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I slutet av 2003 påbörjades undersökningen Tidsanvändningsstudien, vilken ingår som en del i det 
pågående arbetsmiljöarbetet vid Växjö universitet. Undersökningen syftar till att få mer kunskap om 
hur arbetsförhållandena vid universitetet ser ut och ska i sin tur på lång sikt förbättra arbetsvillkoren 
för de anställda. I första hand är projektet inriktat mot arbetsvillkor kopplade till arbetstid, 
arbetsuppgifter och arbetssituation där anställdas åsikter och synpunkter ska komma fram.  
 
Ett stort antal arbetsplatser genomgår idag förändringar och det finns betydande risker för negativ 
stress och ohälsa i samband med dessa omställningar. Universitet har under de senaste tio åren blivit 
en alltmer betydelsefull del av samhället och samtidigt ett föremål för ett större politiskt intresse och 
inflytande, vilket har fått som följd att de idag också är utsatta för dessa samhälleliga krav på 
förändring. Universiteten som arbetsplats består, enligt tidigare undersökningar, av personal som ofta 
är mycket nöjda med sina arbetstider, arbetsuppgifter och sin arbetssituation, trots detta har många 
anställda arbetsrelaterade besvär och antalet sjukskrivningar är höga. Vår uppgift var att studera 
arbetsmiljön vid Växjö universitet. 
 
Undersökningen riktar sig till samtliga anställda vid Växjö universitet och för att kunna ta del av allas 
uppfattningar av arbetsmiljön valdes enkätundersökning som insamlingsmetod. I rapporten redovisas 
oftast vad samtliga anställda anser om arbetsmiljön, men eftersom universitetet är en stor arbetsplats 
förekommer det variationer beroende på kön, yrkestillhörighet och vilken institution/sektion/enhet 
personen tillhör. 
 
I rapporten har personalens åsikter och uppfattningar om Växjö universitet som arbetsplats 
sammanställts och därefter analyserats utifrån faktorer som påverkar deras arbetsmiljö. Det som 
framkommit är att en stor del av personalen är nöjda med arbetstiden, arbetsuppgifterna och 
arbetssituationen. De flesta känner att de har frihet att själva planera i stor utsträckning vilka tider de 
ska arbeta. De har en variation i arbetsuppgifterna som medför att arbetet känns omväxlande och 
arbetsmiljön beskrivs som stimulerande och god. Samtidigt beskriver anställda en arbetsmiljö som 
bland annat består av; stor och ojämn arbetsbörda, tidsbrist, dåligt samvete och arbetet upplevs som 
splittrat och stressigt.  
 
Utifrån personalens uppfattningar om arbetstid, arbetsuppgifter och arbetssituation hittade vi 
gemensamma drag som kan sammanfatta arbetsmiljön vid Växjö universitet.  Arbetsmiljön 
kännetecknas av frihet och flexibilitet, hög arbetsbelastning och hög lojalitet. Slutsatsen är att hög 
lojalitet och fria och flexibla arbetsvillkor gällande arbetstiden och arbetsuppgifter i kombination med 
hög arbetsbelastning gör att individen upplever: 
 

- oro att inte hinna med alla arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid 
- oro att inte leva upp till ställda arbetskrav 
- att arbetet ger dåligt samvete eftersom det alltid finns arbetsuppgifter att utföra 
- att det inte finns någon ersättare vid sjukdom  
- negativ stress och ohälsa 

 
För anställda resulterar detta ofta i långa arbetsveckor med övertid och hem- och helgarbete för att 
hinna utföra arbetsuppgifterna samt hög sjuknärvaro på arbetsplatsen. 
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1                                 Inledning 
 
 
Sjukskrivningstalen vid Växjö universitet1 har uppmärksammats eftersom de visar 
en illavarslande utveckling. Under 2003 var 29 procent av de anställda vid 
universitetet sjukskrivna under en längre eller kortare tid. Under 2004 har 
sjukfrånvaron fram till 15 mars nått nästan 13 procent. Långtidssjukskrivningar 
(mer än 60 dagar) visar även på en dålig utveckling, 63 av de universitetsanställda 
var långtidssjukskrivna under fjolåret och hittills i år är antalet uppe i 37. Enligt 
Inger Thörnqvist, personalchef vid Växjö universitet, finns det många skäl till 
ohälsan bland de anställda. Det är ”en oerhört komplex bild som berör olika delar 
inom universitetet. Men det vi kan se är att dubbelt så många kvinnor som män är 
sjukskrivna”. (Smålandsposten 2004) 
 
I slutet av 2003 påbörjades undersökningen Tidsanvändningsstudien som initierats 
av Inger Thörnqvist. Denna studie ingår som en del i det pågående 
arbetsmiljöarbetet vid Växjö universitet och syftar till att få mer kunskap om hur 
arbetsförhållandena vid universitetet ser ut och ska på lång sikt förbättra 
arbetsvillkoren för de anställda. I första hand är projektet inriktat mot arbetsvillkor 
relaterade till arbetstid, arbetsuppgifter och arbetssituation där anställdas åsikter 
och synpunkter ska komma fram. För att få denna information har en enkät skickats 
ut via e-post till samtliga anställda vid Växjö universitet och i denna rapport har 
svaren sammanställts och analyserats.  
 
1.2 Bakgrund 

1.2.1  Dagens arbetsliv i förändring  
 
Idag förekommer inte hälsosamma arbetsplatser i den utsträckning som vi skulle 
önska. Många människor i arbetslivet mår inte bra, vilket den höga 
sjukskrivningsstatistiken visar på. (Abrahamsson 2003) Ett stort antal arbetsplatser 
genomgår förändringar och det finns betydande risker för negativ stress och ohälsa 
i samband med dessa omställningar. Den ökade ohälsan har olika förklaringar, det 
kan ses som en konsekvens av en tidigare hög närvaro trots att anställda varit sjuka 
och behövt vila, eller kanske som en effekt av att arbetsplatser inte lyckats 
analysera och hantera ett nytt sätt att organisera verksamheter med ökade psykiska 
påfrestningar som följd. (Yrkesinspektionen 2000)  
 
Anställdas delaktighet, inflytande, engagemang och identitet spelar en viktig roll i 
dagens arbetsliv, vilket gör att gränser mellan arbetstid och annan tid suddas ut. Det 
ställs ökade krav på handlingskraft, inflytande och förmåga att lösa problem. 
Dessutom påverkas arbetsmiljön och hälsan negativt genom brist på ledarskap som 
kännetecknas av dålig kommunikation och oförmåga att sätta gränser. Särskilt 
högutbildade har fått allt fler arbetsuppgifter att ta hand om. Resultatet blir att 
ansvarsfördelningen mellan ledning, närmaste chef och anställd blir allt mer diffus. 
Det blir ett gränslöst arbetsliv där den anställde själv får agera som sin egen chef, 
vilket leder till att det blir svårare att släppa taget om arbetet. (Abrahamsson 2003)  

                                                 
1 Se bilaga 1 för organisationsplanen över Växjö universitet. 
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1.2.2  Flexibilitet  
 
Under de senaste åren har flexibilitet i dess olika former uppmärksammats som en 
utmärkande del i arbetslivet. Begreppet flexibilitet har flera innebörder och 
beskrivs på olika sätt. Vissa företag och andra verksamheter väljer idag att ha en 
liten kärna av fast anställda som i hög grad står för företagets/verksamhetens 
kompetens och utveckling. Dessa verksamheter har en ökande del av personalen i 
tidsbegränsade anställningar. Inom organisationerna finns andra former av 
flexibilitet, bland annat en föränderlig kompetens samt ett krav på att kunna vara 
flexibel och arbeta extra om arbetet kräver det. Flexibiliteten beskrivs ofta som en 
positiv del i organisationen med fördelar i effektivitet, kompetensutveckling och 
konkurrensförmåga. Dess följder för anställda kan medföra både positiva och 
negativa konsekvenser. Anställningen kan kännas otrygg och förväntningar om 
mycket stora arbetsinsatser ouppnåeliga, konsekvensen kan även vara möjligheten 
till personlig utveckling i arbetet och en frihet i att kunna anpassa exempelvis 
arbetstider utifrån sin egen livssituation. (TCO 2003)  

1.2.3  Universitet och högskola2 i förändring 
 
Universiteten har under de senaste tio åren blivit en alltmer betydelsefull del av 
samhället och samtidigt ett föremål för ett större politiskt intresse och inflytande, 
vilket har fått som följd att de idag är utsatta för stora krav på förändring. Det finns 
två orsaker till ett ökat politiskt intresse, dels att samhället har ett behov av 
kompetens och dels att det finns ett behov av att sysselsätta ungdomar, eftersom 
många av dem annars skulle vara arbetslösa. Det har skett en kvantitativ expansion 
av högskolesystemet med fler studenter och fler universitet. (Rådet för 
högskoleutbildning 1999) Staten kräver mer av de högre utbildningarna till i stort 
sett oförändrade kostnader och det strömmar till studenter med en annan syn på 
akademiska studier än tidigare. Universitetet blir mer en serviceinrättning som 
förser samhället med kvalitetssäkrad arbetskraft och människor med lämpliga 
kunskapscertifikat. Bilden av universitet som ges idag är att den liknar mer ett 
kunskapsföretag som ska hävda sig på forsknings- och utbildningsmarknaden, 
samtidigt är arbetsförhållandena på många håll ansträngande, vilket kan leda till att 
personalen sliter ut sig och får långtidssjukskriva sig. (Ehn 2001) 
 
Det har även blivit ökade krav och önskemål om att universiteten ska samarbeta 
mer med det övriga samhället, det vill säga omvärldens förväntningar är höga när 
det gäller resultat och kvalitet. De ökade politiska kraven och de höga 
förväntningarna från omvärlden i kombination med bristande resurser, är de 
faktorer som har skapat en besvärlig situation vid universiteten. Samtidigt som 
förändringarna leder till att kvaliteten i arbetet blir lidande finns det ett ökat krav på 
kvalitet, exempelvis när det gäller pedagogiska meriter. Tiden räcker inte till för 
personalen och det finns mindre tid för studentkontakter och förnyelseanpassning. 
(Rådet för högskoleutbildning 1999) Det blir även svårare att förena utbildningen 
och forskning i en och samma institution på grund av en ökande andel studenter 
samtidigt som resurserna försvagas. (Bennich-Björkman 2004) Tidsbristen i lärares 
arbete innebär problem när det gäller att kunna uppfylla kraven och 

                                                 
2 För att underlätta läsning kommer i fortsättning enbart universitet att skrivas istället för både universitet och 
högskola.  

