys samt intervjuer. Dessutom har materialet tematiserats 

utifrån rubriker för att ge läsaren en mer lättöverskådlig bild. 

 

4.1 Fallstudie A: Örebro universitet 

Örebro universitet har sin grund i den högre utbildning som etablerades i Örebro under 1960-

talet och år 1999 bildades Örebro universitet. Universitetet består av tre fakulteter, åtta 

institutioner, 1350 anställda varav 520 stycken är lärare och forskare och 125 stycken är 

professorer. Universitetet har 85 program, 100 kurser samt 15 100 studenter (Örebro 

universitet, 2018). 

  

Örebro universitet beskriver sig själva enligt följande: 

 

I dag rankas Örebro universitet bland de 400 främsta i världen enligt Times Higher Education 

2018. En nära koppling mellan utbildning, forskning och samverkan är utgångspunkten för 

hela verksamheten. Här finns en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel 

läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Örebro universitetet har en stark forskning inom 

medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap (Örebro universitet, 2018). 

 

4.1.1 Anställningsordning vid Örebro universitet 

Örebro universitet tar hänsyn till de behörighetskrav för respektive anställningskategori som 

finns beskrivna i Högskoleförordningen. Utöver detta beslutar fakultetsnämnden specifika 

bedömningsgrunder som skall vara uppfyllda vid anställning av lektorer och professorer, samt 

dess viktning. Ytterligare bedömningsgrunder kan tillkomma vid fastställandet av 

anställningsprofil men skall i sådant fall vara sakligt motiverat utifrån respektive 

anställningsinnehåll och verksamhetens behov (ORU 1.2.1–05102/2016). 

 

Behörighetsgrunder 

Som behörighetskrav beskrivs det i Örebro universitet anställningsordning att en lärare måste 

ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning, motsvarande tio veckor, för att erhålla en 

tillsvidareanställning som lärare. Det går även att pröva och bedöma kompetens motsvarande 
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högskolepedagogisk utbildning som behörighetsgrundande och denna bedömning bör 

dokumenteras. Vid avsaknad av högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens 

vid anställningstillfället, måste läraren senast inom två år efter anställningen genomfört 

utbildningen. Den pedagogiska skickligheten skall bedömas utifrån den sökandes 

väldokumenterade pedagogiska meriter och redovisas i enlighet med mallen för pedagogisk 

meritportfölj för Örebro universitet. Därav skall den sökande i sin pedagogiska meritportfölj 

redogöra för vad denne gjort och gör som lärare, för att sedan beskriva varför för att redogöra 

för sin pedagogiska grundsyn. Vidare skall den sökande beskriva vilka resultat det har lett till 

samt hur den sökande har utvecklat sitt arbete som lärare (ORU 1.2.1–05102/2016). 

  

Bedömningsgrunder 

Örebro universitet beskriver i sin anställningsordning, för både professor och lektor, att den 

vetenskapliga skickligheten kan visas genom självständiga, kvalitativa såväl som kvantitativa, 

forskningsinsatser. Ytterligare bedömningsgrunder förutom de som genomgås kan 

förekomma. De skall då vara motiverade utifrån respektive anställningsinnehåll och 

verksamhetens behov (ORU 1.2.1–05102/2016). 

  

Gällande den vetenskapliga skickligheten för sökande till lektorstjänst, skall denna visas 

genom självständiga forskningsinsatser och vidare vetenskaplig publicering efter 

doktorsexamen. Tidigare erfarenhet av planering, administration, samt ledning av egen 

forskning skall även tillmätas betydelse och likaså etablering i forskningssamhället. Den 

sökande skall kunna visa sin pedagogiska skicklighet genom skiftande insatser i utbildning, 

det vill säga planering, genomförande, utvärdering samt handledning (ORU 1.2.1–

05102/2016). Som professor skall den sökande utöver de gemensamma bedömningsgrunderna 

även visa sin vetenskapliga skicklighet genom en vetenskaplig produktion på en hög nivå. 

Örebro universitet menar att det kan handla om att visa upp betydande externa anslag samt 

planering och ledning av forskning (ORU 1.2.1–05102/2016). 

 

Gällande den pedagogiska skickligheten, vid båda anställningsformerna, menar Örebro 

universitet att fenomenet skall vara betydande och ha uppvisats genom meriter samt andra 

insatser gällande undervisning på olika nivåer. Kraven på pedagogisk skicklighet berör 

förmågan att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen samt att den 

sökande även skall ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Den sökande skall 

dessutom redogöra för sin pedagogiska grundsyn (ORU 1.2.1–05102/2016). 
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4.1.2 Utlysningsdokument vid Örebro universitet 

De utlysningsdokument som granskats från Örebro universitet är fördelade på fem 

utlysningar. Två utlysningsdokument är i form av annonsmallar, en för tjänst som lektor och 

en för tjänst som professor, vilka har tillhandahållits från HR-avdelningen. Resterande tre 

utlysningsdokument har tillhandahållits via Örebro universitets hemsida och är fördelade på 

två lektorstjänster och en tjänst som professor. 

 

Behörighetsgrunder 

I lektors- och professorsutlysningsmallarna samt utlysningsdokumenten för de tjänster på 

Örebro universitet som har granskats anges samma information kring de generella 

behörighetskraven, alltså att den sökande läraren måste genomgått en högskolepedagogisk 

utbildning motsvarande tio veckor. Det är även möjligt att pröva kompetens motsvarande 

högskolepedagogisk utbildning för att undersöka om denna bedöms vara 

behörighetsgrundande (Bilaga 4; Bilaga 5; ORU 2.2.1–01115/2018; ORU 2.2.1–03361/2017).  

I det ena utlysningsdokumentet, gällande tjänst som lektor i matematik, anges däremot inget 

krav på 10 veckors högskolepedagogisk utbildning (ORU 2.2.1–01790/2018).  

  

För att vara behörig att anställas som lektor, enligt utlysningsmallen och 

utlysningsdokumenten, måste den sökande dels avlagt en doktorsexamen inom ämnesområdet 

eller inneha motsvarande vetenskaplig kompetens alternativt annan yrkesskicklighet som är 

av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll samt arbetsuppgifter. Dels skall 

den sökande även visat pedagogisk skicklighet (Bilaga 4; ORU 2.2.1–03361/2017; ORU 

2.2.1–01790/2018). Gällande utlysningsdokumentet för tjänst som lektor i företagsekonomi 

finns ytterligare ett par punkter att ta hänsyn till utöver ovan beskrivning. Dokumenterad 

erfarenhet från undervisning och forskning som ligger i anslutning till eller utvecklar den 

forskning som bedrivs vid lärosätet är särskilt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av 

ledningsuppdrag eller konsultarbete relaterad till tjänstens område är även särskilt meriterande 

(ORU 2.2.1–03361/2017). För att vara behörig att anställas som professor skall såväl 

pedagogisk som vetenskaplig skicklighet uppvisas enligt både utlysningsmallen och 

utlysningsdokumentet (Bilaga 5; ORU 2.2.1–01115/2018).  

 

Bedömningsgrunder 

Gällande bedömningsgrunder vid anställning av såväl lektor som professor skall exempelvis 

vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ägnas lika stor omsorg vid prövning enligt 



47 
 

utlysningsmallarna och utlysningsdokumenten (Bilaga 4; Bilaga 5; ORU 2.2.1–03361/2017; 

ORU 2.2.1–01115/2018; ORU 2.2.1–01790/2018). 

 

Övriga specifika uppgifter som beskrivs i utlysningsmallarna för lektor och professor är mer 

ingående om den vetenskapliga skickligheten, nämligen att detta skall visas genom 

självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. 

Det skall även tillmätas betydelse vad gäller etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av 

planering, administration samt ledning av egen forskning. Specifika uppgifter kring den 

pedagogiska skickligheten har även angivits. Exempelvis skall den pedagogiska skickligheten 

visas genom att den sökande redogör för sina pedagogiska utgångspunkter och ha förmåga att 

reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen. Den pedagogiska skickligheten skall även 

visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering samt 

handledning. Slutligen skall även den sökande av tjänsten ha bidragit till utveckling av 

pedagogisk verksamhet (Bilaga 4; Bilaga 5). I utlysningsdokumenten för lektor såväl som 

professor beskrivs på liknande sätt att den vetenskapliga skickligheten skall visas genom 

självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och dess meriter skall enligt 

utlysningarna vara väldokumenterade och redovisade i en meritportfölj. Vid bedömning fästs 

stor vikt vid väldokumenterad god förmåga och erfarenhet av undervisning. Även erfarenheter 

av kurs- och programutveckling inom ämnet är meriterande (ORU 2.2.1–03361/2017; ORU 

2.2.1–01115/2018; ORU 2.2.1–01790/2018). 

 

I den ena lektorsutlysningen beskrivs att bedömningen av pedagogisk skicklighet innefattar att 

hänsyn skall tas till den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna 

väl, men även att hänsyn skall tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering 

av undervisning samt handledning och examination. Det är även meriterande om den sökande 

bedriver med forskning med inriktning mot styrning och kontroll (ORU 2.2.1–03361/2017). I 

utlysningsdokumentet för tjänsten som lektor i ämnet matematik anges att den vetenskapliga 

skickligheten främst bedöms utifrån vetenskaplig publicering och övriga forskningsmeriter 

som är av relevans för tjänsten (ORU 2.2.1–01790/2018). 

 

I utlysningsdokumentet gällande tjänst som professor beskrivs att bedömningsgrunderna 

baseras på graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för att anställning skall 

gälla. Vidare beskrivs att den vetenskapliga skickligheten skall visas genom självständiga 

forskningsinsatser, såväl kvantitativt som kvalitativt, inom ämnesområdet för anställningen 
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samt att den skall visas genom att den vetenskapliga produktionen är på en hög pågående 

nivå. I professorsutlysningen tas ytterligare aspekter upp, och som tillmäts stor betydelse, 

vilka är uppvisande av betydande externa anslag liksom erfarenhet från planering och ledning 

av forskning. Om den sökande har erfarenhet av att ha sökt och erhållit forskningsfinansiering 

från de centrala och europeiska finansiärerna inom området är även det meriterande (ORU 

2.2.1–01115/2018). 

  

För att ansökan skall vara komplett behöver den sökande skicka in ett personligt brev med en 

medföljande motivering angående vad som kan bidragas med till gällande universitetets 

fortsatta utveckling. Den sökandes CV skall innehålla en adekvat beskrivning av samlad 

kompetens och den sökande skall även lämna en pedagogisk meritportfölj i enlighet med 

Örebro universitets riktlinjer. Dessutom måste den sökande lämna kopior av relevanta intyg 

eller betyg som styrker behörighet och krav. Till sist skall även väsentliga vetenskapliga 

publikationer i fulltextformat skickas med för att ansökan skall vara komplett. Dessa krav 

beskrivs identiskt i utlysningsmallen för lektorer såväl som professorer och på liknande sätt i 

samtliga utlysningsdokument som granskats (Bilaga 4; Bilaga 5; ORU 2.2.1–03361/2017; 

ORU 2.2.1–01115/2018; ORU 2.2.1–01790/2018). 

 

4.1.3 Intervju Örebro universitet 

Vid Örebro universitet intervjuades Maria Wennerstrand, HR-konsult, på universitetets 

personalavdelning. Hon har varit verksam på lärosätet sedan fem år tillbaka. 

Dessutom har Kristin Ewins som är enhetschef för universitetspedagogik, IKT och lärande, 

även förkortat PIL, intervjuats. Vidare kommer hon att benämnas som “Ewins, enhetschef 

PIL” i löpande text för att underlätta läsningen. Ewins har arbetat inom akademin sedan år 

2004 och som enhetschef i fem år vid Örebro universitet. Dessa har intervjuats separat, dock 

är deras svar nedan sammanvävda i löpande text. 

 

Vid frågan om hur den pedagogiska skickligheten uppfattas i praktiken svarar HR-konsult 

Wennerstrand enligt följande: 

 

Jag tänker att det handlar om lärargärningen. Att man har en tanke med sin pedagogiska 

förmåga. Att man har tänkt igenom vad man vill förmedla till studenterna och hur, och att det 

liksom på något vis skall kontrolleras i rekryteringssituationen. 
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Ewins, enhetschef PIL, besvarar samma fråga enligt följande: 

 

Jag tänker att pedagogisk skicklighet innefattar undervisningsskicklighet, den sökande skall 

vara duktig i det praktiska hantverket när det kommer till att undervisa. Dessutom handlar 

det om att handleda och undervisa studenter men även om att personen har en förmåga att 

hitta goda vägar för att kunna skapa ett gott lärande för studenterna. 

 

Vidare menar Ewins att undervisningsskicklighet är något som skulle kunna tänkas vara en 

intuitiv känsla. En del har den förmågan naturligt i sin personlighet, att kunna fånga en publik, 

men denna känsla måste inte nödvändigtvis innehas från början utan är någonting som kan 

utvecklas vid ett senare skede. Pedagogisk skicklighet däremot är vidare än bara 

undervisningsskicklighet. Exempelvis kan den sökande, efter att denne erhållit tjänsten, få 

möjlighet att utbilda sig ytterligare inom pedagogik. Ewins menar att det är inte är någon myt, 

utan det är allmänt känt och diskuterat, att anställda inom akademin generellt sett uppfattar 

pedagogisk skicklighet som problematisk och mindre betydande. Kommentarerna kring att det 

är problematiskt är oftast mer ett konstaterande eller en uppgivenhet snarare än att det finns 

någon riktig vilja eller kunskap till att utveckla och förbättra den pedagogiska skickligheten. 

Men det råder skilda meningar i ämnet menar Ewins, enhetschef PIL. En del ser det som 

problematiskt medan andra inte gör det. Detta är inte bara ett lokalt problem utan ett problem 

även internationellt gällande att det läggs mindre vikt vid pedagogisk skicklighet än vid 

vetenskaplig skicklighet. Ewins poängterar dock att det finns många som brinner för 

undervisning och arbetar för att den skall vara bra för studenterna samt att de som brinner för 

detta trycker mycket på att den pedagogiska skickligheten borde ses bättre än vad den gör 

idag. Hon fortsätter med att berätta att hon anser att ledningen på Örebro universitet har lyft 

och utvecklat arbetet med pedagogisk skicklighet ännu mer än tidigare. Idag arbetar ledningen 

i större omfattning med strategiska satsningar gällande den pedagogiska utvecklingen på 

lärosätet. Örebro universitet har även börjat med rekryteringar där den pedagogiska 

skickligheten ses än mer betydande, exempelvis anställs vissa lektorer i syfte att forska om 

pedagogik. Ewins beskriver att det däremot finns någon form av berättigad kritik gällande 

pedagogisk skicklighet i anställningsförfarandet vilket hon beskriver enligt följande: 

 

Det finns kritik som är lite berättigad gällande den pedagogiska skickligheten, nämligen att 
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man kan skriva sig fram till den pedagogiska skickligheten vilket gör att man inte måste vara 

så pedagogiskt skicklig bara man kan formulera det på ett bra sätt. Men det är kanske också en 

del i att vara pedagogiskt skicklig att kunna tänka klart och skriva det på ett klart sätt (Ewins, 

enhetschef PIL). 

 

Gällande uppfattningen om den pedagogiska skickligheten beskriver HR-konsult 

Wennerstrand att en del lärare är mer inriktade på undervisning medan en del främst forskar. 

Det finns däremot en tanke kring att det i samtliga anställningar bör och skall finnas med både 

undervisning och forskning. Det betonas dock att en del lockas av blandningen mellan att 

forska och undervisa men generellt sett menar Wennerstrand att nästintill samtliga lärare helst 

vill forska. 

 

Det är för mig märkligt att de flesta helst vill forska. Jag tänker att det är självklart att när man 

är ny som lärare vill man undervisa. Men det är inte riktigt så. Man skulle ju önska att det 

fanns ett spår för de lärare som är mycket bättre på att undervisa än på att forska. I dagsläget 

finns det enbart till viss del genom utmärkelsen ‘särskilt meriterad lärare’, men det är absolut 

den vetenskapliga meriteringen som väger tyngst och anses viktigast (HR-konsult 

Wennerstrand). 

 

Vidare diskuterar Wennerstrand att det, för att uppnå en professorstitel, krävs mycket 

vetenskapliga meriter. Den pedagogiska skickligheten väger delvis in men främst är det den 

vetenskapliga skickligheten som avgör om läraren kan få en sådan typ av titel. Vidare menar 

hon att det är tänkbart att detta kan vara en av anledningarna till att lärare föredrar att forska; 

då den vetenskapliga skickligheten i praktiken upplevs ge mer utrymme i karriären. 

Ytterligare en faktor som skulle kunna spela in är att undervisning till stor del anses vara 

påfrestande då det innebär så mycket mer än att endast undervisa. Det gäller även att 

exempelvis läsa sig in på ämnet samt att planera och förbereda sin undervisning. Vidare 

poängterar Wennerstrand även att pedagogisk meritering är svår att bevisa “på papper”. 

Uppfattningen är att den pedagogiska skickligheten är mer subjektiv än den vetenskapliga och 

med anledning av detta svårare att bedöma. Ewins, enhetschef för PIL, menar å andra sidan 

att den pedagogiska skickligheten inte är så svårbevisad och subjektiv. Hon anser att den 

vetenskapliga skickligheten även kan vara subjektiv. Vidare menar Ewins att det dock är en 

självklarhet att rätt underlag vid bedömning måste kunna begäras och att de som bedömer 

skickligheterna själv måste vara skicklig och kunnig.  
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HR-konsult Wennerstrand beskriver att det vid Örebro universitet finns en pedagogisk 

meritportfölj som är utformad på ett specifikt sätt. Den skall fyllas i av den sökande till 

tjänsten för att påvisa vad som tidigare åstadkommits gällande den pedagogiska skickligheten. 

Meritportföljen omfattar även utlåtanden från chefer, kollegor eller studenter. Ewins, 

enhetschef PIL, menar att det i den pedagogiska meritportföljen kvantitativt listas upp vad den 

sökande har gjort och hur mycket som gjorts. Sedan skall även ett pedagogiskt 

förhållningssätt beskrivas av den sökande. HR-konsult Wennerstrand understryker att det vid 

bedömning i praktiken utgås från den pedagogiska meritportföljen där den sökandes 

pedagogiska skicklighet framgår.  

 

Ewins, enhetschef PIL, menar att om de som skall bedöma tar del av materialet i den 

pedagogiska meritportföljen så går det att bedöma den pedagogiska skickligheten likväl som 

det går att bedöma den vetenskapliga skickligheten. Däremot belyser Ewins att det kan finnas 

brister hos de som bedömer de olika skickligheterna: “Det är ju klart att om man som 

sakkunnig inte har så mycket undervisningserfarenhet eller har tänkt en enda pedagogisk 

tanke, så är det inte så lätt att då bedöma detta.” 

 

Ewins är mån om att tydliggöra att bedömningen av den vetenskapliga skickligheten har 

brister och att den pedagogiska skickligheten får oförtjänt mycket kritik i jämförelse med den 

vetenskapliga. Det är oftast svårigheterna med att bedöma den pedagogiska skickligheten som 

betonas, som om det vore så mycket enklare och mer givet att bedöma den vetenskapliga 

skickligheten menar hon. Enligt henne kan det handla om att det i anställningar anses enklare 

att bedöma den vetenskapliga skickligheten då det där går att räkna publicerat material till 

antalet samt att rangordna olika typer av material samt tidskrifter. Gällande bedömningen av 

den vetenskapliga skickligheten menar hon att det varierar mycket mellan olika ämnen och att 

det i vissa ämnen är mer viktigt med hur många publiceringar som skapats, medan det i andra 

ämnen är mer viktigt med vad som publicerats och vad den sökande gjort.  

 

Beträffande de brister som kan föreligga vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten 

exemplifierar Ewins, enhetschef PIL, med att det inte är säkert att all information kommer 

fram genom det publicerade vetenskapliga materialet, såsom om en driven forskare som 

efterfrågas är bra på att skapa nätverk. Då behövs någonting annat, exempelvis att det finns 

dokument som liknar de vid pedagogisk skicklighet, där den sökande beskriver sina tankar 

kring forskning såsom vad som hittills uppnåtts och vart den sökande är på väg. Ewins 
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berättar att det, likt den pedagogiska skickligheten, är svårt att utifrån antalet vetenskapliga 

artiklar som författats att veta hur de sökande är som forskningsledare. Vidare menar hon att 

om den sökande skriver en bra meritportfölj kring sin pedagogiska skicklighet så tror hon att 

det går att göra en god bedömning utifrån den då detta underlag inte anses ha mer brister än 

det vetenskapliga.  

 

HR-konsult Wennerstrand beskriver rekryteringsprocessen genom att det i praktiken anlitas 

oberoende experter för att genomföra en sakkunnigprövning på samtliga läraranställningar. 

Sedan tar de sakkunniga fram en tätgrupp av de sökande som uppfyller de krav som ställts i 

kravprofilen bäst. När sakkunniga har gjort sin bedömning är det ämnet i fråga som bedömer 

vilka kandidater som skall kallas på intervju och provföreläsning. I regel går de på de 

sakkunnigas rekommendationer i detta urval. Oftast deltar HR under anställningsintervjuer 

eller provföreläsningar. Under provföreläsningarna få de sökande möjlighet till att visa på sin 

pedagogiska förmåga samt reflektera över vad de gör och varför. 

 

Under intervjun ställs även frågor kopplade till den genomförda provföreläsningen för att 

ytterligare bena ut lärarens pedagogiska synsätt. HR-konsult Wennerstrand menar dock att en 

provföreläsning kan vara svår att skapa en verklig situation av, trots att det finns en 

rekryteringsgrupp och eventuellt universitetets studenter på plats som sitter och lyssnar. 

