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Abstrakt — En kvalitativ utvärdering av kompetensutveckling 

förlagt utanför universitet/högskola för universitetslärare presen-
teras. Kompetensutvecklingen upplevs överlag som positiv av de 
deltagande lärarna och en rekommendation är att utföra kompe-
tensutvecklingen på heltid. 
 

Nyckelord — Industriförlagd kompetensutveckling 
 

I. INTRODUKTION 
ittills har tre lärare vid tekniska högskolan via Umeå 
universitet nyttjat så kallade samverkanscheckar för att 

förlägga delar av sin kompetensutveckling på externa före-
tag/organisationer. Syftet med detta konferensbidrag är att 
kvalitativt beskriva upplevelsen av att kompetensutvecklas i 
en extern organisation och vilka effekter utvecklingen fått för 
den egna undervisningen på ingenjörsprogrammen.  

Denna artikel presenterar några bakgrundsfakta i del II, sub-
jektiva erfarenheter av kompetensutvecklingen i del III, en 
kortfattad analys i del IV, samt förslag till diskussionsämnen 
till rundabordsdiskussionen i del V. 

II. BAKGRUND 

A. Tekniska högskolan vid Umeå universitet 
Tekniska högskolan vid Umeå universitet (UmTH) är en del 

av teknisk naturvetenskaplig fakultet och vid högskolan stude-
rar ca 2000 studenter fördelade på 7 civilingenjörsprogram, 4 
högskoleingenjörsprogram och 2 högskoleprogram. Många av 
ingenjörsutbildningarna, speciellt civilingenjörsutbildningar-
na, vilar på en relativt stark naturvetenskaplig grund och 
många av lärarna på utbildningarna är i grunden naturvetare. 

B. Kompetensutveckling 
Avtal vid Umeå universitet säger att en universitetslektor 

har minst 20% kompetensutveckling i tjänsten och en univer-
sitetsadjunkt minst 10%. I praktiken tillämpas 20% kompe-
tensutveckling för adjunkter vid ett flertal institutioner. Hur 
kompetensutvecklingen används varierar något mellan institu-
tionerna, men till stor del åtgår den till egen forskning eller till 
att utveckla/läsa in sig på nya kurser. Normalt skall kompe-
tensutvecklingen bestämmas i samråd med institutionen.  

C. Samverkanscheckar 
I syfte att stimulera samverkan mellan universitet och ex-

terna företag/organisationer har UmTH instiftat kallade sam-

 
 

verkanscheckar. En samverkanscheck kan uppgå till 25 kkr 
och normalt krävs motfinansiering på motsvarande belopp. Ett 
användningsområde för en sådan check är att delfinansiera 
industriförlagd kompetensutveckling. Finansieringen kan avse 
arbetstid och/eller resor. Alla lärare anställda av teknisk natur-
vetenskaplig fakultet vid Umeå universitet som är engagerade 
i teknisk utbildning är behöriga att söka en samverkanscheck. 
Den sökande måste själv hitta ett värdföretag/ en värdorgani-
sation där kompetensutvecklingen kan ske.  

D. Lärare som genomfört kompetensutveckling i organisa-
tioner utanför universitetet 
I dagsläget har tre lärare nyttjat möjligheten till industriför-

lagd kompetensutveckling:  
Lärare A: Adjunkt, undervisar mediateknik, kompetensut-

vecklad 160 timmar på företaget Teknikhuset AB, Umeå un-
der hösten 2007. 

Lärare B: Adjunkt, undervisar byggteknik, kompetensut-
vecklad 160 timmar på statsbyggnadskontoret, Umeå kommun 
hösten 2008. 

Lärare C: Lektor, programansvarig för civilingenjörspro-
grammet i teknisk datavetenskap, kompetensutvecklad 120 
timmar på Tieto, Umeå, våren 2009.  

III. GENOMFÖRANDE 
I denna del presenteras subjektiva erfarenheter från de lära-

re som genomgått industriförlagd kompetensutveckling.  
 
Lärare A: 
Jag deltog i det dagliga arbetet på Teknikhuset AB. Det är 

ett mindre företag i IT-branschen med ca 30 anställda. Företa-
get är uppdelat i tre sektioner där en av dessa arbetar med 
webbteknik vilket är mitt område. De har en produkt, ett 
webbpubliceringssystem som heter Content Studio - CS, och 
levererar detta till sina kunder som kan vara organisationer, 
kommuner eller liknande. I samband med detta säljer de även 
konsulttjänster som kunderna behöver då de ska implementera 
sina nya webbplatser. De gör med andra ord både en produkt 
och säljer tjänster kopplat till denna. Jag använder detta verk-
tyg i undervisningen och producerade under fyra veckor in-
struktionsfilmer till CS. Dessa har vi nytta av idag, både vi på 
Umeå Universitet och Teknikhusets kunder. 