 4



förväntningarna. Bristen på resurser har fått som följd att universitet liksom de 
enskilda institutionerna blivit mer beroende av externa medel. (Rådet för 
högskoleutbildning 1999)  

1.2.4  Den akademiska kulturen 
 
Den akademiska kulturen har historiskt sett varit mycket stark och en del av den 
akademiska identiteten har legat i informella normer, värderingar och ideal. Det 
finns därför en tröghet när det gäller denna kulturs förändringar. Under en 
övergångsperiod lever de gamla normerna och värderingarna kvar, men på längre 
sikt förändras även denna eftersläpande kultur. Detta skulle innebära att forskares 
akademiska frihet påverkas negativt och att universitetets form faktiskt förändras på 
sikt. (Bennich-Björkman 2004) 
 
Den bild som ges av universitetet som arbetsplats är att personalen trivs bra, är 
engagerade i sina arbetsuppgifter och arbetar hårt även om de upplever ett missnöje 
med de materiella villkoren. Lärares arbetssituation består av stor frihet, 
självständighet och höga utvecklingsmöjligheter, lojaliteten är hög och det finns en 
vilja att anpassa sig efter förändringarna. (Rådet för högskoleutbildning 1999) 
Ibland verkar det som om universiteten bara måste anpassa sig till ständiga 
samhällsförändringar och statsmakternas skiftande krav, men inom universitetet 
finns det en ambition att hänga med i de samhälleliga svängningarna. Detta för att 
bibehålla den akademiska frihet som uppfattas viktig hos anställda, främst bland 
forskare och lärare. Därför försöker de rätta sig efter politiska beslut eftersom de 
bestämmer hur mycket pengar som ska ges till utbildning och forskning, vilket 
skapar ett beroendeförhållande. Det blir ett sorts överlevnadssätt, anställda anpassar 
sig i protest precis så mycket att de inte riskerar att förlora ännu mer av resurserna 
och självbestämmande. (Ehn 2001) 
 
Universiteten ses ofta som kunskapens, förnuftets och utvecklingstänkandets 
”högborg”. Här förnyas ständigt vetandet om världen, samhällslivets förändringar 
och det strävas efter att skapa mer människovärdiga villkor. När det gäller att se 
universitetet som arbetsplats verkar det kritiska tänkandet och lusten att ifrågasätta 
inte alltid varit lika stark. Universiteten är inte lika drivande att utveckla de 
anställdas arbetsförhållanden. (Ehn 2001) Idag genomförs dock studier om 
universitetet som arbetsplats som syftar till att förbättra de anställdas 
arbetsförhållanden och deras arbetsmiljö. 

1.2.5  Tidigare studier om arbetsmiljön vid universiteten 
 
De studier som har gjorts om arbetsmiljön vid universitet och högskolor i Sverige 
riktar sig främst till lärare och forskare och det finns endast ett fåtal som inriktar sig 
till all personal. Vi har använt några av dessa tidigare studier för att få en allmän 
överblick av hur arbetsvillkoren ser ut vid de svenska universiteten. Nedan följer en 
kort presentation av de undersökningar som vi använder i rapporten. 
 
Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor (SCB 2002) syftar till att ge en 
aktuell bild av arbetsmiljön för anställda vid universitet och högskolor i Sverige. 
Den belyser hur arbetsmiljön ser ut inom olika verksamhetsområden, hos både 
undervisande och icke-undervisande personal. Undersökningen beskriver bland 
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annat möjligheten för anställda att påverka sin arbetssituation, möjligheter till stöd 
och konsekvenser av rådande arbetsförhållanden såsom konflikter, sömnproblem 
etc. 
 
Under våren 2002 genomförde högskoleverket, Lärarundersökning 2003, riktad till 
lärare vid svenska universitet och högskolor. Syftet med rapporten var att belysa 
lärarnas arbetssituation, framförallt förhållanden som är förknippade med arbetstid 
och undervisning. Rapporten ger en bra sammanfattning av tidsanvändning, men 
författarna avstår från att göra några djupgående slutsatser och tolkningar utifrån 
resultatet. ”Varför en lärare svarar ”nöjd” eller ”missnöjd” vet vi inte och inte 
heller hur allvarligt man upplever missnöjet.” (HSV 2003:13 R, sida 67) 
 
På Karlstad universitet genomfördes 2002 en enkätundersökning efter att 
arbetsmiljöverket bedömt att det fanns brister i deras arbetsmiljö. Det ställdes krav 
på åtgärder som resulterade i en kartläggning av arbetsvillkoren för samtliga 
anställda vid universitetet. Undersökningen analyseras genom Robert Karaseks 
krav/kontroll/socialt stöd-modell och koncentrerar sig på frågor om arbetstid och 
sjuknärvaro. Det diskuteras även förhållanden som berör utvecklingen av vissa 
arbetsvillkor under de senaste fem åren för lärare samt utmärkande drag i arbetet 
vid universitetet. (Eriksson & Karlsson 2002) 
 
Studien Administratören – universitetets ande i lampan? gjordes vid Umeå 
universitet och syftar till att belysa och skapa förståelse för hur förändringsarbete 
påverkar universitetsadministratören inom olika institutioner. De frågor som 
författarna försöker besvara är bland annat bakgrunden till förändrings- och 
utvecklingsarbetet och vad universitetet har uppnått eller vill uppnå med dem samt 
vilka möjligheter och hinder administratörerna möter på vägen. (Grysell & Sjögren 
2000) 

1.2.6  Utmärkande för arbetsmiljön vid svenska universitet  
 
Undersökningar som studerat lärares arbetsförhållanden har funnit att denna 
yrkesgrupp ofta har långa arbetsveckor. Många lärare upplever dessutom att 
arbetsbelastningen är hög och uttrycker sitt missnöje över att arbetssituationen är 
stressig. Samtidigt kännetecknas arbetet av stor frihet att kunna påverka sin 
arbetssituation, i form av arbetstider och arbetsuppgifter. Även variationen i arbetet 
karaktäriserar lärares arbete, vilket både upplevs som positivt, ett omväxlande 
arbete och negativt, en splittrad arbetssituation. Trots långa arbetsveckor och hög 
arbetsbelastning upplever majoriteten av lärarna att de trivs på arbetsplatsen. 
Möjligheten att kunna påverka arbetstider och arbetsuppgifter upplever lärarna som 
positivt och kan sättas i samband med trivseln.   
 
De tidigare nämnda undersökningar som riktar sig till samtliga universitetsanställda 
tar upp skillnader och likheter mellan de olika befattningsgruppernas arbetsvillkor, 
främst mellan administrativ/teknisk personal och lärare/forskare. Arbetsvillkoren 
för administrativ/teknisk personal liknar lärares/forskares i många avseenden. Till 
exempel upplever administratörer att arbetsuppgifterna har ökat samtidigt som 
arbetstakten tilltagit och att de därför har svårt att hinna med det som förväntas av 
dem. Däremot så arbetar inte administrativ/teknisk personal lika långa arbetsveckor 
som lärare/forskare. 
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För att kunna arbeta med att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen 
vid Växjö universitet är det viktigt att få veta vad personalen tycker är bristfälligt i 
arbetsmiljön och vad de vill ändra på. Universitetet som arbetsplats utmärks av 
personal som ofta är nöjda med arbetstider, arbetsuppgifter och arbetssituation, 
trots detta har många anställda arbetsrelaterade besvär och antalet sjukskrivningar 
är höga. Frågan är varför. 
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2    Metod 
__________________________________________________________________ 
 
2.1 Datainsamling och urval 

 
Målsättning med studien var att nå ut till samtliga anställda vid Växjö universitet, 
det fanns däremot ingen utformad projektplan, vilket medförde att vi själva fick 
planera genomförandet av studien. För att studera arbetsmiljön valdes 
enkätundersökning som insamlingsmetod eftersom detta var det enda ekonomiska 
och tidsmässiga alternativ som gjorde det möjligt att nå ut till samtliga anställda. 
Tanken var även att komplettera enkätstudien med en arbetstidsdagbok samt 
intervjuer som skulle rikta sig till några utvalda. Vi valde att utforma enkäten i ett 
enkätprogram som gjorde det möjligt att koppla enkäten till personalens e-
postadresser. Erfarenheten med nätenkäter är att de ofta har låg svarsfrekvens, trots 
denna risk valdes tillvägagångssättet för att underlätta insamlandet och 
bearbetningen av materialet, men även för att stora delar av personalen har vana att 
arbeta med datorer. Därmed fanns förhoppningen att det inte skulle finnas allt för 
stort motstånd att fylla i enkäten. Farhågorna besannades inte, utan när 
enkätundersökningen avslutats var svarsfrekvensen 66 procent, vilket vi ser som 
acceptabelt för att göra resultatet tillförlitligt. 586 anställda svarade på enkäten och 
fördelningen mellan män (49 procent) och kvinnor (51 procent) var jämn.  
 
Dessvärre blev arbetet försenat då det var svårt att få tillgång till e-postlistan. Detta 
berodde bland annat på PUL-avtal, organisatoriska problem som vi inte kunde 
påverka. När vi väl fick tillgång till e-postlistan visade den sig till viss del vara 
inaktuell eftersom den innehöll gamla adresser. Vid första utskicket gick enkäten ut 
till cirka 1 300 e-postadresser, men efter samtliga utgallringar återstod 893 
anställda i undersökningen. Att adresser togs bort berodde bland annat på 
pensionering, avslutad anställning, tjänstledighet, sjukskrivning, föräldraledighet, 
anställd av annan arbetsgivare, dubbla e-postadresser. Dessutom var det ett antal 
nyanställda som avböjde att delta i studien, eftersom de inte ansåg sig ha hunnit 
skaffa den erfarenhet av arbetsplatsen som krävdes för att besvara enkätfrågorna. 
För att få en mer aktuell e-postlista blev vi tvungna att jämföra den mot den senaste 
anställningslistan, vilken även den visade ha sina brister på grund av att uppgifter 
om nyanställningar saknades. En sista åtgärd var att kontrollera mot uppdaterade 
personallistor på Internet för olika institutioner/sektioner/enheter samt besök hos 
dessa för att reda ut frågetecken kring vissa e-postadresser. När arbetet var färdigt 
med att jämföra olika listor mot varandra ansåg vi oss ha en relativt uppdaterad e-
postlista. Dock försenade detta vårt arbete ytterligare. Denna försening ledde bland 
annat till att vi fick avstå från att genomföra dagboksstudien och de kompletterande 
intervjuerna. 
 
2.2  Undersökningens tillvägagångssätt 
  
Högskoleverkets Lärarundersökning 2003 låg till grund för utformandet av enkäten 
men anpassades så att den var relevant för samtliga yrkeskategorier vid 
universitetet. Först gjordes en mindre pilotstudie som resulterade i en del ändringar 
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i enkäten och när de var klara bestod enkäten av tre teman; arbetstid, 
arbetsuppgifter och arbetssituation.  
 