Ibland har även Ewins, enhetschef PIL, deltagit vid intervjuer och provföreläsningar. Och det 

har hänt att de ibland tagit in pedagogiskt sakkunniga. Det är inte alla som har interna 

pedagogiskt sakkunniga utan enbart externa sakkunniga som skall bedöma den pedagogiska 

och vetenskapliga skickligheten. 

 

Det är fortfarande i princip så att de externa sakkunniga inte bedömer den pedagogiska 

skickligheten på samma sätt som den vetenskapliga eller åtminstone sätter de den väldigt 

sekundärt. Men jag tycker ändå att, det kan säkerligen kallas en trend, det finns de lärosäten 

som på senare år använt sig av pedagogiskt sakkunniga i rekryteringsprocessen. Det läggs 

även mer krut på provföreläsningar och intervjuer för att kunna bedöma den pedagogiska 

skickligheten på ett så bra sätt som möjligt. Detta för att det föreligger ett intresse om att 

anställa en lärare som är duktig och är bra på att undervisa och därför bör den största bördan 

ligga på pedagogisk skicklighet (Ewins, enhetschef PIL). 
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Ewins betonar dock att det naturligtvis kan bero på vilken typ av rekrytering det gäller men 

vid exempelvis lektorsrekrytering så är det på detta vis. Det har således ansetts problematiskt 

att stor vikt läggs vid de sakkunnigutlåtanden som görs och att det sedan anställs en person 

som inte alls är beskaffad att undervisa. Med anledning av denna problematik har lärosätet 

eftersträvat att skaffa mer makt vid anställningsintervjuerna samt vid provföreläsningar så att 

det inte endast gås på vad sakkunniga kommit fram till. Ewins uttrycker det själv enligt 

följande: “Även om det diskuteras mycket kring att forskning prioriteras så skulle jag ändå 

säga att det i många fall, åtminstone på lektorsnivå, ligger ett intresse främst på pedagogisk 

skicklighet vid anställning.” 

 

Vid frågan om hur den pedagogiska samt vetenskapliga skickligheten bedöms hänvisar 

Ewins, enhetschef PIL, till lärosätets anställningsordning. HR-konsult Wennerstrand beskriver 

att varje lärosäte är skyldiga att ha en anställningsordning. I denna beskrivs hur anställningen 

vid lärosätet skall gå till och vad som skall tittas på vid bedömning. Anställningsordningen 

inkluderar således behörighet och bedömningsgrunder. Behörighet beträffande professors- 

och lektorsbefattningar är styrda av Högskoleförordningen och vad gäller 

bedömningsgrunderna så är de upp till varje lärosäte att sätta sin egna nivå på vad som 

kommer bedömas. I anställningsordningen finns den vetenskapliga skicklighetens miniminivå 

beskriven för respektive läraranställning. Ewins, enhetschef för PIL, är även noggrann med att 

påpeka att anställningsordningen inte kan beskriva de olika skickligheterna hur specifikt som 

helst och att det därför är viktigt med sakkunniga som i själva verket är kunniga i att bedöma 

detta. Ewins har personligen deltagit i utformandet av de kriterier för pedagogisk skicklighet 

som skall gälla vid bedömning av excellent lärare vid lärosätet. 

 

Vid bedömning av båda skickligheterna finns inga specifika mått som används för utförandet 

av detta utan de sakkunniga styr själva då HR-konsult Wennerstrand menar att de är experter 

som har fått förtroende från lärosätet att genomföra en bedömning. Förutom att de fått 

förtroende att göra rätt bedömning finns tillgång till dokument, såsom kravprofilen och 

anställningsordning, så att de är medvetna om vad som skall tas hänsyn till. Sedan skall de 

sakkunniga strikt hålla sig till detta och inte blanda in andra aspekter. De sakkunniga skall 

med andra ord ha koll på vad som gäller och exempelvis inneha kunskap kring vilka 

vetenskapliga artiklar och tidskrifter som anses vara mer meriterande än andra. Sedan författar 

de sakkunniga ihop ett textdokument som beskriver vem som är bäst lämpad till tjänsten samt 

en motivering till detta. Vid bedömning av de pedagogiska meriterna är det viktigt att 
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trovärdigheten kontrolleras vilket görs genom referenstagning förklarar Wennerstrand. 

 

Gällande pedagogisk skicklighet menar HR-konsult Wennerstrand att det är önskvärt och 

meriterande med en lärare som har förmågan att undervisa och som är duktig på det. Vidare 

betonar hon att det däremot måste finnas en balans; för att kunna vara vetenskapligt skicklig 

kan en lärare inte hålla i alltför mycket undervisning och vice versa. Beträffande att meritera 

sig vetenskapligt ansöker läraren om docentur när denne bland annat producerat så pass 

mycket material att personen kan fylla upp till ytterligare en avhandling. När det gäller att 

meritera sig pedagogiskt kan läraren utnämnas till en “särskilt meriterad lärare”, eller numer 

“excellent lärare”. Genom denna utnämning anser Wennerstrand att den pedagogiska 

skickligheten lyfts. Vidare beskriver Wennerstrand följande: “Här vid Örebro universitet 

uppmärksammar vi den bästa läraren eller bästa pedagogen på lärosätet. Det är studenterna 

själva som röstar fram denne och ett pedagogiskt pris tilldelas.” Det pedagogiska priset är en 

slags hedersutnämning från studenternas sida. Utnämningen innebär således inte förändrad 

befattning eller högre lön. Vad gäller docentur och “excellent lärare” är dessa en akademisk 

utnämning som således genererar ett lönepåslag.  

 

Ewins, enhetschef för PIL, poängterar att den nya ledningen har försökt att lyfta fram den 

pedagogiska skickligheten mer genom strategiska satsningar. Exempelvis har de satsat på 

lektorer med högskolepedagogisk inriktning där de skall anställas för att arbeta med 

pedagogisk utveckling i sina ämnen. För en gångs skull så skall faktiskt den pedagogiska 

skickligheten väga tyngre, uttrycker hon. Annars finns det vid rekrytering inte några andra 

exempel utan det satsas snarare mer på befintlig personal gällande den pedagogiska 

utvecklingen där det arbetas med vidareutveckling. Det ges ibland även möjlighet att skicka in 

inspelningar eller annan typ av material vid ansökan, för att underlätta bedömningen av den 

pedagogiska skickligheten. Dessa inspelningar kan exempelvis innefatta ett moment där den 

sökande beskriver sin syn kring hur det skall arbetas med studenterna eller så genomförs en 

kort föreläsning. Vid revidering av kriterierna trycktes det mycket på att den sökande måste 

ha förmågan att demonstrera hur den pedagogiska grundsynen kan förverkligas; alltså hur den 

sökande är som lärare i praktiken. Detta är något som är väldigt svårt att veta menar Ewins. 

Provföreläsningar är inte alltid den bästa metoden utan det kan vara bra att ge den sökande 

mer annorlunda uppgifter där de exempelvis får tänka kring hur man förhåller sig till 

universitetets pedagogiska grundsyn. Syftet med att den sökande skall skicka in inspelningar 

samt att denne ges mer stimulerande typer av uppgifter är för att, på ett ännu bättre sätt, kunna 



55 
 

fastställa den sökandes pedagogiska skicklighet i praktiken.  

 

HR-konsult Wennerstrand vet inte hur den pedagogiska skickligheten skall lyftas fram på 

annat sätt förutom det som idag redan finns. Utifrån ett HR-perspektiv anser hon att det är 

viktigt att genomföra provföreläsningar och att det ställs rätt följdfrågor till den sökande på 

den efterföljande intervjun. Utifrån HR-rollen är det svårt att se hur det skulle kunna göras 

mer för att påverka detta. Dock föreslås att ett annat sätt att lyfta fram den pedagogiska 

skickligheten ytterligare skulle kunna vara att finna karriärvägar även för den pedagogiska 

meriteringen. Slutligen menar Wennerstrand följande: “I Högskoleförordningen står att den 

vetenskapliga och pedagogiska skickligheten skall viktas lika, och då skall man väl göra det. 

Det är dock svårt att ändra en akademisk struktur som har levt sedan länge.” 
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4.2 Fallstudie B: Högskolan i Borås 

Högskolan i Borås grundades år 1977. På lärosätet finns ca. 11 000 studenter och 730 

anställda. Idag består högskolan av tre akademier som är benämnda som akademin för textil, 

teknik och ekonomi, akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt akademin för bibliotek, 

information, pedagogik och IT. Under respektive akademi finns ett antal sektioner dit 

utbildningsprogrammen är knutna (Högskolan i Borås, 2018a). 

 

Högskolan i Borås beskriver sig på följande vis: 

 

I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög 

internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett 

samlat campus mitt i city (Högskolan i Borås, 2018a). 

 

4.2.1 Anställningsordning vid högskolan i Borås 

Anställningsordningen för Högskolan i Borås inleds med att tydliggöra att dokumentet är en 

lokal föreskrift och att syftet är att skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt angående 

mål, etik samt arbetsgång vid rekrytering av lärare (Högskolan i Borås, 2018b). 

 

Behörighetsgrunder  

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels 

avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller eventuellt annan 

yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och 

arbetsuppgifter. Med annan yrkesskicklighet menas exempelvis att en lektor har beprövad 

erfarenhet som anses väsentlig för det ämne anställningen avser att läraren skall undervisa 

inom. Betoningen i yrkesskickligheten skall ligga inom utveckling och nyskapande samt vara 

väldokumenterad och därmed kunna utsättas för en kvalitativ granskning. Vidare beskriver 

anställningsordningen för Högskolan i Borås att behörighetsgrunden inte får användas för att 

komma förbi brister på vetenskapligt kompetenta sökande. Det gäller även att den sökande 

genomgått högskolepedagogisk utbildning alternativt har motsvarande kunskaper samt visad 

pedagogisk skicklighet. Även här hänvisas till att lika stor omsorg skall läggas till den 

pedagogiska skickligheten liksom omsorg till de andra behörighetsgrundande förhållandena 

(Högskolan i Borås, 2018b). 
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Högskolan i Borås anställningsförordning hänvisar till Högskoleförordningen 4 kap. 3§ om att 

lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den 

vetenskapliga skickligheten och för att anses behörig att anställas som professor är den som 

har visat på dessa skickligheter. 

 

Den sökande skall även kunna redovisa nyskapande forskning på hög internationell nivå och 

vara internationellt publicerad i för ämnet erkända forskningstidsskrifter och/eller böcker. 

Vikt skall snarare läggas vid kvalitet än kvantitet vid rekrytering och den prognos som går att 

göra om framtida verksamhet. Erfarenhet av kvalificerad forskning och utveckling inom 

industrin eller annan extern verksamhet kan vägas in i bedömningen av den vetenskapliga 

skickligheten vid rekrytering. Det ställs även krav på att den sökande skall ha en gedigen 

erfarenhet av huvudhandledarskap på såväl avancerad nivå som forskarnivå och även 

genomgått en handledarutbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om den sökande i 

huvudsak forskat inom industrin eller annan verksamhet kan annan pedagogisk skicklighet 

bedömas som likvärdig efter prövning (Högskolan i Borås, 2018b).   

 

Bedömningsgrunder 

Anställningsordningen beskriver att de bedömningsgrunder som skall gälla fastställs för varje 

enskild rekrytering. Bedömningsgrunderna skall tydligt framgå i anställningsprofilen och 

handlar exempelvis om graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten gäller det att den sökande bedrivit egen 

forskning. Bredd och djup i forskningen är ett kriterium vid bedömningen, men även 

forskningens originalitet och produktivitet. Slutligen beskrivs utmärkelser och stipendier ligga 

till grund vid bedömning. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ligger 

exempelvis följande kriterier till grund: forskningsförankrat förhållningssätt och vetenskaplig 

ämneskunskap inom utbildningsområdet, att den sökande har sin pedagogiska grundsyn 

dokumenterad samt behärskar olika undervisningsformer. Den sökande skall även genomföra 

kursutvärderingar och examinationer utifrån givna kriterier. Den sökande måste även ha 

förmågan att sätta in sina ämneskunskaper i en professionskontext och samverka med andra 

lärare inom de kurser som ingår i befattningen (Högskolan i Borås, 2018b). 
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4.2.2 Utlysningsdokument vid Högskolan i Borås 

De utlysningsdokument som granskats från Högskolan i Borås är ett gällande tjänst som 

professor i företagsekonomi vilket tillhandahållits från Högskolan i Borås webbsida, samt två 

beslut gällande påbörjande av rekrytering, ett för tjänst som lektor och ett för tjänst som 

professor vilka avser tjänst på övriga institutioner. Dessa har tillhandahållits från HR-

avdelningen. 

 

Behörighetsgrunder 

I de båda granskade besluten gällande påbörjande av rekrytering av universitetslektor och 

professor är det angivet att de formella kraven som ställs för undervisande personal är angivna 

i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt regleras av Högskolan i Borås anställningsordning 

(PA 2017/245; PA 2018/80). 

Gällande rekrytering av lektor anges även att det för anställning krävs en avlagd 

doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är 

av betydelse för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som skall utföras. 

Dessutom skall genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckors 

heltidsstudier ha utförts eller på annat sätt skall anskaffade motsvarande kunskaper erhållits 

(PA 2018/80). Gällande rekrytering av professor är det angivet att den sökande skall ha 

genomgått högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande utbildning. Det är saknas 

dock angiven längd eller antal högskolepoäng gällande den högskolepedagogiska utbildning 

som kravställs på (PA 2017/245). 

 

I det granskade utlysningsdokumentet anges att det för anställning som professor krävs visad 

vetenskaplig skicklighet enligt högskolans krav på en professor och att den sökande skall 

inneha en doktorsexamen inom företagsekonomi (PA 2018/75). 

 

Bedömningsgrunder 

I beslutet om påbörjande av rekrytering gällande lektor står det förutom de grundkrav som 

angivits under behörighet även att den sökande skall ha erfarenhet av undervisning på 

akademisk nivå såsom erfarenhet av att föreläsa, uppsatshandledning och 

seminarieverksamhet. I detta dokument är det inte angivet vilken typ av dokumentation som 

skall ingå i ansökan (PA 2018/80). 
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I beslutet gällande påbörjande av rekrytering av professor, gällande pedagogisk och 

vetenskaplig skicklighet, anges att den sökandes vetenskapliga kompetens skall bedömas vara 

mycket god. Den sökandes pedagogiska skicklighet skall vara mycket god och 

väldokumenterad inom både grund- och forskarutbildning samt visat god förmåga gällande att 

erhålla beviljade ansökningar om externa medel. Något utöver detta som anses meriterande, 

men inte ett krav, enligt Högskolan i Borås beslut om rekrytering av professor beskrivs vara 

god förmåga att bygga upp forskningsbaserade kunskapsmiljöer inom det pedagogiska fältet 

samt en bred och visad erfarenhet av forsknings- och utbildningsverksamhet inklusive högre 

utbildning/högskolepedagogik. Särskilt meriterande anses vara om den sökande har visat bred 

förmåga att leda produktivt samarbete mellan olika didaktiska och pedagogiska 

ämnesinriktningar (PA 2017/245). 

 

Det som skall ingå i en ansökan gällande pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet gällande 

tillsättning av professor utifrån vad som står i beslutet om rekrytering är att den sökande skall 

redogöra för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över maximalt tio 

vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt en kortfattad redogörelse för 

egen vetenskaplig verksamhet. Den sökande skall även redogöra sina pedagogiska meriter, 

innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över maximalt tio pedagogiska 

arbeten/läromedel som åberopas, samt en kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet 

och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller 

refereras under bilagor i ansökan (PA 2017/245). 

   

I utlysningsdokumentet för tjänsten som professor beskrivs att den sökande skall kunna 

redovisa nyskapande och aktuell forskning på hög internationell nivå inom ämnesområdet 

samt att den sökande skall vara internationellt publicerad i för det efterfrågade ämnet erkända 

vetenskapliga forskningstidsskrifter och/eller monografier/böcker. Högskolan i Borås ställer 

även krav på gedigen erfarenhet av huvudhandledarskap på såväl avancerad nivå som 

forskarnivå. Vidare anges att den sökande skall genomgått handledarutbildning eller på annat 

sätt anskaffat motsvarande kunskaper. Däremot kan annan pedagogisk skicklighet bedömas 

som likvärdig efter prövning för de sökande som i huvudsak forskat inom industrin eller 

annan verksamhet. 

 

Det som skall ingå i en ansökan gällande pedagogiska och vetenskapliga meriter, för tjänsten 

som professor utifrån utlysningen, anger Högskolan i Borås vara en meritportfölj innefattande 
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en skriftlig redogörelse för både vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, dokumentation av 

lärarskickligheten inklusive självvärdering, en publikationslista samt maximalt sju 

publicerade arbeten eller andra meriter som önskas åberopas (PA 2018/75). 

 

4.2.3 Intervju vid Högskolan i Borås 

Vid Högskolan i Borås intervjuades Martin G Erikson, docent i psykologi, som arbetar vid 

sektionen för pedagogisk utveckling och forskning. Han har arbetat vid Högskolan i Borås 

sedan 2006, i branschen sedan 1995. Erikson är ordförande i forsknings och 

utbildningsnämnden och ansvarar för kvalitetsfrågor kring högskolepedagogik. Även Sara 

Svensson, HR-specialist vid Högskolan i Borås, har intervjuats för denna studie. Svensson 

har arbetat inom branschen i ungefär sex år, dock totalt 15 år inom HR. 

 

Intervjun inleds med att ställa frågan kring hur den pedagogiska skickligheten uppfattas, varav 

docent Erikson svarar på följande vis:  

 

Högskolan har ingen policy eller begrepp kring detta som används i praktiken. Där är vi inte 

annorlunda än lärosäten generellt utan det finns ett antal problem i hur vi ser generellt på 

pedagogisk skicklighet i sektorn. Och de är företrädda här liksom överallt annars. Det skiljer 

sig inte i Borås på något sätt. 

 

Statusskillnaden mellan forskning och utbildning är något som både Svensson och Erikson 

nämner. Docent Erikson menar att forskningen har en märkbart högre status för de flesta 

akademiker, framförallt för professorer och lektorer. Detta resulterar i att forskare, som är 

anställda i lärar- och forskarbefattningar, tenderar att vara mer intresserade av forskningen då 

det är vad som anses vara viktigt för karriären. 

  

Det är därför vi är här. Jag har inte träffat en enda människa som vill doktorera för att de vill 

undervisa på grundutbildningen. Jag tror att det är väldigt givande att möta studenter och 

även givande för sin akademiska utveckling att kunna beskriva saker på ett grundläggande 

sätt. Det är dock inte det som är det kreativa och det spännande. Att kunna ligga i 

forskningsfronten och hitta ny kunskap jämfört med att förklara de mest grundläggande 

sakerna en gång varje termin, det är liksom inte det som man brinner för (Docent Erikson). 

  

Svensson menar dock att grunden för lärosätets verksamhet, och dess överlevnad, är 

undervisning samt forskning. För att verksamheten skall överleva är grunden att ha duktiga 
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lärare, att de är duktiga inom sitt ämnesområde men även på att lära ut sina kunskaper. Dock 

menar hon att undervisning är det stora. Således är det givetvis viktigt att det finns lärare som 

är duktiga pedagoger. Hur detta sedan fångas upp i rekryteringar är mycket svårt.  

 

Det som lyfts fram hos oss är att vi ska öka andelen forskning och andelen extern finansiering 

av forskning, och det är väl klart om det är vad man hör hela tiden så är det vad som blir 

väldigt viktigt. Vi har också studentens lärande i centrum som mål men det här blir så konkret 

(HR-specialist Svensson). 

  

Enligt Svensson skall både den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga vara lika 

viktiga vid rekrytering. I praktiken blir det dock lätt att det, framförallt på lektorsnivå och 

uppåt, faller mer på den vetenskapliga delen. Detta då den oftast är lättare att både kvantifiera 

och synliggöra. Den pedagogiska skickligheten handlar mer om att den sökande själv 

beskrivit någonting som skall värderas vilket anses svårare. 

 

Vidare diskuterar docent Erikson vad som är en bra student, lärare och vad som är en bra 

forskare. En bra forskare är någon som publicerar. Det handlar inte om någon som publicerar 

mycket i första steget utan det är någon som har citerats och som har inflytande samt deltar i 

något sammanhang. Att definiera en duktig pedagog idag handlar mycket om förmågan att 

reflektera. Det gäller att skriva en bra pedagogisk meritportfölj. Erikson beskriver att den 

pedagogiska skickligheten bedöms via den pedagogiska meritportföljen. Där finns grunderna 

och den skall innehålla olika punkter som tidigare nämnts. Den pedagogiska meritportföljen 

är grunden till intervjuerna. Det skall redogöras för den sökandes pedagogiska grundsyn. 

Docent Erikson kan inte förstå varför man skall ha en enhetlig pedagogisk grundsyn när de 

flesta människor har fler. Vidare menar han att det idag oftast är svårt för de sökande att 

skriva fram sådant material som de sakkunniga sedan kan bedöma på ett rättvist sätt. 

 

Vad beträffar den pedagogiska meritportföljen anser docent Erikson att det är ett 

problematiskt bedömningsverktyg då det är ganska svårt att använda det underlaget för 

bedömning och prövning av den pedagogiska skickligheten. Han beskriver att det i den 

pedagogiska meritportföljen innehåller reflektioner samt en berättelse om vad den sökande 

tidigare gjort. Dock poängterar Erikson att en forskare inte bedöms utifrån förmågan att 

reflektera över sin forskning. “Vi säger inte att en bra urmakare är någon som är duktig på att 
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berätta om hur man tillverkar ur och hur man tänker när man tillverkar ett ur. Utan vi vill ju se 

hur uret fungerar i praktiken.” 

 

Enligt Erikson är ett annat problem med att den pedagogiska meritportföljen används att det 

förekommer en snedbedömning jämfört med forskningen till forskningens fördel, de skall ges 

samma vikt men det blir inte så då det saknas jämförbara bedömningsunderlag. 