Jag fick en ordentlig genomgång av verktyget samt många 
tips och tricks som används av professionella webbutvecklare. 
Jag fick en viss insikt i hur det är att arbeta som konsult i IT-
branschen samt en bild av hur företag drivs, utvecklas och 
fungerar i praktiken. Jag försökte även lägga fokus på olika 
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roller, karriärvägar och ledningsmodeller. En intressant erfa-
renhet är att se hur självklart belöning, uppmuntran, krav och 
inspiration fungerar. Jag uppskattar alla dessa erfarenheter och 
tycker att de tillfört mycket till mig personligen men även 
mycket till undervisningen och våra studenter. 

Företaget fick ett 30-tal instruktionsfilmer som de fortfaran-
de använder. Vi har efter detta projekt tillsammans startat ett 
nytt företag för att kommersialisera ett forskningsresultat från 
vår institution. Företaget heter Wawo AB och levererar teknik 
för ansiktsigenkänning. 

Positiva erfarenheter är insikten i hur det fungerar på före-
tag i allmänhet och på Teknikhuset i synnerhet.  

 
Lärare B: 
Jag gjorde min arbetsplatsförlagda kompetensutveckling på 

bygglovsavdelningen vid samhällsbyggnadskontoret. I sam-
band med detta så hade Boverket nyligen gett ut nya energi-
hushållningskrav vid nybyggnader. Det blev min huvuduppgift 
att utreda detta för att sedan gå igenom det med byggnadsin-
spektörerna hos kommunen. Bygglovsavdelningen hade även 
köpt in det energiberäkningsprogram som de flesta byggherrar 
använder sig av vid redovisning av energiberäkningar. Pro-
blemet var att programmet inte uppdaterats med de nya kraven 
och man ville se över hur det kunde användas med hänsyn till 
detta. 

Min arbetsuppgift blev att sätta mig in i de nya kraven en-
ligt Boverket och utvärdera dessa mot energiberäkningspro-
grammet. Från kommunens sida ville man även få några typ-
hus inlagda i programmet för att kunna visa byggherrar förde-
larna med att göra energitekniska besparingar. 

Den målsättning jag hade med kompetensutvecklingspro-
jektet var framförallt att få se hur det verkligen går till vid 
bygglovsansökan respektive bygganmälan. Dels för att jag 
bättre skulle förstå hanteringen av dessa ärenden men även få 
verkliga exempel att använda vid föreläsningarna. Då det 
gällde de nya kraven för energihushållning var det något jag 
ändå hade varit tvungen att sätta mig in i. Jag tycker även det 
varit svårt att få en klar bild av hur kommunen är organiserad 
utifrån kurslitteraturen men det tycker jag mig fått efter besö-
ket där. Bland det som varit mest värdefullt var att jag fick 
vara med på ett av byggnadsnämnden möten där bland annat 
bygglovsärenden, detaljplanering med mera behandlades. Jag 
fick även följa med ut på ”fältet” för att inspektera ny- och 
ombyggnationer. Dessutom hade bygglovshandläggarna och 
inspektörerna ett morgonmöte i veckan där de diskuterade 
hanteringen av olika ärenden vilket gjorde att jag lärde mig 
väldigt mycket om hur lagtexten tolkas i verkligheten. 

Positiva erfarenheter är insikt i ärendehantering, erfarenhet 
av att delta på byggsamråd. 

 
Lärare C: 
Under maj-juni 2009 var jag på maintenance-avdelningen 

på Tieto i Umeå. Avdelningen sköter underhåll på mjukvaran 
till radiobasstationer. Anledningen att jag valde just Tieto för 
min kompetensutveckling är att många alumner från ”mitt” 
studieprogram arbetar där. På Tieto i Umeå arbetar ca 120 
personer varav ett drygt tiotal med radiobasunderhåll. Den 

första tiden satt jag med en handledare för att förstå flödet med 
felrapporter, felanalyser, ändringsbegärningar etc. För mig var 
komplexiteten i underhållsapparaten mycket överraskande. Jag 
studerade även modelldriven utveckling, en utvecklingsteknik 
som använts när radiobasstationen designats och implemente-
rats. Ett arbete som till stor del utförts vid samma företag i 
Umeå.  