Information om undersökningen gick ut via internposten och därefter skickades 
enkäten ut för första gången (den 15 december 2003) via e-post till samtliga 
anställda vid Växjö universitet. Planeringen från början var inte att starta 
undersökningen i december, men på grund av ovannämnda förseningar var det inte 
möjligt att börja förrän vid denna tidpunkt. Efter första utskicket fick anställda som 
inte besvarat enkäten påminnelser, tre stycken, och vid sista tillfället fanns det även 
möjlighet att få enkäten skickad som pappersenkät. Vi gjorde även ett sista försök 
med att få in fler svar genom att trycka upp cirka hundra enkäter i pappersform som 
skickades ut via internposten till tre institutioner, detta gav endast ett fåtal svar, och 
därmed avslutades datainsamlingen den 1 mars 2004.  
 
Rent tekniskt fungerade det bra att skicka ut enkäten via e-post, dock hade några 
problem med att öppna enkäten. Om detta inte gick att åtgärdas skickades en 
papperskopia så att även de fick möjligheten att fylla i enkäten. Här kan möjligtvis 
ett mörkertal finnas som påverkar svarsfrekvensen, eftersom vi inte vet hur många 
som hade tekniska problem och som aldrig kontaktade oss för hjälp.     
 
2.3  Redovisning av materialet 
 
I rapporten redovisas oftast vad samtliga anställda anser om arbetsmiljön, men 
eftersom universitetet är en stor arbetsplats förekommer det variationer beroende på 
yrkestillhörighet och vilken institution/sektion/enhet personen tillhör. Därför 
redovisas personalen i relevanta fall uppdelade efter befattningstillhörigheter; TA-
personal, lärare/forskare, doktorand/lic., chefer och annan personal. Att 
personalen blivit indelad efter befattningsgrupper beror på att svaren inte ska gå att 
härledas till enskilda personer eller små yrkesgrupper. Med TA-personal menas alla 
som arbetar med tekniskt och administrativt arbete vid olika enheter och sektioner 
vid universitet, i gruppen ingår även anställda som arbetar på institutionerna, 
exempelvis sekreterare. I lärare/forskaregruppen är följande befattningar inräknade: 
adjunkt, docent, lektor och professor. I chefsgruppen ingår den personal som har 
chefspositioner i organisationen exempelvis prefekter, enhetschefer, sektionschefer. 
Slutligen finns det även annan personal. I denna grupp finns personer som inte har 
någon varaktig anställning vid universitetet samt inte heller någon speciellt stark 
koppling till arbetsplatsen. Dessa arbetar exempelvis som forskningsbiträde, 
amanuenser, projektanställda och utgör en minoritet av personalen. I vårt material 
utgör annan personal en så liten grupp att de inte redovisas när 
befattningsgrupperna jämförs.   
 
I rapporten redovisar vi inte öppet vilka institutioner som beskrivs i texten. 
Eftersom skillnaderna är stora skulle det vara alltför utpekande att öppet redovisa 
detta. Vi har även valt att slå ihop enheterna och sektionerna där teknisk och 
administrativ personal arbetar till TA-sektionen. Enheterna och sektionerna har 
oftast få anställda och genom en sammanslagning blir materialet mer hanterbart än 
om varje enhet eller sektion skulle redovisas var för sig. Dessutom ska inte 
materialet gå att härleda till en mindre grupp anställda, vilket lätt kan bli fallet när 
vi pratar om små enheter. Vidare delas även personalen upp efter hel- eller -
deltidstjänst samt efter könstillhörighet när detta lämpar sig. 
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För att personalens åsikter skulle framträda tydligare kom enkäten att bestå av ett 
flertal öppna frågor. Därmed var förhoppningen att materialet skulle innehålla mer 
information än vid endast fasta svarsalternativ. Redovisningen av de öppna 
frågorna sker i samband med citat från personalen. Anledningen till att dessa har 
valts ut är för att de representerar de mest förekommande synpunkterna hos 
samtliga anställda. Ibland kan även citaten vara uppdelade efter befattningsgrupp. 
Däremot är citaten inte alltid direktcitat, utan kan ha ändrats för att exempelvis inte 
kunna härledas till någon speciell person och för att bli mer läsarvänliga. Dessa 
förändringar har dock gjorts med aktsamhet för att innebörden i citatet inte ska gå 
förlorad.  
 
Efter att ha läst igenom enkätsvaren visar det sig att det är övervägande negativa 
svar som skrivits om arbetsmiljön vid universitet. Det som anses vara bra med 
arbetsmiljön får på så sätt inte lika mycket uppmärksamhet. Vi vill inte skapa en 
felaktig bild av arbetsmiljön, utan försöker också förmedla den positiva sidan, i den 
mån som personalen skrivit om den. Rapporten syftar till att förbättra arbetsmiljön 
och därför ligger fokus på att synliggöra bristerna i denna.  
 
En ytterligare förklaring till att personalen skriver fler negativa synpunkter i 
enkäten kan bero på den arbetsperiod då insamlandet påbörjades. Personalen fick 
enkäten veckan innan jul och studien pågick därefter under tre månader, vilket kan 
påverka anställdas syn på arbetsmiljön, eftersom de befinner sig i en arbetstopp 
med hög arbetsbelastningen i och med terminsslut och terminsstart. Svaren 
tydliggör därmed hur personalen uppfattar sin arbetsmiljö när det är som tuffast och 
visar det som borde förbättras. Skulle enkäten ha skickats ut vid en lugnare 
arbetsperiod skulle svaren kanske vara av en mer positiv karaktär. Den stora 
nackdelen med att skicka ut enkäten vid en arbetstopp är att personalen har ont om 
tid att fylla i den, vilket vi märkt genom skälen till att anställda inte velat/kunnat 
medverka i studien. Därmed anser vi att svarsfrekvensen blev relativ hög med tanke 
på tidpunkten då enkäten skickades ut. 
 
Växjö universitetets arbetsmiljö varierar något beroende på var den anställde 
arbetar i organisationen. Därför har vi valt att studera gemensamma faktorer i 
arbetsmiljön som i stort sett påverkar hela personalen oavsett vilken institution, 
sektion, enhet den anställde tillhör. Därmed bortser vi från en del faktorer i 
analysen som påverkar arbetsmiljön enbart i vissa delar av organisationen. 
Exempelvis kan chefskapet vara bra vid en sektion och dåligt i en annan. Att 
ledarskapet fungerar dåligt i en sektion innebär inte att det får en negativ effekt på 
hela arbetsmiljön vid universitetet. Trots detta har vi valt att redovisa ett ganska 
brett perspektiv av arbetsmiljön i kapitel tre för att kunna få en bättre överblick 
över hur arbetsmiljön ser ut och fungerar. I och med det blir det också tydligare att 
se övergripande faktorer som påverkar arbetsmiljön vid Växjö universitet.   
 
Denna studie leder inte enbart till en rapport, utan utgör även en uppsats i sociologi. 
Detta beror dels på att vi fått i uppdrag att skriva en rapport om arbetsmiljön vid 
Växjö universitet, dels att skriva en uppsats till en sociologikurs 81-100 poäng. I 
nästa avsnitt beskrivs hur vi valt att lägga upp presentationen av de två olika 
delarna.  
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2.4 Läsanvisning 
 
Efter att inledningsvis presenterat rapportens syfte och val av metod, övergår vi till 
att redovisa hur arbetsmiljön ser ut vid Växjö universitet (kapitel 3). Kapitlet är en 
sammanställning av de åsikter och synpunkter som personal har på sin arbetsmiljö 
och är indelat i tre avsnitt; arbetstid, arbetsuppgifter och arbetssituation, som alla 
inleds med en kort övergripande bild av arbetsmiljön vid svenska universitet. 
 
Avsnittet om arbetstid visar hur många timmar per vecka anställda arbetar vid 
Växjö universitet. Detta inkluderar övertidsarbete, arbete hemifrån och helgarbete, 
samt vad personalen anser om sin arbetstid och orsaker till exempelvis långa 
arbetsveckor. Avsnittet om arbetsuppgifter tar upp bland annat 
universitetsanställdas uppfattningar om de arbetsuppgifter som är mest 
tidskrävande, intressanta och vilka som måste prioriteras. I det sista avsnittet, 
arbetssituation, berörs frågor som exempelvis vad personalen anser om 
arbetsklimatet, kollegialt samarbete, stress och konfliktsituationer.  
   
Vi har kommit fram till att tre faktorer kännetecknar arbetsmiljön vid Växjö 
universitet (kapitel 4), vilka är frihet och flexibilitet, hög arbetsbelastning och 
lojalitet. Utifrån dessa faktorer redovisas huvuddragen i undersökningen och 
därefter övergår vi till den sociologiska uppsatsen, vilken inleds med en teoretisk 
redovisning (kapitel 5) som utgör grunden för analysen av arbetsmiljön. Här tas ett 
perspektiv från stressforskningen upp som beskriver de faktorer som anses påverka 
människors hälsa. Vidare tas Richard Sennetts teori om den flexibla kapitalismen 
upp samt professionalismens koppling till lojalitet.     
 
Slutligen gör vi en analys av arbetsmiljön vid Växjö universitet (kapitel 6). Här gör 
vi kopplingar till den teoretiska diskussionen för att kunna förklara hur frihet och 
flexibilitet, hög arbetsbelastning och hög lojalitet påverkar arbetsmiljön. Vidare 
utvecklar vi utifrån dessa tre faktorer förklaringsmodeller som visar hur dessa, 
enskilt eller i kombination med varandra, medför både positiva och negativa 
konsekvenser på arbetsmiljön.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att läsaren som bara är intresserad av rapporten om 
arbetsmiljön vid Växjö universitet kan läsa från kapitel 1 - 4 för att få denna 
information. Skulle läsaren även vara intresserad av att ta del av den sociologiska 
uppsatsen är det kapitel 5 och 6 som gäller. Eftersom vi utgår ifrån att vi har olika 
läsargrupper kan kapitel 6 till viss del kännas som en upprepning av kapitel 4. Detta 
beror på att vi vill tillgodose läsare som bara är intresserade av de sociologiska 
kapitlena och måste därför ta med tidignämnda delar för att göra analysen mer 
greppbar för dem. 
 
Som bilaga till rapporten finns tabeller för bakgrundsvariabler, organisationsplan 
för Växjö universitet samt enkätformulär.  
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3           Arbetsmiljön vid Växjö universitet 
__________________________________________________________________ 
 
Här redovisas resultatet av personalens synpunkter och uppfattningar om deras 
arbetsmiljö. Kapitlet är indelat i tre teman; arbetstid, arbetsuppgifter och 
arbetssituation. Under respektive tema och underrubrik följer en detaljerad 
beskrivning av de anställdas svar som får till följd att det ibland sker vissa 
upprepningar på grund av att uppfattningarna och synpunkterna varit väldigt 
likartade. Anledningen till att vi ändå valt att presentera det på följande vis är att 
läsaren ska kunna ta del av den specifika frågan som intresserar just henne/honom. 