 

Vi måste säga att vi ungefär bedömer samma sak. Vi måste även säga att det skall väga lika 

tungt i ett anställningsbeslut. Och då måste kompetensen vara på en jämförbar nivå. Det är 

väldigt belagt att uttrycka att ‘här har vi en forskare som är mycket duktig’. Dessutom har vi 

ibland någon som är en lika duktig pedagog och då går det att säga att dessa väger in lika 

starkt i bedömningen (Docent Erikson). 

 

Vidare resonerar Erikson att lärosätet tar på allvar att samma vikt skall ges båda 

skickligheterna, dock betyder det inte att det alltid sker i praktiken då det finns olika 

förutsättningar att bedöma dessa skickligheter i dagsläget. Pedagogikkompetensen beskrivs 

ganska flytande och oklar på en nivå där det blir svårt att skilja ut diverse begrepp. 

 

Med hjälp av anställningsordningen som grund menar HR-specialist Svensson att den 

pedagogiska skickligheten i praktiken kan kontrolleras. Där beskrivs bland annat att 

provföreläsningar kan genomföras vid rekryteringen. Dock sker inte detta så ofta som är 

önskvärt. De flesta sökande är nämligen kända sedan tidigare, då de kan ha infunnit sig på 

lärosätet genom en tidsbegränsad anställning eller gästföreläsning, och då är deras 

undervisningsförmåga redan bekant. Detta menar Svensson skulle kunna vara en orsak till att 

provföreläsningar inte alltid genomförts men det skulle även kunna handla om tradition eller 

att de för vana inte alltid tillämpar provföreläsning vid rekrytering. Vidare beskriver hon att 

den pedagogiska skickligheten bedöms under intervjun, där personen har 30 minuter på sig att 

presentera sig själv, sin verksamhet och sin forskning. Även referenstagning är en viktig del i 

rekryteringssammanhang. 

  

När anställningsordningen kom på tal beskrev HR-specialist Svensson att den skulle revideras 

av många skäl. I samband med revideringen kommer även dokumentet “kriteriet för 

bedömning av pedagogisk skicklighet” att lyftas. Med detta skall det bli möjligt att erhålla en 

tjänst som biträdande professor baserat på pedagogisk grund, vilket inte är fallet idag. Vidare 

berättar hon att det idag finns en pedagogisk meriteringsgång på lärosätet. Problemet är bara 
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att den inte varit särskilt uttalad eller känd vilket har gjort att ingen arbetat utifrån den. Det 

går dock att göra karriär genom pedagogiken och bli excellent lärare vilket vidare skall tas 

upp till diskussion igen för att försöka komma fram till hur det skall utvecklas.   

 

Docent Erikson menar att det var forskningen som en gång i tiden lockade många till 

branschen. Det finns dock flera olika försök till att hantera balansen mellan den vetenskapliga 

och pedagogiska skickligheten, exempelvis genom att höja undervisningens status genom att 

utse excellenta lärare. Vidare konstaterar han att de som blir utsedda till excellenta lärare 

förmodligen känner att de blir sedda men att de däremot inte får inte mer befogenhet, där 

skiljer det sig från den vetenskapliga karriärvägen. Det finns helt enkelt inte samma 

möjligheter gällande den pedagogiska skickligheten menar Erikson. För att höja sin status och 

ernå faktiska konsekvenser gällande karriären är det enda sättet att klättra i karriärstegen 

genom att exempelvis disputera som adjunkt. Detta tror Erikson är en faktor som sänker 

undervisningens status eftersom modellen med excellenta lärare ger en parallell logik som 

inte hänger samman med forskningslogiken och som människor bedöms utefter. 

 

En utav de lärare som jag har jobbat med är docent i psykologi och hon skulle utan tvekan 

uppfylla alla kriterier för excellent lärare, men hon säger: ‘varför skulle jag lägga tid på det? 

Jag skriver en vetenskaplig artikel istället och blir professor snabbare.’ Det är alltså 

fullständigt ointressant att vara excellent lärare. Det är ungefär ‘Det kan vara skoj för en 

adjunkt men jag skiter väl i det.’ (Docent Erikson). 

  

En annan aspekt i frågan är att uppdelningen mellan lärare och forskare i sig är problematiskt. 

Detta behöver hanteras på något sätt då distinktionen behöver brytas. Docent Erikson refererar 

till statsbudgeten och beskriver att man får en påse pengar för undervisningen och en annan 

för forskningen vilket gör att det blir en uppdelning. För att bryta denna distinktion menar 

Erikson att det handlar om flera aspekter, varav en är att i praktiken synliggöra 

ämneskompetensens betydelse för undervisningen. Det förväntas således att en professor har 

någonting att bidra med, exempelvis om det jämförs med någon som är nydisputerad och inte 

har en lika djupgående ämnesförståelse. Docent Erikson berättar att det behövs både 

ämneskompetens och pedagogisk skicklighet för att kunna tala om vad som är pedagogisk 

kompetens.  

  

… och det är faktiskt därför vi behöver akademiska lärare. Annars kunde vi lika gärna ha 

anställt arbetslösa skådespelare för 150 kronor i timmen som vi har på föreläsningarna. De 
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kommer kunna fånga sin publik, men inte kunna svara på några frågor. Dock skulle de göra 

jobbet betydligt bättre än om en nydisputerad lärare läser innantill på en Powerpoint, och det 

är inte heller bra (Docent Erikson). 

  

Docent Erikson knyter an till att det sammanfattningsvis är viktigt att synliggöra hur 

forskningen och undervisningen samt lärarens kompetens är beroende av varandra. Vidare 

hänvisas till Wilhelm von Humboldt som en gång i tiden sade “att undervisa och publicera 

forskning, det är samma sak”, vilket Erikson anser är en sympatisk tanke. Det hänvisas även 

till University Collage London som startade ett projekt vars namn är UCL 2034, där de enligt 

Erikson menar att rollfördelningen mellan forskare och lärare måste brytas upp, och det tar 

sannolikt, och måste få ta, 20 år att göra det. Han avslutar med att understryka att vägen för att 

hantera statusskillnaden inte går genom att särbehandla pedagogik med egna metoder, det tror 

åtminstone inte han. Efter en kortare paus nämner han att statusskillnaden mellan forskning 

och undervisning inte är ny. Den beskrivs redan i USA på fyrtiotalet där studenterna klagade 

på att lärarna endast ville forska och inte undervisa. 

  

Gällande docent Eriksons roll på Högskolan i Borås deltog han i revideringen av dokumentet 

“definition av pedagogisk meritering” som kan hämtas från Högskolan i Borås hemsida, där 

idéer togs fram om nivåer av pedagogisk meritering. Att kunna definiera vart miniminivån 

ligger och vad en hyfsat meriterad lärare är samt vad en excellent lärare är och vad som 

förväntas. Det nämns även att det nyligen förts en diskussion om att anställningsordningen 

skall förändras/förbättras inom en snar framtid. 

  

Framtagandet av dokumentet som definierar pedagogisk meritering var tänkt att användas, 

exempelvis i grund för lönesamtal, men jag tror inte det används av någon någonstans. Vi 

jobbade med det här dokumentet i ett år, vi tog rektorsbeslut, hade fackliga förhandlingar och 

alla var jättenöjda och jättestolta. Men idag är det knappt någon som kommer ihåg att 

dokumentationen finns därför att det blev för besvärligt. Och återigen, det är inte det som folk 

lägger energi på. Det är inte det som är det viktiga (Docent Eriksson). 

 

Vidare vill docent Erikson mena att vid tidpunkten då det utformade dokumentet för 

pedagogisk meritering reviderades var han långt ifrån lika påläst som han är idag och menar 

att det förmodligen handlade mer om att de sneglade på hur de andra lärosätena gjorde, och 

gjorde likadant för att undvika de värsta fällorna. Idag innehar lärosätena inte de rätta 

verktygen för att mäta samt bedöma den pedagogiska skickligheten på samma sätt som den 
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vetenskapliga skickligheten, och är inte säker på att sådana verktyg är enkla att ta fram heller. 

Han har dock stort förtroende för att anställningsutskottet gör ett mycket noggrant arbete då 

de grillar de sökande och har dessutom väldigt bra diskussioner internt efteråt. De som sitter i 

anställningsutskottet har lång erfarenhet av att både forska och undervisa. Men det påpekas att 

det är ett strukturellt problem med att det är ganska få sökanden som verkligen arbetat med de 

pedagogiska frågorna så att det blir en naturlig del att kräva detta. Docent Erikson är däremot 

helt övertygad om att de förmår att få fram det som de har gjort, och det är just så eftersom att 

forskningen är det som är styrande, det som är logiken. De som gör riktigt intressanta saker 

pedagogiskt vill skriva om det. 

 

Vid anställning av en lektor eller professor på Högskolan i Borås resonerar docent Erikson på 

följande sätt: 

  

Söker man ett lektorat och är nydisputerad och nästan inte har undervisat alls. Ja då är ju 

provföreläsningar nästan viktigast. Söker man ett lektorat och har ungefär 20 000 timmars 

undervisning i ryggen så är provföreläsning kanske inte lika viktig. 

 

Avslutningsvis påpekar docent Erikson att den pedagogiska skickligheten och den 

vetenskapliga skickligheten går hand i hand. Just nu kollas dessa på separat, men Erikson 

menar att de eventuellt behöver tittats på gemensamt. Det förutsätter dock att lärarna blir 

belönade för att kombinera dessa, för att statusen och därmed betydelsen skall jämnas ut mer 

mellan de olika skickligheterna. HR-specialist Svensson menar att det vid utformandet av 

dokumentet “kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet” fanns tankar om att det skall, 

likväl att en lärare får lönepåslag när den akademiska graden docent nås, finnas en 

motsvarighet vad gäller att läraren utses till excellent lärare på en pedagogisk grund. Idag är 

det dock inte så. Varför uttalar sig inte Svensson om. Dock skall lärosätet se över eventuella 

möjligheter till befordran vilket kan ge högre lön.  

  

Svensson uppfattar att det generellt finns ett större intresse för det vetenskapliga, men betonar 

att det kan skilja sig mellan de olika akademierna. Just Svensson arbetar mot akademin textil, 

teknik samt ekonomi, och menar att det torde skilja dig mot exempelvis de som arbetar mot 

pedagogik som mer har det i sin vetenskapliga del. 
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Men många vill ju forska inom sitt ämne. Sen tycker jag att det förs fler diskussioner kring 

detta. Ju mer prata om detta, desto bättre blir vi på att lyfta frågorna eftersom att 

undervisningen är en stor del av vardagen. Det har även blivit en stor del i vårt kvalitetsarbete 

att få till bra kurser, kursutvärderingar och kunna följa upp arbetet på annat sätt. Det är mer 

fokus på det nu än då. För oss är det viktigt att attrahera studenter och att vara en bra 

utbildningsarrangör som ger bra utbildning och bra undervisning (HR-specialist Svensson). 

  

Avslutningsvis betonar Svensson att det gäller att få till helheten. Att samtliga skickligheter 

behövs. Dock menar hon att den pedagogiska skickligheten, även om människor säger att den 

är lika viktig, faller lite då den akademiska karriären bygger mycket på det vetenskapliga 

området. Om det går att få till en motsvarande karriärväg för det pedagogiska skulle det helt 

klart lyfta det pedagogiska området menar hon. 

 

 

  



67 
 

4.3 Fallstudie C: Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet har sina rötter i Göteborgs högskola, som invigdes år 1891. Idag har 

högskolan ca. 38 000 studenter, 6 000 anställda varav 2 730 är lärare/forskare. 

Universitetet består av åtta fakulteter med 39 institutioner (Göteborgs universitet, 2018b; 

Göteborgs Universitet, 2018c). 

  

Göteborgs universitet beskriver sig själv som: 

 

Ett universitet för en bättre framtid 

Forskning i världsklass, 1 400 kurser och 190 utbildningsprogram gör Göteborgs universitet 

till ett av de mest populära universiteten i Sverige. 

Universitets uppgift är att skapa och sprida ny kunskap. Genom att vara öppet mot omvärlden 

och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen (Göteborgs 

universitet, 2017). 

 

4.3.1 Anställningsordning vid Göteborgs universitet 

I Göteborgs universitets (2018a) anställningsordning beskrivs att universitetet som 

arbetsgivare beslutar i vilken utsträckning lärare, oavsett befattningstyp, skall ha hand om 

utbildning, forskning och administration. Generellt sett skall läraren följa utvecklingen inom 

sitt ämnesområde och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för dennes arbete.  

 

Behörighetsgrunder  

Samtliga lärare med en anställningstid över två år skall senast inom ett år från 

anställningstillfället ha genomfört högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat 

motsvarande kunskaper. Gällande deltidsanställning eller om andra särskilda skäl föreligger 

kan tiden däremot förlängas till två år. 

 

För att anses som behörig att anställas som professor skall vetenskaplig såväl pedagogisk 

skicklighet visats. För att anses som behörig att anställas som lektor skall dels pedagogisk 

skicklighet visats, dels skall den sökande avlagt doktorsexamen eller påvisa motsvarande 

vetenskapliga kompetens alternativt inneha annan skicklighet som är av betydelse beträffande 

anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen 

(Göteborgs universitet, 2018a). 
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Bedömningsgrunder  

Gällande bedömningsgrunder för samtliga lärartjänster skall den sökande, efter en 

helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, vid läraranställning väljas som 

bedöms inneha de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som 

ingår i anställningen. Därvid skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet 

gälla. Utöver detta finns även krav om administrativ- och ledningsskicklighet samt förmåga 

att kunna samverka med samhället som bedömningsgrunder för anställning. Vid prövning av 

meriter skall lika stor omsorg ägnas granskningen av den pedagogiska skickligheten som 

granskningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningar skall de meritportföljer 

eller motsvarande, som beslutats om inom respektive fakultetsområde, för respektive 

befattning användas. I meritportföljerna anges bland annat vad som skall ingå i en ansökan 

och vad de sakkunniga skall värdera (Göteborgs universitet, 2018a). 

  

Gällande den vetenskapliga skickligheten så skall den visats genom egen forskning. 

Kriterier som granskas vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är exempelvis 

bredd och djup samt originalitet i forskningen, produktivitet och bidrag till det internationella 

vetenskapssamhället (Göteborgs universitet, 2018a). 

 

Gällande den pedagogiska skickligheten skall hänsyn, vid bedömning, tas till “visad förmåga 

att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet, framgångsrik handledning av 

studerande till goda resultat och visad förmåga till utarbetande av kvalificerat 

utbildningsmaterial.” (Göteborgs universitet, 2018a, s. 12). 

 

Kriterier som granskas vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten är exempelvis 

omfattningen av väl genomförd undervisning och handledning, god förmåga att förmedla 

kunskap samt engagemang och intresse för ämnet, stor kompetens att utveckla kurser och 

pedagogisk verksamhet samt erfarenhet av att producera läromedel. Dessutom krävs det som 

ovan nämnt att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomfört högskolepedagogisk 

utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper (Göteborgs universitet, 2018a). 

 

Det anges i Göteborgs universitets (2018a) anställningsordning att en viktig del i urvalsarbetet 

i första hand gällande de vetenskapliga meriterna är sakkunnigförfarandet. Den sakkunniges 

uppdrag består i att göra en skicklighetsbedömning av de behöriga som sökt tjänsten och i 

normala fall görs detta utan inbördes rangordning. 
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Den sakkunniga skall i sitt yttrande redogöra för den vetenskapliga- och den pedagogiska 

skickligheten hos de sökande som främst bör komma i vederbörande för anställningen. 

Lärarförslagsnämndens prövning av de pedagogiska meriterna kan exempelvis innefatta 

provföreläsning, särskild pedagogisk rådgivare, intervjuer eller provundervisning (Göteborgs 

universitet, 2018a). 

 

4.3.2 Utlysningsdokument vid Göteborgs universitet 

De utlysningsdokument som har granskats från Göteborgs universitet är fördelade på tre 

utlysningar gällande tjänst som lektor och två gällande tjänster som professor. Två från 

Handelshögskolan och tre som avser tjänst på övriga institutioner. Dessa har tillhandahållits 

via Göteborgs universitets webbsida. 

 

Behörighetsgrunder 

I samtliga utlysningsdokument som granskats från Göteborgs universitet anges att gällande 

behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt 

Göteborgs universitets egen anställningsordning (PAR 2018/149; PAR 2018/354; PAR 

2018/535; PAR 2017/1487; PAR 2017/1611). 

 

Vid tillsättning av universitetslektor, anses den med doktorsexamen eller motsvarande 

kunskaper inom ämnet som efterfrågas som behörig (PAR 2018/149; PAR 2018/354; PAR 

2018/535). I ett av utlysningsdokumenten angav Göteborgs universitet att de dessutom var 

särskilt intresserade av sökande med erfarenheter av relevans för deras pågående 

forskningsprojekt inom det specifika efterfrågade ämnet (PAR 2018/149). I en annan 

utlysning för lektorstjänst krävdes särskild behörighet för anställning. Den sökande skulle 

dessutom ha visat pedagogisk skicklighet och förväntas ha genomgått högskolepedagogisk 

utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper (PAR 2018/354). Göteborgs 

universitet anger att behörig att anställas som professor är den som har visat såväl 

vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (PAR 2017/1487; PAR 2017/1611). 

  

Bedömningsgrunder 

I samtliga utlysningsdokument som granskats från Göteborgs universitet gällande 

bedömningsgrunder vid anställning som lärare anges att de utgår från de beslutsgrunder som 

finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen 

anställningsordning (PAR 2018/149; PAR 2018/354; PAR 2018/535; PAR 2017/1487; PAR 
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2017/1611). Vid Handelshögskolan gäller även deras anvisningar för anställning och 

befordran av lärare och forskare (PAR 2018/149). 

 

I ett av utlysningsdokumenten gällande tjänsten som lektor beskrivs att särskild vikt fästs vid 

dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i det specifika ämnet som efterfrågas 

samt aktuell aktivitet inom forskning och undervisning. Den sökande av tjänsten skall 

dessutom ha beprövad erfarenhet av de kvalitativa och/eller kvantitativa forskningsmetoder 

som är relevanta för forskningsområdena som eftersöks (PAR 2018/149). I ett annat 

utlysningsdokument anges att vid anställning som lektor skall den sökande väljas, som efter 

en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att 

genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vidare anges att 

dokumenterad undervisningserfarenhet inom ämnet samt dokumenterad erfarenhet av 

undervisning rörande forskningsmetodik ses som särskilt meriterande. 

 

Det beskrivs dessutom att vid urval bland behöriga sökande för tjänsten som lektor kommer 

det att fästas lika vikt vid dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Prövningen 

av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av 

undervisning, som handledning och examination, samt produktion av läromedel. Den 

pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas 

(PAR 2018/354). 

 

I ett tredje utlysningsdokument för tjänsten som lektor beskrivs det att det vid tillsättningen 

kommer att fästas särskild vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad. 

Skicklighet i forskning skall vara dokumenterad genom vetenskaplig publicering, bidrag till 

konferenser, förmåga att erhålla externa forskningsmedel och erfarenhet av 

forskningshandledning. Skicklighet i undervisning skall vara dokumenterad som erfarenhet av 

akademisk undervisning och handledning inklusive författande av undervisningsmaterial och 

liknande (PAR 2018/535). 

 

Det som skall ingå i en ansökan gällande pedagogisk och vetenskaplig skicklighet beskrivs på 

liknande sätt i samtliga utlysningsdokument för tillsättning av tjänsten lektor som granskats. 

Den sökande skall redogöra för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över 

maximalt tio vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt en kortfattad 
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redogörelse för den egna vetenskapliga verksamheten. De åberopade vetenskapliga skrifterna 

skall även bifogas i ansökningen (PAR 2018/149; PAR 2018/354; PAR 2018/535). 

 

En redogörelse av pedagogiska meriter skall göras, innehållande pedagogisk utbildning, en 

förteckning över maximalt tio pedagogiska arbeten/läromedel som eventuellt åberopas, samt 

en kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, 

kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras under bilagor i ansökan (PAR 

2018/149; PAR 2018/354; PAR 2018/535). 

  

För tillsättning av professor beskrivs i utlysningsdokumenten som granskats att första 

bedömningsgrunden är vetenskaplig skicklighet och andra bedömningsgrunden är pedagogisk 

skicklighet. Den tredje bedömningsgrunden är klinisk skicklighet inom det sökta ämnet (PAR 

2017/1487; PAR 2017/1611). I ett av utlysningsdokumenten anges även en fjärde 

bedömningsgrund som är administrativ skicklighet (PAR 2017/1611). 

 

När bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall göras, vid tillsättning av professor, 

läggs särskild vikt vid självständiga forskningsinsatser inom ämnet som efterfrågas samt de 

vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet enligt utlysningsdokumenten som 

granskats. Förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning samt förmåga att 

kommunicera forskning med det omgivande samhället är ännu ett krav som Göteborgs 

universitet ställer (PAR 2017/1487; PAR 2017/1611). 

 

Gällande bedömning av den pedagogiska skickligheten beskriver utlysningsdokumenten för 

tjänsten som professor att vikt skall läggas vid den sökandes kompetens som lärare och 

handledare, erfarenhet av examination och planering samt genomförande och utvärdering av 

undervisning. I båda utlysningarna som granskats gällande tjänsten som professor är det även 

angivet att den sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan 

inom ett år från det att anställningen påbörjats. Den sökande som föreslås att anställas skall att 

få sina högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor 

(PAR 2017/1487; PAR 2017/1611). 