Andra halvan av kompetensutvecklingstiden ägnade jag åt 
att närmare studera möjligheten att utveckla stöd för hanter-
ingen av felrapporter. I dagsläget sker mycket av hanteringen 
manuellt och tiden det tar att hitta en lösning på ett rapporterat 
fel är oerhört beroende av erfarenheten hos de som arbetar 
med felsökningen samt erfarenheten hos den som beskriver 
det initiala felet.  

Avslutningsvis höll jag ett par seminarier där jag dels pre-
senterade vad jag kommit fram till vad gäller hantering av 
felrapporter, dels presenterade jag den utbildning som jag 
ansvarar för och slutligen de erfarenheter jag fått under min tid 
på Tieto. Även om intresset för seminarierna var stort så låg 
den verkliga vinsten för Tieto nog i en fördjupning av det 
långsiktiga samarbetet mellan företaget och utbildningen sna-
rare än att jag bidragit med reell kompetens till företaget.  

Jag upplever att min kompetensutveckling var oerhört gi-
vande, dels för att jag fick se vilken ”vardag” vi utbildar våra 
studenter till och dels för insikten att vi ha alldeles för lite 
fokus på underhåll av programvarusystem på den utbildning 
jag ansvarar för.  

Positiva erfarenheter är en insikt i den oerhörda komplexitet 
som stora projekt och system medför. 

IV. ANALYS 
Vi lärare rapporterar positiva erfarenheter från vår kompe-

tensutveckling, där insikt i hur det fungerar särskilt nämns. 
Detta tror vi är generellt, man måste vara på plats i en organi-
sation för att verkligen förstå komplexiteten i alla strukturer 
och hur dessa samverkar. Det är svårt att för oss inom högsko-
lan återskapa dessa aspekter av verkligenheten, och har inte 
lärarna varit utanför akademin är det i princip omöjligt.  

Vid UmTH har en diskussion rörande obligatorium av indu-
striförlagd kompetensutveckling för de programansvariga tagit 
fart. Ett förslag som diskuteras är att en programansvarig för 
ett ingenjörsprogram minst vart fjärde år skall genomgå en 
industriförlagd kompetensutveckling. Vi som genomgått den 
här typen av kompetensutveckling anser att det är en mycket 
bra ide.  

Två av oss som deltagit i kompetensutvecklingen har inte 
gjort det på heltid utan på deltid under en längre period. Erfa-
renheter från detta är att det är svårt att helt och hållet släppa 
de uppgifter som ligger kvar på högskolan och det blir lätt att 
man jobbar mer än heltid under kompetensutvecklingstiden. 
Rekommendationen är alltså att så långt som möjligt utföra 
kompetensutvecklingen på heltid. 

Finansieringsformen anses vara bra, men en effekt av att 
den är i form av ett pengabelopp är att högre lön ger kortare 
kompetensutveckling, vilket kanske inte var tanken från 
UmTH. 

Generellt kan det vara svårt att i någon större omfattning 
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lyfta in konkreta kunskaper erhållna under kompetensutveck-
lingen direkt i undervisningen av ingenjörer. Trots att vi spen-
derat en mycket kort tid utan för högskolan hävdar vi ändå att 
de erfarenheter man som lärare får genom att förlägga sin 
kompetensutveckling utanför högskolan berikar ens förståelse 
för den verklighet vi utbildar våra ingenjörer till.  

V. RUNDABORDSFRÅGOR 
I detta avsnitt listas några förslag till diskussionsfrågor till 
rundabordsdiskussionen vid konferensen. 

• Vid Umeå universitet arbetar ca 580 lektorer och 440 ad-
junkter, men endast 2 adjunkter och 1 lektor har ge-
nomgått den här typen av kompetensutveckling, vilket 
kan anses vara anmärkningsvärt. En fråga blir: Finns 
det ett liknande system för kompetensutveckling på 
din högskola och hur frekvent används det? 

• En kort översikt över avtal vad gäller kompetensutveck-
ling vid de olika universiteten och högskolor ger att 
reglerna skiljer något. En konkret fråga blir: Hur 
mycket kompetensutveckling har du vid din hög-
skola och är ni fria att använda den utanför hög-
skolan? 

• Det finns självklart finns en risk att den som kompetens-
utvecklar utanför högskolan erbjuds anställning vid 
företaget. Finns det erfarenheter av detta? Hur 
man etablera trygga samarbeten utan att denna 
risk uppstår? Vill man det? 

• Det är en annan struktur i kommersiella företag än på 
högskolor/universitet. På vilket vis skiljer sig våra 
förutsättningar åt? Är det egentligen någon större 
skillnad? 

• En av effekterna från detta samarbete är ett spinoff-
företag. Hur vanligt är detta? Vilka erfarenheter 
finns av företagande där man redan från början 
har med en kommersiell aktör? 

 
 
 