 
 
 

3.1  Arbetstid 
 
Avsnittet tar upp hur arbetstider påverkar arbetsmiljön vid Växjö universitet, vilket 
innefattar bland annat en kartläggning av personalens arbetstimmar per vecka, hur 
mycket de arbetar övertid, om de arbetar hemifrån, om de brukar arbeta på helger 
samt vad de anser om sina arbetstider. Först redovisas hur många timmar anställda 
faktiskt arbetar, där vi även delar upp personalen på heltidsanställda och 
deltidsanställda. Därefter presenteras de anställdas synpunkter och uppfattningar 
om arbetstiden, vilket resulterat i ett antal teman. Vi inleder kort med en 
övergripande bild av svenska universitets arbetsmiljö, kopplat till arbetstid. 

3.1.1  Universitetsanställdas arbetstid 
 
Vid svenska universitet är det vanligt förekommande att anställda, oavsett 
befattningskategori, arbetar mer än den officiella arbetstiden. Personal som arbetar 
40 timmar eller mer utgörs av mer än tre fjärdedelar (77 procent) och nästan två av 
fem har en arbetsvecka på 45 timmar eller mer. Vid en uppdelning av universitetets 
personal finns det en viss skillnad där tre av fem av den undervisande personalen 
och en av fyra av den personal som inte undervisar arbetar mer än tjänstgöringens 
officiella omfattning. (SCB 2002) 
 
Lärare vid svenska universitet arbetar i genomsnitt 48 timmar per vecka och det är 
främst professorer och lektorer som har väldigt långa arbetsveckor. (HSV 2003:13 
R) Vid Karlstad universitet arbetar en stor del av den tekniska och administrativa 
personalen 40 timmar per vecka och få arbetar 50 timmar eller mer. (Eriksson & 
Karlsson 2002) 
 
Av Sveriges arbetande befolkning visar det sig att 30 procent arbetar övertid minst 
en gång varje vecka. Övertidsarbete hos högskolelärare är betydligt vanligare där 
fyra av fem anser att de minst en gång i veckan arbetar övertid. För att hinna med 
arbetet tas ofta helgerna i anspråk vilket tre av fem lärare uppger sker flera gånger 
per månad. (HSV 2003:13 R) Vi ska nu se hur mycket anställda vid Växjö 
universitet arbetar och hur de uppfattar sin arbetsmiljö, kopplat till arbetstid. 
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3.1.2  Arbetstiden vid Växjö universitet 
 
Beroende på vilken befattningsgrupp den anställde tillhör så skiljer sig villkoren åt 
gällande arbetstiden. Lärare/forskare och doktorander/lic. tillhör gruppen som inte 
har någon skyldighet att registrera sin närvaro, vilket för TA-personalen ofta sker 
genom stämpelklocka som registrerar när de befinner sig på arbetsplatsen. Vissa 
chefer har förtroendetid och behöver därför inte registrera när de arbetar. I följande 
avsnitt redogör vi för hur mycket personalen vid universitet arbetar uppdelat på 
heltidsanställda och deltidsanställda. Den största deltidsgruppen utgörs av de 
kvinnliga lärarna/forskarna vid universitetet, följt av de manliga inom samma 
befattningsgrupp. Störst skillnad mellan könen är det inom TA-sektionen där 23 
procent kvinnor och 5 procent män arbetar deltid. Få chefer och doktorander har 
deltidstjänster.    
 
Heltidsanställda 
 
I tidigare studier har det visat sig att personal vid Sveriges universitet arbetar långa 
veckor. I denna undersökning arbetar en heltidsanställd i genomsnitt 45 timmar per 
vecka, vilket är något lägre för kvinnor (44 timmar/vecka) jämfört med männen (47 
timmar/vecka). Att medelvärdet totalt blir lägre bland kvinnor kan bero på att en 
majoritet av kvinnorna arbetar inom TA-sektionen, där den genomsnittliga 
arbetstiden är lägre jämfört med de tre andra befattningsgrupperna. I genomsnitt 
arbetar TA-personalen 42 timmar per vecka medan motsvarande siffra är 48 hos en 
person med chefsbefattning vid universitet. Lärare/forskare och doktorander/lic. 
arbetar i genomsnitt 46 timmar per vecka.  
 

Tabell 1: Genomsnittlig arbetstid (heltidsanställda) 
 

Grupperad personal 
(heltidsanställda) 

Timmar/ 
vecka  

(medelvärde)
TA –personal         Kvinna  
                              Man 
                              Totalt 

41 
43 
42 

Lärare/forskare     Kvinna 
                              Man 
                              Totalt 

45 
47 
46 

Doktorand/Lic.       Kvinna 
                              Man 
                              Totalt 

45 
47 
46 

Chef                      Kvinna 
                              Man 
                              Totalt 

46 
49 
48 

Totalt 45 
 
 
Vidare är det två av fem heltidsanställda som arbetar i genomsnitt mellan 40 till 44 
timmar per vecka, likaså är det två femtedelar som uppger att de arbetar 50 timmar 
eller mer per vecka. Delas heltidsanställda upp efter befattningsgrupper ser vi 
skillnad i att drygt en av tio av TA-personalen arbetar 50 timmar eller mer, vilket 
däremot nära hälften av de tre andra befattningsgrupperna gör.  
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Tabell 2: Fördelning över timmar/vecka (heltidsanställda) 
 

Timmar 
per 

vecka 

TA- 
Personal

% 

Lärare/ 
Forskare

% 

Doktorand/
Lic. 
% 

Chef
% 

-39 4 6 6 0 

40 - 44 68 30 35 27 

45 - 49 17 20 10 32 

50 - 54 8 21 23 24 

55 - 59 0 7 6 3 

60+ 4 17 20 15 

Totalt 101  101  100  101 

 
Deltidsanställda 

 
I genomsnitt arbetar en deltidsanställd 29 timmar i veckan. Nära hälften av TA-
personalen anger att de arbetar mellan 30 och 34 timmar per vecka. Däremot skiljer 
lärare/forskare och doktorand/lic. från TA-personalen eftersom nära hälften  av 
dem arbetar mer än 40 timmar per vecka vilket innebär en heltidsanställning. 
 

Tabell 3: Fördelning över timmar/vecka (deltidsanställda) 
 

 
Timmar 

per vecka 

TA- 
Personal

% 

Lärare/ 
Forskare

% 

Doktorand/ 
Lic. 
% 

-9 3 10 0 

10-14 0 2 0 

15-19 6 2 0 

20-24 19 22 24 

25-29 3 5 6 
30-34 47 12 18 
35-39 11 3 6 
40+ 11 45 47 

Totalt 100  100  100  

 

3.1.3  Personalens uppfattning om arbetstiden 
 
Tre av fyra heltidsanställda anger att de är nöjda med sin arbetstid. Något fler 
kvinnor är mycket nöjda med sin arbetstid (37 procent) än vad männen är (26 
procent). Av deltidsanställda är det fyra av fem som är nöjda med arbetstiden. 
Återigen är det fler kvinnor som är mycket nöjda (55 procent) än vad männen är (42 
procent).  
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Diagram 1: Uppfattning om arbetstiden  (i procent) 
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(Alternativet missnöjd är en sammanslagning mellan ganska missnöjd och mycket missnöjd)  

 

3.1.4   Arbetstidens positiva effekter 
 
Att personalen är nöjd med arbetstiden hänger framförallt samman med frihet och 
flexibilitet. De flesta känner att de har frihet att i stor utsträckning planera vilka 
tider de ska arbeta och kan därför anpassa dem till sin livssituation. Flexibiliteten 
uppkommer när de anställda har ansvaret för när de ska börja och sluta arbeta utan 
att någon annan reglerar det. Nedan redovisas de olika befattningsgruppernas syn 
på vad som är positivt med arbetstiden. 
 
TA-personalen är positiv till flextid som ger dem möjlighet att själva bestämma, 
inom ramen för flextiden, när de ska arbeta. Detta gör det framförallt lättare för 
anställda med barn då det ges möjlighet att anpassa arbetstiden efter 
familjesituationen. Denna form av flextid som innebär att det finns regelbundenhet 
i arbetstiden upplever TA-personalen som positivt eftersom många gärna inte vill 
arbeta på kvällar eller under helger.  
 

Bra att kunna flexa och komma/gå senare om det skulle behövas. Perfekt för mig med 
små barn. I de allra flesta fallen kan jag styra mina arbetstider efter min familjs behov. 
 
Jag har flextid, vilket gör att jag kan vid behov styra mina egna tider. Jag tycker om 
att arbeta på vardagar, och vara ledig på kvällar och helger. 

 
Jag tycker att det är positivt att ha någorlunda fasta tider, och att starten på dagen inte 
är så tidig. Det negativa är att klockan ibland blir både 17.30 och 17.40 innan jag 
kommer iväg från jobbet.  
 

Den stora likheten mellan TA-personalen och lärare/forskare är just den flexibla 
arbetstiden. Anställda bestämmer och planerar i hög grad vilken arbetstid som 
passar bäst och därmed blir arbetet vid universitet mer attraktivt. Arbetstiden 
erbjuder en viss frihet, men friheten innebär att den anställde får ta ansvar för att 
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arbetet sköts. En tydlig skillnad i lärares/forskares svar jämfört med TA-personalen 
är att de trycker på friheten att kunna arbeta hemifrån när det passar dem bättre. 
Dessutom finns det ingen större motvilja till att arbeta på kvällar eller helger utan 
anses mer som positivt att kunna nyttja den tid som passar den anställde bäst. 
Lärare/forskare nämner möjligheten till att kunna anpassa arbetstiderna efter 
familjen, men inte lika tydligt och inte i samma utsträckning som TA-personalen.  

 
Det passar mig att kunna lägga upp min tid som jag vill, om jag vill vara ledig i 
veckan, så kan jag jobba på helgen istället. 
 
Möjlighet att i viss mån arbeta i bostaden. Om denna flexibilitet ej fanns vore jag inte 
intresserad av jobbet. 
  
Den enda möjlighet idag att påverka sitt arbete i större omfattning är med 
arbetstiderna. Det passar mig bra att arbeta mycket, men själv till viss del bestämma 
när. 
 
Mitt arbete är väldigt fritt. Jag har få inbokade tider. Jag kan vara flexibel i mina 
arbetstider så det passar familjen. 
 
Flexibiliteten är mycket värd speciellt när man pendlar en längre sträcka. 
 