  

Tillsättningsförfarande 

I samtliga utlysningarna gällande tjänsten som lektor anges tillsättningsförfarande på liknande 

sätt att det i urvalsprocessen kan bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och 
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referenstagning (PAR 2018/149; PAR 2018/354; PAR 2018/535). I ett av 

utlysningsdokumenten förtydligas även att de sökande vid intervjuerna ges möjlighet att 

beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning och forskning samt på sin kommande roll 

vid institutionen (PAR 2018/535). 

 

Gällande tillsättningsförfarandet för tjänsten som professor beskriv i samtliga utlysningar som 

granskats att den går till på följande sätt:  

Behörighetsgranskning av de sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdagen och 

de sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning. Ärendet behandlas i 

Lärarförslagsnämnd och Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på den kandidat de anser 

lämplig. Prövning och validering av den föreslagna kandidatens högskolepedagogiska meriter 

genomförs och sedan förs ärendet till rektor för beslut (PAR 2017/1487; PAR 2017/1611). 

 

4.3.3 Intervju vid Göteborgs universitet - Handelshögskolan 

På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet intervjuades Inge Ivarsson, professor i 

ekonomisk geografi vid den företagsekonomiska institutionen som är en del i fakulteten 

Handelshögskolan. Professor Ivarsson har varit delaktig i flertalet rekryteringsprocesser 

gällande lärartjänster. 

  

Professor Ivarsson besvarade frågan gällande att lika stor omsorg skall ägnas pedagogisk 

skicklighet som vetenskaplig skicklighet vid prövning, enligt följande: 

 

Min uppfattning är att många inom akademin tänker: ‘Jag kan ju lägga lika stor omsorg, jag 

kan titta på all pedagogisk kunskap de har, erfarenhet osv. men samtidigt så är det inte 

alltid lika viktigt, i vårt fall är det viktigare med vetenskapliga meriter. Då har jag ju ändå 

ägnat lika mycket omtanke åt det men jag tycker kanske inte att de är lika viktiga.’ Det är 

där som olika uppfattningar inom akademin idag står. 

  

Under intervjun med professor Ivarsson fördes en diskussion gällande Högskoleförordningens 

föreskrifter om att lika vikt skall läggas på vetenskaplig såväl som pedagogisk skicklighet vid 

bedömning samt att forskning visar på att större vikt läggs vid den vetenskapliga 

skickligheten. Professor Ivarsson förklarar därmed sin syn om hur han uppfattar att det i regel 

ser ut och ter sig på högskolor och universitet. Han menar att det är ordet omsorg som bör 

läggas vikt vid då det är lika stor omsorg som skall läggas vid bedömningen av de meriter 
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som inkommer gällande vetenskaplig såväl som pedagogisk skicklighet. Detta tror han att 

många möjligtvis tolkar olika i Högskoleförordningen. Det står faktiskt inte att lika vikt skall 

läggas vid båda skickligheterna utan de skall ägnas lika stor omtanke menar Professor 

Ivarsson.  

 

Fortsatt menar han att det är viktigt att vara lika seriös vid bedömningen av de olika 

skickligheterna men att det inte för den sakens skull betyder att den pedagogiska och den 

vetenskapliga skickligheten skall vara lika viktiga utan det beror på vad som krävs för 

anställningen. Med detta sagt menar han att det är viktigt att göra skillnad på om det är 

omsorgen som skall läggas lika stor vikt vid snarare än att skickligheterna skall vara lika 

mycket värda. Högskoleförordningens föreskrift om att lika omsorg skall läggas vid 

bedömning av pedagogisk skicklighet såväl som vetenskaplig är diffus och lämnar fortsatt 

utrymme för att ge vetenskapliga meriter ett för stort värde. Professor Ivarsson tror att det kan 

vara en del i att bedömningen görs på skilda sätt på olika lärosäten. Han menar dessutom att 

trots att lika stor omsorg skall läggas vid skickligheterna så kan det vara så att de som 

bedömer detta inte anser att det är viktigt med pedagogiska meriter, eller inte lika viktigt, och 

då kanske det kan vara lätt gjort att de på grund av detta negligeras eller inte läggs lika stor 

omsorg vid. Professor Ivarsson poängterar dock vid flera tillfällen att han tycker att den 

pedagogiska skickligheten är viktig och i vissa fall kanske till och med viktigare och i andra 

fall inte. Detta är beroende av vilken tjänst det handlar om då han menar att det är väsentlig 

skillnad på om det är en lektorstjänst eller om det är någon annan typ av tjänst, såsom 

professor, då alla tjänster inte är lika lärarundervisningstunga. 

  

Idag krävs det nästan för samtliga lektorstjänster att ha disputerat och det förväntas att lektorn 

bedriver någon form av forskning. Men tittas det närmare på hur lektorstjänsterna ser ut så är 

det väldigt få lärosäten idag som har inbyggt i tjänsten att denne även erhåller tid till 

forskning. En så kallad vanlig lektor har ju 100 procents undervisning menar professor 

Ivarsson. Om en lektor dessutom vill forska så kan det finnas variationer på en del högskolor 

och en del institutioner har vissa procent i sin tjänst som lektorerna får forska på. Detta 

exemplifierar han genom att beskriva hur det ser ut på den företagsekonomiska institutionen 

på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där lektorerna har tio procents forskning i sin 

tjänst. Det är inte mycket, menar professor Ivarsson, men det är ändå en signal om att det i en 

lektorstjänst även ligger som uppgift att forska men i en mindre utsträckning. Däremot är 

detta ingen självklarhet då denna möjlighet inte finns på alla lärosäten berättar han. Då är den 
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enda ytterligare möjligheten att söka pengar utifrån, extern finansiering, för att en lektor skall 

kunna forska. Men lektorstjänsten, som är en lärartjänst idag på 100 procent eller nästintill, 

innebär att lektorn skall undervisa. Med detta resonemang vill professor Ivarsson ändå 

poängtera att den pedagogiska meriteringen naturligtvis är viktig och kanske lika viktig som 

den vetenskapliga även meritmässigt, i alla fall enligt hans egna tycke. 

 

Gällande professorstjänst så tillkommer det andra aspekter och det krävs så mycket mer än 

endast pedagogisk skicklighet. Vidare beskriver han att ju högre upp i rangordningen en lärare 

rör sig desto fler aspekter, vid sidan av undervisningspedagogiken, tillkommer. När en 

professor skall rekryteras så tror professor Ivarsson att de flesta i praktiken anser att den 

vetenskapliga skickligheten är mer meriterande och att den traditionella pedagogiska 

skickligheten, dvs. att kunna undervisa studenter, kommer mindre fram som en viktig faktor. 

Med detta konstaterar han att den pedagogiska meriteringen är viktigast i början av 

karriärstegen. 

  

Vid frågan om hur professor Ivarsson definierar pedagogisk skicklighet och vad det är, svarar 

han skrattande: “Kan vi ta nästa fråga?” men sedan beskriver han att det i första hand är 

förmågan att försöka förmedla och entusiasmera studenter. Det är även, vilket man kanske 

inte tänker på, berättar professor Ivarsson, att vara ledare i någon bemärkelse, att leda andra 

handlar även det om pedagogik. Gällande bedömning och pedagogik i anställningssituationer 

menar han att pedagogisk skicklighet hos en lektor är erfarenheten och fallenheten att 

förmedla och entusiasmera studenter på olika nivå samt att få studenterna att tycka att det är 

spännande och roliga så att de vill arbeta på egen hand. Den pedagogiska skickligheten kan 

även visas med olika pedagogiska hjälpmedel och olika former av undervisningssituationer.   

 

Gällande undervisningssituationen talar Ivarsson om olika pedagogiska tekniker för att 

anpassa undervisningen men han säger även att han är från den mer gamla skolbildningen där 

undervisningen inte skall handla om en massa olika pedagogiska “trix”, som han benämner 

det. Professor Ivarsson menar att enkelhet kan vara lika bra, såsom att föreläsa och skriva på 

tavlan istället för att involvera studenter på grundnivå för mycket, med gruppdiskussioner, 

gruppövningar osv., när studenterna först och främst behöver lära sig grunderna. Ett 

gemensamt ramverk över grunderna behöver skapas mellan lärare och studenter, sedan kan 

projektarbeten, gruppövningar och liknande göras. Han säger själv under intervjun: “Jag tror 

väl inte riktigt på att det är möjligt att ersätta ämneskunskap med pedagogiska hjälpmedel.” 
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När professor Ivarsson ombeds att beskriva vad vetenskaplig skicklighet är berättar han att det 

innebär att bedriva forskning i någon bemärkelse och att ta fram ny kunskap inom sitt 

ämnesfält. Dessutom handlar det om att publicera sin forskning på ett sätt som gör att andra 

vill läsa den och att de tycker att forskningen har bidragit med ny kunskap. Han menar att den 

vetenskapliga skickligheten handlar om flera steg med tre dimensioner då det gäller att på 

egen hand kunna bedriva forskning, att kunna presentera sin forskning på ett bra och 

intressant sätt samt att sprida kunskapen. Det sistnämnda handlar även till viss del om 

pedagogisk skicklighet menar Ivarsson. Halva arbetet handlar om att kunna argumentera på 

ett visst sätt som både är tydligt, intressant, spännande och att få fram själva budskapet när en 

vetenskaplig artikel eller en bok skall skrivas. Dock berättar han med en lättsam ton att det är 

alldeles för många som skriver på ett sätt som gör att de själva efter några år kanske inte 

riktigt förstår vad de skrivit. 

  

Gällande rekrytering och bedömning av den vetenskapliga skickligheten har innehållet i de 

vetenskapliga publiceringarna tyvärr blivit lidande på grund av kraftig konkurrens om 

tjänster, innefattande både lektor och professor, samt på grund av att den vetenskapliga 

kompetensen mäts allt mer i antal publikationer. I alla fall i de delar av akademin som 

professor Ivarsson är insatt i såsom samhällsvetenskap och ekonomi. Det har blivit ett väldigt 

stort fokus på publiceringar och oftast då publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Formatet på 

artiklarna har på senare tid nästan börjat ta överhanden. Formen blir viktigare än innehållet 

och det är viktigare att kunna visa upp i sitt CV att du har ett visst antal tidskriftsartiklar 

publicerade i si och så bra tidskrifter och detta har blivit på bekostnad av artiklarnas innehåll. 

 

Forskares insatser värderas i ganska enkla termer såsom att den som publicerat tio 

vetenskapliga artiklar är bättre än den som har publicerat sju. Denna typ av tänkande får 

tyvärr mer och mer framfart inom den akademiska världen, menar professor Ivarsson, och 

detta underblåses mycket av systemet för meritering och lönesättning vid tillsättning av 

tjänster. Det är alltså viktigare att ha publicerat många vetenskapliga artiklar snarare än att de 

är bra. På många lärosäten används även en kvalitetsstämpel som säger att om publiceringarna 

inte är gjorda i vissa sorters vetenskapliga tidskrifter så är de inte riktigt relevanta. Men 

problematiken kvarstår ändå nästan alltid med mätandet av antal publikationer om de sökande 

har publicerats i de tidskrifter som anses mer meriterande. Detta är hur universiteten och 

högskolorna utvecklas enligt hans mening. Det är klart att någon som har skrivit många 
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artiklar och är framstående inte per definition är sämre men speciellt tidigt i karriären finns en 

slags press på att bli publicerad så mycket som möjligt för att kunna klättra på karriärstegen. 

För om det är så som värderingen görs vid rekrytering så kan det vara väldigt svårt som yngre 

att kunna stå emot detta utan de får helt enkelt spela spelets regler. Hela meriteringssystemet 

gällande tillsättning av tjänster, konkurrens med andra, ansökningar om pengar från 

anslagsgivare, lönesamtal med chefen, drivs mer idag åt det hållet.  

 

Om inte de som är lite äldre och mer etablerade säger ifrån om att mer möda måste läggas ned 

på att läsa publiceringarna snarare än att titta på formen så är det svårt att förändra. Att läsa 

och värdera artiklarnas innehåll är om något det som skall göras vid en sakkunnigbedömning. 

Men även där finns det nog tyvärr ett ökad beteende att inte läsa lika noggrant som det gjordes 

för kanske tio år sedan menar professor Ivarsson. Andra viktiga delar i bedömningen av den 

vetenskapliga skickligheten är även att kunna leda en forskargrupp eller att vara delaktig i en, 

hur framgångsrik man är på att dra in forskningspengar och hur väl de används. Det är även 

viktigt att se på hur väl den sökande är förankrad och integrerad i forskarvärlden i övrigt, 

exempelvis hur aktiv man är i samarbeten och om man deltar på konferenser eller åtar sig 

sakkunniguppdrag när det tillfrågas. 

  

Gällande bedömning av de pedagogiska meriterna anser professor Ivarsson att de på 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har börjat ta det mer på allvar. De lägger inte 

bara lika mycket energi på bedömningen av de båda skickligheterna utan även på värderingen 

av skickligheterna. Detta exemplifierar han med att berätta om hur rekryteringsförfarandet 

vanligtvis brukar gå till samt med ett praktiskt exempel på ett rekryteringsförfarande av två 

lektorstjänster vid företagsekonomiska institutionen som han var delaktig i tidigare i vintras. 

Ivarsson beskriver att ansökningarna inkommer med allt skriftligt material som bifogats och 

att dessa skickas till personer som de har kontaktat i förväg som utsetts till sakkunniga av 

Handelshögskolan. De sakkunniga får ett antal månader på sig att gå igenom det skriftliga 

materialet från ansökningarna och utifrån detta talar de sakkunniga om vilka de anser vara de 

främsta kandidaterna och varför. Efter detta bjuds de som blivit utvalda utifrån 

sakkunnigbedömningarna in till intervju på universitetet. 

 

Professor Ivarsson menar att det i det skriftliga materialet brukar vara enklare att redovisa och 

konkretisera vilka vetenskapliga meriter man som sökande har då det exempelvis är lättare att 

visa skriftligt att ett visst antal vetenskapliga artiklar har publicerats och att dessa skickas med 
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så de sakkunniga kan läsa dem. Gällande redovisning av de pedagogiska meriterna så är 

sökande idag inte lika duktiga på det. Professor Ivarsson tror att det beror på att det är svårare 

att redovisa dessa skriftligt. Som mest redovisas dem genom att de sökande beskriver hur 

många timmar de har undervisat, på vilka kurser och att de möjligtvis skickar med några 

kursutvärderingar. Gällande kursutvärderingar förklarar han att de sökande då naturligtvis 

oftast skickar med de bra kursutvärderingarna. Den sakkunnige, som kanske till och med finns 

i utlandet, får läsa de bifogade artiklarna och kan bedöma dem utifrån innehåll och antal men 

när den sakkunnige skall värdera de pedagogiska meriterna så måste de blint tro på vad den 

sökande skrivit. Det blir då svårt att lägga lika stor möda vid de båda skickligheterna då det 

inte finns tillräckligt med underlag för att kunna bedöma den pedagogiska skickligheten på 

samma sätt.  

 

I Handelshögskolan vid Göteborgs universitets interna riktlinjer står det, enligt professor 

Ivarsson, att de sakkunniga måste tydliggöra att bedömning inte är möjlig enskilt på den 

sökandes egna meritförteckning och innehåll. Han menar att det är en svår avvägning att göra 

då man blint får tro på att om den sökande har skrivit att de undervisat i exempelvis 10 000 

timmar och att den sökande fått toppbetyg på samtliga av sina kursutvärderingar då det är det 

enda materialet som skickats med. Men hur skall man egentligen kunna veta att detta 

stämmer, menar professor Ivarsson. Han uttryckte det själv enligt följande: 

 

Jag får tro på dina blåa ögon att du undervisat 10 000 timmar och att du bara har fått 

toppbetyg på kursutvärderingarna. Du säger det, men hur ska jag veta det? Tror jag på dig 

eller tror jag inte på dig. De sakkunniga har då oftast inte möjlighet att göra lika bra 

bedömning på det för att underlaget inte är tillräckligt (Professor Ivarsson). 

  

När de på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erhåller de sakkunnigas bedömningar 

tittar de på om de personer som de sakkunniga valt ut över huvud taget har undervisat i någon 

nämnvärd omfattning som är relevant för tjänsten. Tycker de inte att de sökande har 

undervisat i någon egentlig omfattning har de på den företagsekonomiska institutionen sagt att 

det kanske inte heller är tillräckligt att den sökande är mer meriterad vetenskapligt. 

 

Gällande exemplet på tillsättning av två tjänster som professor Ivarsson beskrev under 

intervjun så hade de sakkunniga rankat fyra personer som de främsta sökande från ett till fyra. 

Det visade sig dock, efter att bland annat intervju och provföreläsning hade ägt rum, att de 
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sökande som de sakkunniga hade rankat som nummer två och nummer tre inte var tillräckligt 

pedagogiskt meriterade, enligt Göteborgs universitets bedömning, för att överhuvudtaget 

kunna fungera som en lärare med de kraven som tjänsten hade. Detta innebar att det var den 

första och den fjärde i de sakkunnigas rankning som erhöll tjänsten till sist. 

 

Med detta menar professor Ivarsson att de värderade den pedagogiska och den vetenskapliga 

skickligheten lika högt. De som hade plats nummer två och tre i de sakkunnigas rankning 

hade visserligen mer vetenskapliga meriter än nummer fyra men deras pedagogiska 

skicklighet var avsevärt mkt sämre, och för dem inte tänkbara. “Det är för oss inte intressant 

eftersom detta var en lärartjänst” sade professor Ivarsson. Efter att samtliga utvalda sökande 

hade haft provföreläsning så uppkom det vilka som faktiskt hade den reella kompetensen och 

inte bara något som stod på ett papper. Det är en brist som de sakkunniga har för att de inte 

kan testa om det som den sökande har skrivit gällande sina pedagogiska meriter stämmer. Så 

det är en nödvändighet att ha intervjuer, ta referenser och be dem provföreläsa för att kunna 

bedöma deras förmåga att kommunicera med studenter eller med åhörare överhuvudtaget. 

Görs inte detta menar professor Ivarsson att det nästintill kan ses som tjänstefel. Dock är det 

viktigt att se till vilket värde de olika metoderna som användes för bedömning tillmäts då det 

även är något som kan variera. Vissa kan ju göra på ett visst sätt bara för att det är rutin “att så 

skall det göras” men även om bedömningen sker på ett visst sätt så går det att tänka att det 

spelar ingen roll ändå när det sedan skall värderas. 

  

Meriteringsmässigt är det inte undervisningen som ger de största meritvärdena. Om du 

exempelvis skall bli docent så hjälper det inte om du har undervisat 10 000 timmar om du inte 

skrivit nåt utan det kan räcka att du undervisat 5 000 timmar och skrivit mycket. En 

universitetslärare kan inte ägna sig åt det ena eller andra utan måste ha båda delarna och det 

finns en växande insikt om detta idag menar professor Ivarsson. Han berättar även att han tror 

att det tyvärr fortfarande är så att undervisningen generellt sett inte ses som den huvudsakliga 

sysslan. Det lever fortfarande kvar vissa uttryck som syftar till detta menar han, såsom: “Om 

man får forskarpengar så kan man köpa sig fri från undervisningen.” Det var dock mycket 

mer på detta vis förr, berättar professor Ivarsson. De yngre idag förstår att det är viktigt även 

med undervisning och att skaffa sig pedagogiska meriter. Institutionerna får problem om det 

är vissa som endast ägnar sig åt forskning, för vad händer om de efter exempelvis tio år inte 

har några mer pengar att forska för, skall de då gå in och börja föreläsa och ta någon annans 

plats. Det fungerar inte, menar Ivarsson, och detta är något som arbetsgivarna även har insett; 
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att universitetslärare behöver praktisera både forskning såväl som undervisning då de 

anställda ändå har en lärartjänst i grund och botten. Den uppdelning som fanns förr med en 

grupp forskare och en grupp som undervisade fungerar inte längre utan detta måste flyta ihop. 

Har du inte det ena eller det andra, dvs. forskat och undervisat, så kan du inte heller få en 

tjänst inom akademin idag, i alla fall inte som lektor eller som professor, menar han. 

  

Enligt professor Ivarssons fördom så har undervisningen kanske prioriterats mer på de mindre 

högskolorna, och i vissa fall även är bättre, och att det på de större universiteten anses finare, 

är mer bekvämt och mer meriterande med forskning samt att det ger högre status än att 

undervisa. Men det är inte sällan att lärare och även studenter lämnar de mindre högskolorna 

och söker sig till de större för att de ses som finare. Det innebär dock inte att det är bättre och 

speciellt inte när det gäller undervisning, då studenterna på de mindre lärosätena oftast är färre 

och har möjlighet till mer direkt kontakt med sina lärare. 

 

Statusen som lärare erhåller genom att arbeta på universitet, och ses av andra i samhället, 

hänger i huvudsak på den forskning som bedrivs av universiteten även om läraren inte är 

delaktig i den. Inom den akademiska världen ser vi mer och mer att vi måste finna en balans 

mellan undervisning och forskning, det kan inte som tidigare vara två olika grupper menar 

Ivarsson. Men det är en ständig kamp om detta. Det finns så mycket fler fördelar och 

incitament om man fokuserar mer på forskningen än på undervisningen. Hela systemet är 

tyvärr uppbyggt på det sättet beskriver han. 

  

För att uppnå balans mellan det pedagogiska och det vetenskapliga är en viktig del att ge de 

som undervisar, lektorer, möjlighet att få utrymme i sin tjänst att kunna forska samt att de 

pedagogiska meriterna värdesätts högre vid rekryteringen. Ju fler som undervisar desto fler 

kan forska. 