Olika skäl anges till att personalen är nöjda med arbetstiden. Frihet och flexibilitet 
är ständigt återkommande även om orsakerna kan variera. Exempelvis slipper 
anställda som har långt att pendla stiga upp tidigt varje morgon och behöver inte 
anpassa sin arbetstid efter hur lång tid det tar att resa till arbetsplasten. Speciellt 
småbarnsföräldrar är nöjda med fria och flexibla arbetstider eftersom de då kan 
anpassa arbetstiden efter familjesituationen. Även TA-personalens flextid går att 
utnyttja på så sätt att de i princip kan börja eller sluta när det passar dem. Anställda 
vid universitetet har stor frihet att lägga upp och planera sin arbetsdag och får 
därmed arbetstid som passar livssituationen. Den fria och flexibla arbetstiden 
medför inte enbart positiva effekter utan även märkbart negativa konsekvenser. 

 3.1.5  Den fria och flexibla arbetstidens negativa effekter 
 
Genom personalens svar om vad de anser är negativt med arbetstiden fick vi fram 
fyra övergripande teman; stor och ojämn arbetsbörda, arbetstidsgränser suddas ut, 
arbetet ger dåligt samvete och tiden räcker inte till. (Citaten nedan representerar 
samtliga anställda.)  
 
Stor och ojämn arbetsbörda 

 
Universitetets verksamhet och organisation innebär att det under vissa perioder blir 
mycket att göra, dessa arbetstoppar utsätter personalen för extra hög 
arbetsbelastning. Arbetstopparna inträffar främst under terminsstarter, kursstarter 
och tentamensrättningar.  
 
Följden blir att många tvingas arbeta övertid för att hinna med sina arbetsuppgifter 
och därmed måste personalen öka antalet arbetstimmar i veckan, vilket innebär 
långa arbetsdagar. Övertiden får till konsekvens att personalen känner sig stressade, 
frustrerade, får sömnsvårigheter eller andra stressymptom. Många efterlyser en 
bättre balans av arbetsbördan, vilket skulle göra att arbetssituationen inte kändes 
lika pressad.  
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Vissa perioder med mycket undervisning och dessutom tentamensrättning blir väldigt 
tuffa. Då räcker det inte med 40 timmars arbetstid/vecka. Svårt att orka när man är 59 
år. Konsekvensen blir sömnproblem och andra stressymtom. 
 
Det blir lätt för mycket flextid eftersom personalstyrkan inte svarar emot 
arbetsuppgifternas mängd.  
 
Mycket ideellt arbete och sena kvällar. Att kombinera de tre sysslorna undervisning, 
forskarutbildning och administration går inte i långa loppet. 
 
Jag anser att jag måste lägga ner för mycket tid för att kunna utföra mina plikter på ett 
godtagbart sätt. Det vill säga: jag anser att jag arbetar mer timmar än jag egentligen 
får betalt för. 
 

Arbetstidsgränser suddas ut 
 
När arbetsbelastningen känns stor och tung blir följden att personalen arbetar mer 
för att hinna med arbetsuppgifterna. Flertalet uppger att de tar med sig arbetet hem 
och tycker att gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut och blir otydlig. När den 
anställde kommer hem är detta inte samma sak som att arbetsdagen är slut, utan för 
att hinna med blir det arbete under kvällar och ibland även nätter. Arbetsplasten 
som fysisk plats förlorar därmed betydelse eftersom det går lika bra för anställda att 
arbeta var de än befinner sig. Det finns inte en speciell tid som visar när 
arbetsdagen är över och det blir upp till den anställde själv att avgöra det. 
     

Stor risk att man arbetar för mycket. Svårt att skilja på arbetstid och fritid vilket går ut 
över familjen och den egna fritiden. 

 
Jobb och fritid flyter ihop, det finns alltid något man "borde" göra som doktorand. Har 
inte känt mig ledig en helg med gott samvete på flera år.  
 
Tyvärr hinner jag inte med mina arbetsuppgifter om jag inte arbetar väldigt mycket 
och i längden tar det för mycket tid av min fritid och det känns mycket betungande. 
 
Det finns inga gränser, utan det går i princip att jobba hur mycket som helst. Kan lätt 
ge dåligt samvete trots att man arbetat 40 timmar. 

 
Arbetet ger dåligt samvete 

 
I citaten ovan omtalas det dåliga samvetet kopplat till arbetet, vilket vi ska 
vidareutveckla i följande tema. Personalen upplever att det finns speciella 
förväntningar på vad de ska kunna hantera och ibland saknar de en mer konkret och 
tydlig målsättning som gör det lättare att utföra arbetet. Lärare och forskare menar 
att det hela tiden finns ny litteratur att läsa och ny kunskap att lära, vilket skapar en 
stressig situation. Följden blir att det är svårt att släppa arbetet på fritiden och det 
dåliga samvetet gör att de sällan känner sig lediga.  
 

Arbetar en betydande övertid men får ändå inte tiden att räcka till alla obligatoriska 
uppgifter och "oskrivna" förväntningar. Detta leder till missnöje och en känsla av 
otillräcklighet. Sköter jag mitt arbete korrekt? 
 
Jag kan inte koppla av från arbete och jag ofta har skuldkänslor att jag inte har arbetat 
tillräckligt mycket. 
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Genom ett ökat tryck på att avverka fler kurser per år som lärare, är det allt svårare att 
göra ett kvalitativt gott arbete. 
 

Tiden räcker inte till 
 
Det fjärde och sista temat handlar om att arbetstiden inte verkar vara anpassad för 
utförandet av arbetsuppgifter. Detta tema kan knytas an till det första som handlar 
om den stora arbetsbördan. Även om många har lång arbetsvecka finns det ändå en 
känsla av att tiden inte räcker till för att hinna med allt som ska göras. En del av 
personalen menar att arbetsuppgifter utförs sämre eftersom det inte finns tid att 
lägga ner energin som krävs för att få den kvalité som de egentligen vill uppnå. 
Stora delar av personalen tycker att arbetssituationen präglas av stress och det finns 
inte tid för den eftertanke som skulle behövas för att de ska känna sig nöjda med sin 
prestation.   

 
Stressigt, den tid jag har räcker inte till de arbetsuppgifter jag har. Många 
arbetsuppgifter får hela tiden skjutas på framtiden eller hastas över med minsta 
möjliga eftertanke. 
 
Jag är missnöjd med att arbetet kräver så många timmar för att utföras. 
Administrationen äter upp en stor del av dagtiden. Därför måste undervisningen 
skötas på kvällstid. 
 
Jag har som mål att hinna med mina uppgifter under dagtid men misslyckas rätt ofta 
med det. Det innebär att jag rätt ofta måste ta med mig jobbet hem på kvällar och 
helger. 
 
Oklarheter i hur mycket tid som är rimligt att jobba i direkt kontakt med studenterna, 
tycker att det finns alldeles for lite tid för reflektion och kursutveckling. 
 
Tyvärr räcker inte tiden till. I perioder är den psykosociala arbetsmiljön tung. Det 
räcker inte heller att bara undervisa och "blåsa av" en kurs enligt schemat. Man måste 
även vara tillgänglig för studenterna under kontorstid och ibland även på kvällar och 
helger när de behöver stöd från läraren med att lösa uppgifter inför labbar och 
examinationer. När man är inne och undervisar på flera kurser samtidigt känner man 
sig utmattad och tömd på energi, bara för att man hela tiden måste vara koncentrerad 
på att hålla isär de olika kurserna och vilka personerna är. Vi lärare är tillgängliga på 
våra arbetsrum, på telefon på jobbet och hemma samt via mailen och detta kan ibland 
störa arbetsron och rytmen under dagen. Vi ska dessutom hinna med att delta på olika 
former av möten, eventuell lite egen forskning samt egen utveckling inom 
ämnesområdet. Det är de här tre sista bitarna som blir åsidosatta när arbetsuppgifterna 
hopar sig.  

 

3.1.6  Önskvärt antal arbetstimmar i veckan 
 
Över hälften av heltidsanställda anger att de skulle vilja arbeta färre antal timmar 
än vad de gör idag. Anledningen till detta är inte att de vill arbeta deltid, utan 
istället arbeta fyrtio timmar per vecka som en heltidstjänst motsvarar. Av 
heltidsanställda är det två av fem som vill behålla samma antal timmar som de 
arbetar idag. Hos deltidsanställda är det tre av fem som vill fortsätta arbeta deltid. 
Det finns stora likheter mellan kvinnors och mäns svar både bland heltids- och 
deltidsanställda.   
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Diagram 2: Åsikter om arbetstimmar/vecka (i procent) 
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För anställda som svarat att de vill arbeta fler antal timmar är det främst av 
ekonomiska skäl. Eftersom de upplever att det är svårt att klara ekonomin på deltid 
får de bättre ekonomiska förutsättningar med en heltidsanställning. Det finns 
ytterligare en dimension som rör löneaspekten men på ett annat sätt. Anställda vill 
få betalt för den tid de lägger ner på arbetet och vill därför ha en heltidstjänst 
eftersom de redan anser sig arbeta heltid men få betalt för deltid. 

 
Jag skulle vilja få betalt för det arbete jag lägger ner - det är svårt att neka studenter 
 t ex svar på e-post med skälet "att min tid är redan förbrukad". 
 
Jag har bestämt mig för att gå upp till 100 % efter nyår, för att hinna med, och för att 
få betalt för den tid jag faktiskt lägger ner på jobbet. 
 
Jag kan inte leva på min lön. 

 
Personalen ger främst tre orsaker till att de vill arbeta färre antal timmar. De vill 
ägna mer tid åt familj och fritid, av hälsoskäl och att inte arbeta övertid i den 
utsträckning som de gör idag.  
 
Ägna mer tid åt familj och fritid 

 
Tidigare nämndes dåligt samvete kopplat till arbetet, men här handlar det istället 
om att personalen uppger att de får dåligt samvete för att tiden inte räcker till för 
familjen, barnbarn, vänner, fritidsverksamheter och så vidare. De eftersträvar en 
bättre balans mellan arbetstid och fritid för att kunna ägna mer tid åt familj och 
hem. Det är även många som vill ha mer tid för sig själva och ha hobbies vid sidan 
av arbetet.  

 
Man har ju ett liv utanför universitetet. Hade varit bra att kunna lägga lite mer tid på 
hobbies och annat som man tycker är roligt. 
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Jag skulle gärna ha mer tid med mina barn. Det är inte av ekonomiska skäl jag jobbar 
heltid. Det är svårt att hinna med jobbet på deltid. 
 
Dels att kunna ägna mer tid åt familjen, dels att kunna hämta ny energi genom att få 
mer egentid. 
 
Att jobba heltid (40 timmar) och känna sig otillräcklig är en sak, men att aldrig vara 
arbetsfri och ändå känna sig otillräcklig är i perioder olidligt. 
 
Önskar att jag hann med familj och vänner i större utsträckning än jag gör. Önskar 
mer tid över för barn och barnbarn. 
 

Hälsoskäl 
 
En annan anledning till att personalen önskar arbeta färre timmar är av hälsoskäl. 
Kroppen signalerar att allt inte står rätt till genom vissa symptom som att de har 
svårt att sova, negativ stress, koncentrationsproblem etc. Arbetsbördan och många 
arbetstimmar gör att delar av personalen uppger att de till slut känner sig både 
fysiskt och psykiskt slutkörda. Utbrändhet är ett begrepp som används för att 
förklara varför det skulle vara bättre att arbeta färre timmar, det finns en 
medvetenhet om att en ansträngd arbetssituation i längden kan leda till detta. 
Personalen tycker att det saknas tid för återhämtning inför nästa arbetstopp.  
 

Idag är tiden så pressad att utrymmet för reflektion och återhämtning är begränsat. 
 
Krafterna tar slut och kroppen signalerar att den inte mår bra. Sömnproblem, trötthet, 
stress, koncentrationsproblem, känsla av att inte klara av sin situation -depression. 
 
Jag jobbar för mycket vilket är destruktivt för kropp, själ och socialt liv. 

 
Inte arbeta övertid 

 
I svaren kan vi utläsa en längtan om att faktiskt få arbeta en ”normal” arbetsvecka 
och inte behöva arbeta övertid, att åtminstone känna att det är möjligt att hinna med 
veckans arbetsuppgifter på 40 timmar. Detta skulle innebära att de slipper arbeta 
kvällar och helger i samma utsträckning som idag och istället få känna sig lediga 
efter arbetsdagens slut. Därmed skulle arbetssituationen inte kännas fullt lika 
stressig och splittrad som den gör idag.  
 

Arbetet kräver c:a 1,2 tjänster som nu skall fullgöras på en heltid. 
 
Jag skulle vilja slippa känna mig pressad nästan jämnt. Jag skulle vilja ha tid för andra 
saker i livet än jobb. 
 
Svaret är naturligtvis relativt. Å ena sidan anser jag att vi arbetar alldeles för mycket, 
livet innehåller så mycket mer än arbete. Å andra sidan kan jag gärna jobba mycket 
när det handlar om mina intresseområden inom forskningen. Men generellt vill jag 
inte jobba mer än 40 timmar.   
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3.1.7  Arbete hemifrån 
 
Att ha möjlighet att arbeta hemifrån gäller framförallt anställningar som lärare, 
doktorander, forskare och chefer och är mer ovanligt bland TA-personal, därför 
redovisas de inte i tabellen nedan. Under en vecka arbetar lärare/forskare hemifrån i 
genomsnitt 11 timmar under dagtid och 8 timmar på kvällstid. Doktorand/lic. anger 
däremot att de under denna period arbetar hemifrån 15 timmar dagtid och 9 timmar 
kvällstid.  

 
Tabell 4: Arbete hemifrån, dagtid resp. kvällstid 

 

Grupperade befattningar 
Timmar/ veckan, 

dagtid 
(medelvärde) 

Timmar/vecka,  
kvällstid 

(medelvärde) 
Lärare/forskare              Kvinna

                                 Man 
                                  Totalt 

13 
10 
11 

7 
8 
8 

Doktorand/Lic.               Kvinna
                                Man 

                                  Totalt 

17 
12 
15 

8 
11 
9 

Chef                               Kvinna
                                  Man 

                                   Totalt 

7 
11 
9 

7 
6 
6 

*Enbart heltidsanställda, helger är inte inräknade 
 

Skäl som personalen gett till varför de väljer att arbeta hemifrån är att få lugn och 
ro, men det beror även på tidsbrist och arbetsbelastning. Dessutom är längre 
pendlingsavstånd till arbetet en orsak till varför vissa föredrar att arbeta hemifrån. 
Nedan redovisas de olika skälen mer ingående.  
 
Lugn och ro 
 
För att kunna arbeta ostört väljer anställda att arbeta hemifrån. På universitetet 
upplever personal att det är svårt att koncentrera sig och att hitta det lugn som 
behövs för att fokusera på arbetsuppgifterna. Detta oftast på grund av avbrott som 
exempelvis telefonsamtal, e-post som måste besvaras, oplanerade besök. Anställda 
som delar arbetsrum upplever det som extra jobbigt och menar att arbetsron 
påverkas i och med att det blir svårt att arbeta ostört. Arbete hemifrån blir även ett 
sätt att finnas tillgänglig för familjen istället för att befinna sig vid universitetet. 
 

Det ger mej större möjlighet att sitta ostörd och koncentrerad längre tid. 
 
Vissa arbetsmoment kräver ett lugn som inte infinner sig på kontoret. 
 
För att kunna arbeta ostört, i Växjö ägnar jag mig åt samarbete, hemma åt arbete. 
 
Vissa arbetsuppgifter kan inte utföras på kontoret då det finns ständiga störmoment 
där. Även om jag skriver på dörren att jag inte vill bli störd så kommer både studenter 
och kollegor in på mitt kontor. Dessutom - genom att arbeta hemifrån på kvällen så 
kan jag åka hem i normal tid, ta hand om vår dotter tills hon går i säng. Och därefter 
jobba vidare, men ändå finnas tillgänglig för familjen. 

 
 

 21



Tidsbrist och arbetsbelastning 
 
Som tidigare nämnts upplever många anställda att det finns en hög arbetsbelastning 
som gör det svårt att hinna med arbetsuppgifterna under en normal arbetsvecka. 
Följden blir övertid och resulterar i att många väljer att ta med sig arbetet hem. Det 
behöver inte vara problematiskt i sig att arbeta hemifrån, det ses även som en frihet 
att själv kunna välja. Däremot är det inte lika önskvärt att det som sköts hemifrån 
blir ett tvång för att klara av sina arbetsuppgifter eller för att hinna ikapp när saker 
samlats på hög. I och med det förlorar arbetet sin attraktion och arbetssituationen 
blir ohållbar. 
 

Jag har ibland inte tiden för att hinna med mitt arbete på jobbet vilket innebär att jag 
måste göra detta hemma. Man måste även sitta hemma för att vidareutveckla sig 
eftersom arbetstiden inte räcker till.  
 
Min tid på arbetet går åt till möten, diskussioner, samtal. Läsa och skriva får jag göra 
hemma. 
 
För att hinna med alla arbetsuppgifter måste jag ofta arbeta kvällstid och då är det 
normalt enklare att arbeta hemma. Samma sak gäller dagtid på helger. 
 
Hinner inte med att slutföra arbetet mellan 08.30-18.00 Inläsning och övriga 
förberedelser hinns inte med under dagen- detta arbete måste göras på kvällarna. Man 
blir som lärare själv lidande om man är illa förberedd.(Naturligtvis drabbas även 
studenterna). 
 
Måste få jobbet gjort men vill hinna träffa familjen - därmed tar man med sig jobbet 
hem. 

 
Pendlare 
 
För anställda som bor långt ifrån universitetet och som pendlar några timmar med 
bil eller tåg för att komma fram till arbetsplatsen är det en fördel med att kunna 
arbeta hemifrån. För pendlaren är det positivt att inte behöva sköta sitt arbete från 
en specifik plats och att det istället går lika bra att sköta arbetsuppgifterna från 
hemmet. De tycker att de får bättre livskvalité och mer tid över för fritid eller 
familj.   
 

3.1.8  Övertid och helgarbete 
 

Av heltidsanställda vid universitetet uppger över hälften att de arbetar övertid varje 
dag eller ett par dagar i veckan. Den grupp som arbetar mest övertid är cheferna, 
fyra av fem. Däremot arbetar inte TA-personalen lika mycket övertid som de andra 
befattningsgrupperna och nästan hälften uppger att de sällan eller aldrig arbetar 
övertid.  
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Tabell 5: Övertidsarbete  
 

Alternativ TA- 
personal

Lärare/ 
Forskare

Doktorand/
Lic. Chef Totalt 

Varje dag 9 22 19 18 18 

Ett par dagar i veckan 21 42 32 61 37 
En dag per vecka 8 13 10 6 11 
Ett par dagar per månad 17 7 18 3 11 

Sällan 38 9 10 9 16 

Arbetar inte övertid 8 8 10 3 8 
Totalt 101 101 99 100 101 

* procent, enbart heltidsanställda 
 

Mer än hälften av lärare/forskare, doktorander/lic. och chefer uppger att de arbetar 
helger flera gånger per månad, vilket är en markant skillnad i jämförelse med TA-
personalen där en av tio angivit detsamma. Istället uppger fyra av fem tillhörande 
TA-personalen att de bara någon gång om året eller i stort sett aldrig arbetar helger.  
 

Diagram 3: Helgarbete (i procent, enbart heltidsanställda) 
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Orsakerna till att anställda arbetar på helger är liknande till varför de väljer att 
arbetar hemifrån. Återigen rör det sig om en tung arbetsbörda och tidspress, men 
även det dåliga samvetet kopplat till arbetet påverkar antalet arbetstimmar. Hos 
personalen finns även en vilja av att anpassa arbetslivet efter familjelivet så att det 
inte blir åsidosatt. Dessutom känns det inte betungande för en del att arbeta under 
helgerna eftersom de tycker att de har ett intressant och roligt arbete och använder 
gärna helgerna till att forska, skriva, läsa litteratur och så vidare. Det finns även 
undervisning på helger som gör att anställda behöver arbeta då, också TA-
personalen arbetar ibland under helger exempelvis vid arrangemang förlagda till 
lördagar och söndagar.    
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Arbetsbörda och arbetsro 
 
Personalen uppger att helgerna blir tillfällen som används för att hinna med det som 
inte klaras av under arbetsveckan, speciellt vid arbetstoppar, och det som blivit 
bortprioriterat görs under helgen. Dessutom blir söndagen för vissa en dag då det 
förbereds inför måndagens arbete. Några ser fördelar med att arbeta på helgerna 
eftersom det gör att de kan sprida ut arbetstimmarna som de vill och därmed 
anpassa arbetstiderna efter vad som passar bäst. Något annat positivt med 
helgarbete är det lugn som infinner sig som tycks saknas under vardagen, vilket gör 
att stress och olika störningsmoment försvinner.  

 
Jag får mer sammanhängande tid till att koncentrera mig på skrivprocessen. Det är 
mer lugn och ro på universitetet än under veckorna. 
 
Lugnt på jobbet. Blir inte avbruten. Mycket effektivt för att komma ifatt. 
 
För att hinna med. Tänk följande scenario: universitetet har som mål att tentor ska 
vara rättade på 10 arbetsdagar. Plötsligt har du 110 hemtentor på vardera 15 sidor som 
ska rättas... 
 
Man kan inte skilja på privatlivet och arbetslivet med det arbete jag har. När man 
skriver böcker måste man få saker och ting ur händerna medan man har inspiration, 
annars sitter man till slut, när arbetet skall presenteras, och får transpiration. 
 
Förberedelser till föreläsningar på måndagar hamnar lätt på helgen. 
 