 

Att skapa en ny karriärstege för endast de pedagogiska meriterna ser professor Ivarsson som 

riskabelt för att det leder tillbaka till att skilja mellan forskning och undervisning. Man bör 

därav implementera en gemensam karriärstege som innefattar både vetenskaplig likväl 

pedagogisk meritering och inte skilja på dem. 
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4.4 Översiktmodell av empiriskt resultat 

 

 

Figur 3: Översiktsmodell empiriskt resultat 

 

Sammanfattningsvis beskriver figurens inringade område tillvägagångssättet i det empiriska 

avsnittet. Här har anställningsordningar, utlysningsdokument samt intervjuer sammanställts 

och dessa innefattar bedömning samt betydelse av den pedagogiska skickligheten och till viss 

del även vetenskaplig skicklighet för att kunna sätta dessa i relation till varandra och den 

akademiska kontexten. 

  



81 
 

5. Analys samt diskussion 

I detta kapitel knyts säcken ihop och resultaten sätts i ett större sammanhang. Empirin 

analyseras genom att ställas mot sig själv samt mot den teoretiska referensramen. Studiens 

empiri har inhämtats från Örebro universitet, Högskolan i Borås samt Göteborgs universitet 

via utlysningsdokument, anställningsordningar samt intervjuer. Författarna har haft 

uppsatsens empiriska frågeställningar som utgångspunkt i analysen; Hur går bedömningen 

till av pedagogisk skicklighet vid anställningsförfarandet i praktiken och vilken betydelse har 

pedagogisk skicklighet i sin sociala kontext? 

 

5.1 Hur går bedömningen till av pedagogisk skicklighet vid 

anställningsförfarandet i praktiken? 

 

Bedömningsunderlag 

Samtlig empiri påvisar att rekryteringsprocessen går till på liknande sätt som det 

tillvägagångssätt som beskrivs av Uppsala universitet (2012) i den teoretiska referensramen. 

Ett exempel på liknande tillvägagångssätt är att rekryteringsgrupper, såsom sakkunniga, 

används som hjälp i rekryterings- och bedömningsprocessen. Detta verifieras ytterligare via 

intervjuerna som gjordes vid Örebro universitet med HR-konsult Wennerstrand samt Ewins, 

enhetschef PIL, som menar att oberoende experter, i form av sakkunniga, används för att 

bedöma den pedagogiska samt vetenskapliga skickligheten. Ibland används även pedagogiskt 

sakkunniga vid bedömning. Anledningen till att sakkunniga används i rekryteringsprocessen 

är att de anses vara väl insatta i det ämnesområde som anställningen rör och att de är en 

oberoende part. Att samtliga rekryteringsprocesser, på papper, går till på liknande sätt kan 

bero på vad Brunsson och Olsen (1990) menar att när organisationer ses som institutioner 

betonas att organisationernas beteende styrs av kulturbestämda regler som visar sig i 

handlingsrutiner, vilka tillför att beteendet får regularitet och mening. 

 

Organisationerna har över tid utvecklat olika uppfattningar om hur goda resultat uppnås och 

då det sedan länge är en tradition att använda exempelvis oberoende sakkunniga vid 

bedömning. Det kan således antas att en kulturbestämd regel gällande användandet av 

sakkunniga vid rekryteringen utvecklats med tiden vilket resulterat i något förgivettagande 

inom den akademiska kontexten. Då detta förgivettagande gjorts inom hela den akademiska 

världen skapas även isomorfism, dvs. likformigheten som utgör att högskolor kännetecknas 
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som institutioner och institutionalisering likt både socialkonstruktionismen och den 

institutionella teorin. Dessa förgivettagna informella regler gällande exempelvis användandet 

av tjänsteförslagsnämnder, rekryteringsgrupper och sakkunniga har sedan formaliserats och 

avformaliserats under åren. Dock är det något som ofta används vid rekrytering av lärare till 

högskolor. Detta just för att de är förgivettagna och därmed utesluts andra metoder som skulle 

kunna effektivisera och göra processen bättre.  

 

Autonomireformen kan ses som ett försökt till att ge de olika högskolorna mer fria händer i 

rekryteringsprocessen och anpassa rekryteringsprocessen till sitt lärosäte. Reformen möjliggör 

att variationer mellan de olika lärosätenas rekryteringsprocesser skulle kunna påträffas dock 

kvarstår fortfarande den institutionella isomorfismen trots att studien undersökt tre olika 

lärosäten på olika orter i Sverige. Detta leder till en intressant tankegång gällande om 

lärosätena är så pass institutionaliserade och söker legitimitet genom att skapa likformighet 

och göra som “de andra” eller om det kan bero på traditionen och att de kulturbestämda 

reglerna väger så tungt att förändring inte görs när väl tillfället ges. Studiens författare anser 

att det borde rått större skillnader än vad studien påvisar mellan lärosätena då de har så olika 

förutsättningar vilket borde lett till att anpassning gjorts till dessa. 

 

Som ovan nämnt anger anställningsordningarna för respektive lärosäte likvärdig information 

vilket kan bero på att de enligt Högskoleförordningen måste tillämpa en sådan. Enligt den 

institutionella teorin anses detta bero på att organisationer snarare följer regler än att välja 

rationella sätt att agera på vilket Eriksson-Zetterquist (2009) menar. Det kan således antas att 

om regler inte följs kan legitimiteten och trovärdigheten mistas. Samhället är konstruerat på så 

sätt att lagar och regler skall följas och är inget som ifrågasätts då lagarna och reglerna är 

förgivettagna och allmängiltiga.  

 

Informationsmässigt är även utlysningsdokumenten relativt likvärdiga de olika lärosätena 

sinsemellan, exempelvis gällande behörighets- och bedömningsgrunder. Beträffande den 

vetenskapliga skickligheten skall den som anses behörig exempelvis ha genomfört 

självständiga forskningsinsatser och vid pedagogisk skicklighet skall den sökande kunna 

redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter. Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och 

Örebro universitet har i mångt och mycket arbetat utifrån sin anställningsordning vid 

utformandet av sina utlysningsdokument och fått med de delar som kravställts på för 

tjänstetillsättning. En skillnad är att Göteborgs universitet inkluderat information kring hur 



83 
 

tillsättningsförfarandet sker, vilket Högskolan i Borås och Örebro universitet inte specificerar 

i sina utlysningsdokument. En annan skillnad är att Örebro universitet och Göteborgs 

universitets utlysningsdokument var mer innehållsrika och strukturerade, med exempelvis 

tydlig tematisering i form av rubriker, än Högskolan i Borås. Enligt professor Ivarssons 

beskrivna fördom anses de större universiteten “finare” och att det i sig inbringar högre status 

att praktisera vid de större lärosätena. Detta kan vara en orsak till att Göteborgs universitet 

och Örebro universitet måste visa sig bättre utåt då den sociala verkligheten skapas av 

samhälleliga givna klassifikationssystem av kulturella uppfattningar (Börjesson, 2003). Dessa 

uppfattningar skulle kunna vara att de större lärosätena anses vara bättre och att det ses mer 

prestigefyllt att söka sig till dem. Då Göteborgs universitet och Örebro universitet är större än 

Högskolan i Borås är de likväl mer synliga än de mindre högskolorna. Effekten av en ökad 

synlighet är att universitetet är mer omtalat men även mer granskat av en större publik vilket 

gör att de större lärosätena är mer blottade. Med anledning av detta måste allt deras arbete se 

bra ut externt för att det annars finns risk att de mister legitimitet, exempelvis genom dålig 

publicering. 

 

Tolkning av föreskrifter 

Ett intressant empiriskt resultat som framkom i studien var skillnaden mellan hur de olika 

intervjudeltagarna hade uppfattat Högskoleförordningens (SFS 1993:100) föreskrift vad 

beträffar att lika stor omsorg skall ägnas både pedagogisk skicklighet som vetenskaplig 

skicklighet vid prövning. Professor Ivarsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 

uppfattar att ovan nämnda föreskrift tolkas på ett annat vis inom akademin än hur övriga 

intervjupersoner uppfattar den. Ivarsson lägger stor vikt vid själva begreppet omsorg och att 

begreppets otydlighet om vad det innebär lämnar fortsatt utrymme till att den vetenskapliga 

skickligheten ges större värde vid rekryteringen. Han menar att det går att tolka att det skall 

läggas lika stor omtanke vid själva bedömningen av pedagogisk skicklighet såväl som den 

vetenskapliga, men det behöver inte avse själva beslutsfattandet. Seriositeten vid 

bedömningen och värderingen av båda skall vara lika stor men det betyder inte att de som 

bedömer anser att båda skickligheterna är lika viktiga. Ivarsson menar att det är viktigt att 

skillnad görs på om det är omsorgen som skall läggas lika stor vikt vid snarare än att 

skickligheterna skall ha lika stor betydelse. Att föreskriften lämnar rum för tolkning skulle 

kunna vara en anledning till att bedömningen och värderingen av de båda skickligheterna 

bedöms på varierande sätt av olika lärosäten.  
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Till skillnad från Ivarsson menar HR-specialist Svensson, vid Högskolan i Borås, att den 

pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten skall vara lika viktiga vid rekrytering, vilket 

kan tolkas som att hon anser att bägge skall viktas lika vid rekrytering. Hon tillägger att det 

dock i praktiken naturligt faller mer åt den vetenskapliga delen då det är enklare att 

kvantifiera och synliggöra den, vilket bekräftar det som Rovio-Johansson och Tingbjörn 

(2001) menar att det är välkänt att hänsyn till de vetenskapliga meriterna oftast är betydande 

och avgörande vid anställning. Detta är även något docent Erikson menar men påtalar även att 

det finns olika förutsättningar att bedöma dessa skickligheter då det inte finns jämförbara 

bedömningsunderlag vilket i sin tur leder till snedbedömning. 

 

Den pedagogiska meritportföljen som bedömningsunderlag 

Utifrån sina egna erfarenheter menar Ryegård, Apelgren och Olsson (2010) att det är möjligt 

att bedöma pedagogisk skicklighet om de som bedömer detta är kvalificerade och att det finns 

en tydlig definition, tydliga kriterier samt ett fullgott underlag. I jämförelse av samtliga 

intervjudeltagares svar verkar samma typ av definition av pedagogisk skicklighet finnas. 

Även likvärdiga kriterier för fenomenet tycks råda samt att bedömningen görs av sakkunniga 

som, av exempelvis Wennerstrand, anses kvalificerade. Vad gäller ett fullgott 

bedömningsunderlag skiljer sig dock uppfattningarna mellan Ryegård, Apelgren och Olsson 

(2012) samt Wennerstrand, Ewins, Erikson, Svensson och Ivarsson. Anledningarna till dessa 

uppfattningar varierar. En av dessa anledningar är att den pedagogiska skickligheten inte kan 

bedömas utifrån det underlag som idag finns tillgängligt. Docent Erikson menar att det inte 

finns tillräckliga verktyg för bedömning av pedagogisk skicklighet, och att inkludera dessa 

verktyg i anställningsordningen skulle vara till hjälp när bedömningen skall genomföras. 

Däremot ger han inte några konkreta exempel på vilka dessa verktyg skulle kunna vara. Den 

pedagogiska skickligheten behöver ses mer med blotta ögat i praktiken då det är svårare att 

bedöma det skriftliga materialet gällande den pedagogiska skickligheten på ett evidensbaserat 

sätt menar professor Ivarsson. 

 

Samtliga fall som granskats utgår ifrån en pedagogisk meritportfölj som underlag vid 

bedömning av den pedagogiska skickligheten, dock föreligger en diskrepans vad gäller 

intervjudeltagarnas syn på hur väl meritportföljen fungerar som bedömningsunderlag. Detta 

påvisas i intervjuerna av docent Erikson och professor Ivarsson vilka verkar kritiska till att 

endast använda meritportföljen som underlag vid bedömning av den pedagogiska 

skickligheten, medan HR-specialist Svensson och HR-konsult Wennerstrand inte kritiserar 
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och reflekterar över meritportföljens funktion. Å andra sidan finns reflektioner som snarare 

rosar än risar den pedagogiska meritportföljen som bedömningsunderlag, exempelvis menar 

Ewins att meritportföljen kan användas för att bedöma den pedagogiska skickligheten på ett 

rättvist sätt. Den pedagogiska skickligheten får alltför hård kritik och alltför stort fokus när det 

egentligen finns brister vad beträffar bedömningen av den vetenskapliga skickligheten. Den 

vetenskapliga skickligheten kan även den vara svår att bedöma utifrån antalet vetenskapliga 

artiklar; hur skall artiklarna kunna visa att den sökande är en god forskningsledare?  

 

Dock anses att användandet av den pedagogiska meritportföljen inte gör att den pedagogiska 

skickligheten kan ges samma vikt då den inte är jämförbar med de bedömningsunderlag som 

finns för de vetenskapliga meriterna. En duktig pedagog måste ha en god förmåga att 

reflektera då dennes personliga skicklighet bedöms utifrån personliga reflektioner. Detta är 

något som är svårt att fånga upp, synliggöra och omvandla till ett synligt underlag. Den 

vetenskapliga bedöms däremot utifrån mer konkreta medel, såsom publikationer, vilket gör att 

den pedagogiska skickligheten i jämförelse tes mindre konkret. Det kan dock ifrågasättas 

varför den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten skall jämföras när 

de är distinkta och bedöms på olika sätt. 

 

Uppsala universitet (2012), Rovio-Johansson och Tingbjörn (2001) och Badersten (2014) 

framlägger att det är svårare att bedöma den pedagogiska skickligheten. För att kunna bedöma 

fenomenet anser de att det måste tydliggöras vilken typ av underlag som behövs för 

bedömning, vilka kriterier som skall bedömas, hur dessa skall presenteras och hur de skall 

värderas i förhållande till varandra. HR-specialist Svensson, vid Högskolan i Borås, menar att 

det är svårt att bedöma den pedagogiska skickligheten i rekryteringssammanhang. Tidigare 

studier samt intervjudeltagare har således en tämligen enhetlig bild kring att fenomenet är 

svårt att bedöma i jämförelse med den vetenskapliga skickligheten. Även HR-konsult 

Wennerstrand, vid Örebro universitet, påvisar att det är svårare att bedöma fenomenet då det 

upplevs subjektivt och svårt att bevisa på “papper”. Denna subjektiva karaktär finns även 

gällande den vetenskapliga skickligheten men där har bedömningsregler såsom “peer 

reviewed” etablerats, vilket idag saknas för bedömningen av den pedagogiska skickligheten i 

samma utsträckning. Även den vetenskapliga skickligheten kan således vara subjektiv. Det är 

ett tämligen intressant resultat då många inom den akademiska kontexten verkar tro att det är 

synnerligen enklare samt mer givet att bedöma den vetenskapliga skickligheten vilket inte 
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riktigt stämmer. Det finns således brister i att i vissa fall exempelvis bedöma hur den sökande 

är i praktiken genom att endast ta del av publicerat, författat material.  

 

Olika befattningars synsätt 

Studiens författare finner det intressant att synen på huruvida bedömningsunderlaget för den 

pedagogiska skickligheten är fullgott eller ej skiljer sig mellan de olika befattningarna inom 

akademin. Detta med tanke på att HR-personalen inte uttalat någon kritik mot den 

pedagogiska meritportföljens funktion som bedömningsunderlag på samma sätt som professor 

Ivarsson och docent Erikson gjort. Detta kan bero på att de sistnämnda är mer insatta i 

bedömningen och betydelsen av den pedagogiska skickligheten då de har en närmare 

koppling till dessa i praktiken med tanke på att HR har en mer övergripande roll vid 

rekrytering. Dessutom är professorer och lektorer närmare utförandet av både den 

vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten än vad HR är med tanke på att det är något 

de praktiserar eller har praktiserat själva i sina yrkesroller och därmed borde de ha större 

insikt i fenomenen.  

 

Det är även intressant att det föreligger skilda uppfattningar inom samma lärosäte. Docent 

Erikson vid Högskolan i Borås menar att anställda är mer intresserade av forskningen 

eftersom det är vad som är viktigt för karriären, medan HR-specialist Svensson vid samma 

lärosäte menar att grunden för lärosätets verksamhet och dess överlevnad är både 

undervisning samt forskning men att undervisningen är det stora. Vad distinktionen beror på 

är okänt, men studiens författare antar att det råder en fråga om de olika yrkesrollernas 

perspektiv; att de har olika mycket insikt i skickligheterna och därmed råder skillnader i deras 

uppfattning kring bedömningen samt betydelsen. 

 

Svårigheter med kvalitativ kompetensbedömning 

Det anses finnas svårigheter med kvalitativ kompetensbedömning som utförs när pedagogisk 

skicklighet skall bedömas. Det är svårt att avgöra kvaliteten utifrån de pedagogiska meriterna 

samt vilket värde de olika meriterna skall tillskrivas. All kvalitativ kompetensbedömning är 

problematisk och hur olika typer av evidens skall värderas i förhållande till varandra. Detta är 

något både Badersten (2014) och intervjudeltagarna har påvisat. Professor Ivarsson, 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, exemplifierar att det är en svår avvägning att 

göra utifrån det den sökande har skrivit angående sin pedagogiska skicklighet, jämfört med 

vad som egentligen sker i praktiken. Detta skulle kunna bero på den subjektivitet HR-konsult 
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Wennerstrand vid Örebro universitet åskådliggör genom att beskriva att det är svårt att 

bedöma den pedagogiska skickligheten via skriftliga meriter. Detta är även något den 

institutionella teorin påvisar, som beskriver att organisationer, såsom högskolor, använder 

tvetydiga tekniker för att producera resultat, såsom att undervisning skall producera kunskap 

och skickliga studenter, vilkas ”värde” och ”kvalitet” är invecklade att fastställa (Morphew & 

Huisman, 2002). 

 

Högskolan som institution har, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), behov av att finna 

sammanhang och skapa enheter som utgör legitimering av dem. Institutioner uppkommer 

genom konstruktioner som har blivit vanor, rutiner och har typifierats och spridits mellan 

olika aktörer såsom skolväsendet menar Berger och Luckmann (1998), upphovsmännen till 

den sociala konstruktionismen. En del i denna institutionalisering är exempelvis 

provföreläsningar, då samtliga lärosäten beskriver att de använder sig av det som en del i sin 

rekryteringsprocess för att bedöma pedagogisk skicklighet, vilket visar på en konstruktion av 

sammanhang och rutiner för den akademiska kontexten. För att konkretisera den pedagogiska 

skickligheten är provföreläsningar något som visar skickligheten i praktiken. Detta är något 

professor Ivarsson påvisar genom att berätta att provföreläsningar är en viktig del i 

rekryteringsprocessen för att kunna bedöma fenomenet på ett evidensbaserat sätt. 

Wennerstrand, från Örebro universitet, menar däremot att det kan vara svårt att skapa en 

verklig situation gällande provföreläsningar inför en rekryteringsgrupp. Vidare menar 

Ivarsson att faran med att genomföra provföreläsningar endast av rutinmässiga skäl kan vara 

att den pedagogiska skickligheten inte värderas på samma sätt som den vetenskapliga då 

provföreläsningarna endast görs för att det “skall vara så”. HR-specialist Svensson menar att 

den pedagogiska skickligheten kan prövas via provföreläsningar, men att det inte görs i så stor 

omfattning på Högskolan i Borås som det kanske önskas med anledning av traditionsskäl eller 

att de sökande oftast är kända av högskolan sedan tidigare, då den akademiska världen inte är 

alltför stor.  

 

Förutom att paralleller kan dras till konstruktionismens uppfattning om att institutionalisering 

sker via de konstruktioner av vanor som byggts upp, kan det även kopplas till den 

institutionella teorin. Detta genom vad Meyer och Rowan (2006) beskriver om att den 

formella strukturen hos högskolor i stor utsträckning har härletts från att behålla sin legitimitet 

i samhället. Förändringar i utbildningsorganisationer är nästan uteslutande är en process av 

ständigt växande isomorfism, dvs. likformighet, av pedagogiska former som medförs i 
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normer, värderingar som är institutionaliserade. När samma eller liknande metoder och 

strukturer är införda på alla, eller de flesta, organisationerna inom samma fält leder det till 

likformighet vilket i sin tur leder till att homogeniteten ökar (Morphew & Huisman, 2002). 

Sammanfattningsvis kan provföreläsningar som instrument för bedömning således vara ett 

resultat av den likformighet som eftersöks av den akademiska världen för att erhålla och 

behålla legitimiteten. Lärosätena tenderar att handla på samma sätt som “alla andra” lärosäten, 

detta trots att det finns en ökad frihet, genom autonomireformen. Möjligen är vikten av 

legitimitet mer betydande än att gå sin egna väg eller hitta de bästa lösningarna.  

 

Vad gäller den kvalitativa kompetensbedömningen är det även skillnad på att vara skicklig 

och att kunna visa upp skickligheten via dokumentation som gör det möjligt för andra att göra 

en kvalitativ bedömning endast utifrån den dokumentation som den sökande framställt. Om 

lärosätena är överens om vad det innebär med gott lärarskap, så går det inte automatiskt att 

bedöma och uttrycka den pedagogiska skickligheten på ett intersubjektivt och evidensbaserat 

sätt. Detta bekräftas genom vad Badersten (2014) och professor Ivarsson beskrev. Ivarsson 

påvisar att det är svårt att tillförlita sin bedömning på om den sökande har beskrivit en 

uppriktig bild av sina reflektioner. Det är även svårt att veta om den sökande i själva verket 

har undervisat det antalet timmar som angivits i den pedagogiska meritportföljen och om de 

toppbetyg på kursutvärderingar som bifogats ger en sanningsenlig bild av den sökandes 

pedagogiska skicklighet. De sakkunniga kan inte genomföra en lika god bedömning då 

underlaget inte är tillräckligt. Även docent Erikson ger ett väsentligt exempel på “vara-visa”-

problemet, som Badersten (2014) benämner det, när han illustrerar att en bra urmakare inte är 

någon som är duktig på att berätta om hur uren tillverkas och hur tankegångarna går vid 

tillverkning, utan det handlar mer om att se hur uret fungerar i praktiken. I vissa fall kan även 

den sökande skriva sig fram till den pedagogiska skickligheten, dock betyder inte det att 

läraren är pedagogiskt skicklig i praktiken. Där finns en stor brist vad gäller 

bedömningsunderlaget för den pedagogiska skickligheten som bekräftas av Ewins, enhetschef 

PIL.  