Det är svårt att hinna det man ska på arbetstiden: man blir ofta avbruten och störd.  
Svårt att hinna med forskning: Undervisning och administration som "breder ut sig". 
 
Bokslut kräver att man ibland måste in och jobba på helgen för att hinna med 
tidsplanen. 

 
Förväntningar/dåligt samvete 
 
Tidigare har det dåliga samvetet kopplat till arbetet nämnts, vilket även till viss del 
hänger samman med helgarbete. Det kan vara svårt att släppa arbetet på helgen när 
anställda vet att det finns arbetsuppgifter som fortfarande inte är gjorda trots övertid 
under vardagen. En annan orsak till helgarbete är förväntningar, både skrivna och 
oskrivna sådana, vilka kan komma från kollegor eller från personen själv. 
Resultatet blir att den anställde hellre arbetar för mycket än för lite för att kunna 
utföra en bra prestation.  

 
Svårt att släppa tankarna på avhandlingen. 
 
Jag tycker att det krävs av mig för att kunna göra ett gott arbete. Forskning hinner jag 
inte på med under normal arbetstid. Det får bli på "övertid" och på sommaren. 
 
Förväntningar som finns på ens prestationer gör att man är tvungen att jobba även på 
helgerna för att kunna bibehålla sitt jobb som utvärderas varje år av ämneskollegiet. 
 
Upplevda krav att vara duktig. 
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3.2  Arbetsuppgifter 
 
I avsnittet presenteras bland annat universitetsanställdas uppfattningar om de 
arbetsuppgifter som är mest tidskrävande, intressanta och vilka som måste 
prioriteras. Vidare berör det hur personalen upplever arbetsbelastningen samt 
avbrott i arbetet.  För att få en jämförande bild inleder vi kort med en presentation 
av arbetsmiljön vid svenska universitet, relaterat till arbetsuppgifter.  
 

3.2.1 Personalens syn på arbetsuppgifter vid svenska universitet 
 
Inom svensk arbetsmarknad har personalen vid universitet en unik ställning 
gällande möjligheten att självständigt avgöra när olika arbetsuppgifter ska utföras. 
Nästan nio av tio anställda anser sig alltid eller för det mesta själva kunna påverka 
detta. Däremot så har inte den tekniska och administrativa personalen lika stort 
utrymme som den undervisande personalen att själva bestämma när olika 
arbetsuppgifter ska utföras. Vidare uppger två tredjedelar av personalen att de har 
alldeles för mycket att göra och nästan hälften upplever arbetet som psykiskt 
påfrestande. Anställda som arbetar vid små eller medelstora universitet och 
högskolor, i jämförelse med de vid stora lärosäten, upplever i högre grad att de har 
för mycket att göra. (SCB 2002)  
 
Nära hälften av lärarna/forskarna upplever att de har för mycket att göra under en 
”normal” arbetsvecka. Arbetsuppgifter som upplevs tidskrävande och som de 
önskar skulle uppta mindre av deras tid är undervisning inom grundutbildning, 
administrativt arbete och ledning. En klar majoritet, nio av tio, lärare/forskare anser 
att möjligheten till egen forskning är viktig, men att de inte får utföra denna i lika 
stor utsträckning som de önskar. För över hälften av lärarna utgör ”brist på 
sammanhängande tid” det största hindret för att kunna ägna sig åt forskningen. 
Majoriteten av lärarna har även många olika arbetsuppgifter som de ska sköta 
samtidigt vilket de flesta anser ha både en positiv och en negativ sida. (HSV 
2003:13 R) 
 
För administrativ personal har arbetsuppgifterna ökat samtidigt som arbetstakten 
tilltagit, vilket leder till att många upplever att de inte hinner med sina 
arbetsuppgifter. De administrativa och tekniska arbetsuppgifterna uppmärksammas 
inte i någon större utsträckning i organisationen och statusen är inte lika hög för 
dessa yrkesgrupper som hos undervisande/forskande personal. (Grysell & Sjögren 
2000)  
 

3.2.2 Personalens uppfattning om arbetsuppgifter 
 
Nio av tio anställda uppger att de är nöjda med sina arbetsuppgifter vid Växjö 
universitet. Något större andel kvinnor (37 procent) än män (29 procent) har 
uppgivit att de är mycket nöjda med arbetsuppgifterna.  
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Diagram 4: Nöjd med arbetsuppgifter (i procent) 
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(Alternativet missnöjd är en sammanslagning mellan ganska missnöjd och mycket missnöjd)  

 
Arbetsuppgifter som kräver mycket tid 
 
Personalen upplever det svårt att svara på vilken arbetsuppgift som kräver mest av 
deras tid och nämner oftast mer än en arbetsuppgift som tidskrävande. Anledningen 
till detta beror på att vissa arbetsuppgifter kräver mycket tid under en viss period, 
såsom vid terminsstart eller terminsslut. En annan orsak är att arbetsbelastningen 
uppfattas som så pass hög att det blir svårt att avgöra vilken av arbetsuppgifterna 
som kräver mest av arbetstiden.  
 

Det är svårt att säga eftersom mina arbetsuppgifter består av många olika delar.  
 
Det är svårt att peka ut några särskilda arbetsuppgifter som tar mer tid än andra. Jag 
har helt enkelt för mycket att göra. Möjligheter att antingen lägga något åt sidan för att 
göra det senare är små, t.ex. undervisningen är ju lagd till vissa perioder. 
 

TA-personalen anger en större variation av arbetsuppgifter och specificerar de mer 
i förhållande till lärare/forskare och doktorander/lic. Variationen och den mer 
detaljerade beskrivningen beror på olikheter i de befattningar som finns inom denna 
grupp.  
 
Lärare/forskare upplever administrationsarbetet som mest tidskrävande. Andra 
arbetsuppgifter som tar mycket tid är planering och förberedelser till kurser och 
föreläsningar samt undervisningen. 
 

Förberedelse av undervisning.  Efterarbete. Skrivningsrättande (uppgifter,  
hemskrivningar) etc.           
 
Planering, utskrift, organisering, rättning , utlämning etc. av skriftliga tentamen. Stora 
grupper.  Många omtentamen. Lite tid enligt arbetstidschemat för denna 
mastodontuppgift.  

                                                                                                                                                                                                       
Ett stort antal doktorander/lic. anger att forskningen kräver mest tid av dem som 
forskarstuderande. Däremot upplever de att avhandlingsarbetet ofta kommer i kläm 
på grund av undervisning och doktorandkurser. 
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Det beror på hur man ser det. Forskarstudierna har mest avsatt tid, men får ofta stryka 
på foten för till exempel undervisning. Undervisning kräver mest tid i förhållande till 
hur mycket tid som är tilldelad till arbetsuppgiften.     
 
Tiden går till kurserna. Jag hinner knappast med avhandlingen.          
 
Undervisningen som kräver mycket förberedelser och efterarbete (rätta tentor). 
Primärt är det ju avhandlingen som SKA kräva mest tid.   
 
Det är undervisningen som ska vara på 20% och är det formellt, men tar mycket, 
mycket mer tid. Dels pga. min ovana, men också pga. den röriga organisationen.                 

 
Arbetsuppgifter som måste prioriteras 
 
Gemensamma uppfattningar hos personalen är att alla arbetsuppgifter egentligen 
måste prioriteras, men att det sällan blir så i praktiken på grund av tidsbristen. De 
arbetsuppgifter som har någon form av deadline görs först. 
 

Alla uppgifter måste prioriteras i förhållande till varandra, de som måste prioriteras 
bort är oftast de strategiska långsiktiga för att det som brådskar mest måste göras.            
 
Ofta måste jag prioritera administrativa uppgifter eftersom de måste vara klara före ett 
visst datum. Tyvärr ges sådana uppgifter oftast med mycket kort framförhållning, 
varför de bryter min uppgjorda planering.    

                                                                                                                                                                                                       
Här råder ett missnöje bland speciellt lärare/forskare och doktorander/lic. på grund 
av att administrationen tar mycket av deras tid och måste prioriteras. Denna tid 
skulle de hellre vilja ägna åt undervisning och egen forskning. Doktorand/lic. anger 
förutom administration att även undervisning måste prioriteras och många vill 
istället ha mer tid till avhandlingsarbetet. 
 

Administration tyvärr - borde vara undervisning   
 
Arbetsgivaren säger administration, jag säger doktorandhandledning och forskning.       
 
Jag borde prioritera min egen forskning, men det är alltid den som får stryka på foten 
när undervisningen svämmar över och institutionsarbete kallar. Jag MÅSTE inte 
prioritera något, men jag borde...   
                  
Svårt att göra prioriteringar när man är inne i arbetsintensiva perioder, vilket resulterar 
i arbete på kvällar och helger!     
 
Undervisningen, eftersom studenterna är beroende av min närvaro/medverkan. Det är 
inte heller möjligt att flytta en kurs från en period till en annan.    
 
 Det borde vara doktorandstudierna, men blir ofta administrativa uppgifter...        
 
Egentligen forskarutbildningen, men det blir undervisningen. Studierna drabbar ju 
bara mig själv.     
 
Undervisningen. På grund av den rådande kulturen och för att man inte vill låta 
studenterna lida för att det inte funkar bakom kulisserna.                                                                                                 
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Arbetsuppgifter som föredras 
 
Ett stort antal anställda anser att de flesta av arbetsuppgifterna är intressanta i 
kombination med varandra, så länge det finns en balans dem emellan. Beroende på 
befattning finns det dock arbetsuppgifter som anställda föredrar framför andra. TA-
personal vill ägna mer tid åt kvalificerade arbetsuppgifter eftersom de då känner 
ökad arbetsmotivation. (Citaten nedan representerar samtliga anställda.) 
 

 Det finns en del monotomt arbete som bara ska göras, som jag inte skulle ha något 
emot att byta mot mer kvalificerade uppgifter 
 
Alla arbetsuppgifter är intressanta – men på olika sätt. De kompletterar varandra. 
 
Allt, vill gärna lära mig mer, det är alltid utvecklande med nya arbetsuppgifter, men 
jag trivs bra med det jag gör.       
 
Samtliga är intressanta. Kombinationen och variationen av dessa gör arbetet intressant 
och utvecklande i sin helhet.     

 
Att arbetstiden inte räcker till och att det saknas en balans mellan olika 
arbetsuppgifter skapar ett missnöje hos lärare/forskar och doktorand/lic. 
Administrativt arbete tar enligt lärare/forskare för mycket av deras arbetstid. Det 
betyder inte att de vill byta ut administrativt arbete helt, men däremot minska 
arbetsbördan för att skapa en bättre balans. 
 
Doktorander/lic. upplever visserligen att undervisning tar mycket tid och måste 
prioriteras, men samtidigt är intresset stort för undervisningen. Avhandlingsarbetet 
intresserar doktorander/lic. mest och är det som de vill lägga ner mest tid på, men 
det handlar återigen om en önskan av att finna balans i de många arbetsuppgifterna. 
 