 

Fokus på bedömningen skall inte ligga på vad läraren har gjort utan snarare på hur läraren har 

arbetat. Det är även viktigt att de kvalitativa aspekterna med pedagogisk skicklighet skall stå i 

fokus. Både Uppsala universitet (u.å.) samt Ryegård, Apelgren och Olsson (2010) bekräftar 

detta. Utifrån intervjuerna kan det konstateras att det som granskas vid bedömning av 

pedagogisk skicklighet är exempelvis antalet undervisningstimmar och för vetenskapliga 
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skickligheten räknas antalet publicerade artiklar. Detta tyder på att bedömningen idag grundar 

sig mer på vad läraren har gjort och att de som bedömer således fokuserar mer på kvantitet 

snarare än kvalitet vilket därmed motsätter sig det bedömningssätt Uppsala universitet (u.å.) 

och Ryegård, Apelgren och Olsson (2010) beskrivit. Ett exempel från intervjuerna är när 

professor Ivarsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, berättar att formatet på 

artiklarna på senare tid nästan börjat ta överhanden, där formen blir viktigare än innehållet. 

Vidare beskrivs att forskares insatser värderas i relativt enkla termer, såsom att den som 

publicerat tio vetenskapliga artiklar anses vara bättre än den som publicerat sju. När det gäller 

den pedagogiska meriteringen så redovisas de oftast de genom antalet timmar som de sökande 

undervisat i olika kurser och att det finns eventuellt ett par kursutvärderingar redovisade. Han 

menar att det är ett problem att det idag föreligger på detta vis då kvalitet är det som borde ta 

överhanden snarare än kvantitet.  

 

Erikson, vid Högskolan i Borås, menar dock att det inte i första hand handlar om antalet 

publikationer utan snarare antalet citeringar. Citeringarna påvisas av en synlig kvantitet - 

desto fler gånger den publicerade artikeln är citerad, desto bättre anses denna vara. Han menar 

även att det saknas motsvarande sätt att bedöma kvaliteten på den pedagogiska skickligheten. 

En kvantitativ värdering är lättare för vetenskaplig skicklighet eftersom artiklar redan är 

bedömda genom “peer reviewed” och antalet citeringar. Det är svårare att göra en kvantitativ 

värdering av pedagogiska meriter på samma sätt då det egentligen inte finns liknande 

underlag att bedöma utifrån.  

 

Enligt Ewins, enhetschef PIL, kan det gällande bedömningen av den vetenskapliga 

skickligheten variera mellan olika ämnen där det i vissa ämnen är mer viktigt med innehållet i 

vad som publicerats och vad den sökande gjort, medan det i andra ämnen anses mer viktigt 

med hur mycket vetenskapligt material som publicerats till antalet. Varför det är på detta vis 

fördjupas ej under intervjun. Det kan dock ifrågasättas att det emellertid anses mer viktigt 

med kvantiteten än kvaliteten oavsett ämne. Att endast räkna publicerat material behöver inte 

betyda att materialet är av god kvalitet, vilket skulle kunna resultera i att en person som 

publicerat färre artiklar av bättre kvalitet faller bort i rekryteringsprocessen. Empirin tyder 

således på att underlagen bedöms på olika sätt beroende på skicklighet, kvantitet men även 

kvalitet. Att de olika underlagen för pedagogisk och vetenskaplig skicklighet uppfattas variera 

i svårighetsgrad gällande bedömningen av dessa skulle enligt studiens författare kunna bero 

på att det råder skilda uppfattningar kring hur bedömningen skall gå till.  
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Lärosätena härmar varandra 

Då samtliga lärosäten i någon mån använder sig av provföreläsningar och meritportföljer som 

bedömningsunderlag påvisar detta, likt den institutionella teorin, att dessa metoder har 

anammats från varandra. Detta då de institutionella organisationerna måste integrera de 

“rätta” metoderna inom sitt organisatoriska fält för att ses som legitima. För att ses som 

legitima används ofta metoder som andra externa legitima högskolor använder då de vet att 

denna metod fungerar, i enlighet med Morphew och Huisman (2002).   

 

Dock har samtliga intervjudeltagare olika uppfattning om hur väl dessa metoder i praktiken 

fungerar och vilka risker som kan finnas med dem. Detta kan föreligga likt vad den 

institutionella teorin menar, att de normativa metoderna är viktigare för institutionernas 

överlevnad än effektiva processer. Metoderna används då lärosätena påverkas av hur andra 

lärosäten använder dem eller att de använder metoderna endast för att alla andra lärosäten gör 

det. Det vill säga att organisationerna härmar varandra och “använder sig av just de specifika 

metoderna precis som alla andra” snarare än att de skall effektivisera och genomföra arbetet 

på det “bästa sättet”.  

 

Det är tämligen underligt att lärosäten härmar varandra med tanke på att autonomireformen 

ger de en ökad frihet. En och samma ordning och struktur kan inte vara optimal för samtliga 

lärosäten och torde begränsa möjligheterna till att åstadkomma en hög kvalitet i 

verksamheten. Det gäller att finna lösningar som passar just det specifika lärosätet, vilket 

regeringens proposition (Prop. 2009/10:149) belyser, och då blir det problematiskt om de 

endast härmar andra. Att autonomireformen inte medfört större skillnader i 

rekryteringsprocessen bland de olika lärosätena kan bero på att reformen har en symbolisk 

funktion för att erhålla legitimitet snarare än att verka som ett rationellt instrument. Syftet 

med reformen torde vara att möjliggöra individuell anpassning för de olika lärosätena men då 

de har institutionaliserats över lång tid, samt att reformförsök i den offentliga sektorn mer 

blivit rutinartade, så har det lett till att förändring i sin tur är svår att genomföra i praktiken 

likt vad Brunsson och Olsen (1990) menar att organisationers institutionella karaktär gör att 

reformer är lättare att införa än att besluta och lättare att besluta än att genomföra. 

 

Vad gäller de handlingar där lärosätena inte härmar varandra, och de handlingar som inte 

institutionaliserats, skulle däremot kunna vara en följd av autonomireformen. Ett exempel från 

intervjuerna där lärosätena inte handlar på samma sätt är att de i rekryteringsprocessen vid 
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Örebro universitet erbjuder den sökande till tjänsten att skicka in inspelningar där de kan ge 

en kort föreläsning eller beskriva sin syn kring hur det skall arbetas kring undervisning. Detta 

är något som inte nämndes av övriga intervjudeltagare och därför antas detta vara något som 

inte erbjuds på övriga lärosäten. Här kan Örebro universitet genom den ökade friheten ha valt 

att lägga till ett steg i rekryteringsprocessen för att anpassa denna till lärosätets lokala 

förutsättningar och för att säkerställa kvaliteten vid rekrytering så att de får in rätt person till 

rätt plats.  

 

5.2 Vilken betydelse har pedagogisk skicklighet i sin sociala kontext? 

 

Bedömningsunderlag 

Behörighetsgrunder som de olika lärosätena anger i sina anställningsordningar och 

utlysningsdokument samt det som intervjudeltagarna berättar är till stor del likvärdiga. 

Exempelvis att den sökande skall ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller 

förvärvad motsvarande kunskap för att anses som behörig. Anställningsordningarna redogör 

även för att om inte denna utbildning genomförts innan anställning erhålls så måste den 

genomföras inom ett till två år för att en tillsvidareanställning skall vara möjlig att erhålla. 

Detta dokumenterade krav påvisar att den pedagogiska skickligheten skall anses betydelsefull 

och tas hänsyn till i anställningsförfarandet. Men det är även något motsägelsefullt, då det å 

ena sidan är ett behörighetskrav men å andra sidan kan den sökande som får tjänsten 

genomföra utbildningen i efterhand om den inte är genomförd innan anställning erhålls.  

 

Dokumenten talar för att lika stor omsorg skall läggas på vetenskapliga och den pedagogiska 

vilket påvisar att båda skall vara betydande vid anställning. Dock visar intervjuerna något 

annat; nämligen att dessa dokument är svåra att applicera i praktiken, och att det som anses 

mest betydelsefullt är den vetenskapliga meriteringen. Liksom Johansson et. al (2011) menar, 

så har många lärosäten utarbetade dokument för hur både den pedagogiska och vetenskapliga 

skickligheten skall bedömas och att det högt upp i organisationen finns en intention om hur 

pedagogiska insatser skall premieras. Däremot upplevs inte de pedagogiska prestationerna 

betydelsefulla att nedteckna av lärare då de inte anses värderas tillräckligt högt i jämförelse 

med forskningsmeriterna. Detta stämmer överens med vad docent Erikson och HR-specialist 

Svensson beskrev om processen när dokument reviderades för att ytterligare belysa den 
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pedagogiska skickligheten men att det knappt var någon som hade vetskap om denna ändring 

i praktiken och ingen som arbetade utifrån detta i dagsläget. 

 

Högskoleverkets (2006) analys av lärosätenas pedagogiska utvecklingsarbete visar att mycket 

arbete pågår, men att de olika lärosätena har kommit olika långt med arbetet. Förutsättningar 

som lärosätets storlek, resurser och hur frågan prioriteras inom lärosätet har stor påverkan på 

hur lärosätena arbetar med sin pedagogiska utveckling.  

 

 

Den pedagogiska skickligheten har börjat belysas mer än tidigare, vilket samtliga 

intervjudeltagare påvisar. Enhetschef Ewins kallar detta en trend. Den ökade visibiliteten 

beror på att chefer och kollegor anser att det är önskvärt att tillsätta en kollega som både kan 

och vill undervisa då det är där den största bördan ligger. Enligt Ewins uppfattning är den 

pedagogiska skicklighetens betydelse inte så låg som många andra anser att den är. Detta 

skulle dock kunna vara för att hon själv är mycket insatt i det pedagogiska arbetet som 

enhetschef för PIL. 

 

Karriärvägar för de pedagogiskt skickliga 

Högskoleverket (2006) anser att det även skall vara lönsamt att meritera sig pedagogiskt och 

att det kan vara intressant att skapa pedagogiska karriärvägar, likt den vetenskapliga i båda 

avseenden, för att höja statusen av den pedagogiska skickligheten. HR-konsult Wennerstrand, 

vid Örebro universitet, menar att det idag inte finns samma karriärvägar beträffande den 

pedagogiska skickligheten. Den pedagogiska karriärvägen och bedömningen likaså har varken 

utvecklats i samma takt eller med likvärdigt engagemang som den vetenskapliga. Det är dock 

riskabelt att skapa en karriärväg endast för de pedagogiska meriterna för att högskoleväsendet 

då är tillbaka till att skilja mellan forskning och undervisning, vilket enligt professor Ivarsson 

inte skall göras. Istället för att skilja på skickligheterna bör därför en gemensam karriärstege 

implementeras som innefattar såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet.  

 

Även Erikson nämner att det finns en distinktion mellan lärare och forskare vilket anses 

problematiskt och att detta bör brytas upp. Enligt honom är det av stor vikt att förstå att 

ämneskompetensens betydelse för undervisningen måste synliggöras. Undervisningen och 

forskningen är beroende av varandra och bör därför inte skiljas på. För att kunna bryta upp 

den statusskillnad som finns måste människor sluta särbehandla pedagogik med egna 
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metoder. Det råder således skilda uppfattningar om hur karriärvägarna skall implementeras på 

rätt sätt inom lärosätena, vilket även detta kan vara en anledning till att betydelsen mellan de 

olika skickligheterna varierar i uppfattning. 

 

Vetenskaplig meritering och pedagogisk meritering 

Vid vetenskaplig meritering gäller det exempelvis att skriva ytterligare avhandlingar för att 

sedan ansöka om docentur, en högre vetenskaplig nivå. Vid pedagogisk meritering kan läraren 

bli utsedd till en “excellent lärare” vilket är ett sätt att belysa den pedagogiska skickligheten 

på då läraren blir uppmärksammad för sin pedagogiska prestation. Dock innebär inte denna 

utmärkelse att läraren klättrar högre på akademisk nivå. Meriteringarna mellan pedagogisk 

och vetenskaplig skicklighet har således olika betydelse. Excellent lärare är mer en merit på 

papper, medan vetenskaplig meritering innebär att läraren kan nå en högre befattningsgrad. 

En anledning till att forskningen kan ses som mer betydande är, enligt HR-specialist 

Svensson, att forskningen är det som överlägset talas om, exempelvis genom att det föregår en 

ständig diskussion kring att andelen forskning och extern finansiering av denna skall ökas, 

och därmed är det självklart att den ses som viktigare. 

 

Högskoleverket (2006) bekräftar att undervisningens status i relation till forskningen är lägre 

då forskningen av tradition har högre status. Tilldelning av forskningsmedel och artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter leder till prestige i form av erkännande på ett annat sätt än vad 

undervisningen gör. Intervjudeltagarna verifierar uppfattningen om att det föreligger en 

statusskillnad mellan forskningen och undervisningen och därmed alltså mellan den 

pedagogiska och vetenskapliga skickligheten. Docent Erikson, vid Högskolan i Borås, menar 

att statusskillnaden resulterar i att lärare tenderar att vara mer intresserade av forskning då det 

är den som anses viktig för karriären och att grunden till att välja den akademiska branschen 

oftast beror på att läraren vill forska. HR-konsult Wennerstrand, vid Örebro universitet, menar 

att de flesta lärare generellt sett helst vill forska, vilket i hennes mening är underligt med 

tanke på att nya lärare borde vilja undervisa mer. Samtidigt verkar Wennerstrand säker på sin 

sak; att den vetenskapliga meriteringen definitivt är det som väger tyngst inom akademin. 

Även Boyer, Altbach och Whitelaw (1994) belyser att det är forskningen som främst föredras 

i Sverige, och att det är svårt att nå en högre befattning om läraren inte publicerar 

vetenskapligt material.  

 

En anledning till den statusskillnad som uppfattas föreligga mellan pedagogisk och 
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vetenskaplig skicklighet kan även diskuteras i relation till det som ovan analyserats samt 

diskussionerna kring karriärvägarna, nämligen att den vetenskapliga meriteringen är 

avgörande för om läraren kan klättra i befattningsnivå. För att nå en professorsroll måste 

läraren meritera sig vetenskapligt och därför väljer många inom akademin den vägen. Det 

finns ingen motsvarande väg att nå de högre befattningarna via den pedagogiska skickligheten 

och dess meritering. Ytterligare en anledning till den upplevda statusskillnad som råder kan 

vara det tryck om att meritera sig vetenskapligt som, professor Ivarsson menar, finns på de 

nydisputerade. Detta kan tolkas som att intresset måste ligga på att publicera vetenskapliga 

artiklar för “att komma någonstans”. Han menar dessutom att den statusen som erhålls av att 

arbeta på universitet och statusen som ses av andra runt omkring hänger i huvudsak på den 

forskning som bedrivs av universiteten även om läraren inte direkt är delaktig i den. Detta kan 

vara ytterligare en anledning till den upplevda statusskillnaden mellan forskning och 

undervisning. 

 

Världen antas ha socialt konstruerats på ett visst sätt samt att normer och vanor har växt fram 

under lång tid och kan därmed tänkas blivit djupt rotade. Detta skulle kunna leda till att de 

mönster och åsikter som etablerats, gällande pedagogiska och vetenskapliga meriter, blir svåra 

att förändra med tanke på de sociala uppfattningarna som skapats. Den sociala 

konstruktionismen menar att subjektiva uppfattningar av fenomen som konstruerats i vår 

verklighet delas av individer i en och samma grupp och benämns som intersubjektiv, dvs att 

hela gruppen ser fenomenet på samma sätt. De individer som tillhör denna grupp typifieras 

genom att de blir indelade i en viss kategori exempelvis som i detta fall akademiker (Berger & 

Luckmann, 1998; Alvesson & Sköldberg, 2008). Genom detta tankesätt kan förekomsten om 

varför det inom akademin anses som mer prestigefyllt att meritera sig vetenskapligt påvisas 

och vara en orsak till varför forskningen har en uppfattad högre status inom professionen. 

Dock bör det beaktas att detta kan vara en av anledningarna när det granskas genom de valda 

teorierna för denna studie. Världen antas vara mer komplex än teorierna vilket även 

socialkonstruktionismen belyser, genom det som Burr (2003) menar, nämligen att ett kritiskt 

förhållningssätt skall tas gällande de förgivettagna sätten av hur världen förstås samt av 

individerna som verkar inom den. Den sociala konstruktionismen uppmanar till att ett kritiskt 

förhållningssätt skall antas till att individernas observationer av världen oproblematiskt är 

något naturen frambringat. Dessutom uppmanar konstruktionismen till att utmana synen på att 

konventionell kunskap bygger på objektiv och opartisk observation av världen (Burr, 2003). 
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Pedagogiska karriärvägar är inte lika betydelsefulla 

Meriteringsgången på den pedagogiska sidan kritiseras vad gäller att exempelvis utse någon 

till excellent lärare. Med ett tydligt exempel förklarar Erikson hur en kollega har allt som 

krävs för att meritera sig pedagogiskt. Trots detta var kollegan inte intresserad av att pröva 

sina pedagogiska meriter för att erhålla utmärkelsen excellent lärare då det fanns en bild av att 

det var bortkastad tid. Detta eftersom det går snabbare att meritera sig vetenskapligt för att 

erhålla titeln professor istället och därmed en högre befattning, något som inte kan nås via 

utmärkelsen excellent lärare. Här kan betydelsen av den pedagogiska skickligheten bekräftas 

vara lägre i relation till den vetenskapliga skickligheten. Det finns således inte ett lika stort 

intresse att engagera sig i den pedagogiska meriteringen vilket gör att den pedagogiska 

skicklighetens värde minskar.  

 

Högskoleverket (2006) menar att högre prioritering av högskolepedagogisk forskning i 

Sverige skulle signalera att området är betydelsefullt. Något som Ewins, enhetschef PIL, 

bekräftar genom att beskriva att Örebro universitet i dagsläget arbetar med detta på då de 

anställer lektorer i syfte att genomföra högskolepedagogisk forskning. Det är allmänt känt att 

många inom akademin generellt sett uppfattar den pedagogiska skickligheten som 

problematisk och mindre betydande. Vidare menar hon att det mer är ett konstaterande eller 

en uppgivenhet och att det inte finns någon riktig vilja eller kunskap till att utveckla och 

förbättra synen och bedömningsgrunderna för den pedagogiska skickligheten. Ewins är 

däremot noggrann med att belysa att det finns många som brinner för undervisning och 

arbetar hårt för att den skall ses som bättre än vad det görs idag. 

 

Balans mellan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet 

Avslutningsvis menar HR-konsult Wennerstrand, vid Örebro universitet, att det är viktigt att 

finna en balans mellan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För att kunna vara 

vetenskapligt skicklig kan en lärare inte leda alltför mycket undervisning och vice versa.  

Hon understryker att det är önskvärt och meriterande med en lärare som kan undervisa och 

dessutom är bra på det. På liknande sätt som Wennerstrand just beskrivit menar även docent 

Erikson vid Högskolan i Borås. Professor Ivarsson, Handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet, menar att det inom den akademiska världen blir allt mer tydligt att de måste finna 

en balans mellan undervisning och forskning. För att uppnå balans mellan det pedagogiska 

och det vetenskapliga är en viktig del att ge de som undervisar utrymme till att kunna forska 
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samt att de pedagogiska meriterna även måste värdesättas högre vid rekrytering. Ju fler som 

undervisar desto fler kan ägna sig åt forskning. 

 

 

5.3 Översiktsmodell av analys och diskussion 

 

 

Figur 4: Översiktsmodell analys och diskussion 

 

I figur 4 ses vilka delar som innefattats i analyskapitlet. I analysen har säcken knutits ihop och 

resultaten har satts i ett större sammanhang. Empirin analyserades genom att ställas mot sig 

själv samt mot den teoretiska referensramen. Utifrån detta har diskussion förts kring hur den 

pedagogiska skickligheten bedöms i rekryteringsprocessen samt vilken betydelse den har 

inom den akademiska kontexten. Utifrån analysen och diskussionen som förts kommer 

adekvata slutsatser i nästkommande kapitel redovisas för. 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet fastställs studiens slutsatser som ligger till grund i studiens 

problemformulering samt med hjälp av teorier kopplat till den insamlade empirin. Studiens 

slutsatser baseras på det insamlade empiriska materialet som analyserats med utgångspunkt i 

uppsatsens teorier. Slutsatsen kommer endast vara giltig ur studiens perspektiv och vidare 

syftas inte slutsatserna till att vara generaliserbara utan presenteras endast som giltiga för 

föreliggande studie. 

  

Vad gäller bedömningen i rekryteringsprocessen påvisar studiens resultat att det är svårt att 

bedöma den pedagogiska skickligheten då den inte anses kunna dokumenteras på samma sätt 

som den vetenskapliga och blir då svårare att värdera. Genom anställningsordningar och 

utlysningsdokument kunde det fastställas hur den pedagogiska skickligheten bör bedömas i 

praktiken, nämligen utifrån ett antal bedömnings- samt behörighetskrav.  

 

För att kunna bedöma den pedagogiska skickligheten måste den sökande för tjänsten skriva 

fram en pedagogisk meritportfölj som visar på hur denne reflekterar kring pedagogik, hur 

många undervisningstimmar som finns med i bagaget och exempelvis kursutvärderingar från 

genomförda kurser. För att sedan bedöma detta i rekryteringssammanhang tillsätts sakkunniga 

som anses vara experter. Exempelvis bedöms underlaget och det undersöks om personen i 

fråga för tjänsten har genomgått en högskolepedagogisk utbildning. 

 

Genom intervjuerna från föreliggande studie framkom dock att det inte borde vara svårare att 

bedöma pedagogisk skicklighet då den inte är mer subjektiv eller kvalitativ än den 

vetenskapliga skickligheten i själva verket men de som bedömer tycks vara mer vana vid att 

bedöma de vetenskapliga meriterna eller då det inte anses lika intressant att sätta sig in i. 

Vad gäller Högskoleförordningens föreskrifter måste dessa tydliggöras än mer för att det skall 

lämnas mindre utrymme för tolkning. Det empiriska resultatet påvisar att begreppet omsorg 

kan tolkas på flera olika sätt vilket då borde justeras. Det torde vara viktigt att en föreskrift 

kan tolkas på ett enhetligt sätt för att säkerställa kvaliteten i bedömningar och beslut.  

 

Studiens resultat påvisar även att pedagogisk skicklighet har lägre status, och således mindre 

betydelse, än vad vetenskaplig skicklighet har inom den akademiska kontexten. Att statusen 

av tradition är högre gällande vetenskaplig skicklighet snarare än pedagogisk skicklighet kan 
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enligt studiens författare bero på att det finns en väletablerad tradition för hur det 

vetenskapliga arbetet skall bedömas, även om dessa också innehar brister. Den generella 

uppfattningen som studien ger är att den pedagogiska skickligheten och undervisningen inte 

tycks vara lika intressant som den vetenskapliga skickligheten och forskningen. Denna 

uppfattning verkar finnas hos såväl lärare som hos de som skall bedöma skickligheterna och 

därför anses den pedagogiska skickligheten inte lika viktigt att väga in vid tillsättning av 

högskolelärare. 

 

Vetenskapliga publiceringar värderas utifrån antalet citeringar och om materialet blivit “peer 

reviewed”, vilket gör att det redan granskats en gång tidigare av ämnesexperter innan de 

accepteras för publicering. Detta skiljer sig från den värdering som görs gällande de 

pedagogiska meriterna, som exempelvis antalet undervisade timmar, vilket är ett av de 

underlag som tas hänsyn till vid bedömning. Beträffande bedömningsunderlag av de 

vetenskapliga meriterna, är de mer konkreta och då de redan genomgått en bedömning via 

”peer reviewed” ger det nästa bedömningstillfälle ett mer objektiv bedömningsunderlag och 

detta leder i sin tur till att kvaliteten kan uppfattas som god. Det vill säga att det är enklare att 

fastställa en god kvalitet om det finns tydliga bedömningsunderlag och riktlinjer för hur det 

skall gå till.  

 

Då de pedagogiska meriterna i form av antalet undervisade timmar är svåra att redovisa på 

samma sätt, är de automatiskt mindre konkreta. De har inte genomgått en förgranskning, likt 

”peer reviewed” för vetenskapliga publiceringar, vilket gör att kvaliteten måste bedömas från 

grunden på ett kvalitativt sätt av den som skall bedöma den sökande. Har då inte exempelvis 

de sakkunniga tillräckligt med kunskap om hur denna bedömning skall genomföras så brister 

kvaliteten. Det är således viktigt att de sakkunniga är kompetenta när det gäller att bedöma 

pedagogik och därför har det på senare tid börjat användas allt fler pedagogiskt sakkunniga i 

anställningsärendena. Det går dock att ifrågasätta om antalet undervisade timmar verkligen 

kan sättas i relation till god undervisningskvalitet i praktiken. En lärare kan undervisa hur 

många timmar som helst men det är inte säkert att de är duktiga eller blir duktigare, för den 

sakens skull, på att förmedla sin kunskap bara för det och således öka sin skicklighet. Att 

betydelsen av den pedagogiska skickligheten anses vara lägre, med tanke på att den 

vetenskapliga skickligheten har högre status, kan vara ett resultat av att bedömningen inte ges 

lika stor vikt eller omsorg på grund av en okunskap i hur den pedagogiska skickligheten skall 

bedömas på ett så trovärdigt och kvalitetsmässigt sätt som möjligt. 
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Det kan konstateras att många inom akademin anser att den pedagogiska skickligheten inte 

har lika stor betydelse då de är medvetna om att det inte går att “klättra” karriärmässigt vilket 

går att göra om de väljer att meritera sig vetenskapligt. En anledning till att betydelsen av den 

pedagogiska skickligheten inte tillmäts lika mycket vikt kan även vara att karriärvägen är 

otydlig eller nästintill obefintlig då det som går att uppnå via pedagogisk väg är exempelvis 

utmärkelsen “excellent lärare” vilket endast uppmärksammar lärarens arbete med pedagogik 

men leder inte till en högre befattning. Den vetenskapliga karriärvägen är etablerad samt 

välkänd då läraren vet vad som krävs för att nå en högre befattning, såsom ytterligare en 

avhandling. Lärosäten bör diskutera om det skall skapas en separat karriärväg för den 

pedagogiska skickligheten eller om de skall försöka väva samman karriärvägarna.  

 

En anledning till att den vetenskapliga skickligheten och forskningen ges en högre status och 

mer prestige beror på att den vetenskapliga skickligheten är djupt rotad i högskoleväsendet 

sedan långt tillbaka. Gällande den pedagogiska skickligheten föreligger inte en lika djupt 

rotad tradition och därav tas den endast hänsyn till med anledning av “att alla andra lärosäten 

gör det” eller att den endast prövas för att Högskoleförordningen kräver det så att det blir ett 

“måste”. Istället för att fokusera på alternativa metoder för att finna det bästa 

bedömningssättet och öka den pedagogiska skicklighetens betydelse så görs det snarare av 

legitimitetsskäl. Än idag finns inget bästa sätt för att bedöma den pedagogiska skickligheten 

trots att undervisning och pedagogik har varit en del av högskolans uppgift i århundraden 

vilket borde vara ett utrett problem sedan länge. 

  

I samtliga dokument som granskats finns en uppfattning om att den pedagogiska 

skicklighetens betydelse är större än vad den egentligen är i praktiken. Dokumenten kan dock 

ifrågasättas gällande dess utformning och syfte. Även om dokumenten revideras för att 

ytterligare belysa den pedagogiska skickligheten och öka dess betydelse måste dessa även bli 

väl kända av lärosätet. Om dokumenten som skapats aldrig blir uttalade kommer det inte spela 

någon roll hur många dokument som skapas då de måste bli applicerbara i praktiken. Det 

gäller att skapa dokumenten i syfte att förbättra samt effektivisera metoderna för bedömning 

av den pedagogiska skickligheten snarare än att skapa dessa i legitimitetssyfte för att andra 

skapar dem. Men det är svårt att ändra en konstruerad akademisk struktur som levt sedan flera 

sekel tillbaka. Däremot har försök till effektivisering gjorts och möjligheten att frångå 

institutionaliseringen till ett mer individualistiskt perspektiv via autonomireformen. Dock 

påvisar studien att även om en ökad frihet finns så råder en kraftig institutionalisering inom 
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den akademiska kontexten och isomorfism kvarstår. Om lärosätena skulle nyttja 

möjligheterna de tillskrivits med autonomireformen skulle rekryteringsprocessen och dess 

dokument anpassas bättre till varje specifik situation och lärosäte. 

 

Distinktionen som råder mellan HR-personalen, sakkunniga, pedagogiskt ansvariga, lektorer 

och professorer i denna studie måste beaktas. Distinktionen kan bero på att HR innehar en 

annan roll i rekryteringsprocessen än vad de sakkunniga har och att de inte har “fostrats” in i 

den akademiska världen på det sätt som lärarna har. Erfarenheterna som lärarna och de 

sakkunniga besitter saknas hos de flesta som arbetar med HR på lärosätena. Denna distinktion 

skulle kunna minskas genom att HR-personalen blir mer insatta i rekryteringsprocessen och 

delen som innefattar formulering av underlag och bedömning av detta. En fördel hade varit 

om HR-personalen tidigare har varit lärare. Detta för att HR-personalen då naturligt blir mer 

insatta och får en större förståelse för yrkesrollen, vilket underlättar framtagandet av de 

bedömningsgrunder som bör ingå i rekryteringsprocessen. På så sätt kan kvaliteten på 

bedömningen förhoppningsvis öka. Det optimala vore om endast de med lärarerfarenhet tog 

fram bedömningsgrunderna, då de besitter kunskap och erfarenhet gällande hur den 

vetenskapliga och pedagogiska skickligheten praktiseras. 

  

Bedömningsunderlagen för den vetenskapliga skickligheten och den pedagogiska 

skickligheten skall inte jämföras med varandra då de är omöjliga att bedöma på samma sätt 

med tanke på dess olikheter. Dessutom måste synsättet på den pedagogiska skickligheten 

förändras för att bedömningen skall kunna vara applicerbar i praktiken. 

Avslutningsvis behövs en god balans av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten och 

den pedagogiska skickligheten måste lyftas fram mer i ljuset för att kunna balanseras upp. 

 

 

6.1 Studiens bidrag 

Studien bidrar med en fördjupad inblick i den akademiska rekryteringsprocessen och påvisar 

att det finns en distinktion mellan den pedagogiska skickligheten såväl som den 

vetenskapliga; både bedömningsmässigt och betydelsemässigt. Olika förklaringar till 

betydelsen av den pedagogiska skickligheten berörs i föreliggande studie, vilket bidrar till att 

kunskapen ökat kring varför problemet finns och vad det kan bero på. 
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I dagsläget kvarstår ett kunskapsgap beträffande hänsynstagandet till pedagogisk skicklighet 

och dess betydelse avseende flera aspekter. Något som föreliggande studie belyst i form av ett 

vidgat perspektiv av tidigare forskning. Utöver detta har den pedagogiska skickligheten 

kunnat ses ur ett perspektiv som varit relativt outforskat, nämligen i sin sociala kontext i form 

av lärosätenas rekryteringsprocess i praktiken. Genom det som beskrivits ovan ges en ökad 

kunskap kring den pedagogiska skicklighetens betydelse och hur det bedöms i praktiken. 

 

 

6.2 Rekommendationer för praktisk verksamhet 

Genom studien ges lärosätena inspiration till att arbeta vidare med utvecklingen av 

pedagogisk skicklighet. Detta genom att arbeta mer aktivt för att ta fram kvalitativa 

bedömningsgrunder som underlättar och säkerställer en kvalitativ rekrytering samt arbeta med 

att ta fram alternativa karriärvägar som passar både den pedagogiska såväl som den 

vetenskapliga skickligheten. Praktisk verksamhet bör, som det nämns i slutsatsen, diskutera 

hur karriärvägarna skall implementeras, dvs om karriärvägarna skall vara separata för den 

pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten eller om karriärvägarna skall 

vävas samman. Parallellt med detta arbete bör även grundsynen av pedagogisk skicklighet och 

utbildning inom akademin bearbetas då det tydligt i föreliggande studie framkommer att 

grundsynen än skiljer sig mellan exempelvis olika roller inom akademin. Dessa åtgärder kan 

underlätta utjämning av statusskillnaden som idag råder. 

 

 

6.3 Rekommendationer för fortsatt forskning 

Föreliggande studie har berört den pedagogiska skicklighetens bedömningsförfarande och 

betydelse i praktiken. Förslag till vidare forskning, som inte i någon större utsträckning kunde 

beröras i denna studie, är att mer forskning krävs gällande vilket typ av underlag som bör tas 

fram för den pedagogiska meriteringen, med tanke på vara-visa problemet som nämnts i 

rådande studie. Vidare forskning kan även ta över stafettpinnen och kartlägga hur den 

pedagogiska karriärvägen eller en gemensam karriärväg för båda skickligheterna skulle kunna 

se ut. Vidare forskning skulle även kunna innefatta intervjuer i större omfattning för att 

generalisering i frågan skall vara möjlig, detta genom att exempelvis göra både en kvalitativ 

och kvantitativ undersökning. Det skulle kunna göras genom att djupintervjua flertalet 

sakkunniga, som innehar ämneskompetens, för att bygga upp ett stabilt bedömningsunderlag 
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och bedömningsgrunder gällande den pedagogiska skickligheten. Då det framkom att även 

den vetenskapliga skickligheten är subjektiv och inte har helt vattentäta bedömningsunderlag 

kan fortsatt forskning även behandla hur underlagen på forskningssidan skulle kunna 

utvecklas och ytterligare stärkas. 

  



103 
 

7. Källförteckning 

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber 

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 

 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: studentlitteratur 

 

Badersten, B. (2014). Att bedöma och belöna pedagogisk skicklighet – erfarenheter från 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Högre utbildning 4(2), 147–160. 

ISSN: 2000–7558 

 

Berger, P. & Luckmann, T. (1998). Kunskapssociologi. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

 

Boyer, E., Altbach, P. & Whitelaw, M. J. (1994). The Academic Profession: An international 

perspective. New Jersey: Princeton, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

 

Brunsson, N. & Olsen J.P. (1990). Kan organisationsformer väljas? i N. Brunsson & J.P. 

Olsen (Red.), Makten att reformera (s. 11–26). Stockholm: Carlsson Bokförlag 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 

 

Burr, V. (2003). Social Constructionism. East Sussex: Routledge 

 

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner - en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

 

 



104 
 

Ericson, M. & Åmossa, K. (2013, 11 november). Remissvar: Högskolestiftelser - en ny 

verksamhetsform för ökad handlingsfrihet. SULF. Hämtad 2018-06-01 från 

https://sulf.se/remissvar/remissvar-hogskolestiftelser-en-ny-verksamhetsform-okad-

handlingsfrihet/ 

 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009) Institutionell teori - idéer, moden, förändring. Malmö: Liber 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., & Wängnerud, L. (2017). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Göteborg: Wolters 

Kluwer 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber 

 

Ghauri, P. & Grønhaug, K. (2010). Research Methods in Business Studies. Harlow: Pearson 

Education Limited. 

 

Giertz, B. & Oldsjö, F. (2005). Sammanställning av erfarenheter från försöksverksamhet med 

bedömning av pedagogiska meritportföljer våren/sommaren 2004. Rådet för högre utbildning. 

 

Gillström, P. & Amft, A. (2014). Jämställdhet i högskolan efter autonomireformen. (UKÄ-

rapport 2014:9). Stockholm: Universitetskanslersämbetet 

 

Göteborgs universitet. (2016). Ordning för prövning av excellent lärare vid Göteborgs 

universitet. Hämtat 2018-04-29, från 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1605/1605364_ordning-f--r-pr--vning-av-

excellent-l--rare.pdf 

 

Göteborgs universitet. (2017).  Om universitetet. Hämtad 2018-04-25, från 

https://www.gu.se/omuniversitetet 

 

Göteborgs universitet. (2018a). Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet. 

(Dnr V 2018/161). Tillgänglig: 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1684/1684548_anst--llningsordning-f--r-l--

rare-vid-g--teborgs-universitet---final---2018-04-02.pdf 

https://sulf.se/remissvar/remissvar-hogskolestiftelser-en-ny-verksamhetsform-okad-handlingsfrihet/
https://sulf.se/remissvar/remissvar-hogskolestiftelser-en-ny-verksamhetsform-okad-handlingsfrihet/
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1605/1605364_ordning-f--r-pr--vning-av-excellent-l--rare.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1605/1605364_ordning-f--r-pr--vning-av-excellent-l--rare.pdf
https://www.gu.se/omuniversitetet
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1684/1684548_anst--llningsordning-f--r-l--rare-vid-g--teborgs-universitet---final---2018-04-02.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1684/1684548_anst--llningsordning-f--r-l--rare-vid-g--teborgs-universitet---final---2018-04-02.pdf


105 
 

 

Göteborgs universitet. (2018b). Om universitetet - Historik, högtider & Nobelpris -  Historien 

om Göteborgs universitet. Hämtad 2018-04-24, från 

https://www.gu.se/omuniversitetet/historik/historien-om-goteborgs-universitet 

 

Göteborgs universitet. (2018c).  Göteborgs universitets årsredovisning 2017. (s. 6–7, 40). 

Tillgänglig: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1679/1679988_g--teborgs-

universitets---rsredovisning-2017.pdf 

 

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 

 

Hedlund, S. (2007). Institutionell teori - Ekonomiska aktörer, spelregler och samhällsnormer. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Honeth, P. (2018a, 22 maj). Därför behöver lärosätena ökad autonomi. Curie. Hämtad 2018-

06-01 från https://www.tidningencurie.se/debatt/darfor-behover-larosatena-okad-autonomi/ 

 

Honeth, P. (2018b). Öka autonomin – minska den politiska styrningen: Tankar om 

inriktningen för ett nytt styr- och resurssystem för högskolan. Stockholm: Svenskt näringsliv 

 

Högskolan i Borås. (2018a). Om högskolan. Hämtad 2018-04-27, från http://www.hb.se/Om-

hogskolan/Organisation/ 

 

Högskolan i Borås. (2018b). Anställningsordning. (Dnr 117–17). Tillgänglig: 

http://www.hb.se/Global/HB%20-

%20anst%C3%A4lld/Styrdokument/Anst%C3%A4llningsordning%20fastst%C3%A4lld%20

180401%20dnr%20117-17.pdf 

 

Högskoleverket. (2006). Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. (Högskoleverkets 

rapportserie 2006:54 R). Stockholm: Högskoleverket 

 

Jakobsson, U. (2011). Forskningens termer & begrepp - En ordbok. Lund: Studentlitteratur 

https://www.gu.se/omuniversitetet/historik/historien-om-goteborgs-universitet
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1679/1679988_g--teborgs-universitets---rsredovisning-2017.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1679/1679988_g--teborgs-universitets---rsredovisning-2017.pdf
https://www.tidningencurie.se/debatt/darfor-behover-larosatena-okad-autonomi/
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Organisation/
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Organisation/
http://www.hb.se/Global/HB%20-%20anst%C3%A4lld/Styrdokument/Anst%C3%A4llningsordning%20fastst%C3%A4lld%20180401%20dnr%20117-17.pdf
http://www.hb.se/Global/HB%20-%20anst%C3%A4lld/Styrdokument/Anst%C3%A4llningsordning%20fastst%C3%A4lld%20180401%20dnr%20117-17.pdf
http://www.hb.se/Global/HB%20-%20anst%C3%A4lld/Styrdokument/Anst%C3%A4llningsordning%20fastst%C3%A4lld%20180401%20dnr%20117-17.pdf


106 
 

Johansson, J., Apelgren, K., Birgegård, G., Grydén, M. & Rügheimer, L. (2011). Webbaserad 

pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet. Högre utbildning, 1(1), 27–37.  

ISSN: 2000–7558 

 

Karlsson, L. (2010). Pedagogisk meritering för lärare vid högskolan Kristianstad. I Å. 

Ryegård, K. Apelgren & T. Olsson (Red.), Att belägga, bedöma och belöna PEDAGOGISK 

SKICKLIGHET (s. 103–114). Uppsala: Universitetstryckeriet 

 

Lind, R. (2014). Vidga vetandet: En introduktion till samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lindelöw Danielsson, M. (2003). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning. 

Stockholm: Natur och Kultur 

 

Lindberg, L. (1997). Om pedagogisk meritering. Stockholm: XV SULF:s skriftserie 

 

Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (2016). Utredningsmetodik. Lund: Studentlitteratur  

 

Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

 

Meyer, H-D. & Rowan, B. (2006). Institutional Analysis and the Study of Education. I H-D. 

Meyer & B. Rowan (Ed.), The New Institutionalism in Education (s. 1–14). Albany: State 

University of New York Press 

 

Morphew, C. C. & Huisman, J. (2002). Using Institutional Theory to Reframe Research on 

Academic Drift. Higher Education in Europe, 27(4), 491–506.  

doi: 10.1080/0379772022000071977 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (2018a). Förtjänst och skicklighet. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förtjänst-och-skicklighet 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (2018b). Konstruktionism. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förtjänst-och-skicklighet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism


107 
 

Nationalencyklopedin [NE]. (2018c). Internalisering. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internalisering 

 

Parsons, T. (1951). The social system. London: Routledge 

 

Prop. 1996/97:141. Högskolans ledning, lärare och organisation. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hogskolans-ledning-

larare-och-organisation_GK03141 

 

Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor. 

Tillgänglig:https://www.regeringen.se/49b729/contentassets/07a972fdbfdd43789da5a5b03db

b6f4a/en-akademi-i-tiden---okad-frihet-for-universitet-och-hogskolor-prop.-200910149 

 

Rovio-Johansson, A. & Tingbjörn, G. (2001). Pedagogisk skicklighet och pedagogiska 

meriter – historik och praktik (Högskoleverkets rapportserie 2001:18 R). Stockholm: 

Högskoleverket 

 

Ryegård, Å. (2008). En ny karriärväg för högskolans lärare. Västerås: Mälardalens högskola  

 

Ryegård, Å., Apelgren, K. & Olsson, T. (2010). Om projektet - Bakgrund, upplägg och 

resultat. I Å. Ryegård, K. Apelgren & T. Olsson (Red.), Att belägga, bedöma och belöna 

PEDAGOGISK SKICKLIGHET (s. 7–24). Uppsala: Universitetstryckeriet 

 

SOU 1973:54. Professorstillsättning: betänkande av en inom utbildningsdepartementet 

tillkallad utredning. Hämtad från http://regina.kb.se/sou/ 

 

Statistiska centralbyrån [SCB]. (2017). Universitet och Högskolor. Personal vid universitet 

och högskolor 2016. (UF 23 SM 1701). ISSN 1654–3475 Serie Utbildning och forskning. 

 

Statistiska centralbyrån [SCB]. (2017). Undervisande och forskande personal fördelade efter 

universitet/högskola, forskningsämnesområde, forskningsämnesgrupp, kön och 

anställningskategori 2016. Antal. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internalisering
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hogskolans-ledning-larare-och-organisation_GK03141
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hogskolans-ledning-larare-och-organisation_GK03141
https://www.regeringen.se/49b729/contentassets/07a972fdbfdd43789da5a5b03dbb6f4a/en-akademi-i-tiden---okad-frihet-for-universitet-och-hogskolor-prop.-200910149
https://www.regeringen.se/49b729/contentassets/07a972fdbfdd43789da5a5b03dbb6f4a/en-akademi-i-tiden---okad-frihet-for-universitet-och-hogskolor-prop.-200910149
http://regina.kb.se/sou/


108 
 

Universitetskanslersämbetet [UKÄ]. (2017a). Den svenska högskolans historia - Åren 1477–

1900. Hämtad 2018-02-22, från http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-

hogskolans-historia/aren-1477-1900.html 

 

Universitetskanslersämbetet [UKÄ]. (2017b). Den svenska högskolans historia - Åren 1900–

2000. Hämtad 2018-02-22, från http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-

hogskolans-historia/aren-1900-2000.html 

 

Universitetskanslersämbetet [UKÄ]. (2017c). Universitet och högskolor. Hämtad 2018-02-22, 

från http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor.html 

 

Universitetskanslersämbetet [UKÄ]. (2017d). Vad är skillnaden mellan universitet och 

högskola?. Hämtad 2018-04-25, från http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-

hogskolor/vad-ar-skillnaden-mellan-universitet-och-hogskola.html 

 

Universitetskanslersämbetet. (2018). Vårt uppdrag. Hämtad 2018-02-16, från 

http://www.uka.se/ 

 

Universitets- och högskolerådet. (2012). Processen att utse sakkunniga. Stockholm: 

Universitets-och högskolerådet 

 

Uppsala universitet. (u.å.). Att bedöma pedagogisk skicklighet. Uppsala: Uppsala Universitet 

 

Wahlén, S. (2002). Teaching Skills and Academic Rewards. Quality in Higher Education, 

8(1), 81–87. doi: 10.1080/13538320220127470 

 

Watt Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

 

Yin, R. K. (1989). Case study research. London: Sage Publications Inc. 

 

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. London: Sage Publications 

Inc. 

 

http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-hogskolans-historia/aren-1477-1900.html
http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-hogskolans-historia/aren-1477-1900.html
http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-hogskolans-historia/aren-1900-2000.html
http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/den-svenska-hogskolans-historia/aren-1900-2000.html
http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor.html
http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/vad-ar-skillnaden-mellan-universitet-och-hogskola.html
http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/vad-ar-skillnaden-mellan-universitet-och-hogskola.html
http://www.uka.se/


109 
 

Örebro universitet. (2018). Fakta om universitetet. Hämtad 2018-04-28, från 

https://www.oru.se/om-universitetet/fakta-om-universitetet/ 

 

(SFS 1992:1434) Högskolelagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

(SFS 1993:100) Högskoleförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

  

  

https://www.oru.se/om-universitetet/fakta-om-universitetet/


110 
 

8. Bilagor 

Bilaga 1 - Individuella reflektioner 

  

Individuell reflektion – Emelie Stjärnås, 910527–5284 

Sedan länge var det bestämt att min medskribent för denna uppsats skulle vara Rebecca. Detta 

med anledning att vi har en likartad ambitionsnivå och samtliga grupparbeten som genomförts 

tillsammans har flutit på mycket bra då vi kompletterar varandra väl gällande våra kunskaper.  

  

Vid starten för examensarbetet föll det sig naturligt att välja ett ämne inom rekrytering, då det 

är inom ramen för vår utbildning till personalvetare samt något som vi bägge brinner för. 

Till en början var det tänkt att studien skulle behandla det som brukar benämnas i 

utannonsering av tjänst: “vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet”. 

Dock slutade det efter goda råd från vår handledare med att inriktningen blev något 

annorlunda, nämligen det som föreliggande studie berör; en del av rekryteringsprocessen 

gällande högskolelärare. 

Gällande planeringen av genomförandet av uppsatsen var vi båda av den uppfattningen att vi 

ville genomföra samtliga delar tillsammans, snarare än att arbetet delades upp oss 

sinsemellan. Trots att detta arbetssätt tar mycket längre tid är uppfattningen att kvaliteten blir 

mycket starkare. Samarbetet har i stort sett fungerat bra med mindre hinder på vägen. Det har 

sannerligen varit en berg- och dalbana och har stundtals varit oerhört krävande. Tillsammans 

har vi dock snabbt och smidigt kunnat lösa uppkommande problem samt stöttat varandra fram 

till uppsatsens slut. 

 

Som jag tidigare nämnt kompletterar jag och Rebecca varandra väl, och därför har vi 

ansvarsfullt åtagit olika roller i denna process. Jag är skicklig på att hitta väsentlig information 

och har även haft hand om delen som innefattar att kontakta eventuella intervjupersoner per 

telefon för att berätta om oss, vår uppsats och vad vi behöver hjälp med samt tidsbokning av 

intervju. Rebecca är mycket duktig på att författa samt redigera text, och där har jag under 

uppsatsens gång lärt mig mycket av henne. Hon har även varit ypperlig på att finna väsentliga 

teorier och tolkat dessa på ett intelligent vis. 
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Mina förkunskaper kring att skriva en akademisk uppsats var innan starten begränsade. Det är 

första gången och jag visste inte vad som kunde förväntas att komma. Varje moment och 

kapitel har varit en lärandeprocess med både utmaningar och många aha-upplevelser. 

Dock har ett stort ansvar från bägge parter tagits för att uppsatsen skall ligga i fas, hålla en 

god kvalitet och färdigställas.  

 

Lärdomar jag tar med mig från denna process är hur viktigt det är att planera sin tid, att 

kommunicera med sin medskribent men även hur viktigt det är att stanna upp och reflektera 

över den information som tas in. Det svåraste i denna uppsats har varit att hela tiden hålla koll 

på den röda tråden och att inte tappa bort sig själv och sina ambitioner med studien på vägen. 

Efter ett par månaders författande av denna studie drabbas man som skribent även av en typ 

av blindhet då stavfel och ordval har gått obemärkt förbi trots att texten korrekturlästs. Då 

kunskapen kring ämnet i studien förbättrats har även vissa begrepp för oss varit självklara. 

Längs vägen har vi dock insett att vissa delar behöver förtydligas för att det skall bli begripligt 

för läsaren. 

Det ämnet som valdes, kring rekryteringsprocessen inom akademin med alla olika behörighet- 

och bedömningsgrunder, var i sig en utmaning då ämnet inte tidigare var särskilt beforskat. 

Dock anser åtminstone jag att ämnet, och därmed den pedagogiska skickligheten, nu har 

belysts mer än innan och förhoppningsvis kan lärosäten få en hint om att det behöver 

kartläggas hur underlagen för pedagogisk skicklighet kan utvecklas och börja diskutera samt 

implementera karriärvägar för den pedagogiska skickligheten som även den skall anses mer 

betydande än vad den gör i dagsläget.  

  

Beträffande yrkeslivet kommer denna uppsats främst stärka mina kunskaper inom HR då 

uppsatsen behandlat den del av rekryteringsprocessen i den akademiska världen som berör 

bedömning. HR är ett område jag önskar att arbeta inom efter högskoletiden. Studien har givit 

mig en inblick i hur många olika aspekter som finns att beakta vad gäller en 

rekryteringsprocess, något som kan vara bra att ta med sig när man som nybakad student tar 

sig ut på arbetsmarknaden.  

Vad gäller resultatet av arbetet finns det alltid förbättringsområden. Dock är jag stolt över 

både mig själv och min medskribent och tycker att vi har erhållit svar på våra frågeställningar 

samt fått fram mycket intressanta resultat och slutsatser. 

 



112 
 

Sist men inte minst vill jag tacka min underbara medskribent, som är en otroligt smart, 

inspirerande och härlig tjej. Det är för mig en ära att få dela denna uppsats med just dig. 

  

Emelie Stjärnås 
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Individuell reflektion – Rebecca Beroun, 880125–5905 

Då jag och Emelie har arbetat tillsammans under hela studietiden och lärt känna varandra väl 

under dessa tre år var det ett givet val att vi skulle skriva denna C-uppsats tillsammans. Vi har 

under åren lärt känna varandras styrkor och brister som gjort att vi har kunnat komplettera 

varandra på ett väldigt bra sätt. Att vi samarbetat under hela studietiden har även gjort att vi 

har förstått att våra ambitionsnivåer är likvärdiga. Vi visste från start att det var rekrytering 

som vi var intresserade att studera då det är något vi båda känner starkt för och då det har en 

stark koppling till vår utbildning. Från början var tanken att studera “personlig lämplighet” i 

samband med rekryteringsprocessen. Efter vårt första handledningstillfälle så fick vi däremot 

insikt om att vi inte skulle kunna erhålla några adekvata resultat med ämnet och vi fick istället 

inspiration till att skriva om pedagogisk skicklighet vid tillsättning av högskolelärare. Ämnet 

var något som vi båda ansåg verka var intressant då det var ett mer eller mindre nytt ämne för 

oss. Det skulle däremot visa sig vara en utmaning då vi behövde läsa in oss på ämnet mer, än 

om det hade varit ett ämne som vi hade haft större kännedom kring, vilket gjorde att denna del 

av arbetet blev något mer tidskrävande än vad vi från början hade tänkt. 

Att studera ämnet i sin sociala kontext, dvs. i praktiken, gjorde även att vi var tvungna att vara 

flexibla i vårt arbete då vi önskade att träffa intervjudeltagarna i egen hög person. Detta med 

avsikt att nå en högre autenticitet genom att kunna avläsa exempelvis kroppsspråk och 

ansiktsuttryck under intervjuerna. För att möjliggöra detta erbjöd vi oss att komma till de 

lärosäten som intervjudeltagarna arbetar på. En av de största utmaningarna var däremot att 

finna personer som var villiga till att deltaga på intervju då de antingen ansåg att de inte hade 

tid eller tillräckligt med kunskap inom ämnet. 

Mina kunskaper om att skriva en uppsats på denna akademiska nivå anser jag var måttliga 

vilket bidrog till att vi kunde satsa på att göra ett gediget arbete med noga utvalda delar. Att 

skriva denna C-uppsats har bidragit med fördjupade kunskaper och många insikter. Uppsatsen 

har varit det mest omfattande och krävande arbetet under hela studiegången men det har även 

varit det som varit mest givande. 

Vår ambitionsnivå och vårt engagemang har ständigt varit högt genom hela arbetets gång och 

därav valdes exempelvis teorier ut, såsom social konstruktionism och den institutionella 

teorin, som kan ses som något mer avancerade att förstå och mer krävande att sätta sig in i 

jämfört med mer konkreta teorier innefattande exempelvis praktiska modeller. Med teorierna 

önskade vi kunna framföra en mer tolkande syn och även kunna ge ett annat perspektiv än vad 

tidigare studier bidragit med. 
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Metoden valdes noga gällande allt från kvalitativ metod, till val att intervjudeltagare, till 

användning av triangulering, vilket ansågs lämpligt för vårt ämne, vår frågeställning och vårt 

syfte samt för att styrka studiens trovärdig för att resultatet skulle ha bäring. 

Gällande arbetsfördelningen har vi valt att göra arbetets samtliga delar tillsammans och 

därmed inte delat upp arbetet sinsemellan i någon större utsträckning. Detta var ett 

gemensamt och självklart beslut, dels då det har fungerat bäst för oss i tidigare samarbeten 

och dels då vi båda anser att vi bidrar på olika plan och kompletterar varandra på ett sätt som 

gör att arbetet når sin bästa potential när det görs gemensamt. Vid de tillfällen då vi delat upp 

arbetsuppgifterna har det främst varit i kontakt med intervjudeltagarna. Exempelvis så har jag 

varit den som har haft den skriftliga kontakten med intervjudeltagarna via mail medan Emelie 

har haft kontakt via telefon när detta behövts eller att jag höll i intervjuerna och Emelie 

antecknade under dessa. Vi kompletterar varandra bra då Emelie exempelvis är väldigt duktig 

på att hitta informationskällor snabbt och är väldigt duktig på att läsa och skriva snabbt. Jag 

har lättare för att tolka och förstå innehållet i information och att sätta in det i olika 

sammanhang snabbare. Dessutom är mina styrkor att jag är duktig på att författa texter på ett 

mer akademiskt sätt samt referenshantering. Att göra samtliga delar tillsammans har bidragit 

till att arbetet blivit mer systematiskt och sammanhållande. Emelies kunskaper har varit till 

stor hjälp för min personliga utveckling gällande bland annat informationsinhämtning och 

något jag kommer arbeta vidare med att utveckla hos mig. 

Vi har som alla andra även stött på hinder, det är så livet är, men vi har gemensamt tagit oss 

igenom dessa hinder och stöttat varandra i denna process. Exempelvis så har jag arbetat med 

uppsatsen när Emelie har jobbat men den tid hon förlorat på uppsatsarbetet har hon 

kompenserat för genom att arbeta på uppsatsen under kvällar och helger och under detta har vi 

haft tät kommunikation för att bibehålla det gemensamma arbetet under hela processen. Detta 

är något jag uppskattar och värderar högt. Visst har det varit meningsskiljaktigheter och några 

diskussioner, då vi båda har starka åsikter, men dessa har lett till att vi kommit fram till ett 

ännu bättre bidrag till studien. 

De lärdomar jag tar med mig från arbetet med denna C-uppsats är att saker och ting sällan blir 

som man först tänkt sig trots god planering. Dessutom att det är viktigt att behålla sitt lugn, att 

tro på sig själv, att våga stå för sina åsikter och argumentera för dem. Jag har dessutom 

erhållit fördjupade kunskaper i att skriva uppsats på denna akademiska nivå som kommer 

hjälpa mig vidare i mina framtida studier. Mina lärdomar kommer jag även att ta med mig i 

arbetslivet då dessa är en stor del av de vardagliga utmaningarna som kan finnas i arbetslivet. 
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Jag vill slutligen ge ett stort tack till min studiekollega och min vän, Emelie, för den 

utmanande, lärorika och roliga tid vi har haft genom att skriva denna C-uppsats tillsammans. 

Tack för att du delat med dig av dina kunskaper och din glädje som har förgyllt min studietid 

avsevärt! 

  

Rebecca Beroun 
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Bilaga 2 - Informationsbrev och förfrågan om medverkan i intervju 

 

Hej, 

vi är två studenter vid högskolan i Skövde, Emelie Stjärnås och Rebecca Beroun, som 

studerar sista terminen på Personal Organisation och Ledarskap. 

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats som behandlar betydelsen av pedagogisk skicklighet 

och hur det bedöms vid anställning av undervisare vid högre utbildning såsom lektorer och 

professorer. 

 

Studiens syfte är att belysa vikten av pedagogisk skicklighet samt ge en 

större inblick i hur fenomenet bedöms i rekryteringssammanhang. Ambitionen är att 

frambringa fördelar för samtliga aktörer inom högskolan, framförallt studenter samt 

undervisare och på så sätt öka kvaliteten inom rekryteringen. Exempelvis att det skall löna sig 

för högskolelärare att meritera sig pedagogiskt. 

  

Vi önskar i första hand intervjua er som är insatta i institutioner som behandlar handel och 

företagande, dvs. ekonomi och företagsekonomi i någon form. Deltagandet i studien innebär 

att en intervju kommer att genomföras där vår förhoppning är att ni kan ta emot oss på ert 

lärosäte för att intervju skall kunna ske. Intervjun beräknas ta ca 45–60 minuter. Intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att uppgifterna behandlas med sekretess 

och anonymitet erbjuds. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om ni inte 

finner att tid finns eller att en annan person är lämplig så är vi tacksamma för om ni kan 

hänvisa oss vidare till denne. Om ni har ytterligare frågor eller om ni accepterar att medverka 

i studien ser vi gärna att ni svarar på detta mejl och anger kontaktuppgifter så att vi kan 

kontakta er per telefon för att boka ett möte. 

Tack på förhand. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Inledning: Intervjudeltagaren erbjuds att vara anonym om så önskas. Detta är något som kan 

tas ställning till efter att frågorna har ställts och att intervjun är genomförd. Vi önskar att spela 

in intervjun med ditt godkännande och det inspelade materialet kommer endast att användas 

för vårt eget minne och för säkerställning av att det du sagt under intervjun uppfattats korrekt. 

Anteckningar kommer även att föras under intervjun. Vi beräknar att intervjutiden kommer att 

vara maximalt en timme. 

Bakgrundsfrågor: 

Arbetsplats 

Befattning 

Arbetslängd 

 

Ämnes- samt frågeförslag under intervju 

Pedagogisk skicklighet 

- Hur uppfattar du pedagogisk skicklighet, vad det är (och vilken betydelse har den?) 

(- Hur ser er karriärstege ut gällande pedagogisk skicklighet? 

-  Hur skulle en möjlig karriärväg gällande pedagogisk skicklighet se ut hos er/vara önskvärd 

hos er?) 

På vilka sätt bedömer ni pedagogisk skicklighet? 

• Vilka meriter kollar ni på? 

• Vilka meriter väger tyngst? 

• Hur kontrollerar ni en arbetssökandes pedagogiska skicklighet i praktiken? 

o får de provundervisa och undervisar de då på ett sätt så att alla kan förstå? 

• Görs bedömning via specifika mått? 

 

Vetenskaplig skicklighet 

- Hur uppfattar du vetenskaplig skicklighet, vad är det (och vilken betydelse har den?) 

(- Hur ser er karriärstege ut gällande vetenskaplig skicklighet?) 

På vilka sätt bedömer ni vetenskaplig skicklighet? 

• Vilka meriter kollar ni på? 

• Vilka meriter väger tyngst? 

• Hur kontrollerar ni en arbetssökandes vetenskapliga skicklighet i praktiken? 
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• Görs bedömning via specifika mått? vilka? 

• Vad anser du om att intuition kan användas som ett bedömningsverktyg? 

  

  

Anser ni att den pedagogiska skickligheten överlag värdesätts som mindre betydande än 

exempelvis de vetenskapliga? Varför/varför inte? 

  

I Sverige och andra länder är det välkänt att hänsyn till de vetenskapliga meriterna är 

betydande och oftast avgörande vid anställning (Rovio-Johansson och Tingbjörn, 2001). 

• Upplever du att så är fallet? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 4 - Annonsmall för universitetslektor vid Örebro universitet 

 

Universitetslektor 

 

Arbetsuppgifter 

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och 

forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, 

forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. 

Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och 

utvärdering.  

Övriga specifika uppgifter   xxxxx, 

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels 

har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens 

eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens 

ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. 

eller 

Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels 

visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig 

skicklighet eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 

anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställning som lärare är genomgången 

högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande 

högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. 

Bedömningsgrunder 

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet 

och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle 

som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet 

och mobilitet. 
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Övriga specifika uppgifter   t.ex. yrkesexamen, språk, ämnesinriktning på disputation, 

meriterande 

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det 

omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga 

och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. 

Vetenskaplig skicklighet 

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt 

vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt 

erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. 

Konstnärlig skicklighet 

Den konstnärliga skickligheten ska visas genom arbete präglat av hög konstnärlig kvalitet och 

uppvisande av originalitet och självständighet. Arbetet ska vara av stor omfattning och 

betydelse för ämnesområdet ifråga. 

Skickligheten kan vidare visas genom produktioner som fått en vidare spridning, där den 

sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och slutresultatet. Den 

sökande bör även ha deltagit och aktivt bidragit i konstnärlig forskning inom sitt 

ämnesområde. 

Pedagogisk skicklighet 

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom 

planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för 

sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den 

egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till 

utveckling av pedagogisk verksamhet. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, 

genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat 

intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt. 

Information 

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i 

förekommande fall provanställning. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av xxx 019–30 xx, e-post: xx@oru.se eller 

xx, 019–30 xx xx, e-post: xx@oru.se 
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Ansökan 

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". 

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: 

·       Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta 

utveckling 

·       CV med relevant beskrivning av samlad kompetens 

·       Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) 

·       Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj 

·       Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 

·       Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. 

Sista ansökningsdag är xx xx xx. Välkommen med din ansökan! 

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga 

publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är 

utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras. 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. 

publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. 
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Bilaga 5 - Annonsmall för professor vid Örebro universitet 

Professor 

Arbetsuppgifter 

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska 

även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för 

forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En 

professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas 

även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet. 

Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för 

ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. 

Övriga specifika uppgifter   xxxxx, 

Behörighet 

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har 

visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom 

konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. 

Ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställning som lärare är genomgången 

högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande 

högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. 

Bedömningsgrunder 

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet 

och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle 

som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet 

och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. 

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det 

omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga 

att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från 

ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda 
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verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper 

och/eller utbildningsprogram. 

Vetenskaplig skicklighet 

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl 

kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande 

av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning. 

Konstnärlig skicklighet 

Den konstnärliga skickligheten visas genom arbete präglat av mycket hög konstnärlig kvalitet 

och uppvisande av hög grad av originalitet och självständighet. Arbetet ska vara av en 

betydande omfattning samt av stor betydelse för ämnesområdet ifråga. Den visas även genom 

att vara väletablerad i ett konstnärligt sammanhang och därigenom även väl erkänd av 

samhället utanför universitetet, det vill säga av kollegor och organisationer på både nationell 

och internationell nivå. Skickligheten visas också genom produktioner som fått en vidare 

spridning, där den sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och 

slutresultatet. 

Pedagogisk skicklighet 

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade 

insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den 

sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha 

förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande 

ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. 

Information 

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i 

förekommande fall provanställning. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av xxx 019–30 xx xx, e-post: xx@oru.se eller 

xx, 019–30 xx xx, e-post: xx@oru.se 

Ansökan 

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". 

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: 

·       Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta 

utveckling 
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·       CV med relevant beskrivning av samlad kompetens 

·       Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) 

·       Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj 

·       Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 

·       Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. 

Sista ansökningsdag är xx xx xx. Välkommen med din ansökan! 

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga 

publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är 

utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras. 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. 

publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. 