BÅDE undervisning och egen forskning vore idealet. Att verka i en grupp studenter 
som är intresserade av vad man har för kunskaper att delge dem och som tar initiativ 
till dialog under föreläsningar, använder kurslitteraturen kreativt i sina uppgifter. 
 
Hade jag tid att fullfölja skulle alla arbetsuppgifter vara intressanta att utföra efter 
bästa förmåga, men administration och undervisning gör att jag inte hinner med 
forskningen såsom jag skulle vilja.                                                
 
Min avhandling är naturligtvis mitt primära intresse, men jag tycker även att det är 
stimulerande att undervisa.                                                                                                                                         

 
Motsättning mellan TA-personal och lärare 
 
Nästan nio av tio anställda anser att arbetsbelastningen vid universitetet har ökat 
under en femårsperiod. Denna ökning visar sig ha lett till en viss spänning mellan 
den administrativa personalen och lärare/forskare. Administrativ personal upplever 
att arbetsbelastningen är hög och att det finns behov av nyanställningar och hjälp 
för att hinna med. De upplever det stressande när lärare/forskare ber om hjälp för 
något som de själva skulle klara av. Lärare/forskare hinner inte med sin 
undervisning och forskning i den grad som de önskar och många anser inte att alla 
administrativa uppgifter hör till deras yrkesroll vid universitetet. Detta skapar 
därför en viss motsättning mellan de båda grupperna. Oavsett befattningsgrupp 
strävar de anställda efter samma eller liknande mål, nämligen att hitta en balans 
som gör att arbetsbördan inte faller på fel bord, det fattas personal som skulle 
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kunna utjämna denna arbetsbörda. Anställda menar att universitetet har brist på 
resurser för att kunna tillgodose alla befattningsgruppernas behov. (Citaten nedan 
representerar samtliga anställda.) 
                                                                                                                        

Vissa saker som personer ber en om att göra som de mycket väl kunnat göra själva.  
 
Administration. Jag ser mig som en resurs som skall uträtta något inom mitt speciella 
ämnesområde, och de dyra administratörerna har till uppgift att se till, att vi får de 
medel som behövs för detta.  
 
De allt mer omfattande administrativa uppgifterna som vi lärare har. Ibland skulle 
man önska att det fanns en kontorist som kunde boka salar, fylla i rättningsprotokoll 
och kontrollera namnuppgifter och göra gruppindelningar t ex.    
 
En stor del av administrationen kunde skötas bättre av professionella administratörer, t 
ex beställning av resor, inbokningar, kopiering mm. Allt fler administrativa uppgifter 
har lagts på forskande och undervisande personal.    
 
Viss del av administrationen. Slöseri med att använda forskares och lärares tid till 
administration. För litet administrativt stöd ges till forskare och lärare.      

3.2.3  Arbetsuppgifternas variation 
 
Åtta av tio anställda anger att deras arbete i hög utsträckning är uppdelat på många 
samtidiga arbetsuppgifter. Variationen av arbetsuppgifter har både positiva och 
negativa konsekvenser, personalen anser sig ha ett omväxlande och stimulerande 
arbete men det framställs även som splittrat och stressigt. 
 
Omväxlande och stimulerande arbete 
 
Positivt med många samtidiga arbetsuppgifter är att arbetet aldrig blir enformigt 
eller långtråkigt. Dessutom blir arbetet omväxlande, stimulerande och denna 
stimulans bidrar i sin tur till att anställda får större arbetslust. Många tycker att det 
är bra ”att ha många bollar i luften samtidigt” och upplever en positiv stress som 
bidrar till högre kvalitet i arbetet. Främst lärare/forskare och doktorander/lic. 
uppskattar vilan från en arbetsuppgift där tid ges för reflektion, där de kan låta en 
arbetsuppgift eller tanke mogna. (Citaten nedan representerar samtliga anställda.) 
 

Alltid saker att göra, roligt och omväxlande. Känner att man har stort ansvar vilket 
bidrar till arbetslust. Inblick i flera olika saker vilket ökar helhetsintrycket, jag tycker 
det är roligt att samarbeta med många olika människor. 
 
Olika rutiner, det blir inte ensidigt. Man får en bättre helhetssyn på verksamheten. Du 
lär dig att strukturera ditt arbete och att dela upp din arbetstid. Det är roligare att ha 
mycket att göra, helt enkelt. 
 
Variation i arbetet, hinner inte få långtråkigt, behöver inte vara rädd att fastna i trista 
rutingöromål. 
 
Samtidiga arbetsuppgifter gör att man måste hålla många bollar i luften samtidigt. 
Vilket gör att man hela tiden måste vara flexibel, kunna växla från det ena till det 
andra. Det är en utmaning och känns stimulerande. 
 
Det kan vara positivt, inte med MÅNGA samtidiga arbetsuppgifter, men däremot med 
ett par samtidiga uppgifter. Bryter eventuell tristess, om den nu skulle infinna sig. 
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Jobbet blir omväxlande och ibland kan det vara bra att "vila" från en arbetsuppgift för 
att undermedvetet gå och fundera på olika lösningar, det "mognar" på något sätt. 
 
Omväxlande i bästa fall, man kan till en del välja vilken av de olika arbetsuppgifterna 
som passar vid en viss tidpunkt eller efter hur lång tid man har på sig innan en annan 
uppgift är schemalagd och som man inte kan flytta. 
 
Det finns alltid något att göra. Om en arbetsuppgift av någon anledning skulle köra 
fast kan man snabbt byta till något annat medan man väntar på att den andra skall 
"lösa" sig. Omväxling. 

Splittrat och stressigt arbete 
 
Personalen känner att de ständigt blir avbrutna i arbetet, att de inte räcker till och att 
kvaliteten på arbetet blir lidande på grund av de varierande arbetsuppgifterna. De 
har svårt att veta vad som ska eller behöver prioriteras och är rädda för att glömma 
bort viktiga saker. Arbetsuppgifter som kräver långa startsträckor fungerar inte bra i 
kombination med att behöva arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt. Anställda 
upplever negativ stress i det splittrade arbetet. 
 

Arbetsuppgifterna stör varandra. När man är mitt upp i arbetet med något, så kan helt 
plötsligt ett ärende i ett annat arbete dyka upp, och man måste avbryta och snabbt sätta 
sig in i det nya. Detta är ibland stressande. 
 
Det kan vara svårt att prioritera vilket som är viktigast om man har många samtidiga 
uppgifter. Det kan vara svårt att få överblick över vad det är man måste göra. 
 
Jag blir stressad och rädd att glömma något viktigt. Det är svårt att hålla isär för 
många saker samtidigt. Jag måste hela tiden avbryta det som jag håller på med för att 
göra något annat vilket gör att det går åt en massa "uppstartstid" för att komma igång. 
 
Alldeles för stressande, svårt prioritera, svårt säga nej, svårt att styra prioriteringen 
och inte styras av att den som skriker högst kommer först. Forskningen får alltid 
stryka på foten - forskningsfinansieringen subventionerar övrig verksamhet. 
 
Det splittrar ens arbetsdag och påverkar också fritiden, eftersom man ständigt går och 
oroar sig för att man ska glömt någon arbetsuppgift. 
 
Hjärtat i halsgropen under långa perioder. Osäkerhet om vilka av arbetsuppgifterna 
som överhuvudtaget kan fullgöras på ett acceptabelt sätt under dessa villkor. 
 
Känner sig allmänt stressad och rädd för att glömma något. Rädd för att bli sjuk. 
Svårighet att hinna med sitt ämnesdjup genom att få tid till att t.ex. läsa litteratur, resa 
på konferenser och ta del av intressanta seminarier på Växjö universitet 
 
Man hinner inte tänka igenom varje uppgift tillräckligt noggrant utan hastar över allt. 
En sak i taget skulle ge möjlighet till eftertanke och djup i de uppgifter man gör. Nu 
blir det mycket splittrat. 
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3.2.4  Ofrivilliga avbrott 
 
Majoriteten upplever att de ofta eller ibland får göra förändringar i arbetet på grund 
av ofrivilliga avbrott. Betydligt färre anger att de sällan eller aldrig måste göra 
dessa förändringar. Avbrottet som uppmärksammas av personalen är tillgänglighet 
och upplevelsen av denna. 
 

       Diagram 5: Ofrivilliga avbrott (i procent) 
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Tillgänglighet 
 
Avbrotten som förekommer och som de anställda uppmärksammar mest är 
studentbesök, telefon/e-post, oplanerade möten, besök av kollegor och 
administrativt arbete. Dessutom gäller det ofta akuta arbetsuppgifter som direkt 
måste åtgärdas, vilket leder till att personalen får göra förändringar i sitt arbete. 
Lärare/forskare och doktorander/lic. uppmärksammar administrativt arbete som 
avbrott till skillnad från TA-personalen. Avbrotten leder i vissa fall till att 
lärarna/forskarna och doktoranderna/lic. föredrar att arbeta i hemmet. (Citaten 
nedan representerar samtliga anställda.) 
 

Egentligen inget som stör, men man blir avbruten hela tiden. 
 
Telefonen ringer och samtidigt kommer besök av någon i dörren och båda vill ha svar 
samtidigt. Trots detta är det ju positivt att bli efterfrågad. 

 
Forskare/doktorander eller kollegor som vill ha hjälp med något på direkten. 
 
Akuta problem som måste lösas eller oförutsedda uppgifter som tillkommer. 
 
Det är svårt att överhuvudtaget göra något skriv- och läs arbete på rummet eftersom 
man ofta blir avbruten av kollegor eller studenter. T.e.x  skall man läsa C-uppsatser är 
det mycket bättre (i mitt fall ) att göra detta hemma för då blir man inte störd 
 
Personkontakter, besök, telefonsamtal, och dessa mängder av e-mail som man hela 
tiden måste ta ställning till och besvara. 
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Upplevelsen av tillgänglighet 
 
Känslan av att alltid vara tillgänglig har båda en positiv och en negativ sida. 
Arbetet vid universitetet utmärks som vi tidigare sett av obalans mellan 
arbetsuppgifter och av hög arbetsbelastning. Detta medför att avbrotten anses vara 
stressande och störande. Det finns även en positiv inställning där anställda upplever 
tillfredställelse och stimulans i avbrotten. Det är trevligt, roligt att hjälpa en kollega 
eller student och den anställde får känslan av att vara behövd när någon ber om 
hjälp. Känslan av att alltid vara tillgänglig behöver alltså inte ses som störande, 
utan det finns många gånger en vilja av att vara tillgänglig. När anställda känner 
frustration och stress förklaras detta ofta med hög arbetsbelastning.  

 
Det positiva är förstås kontakten med arbetskamraterna, men jag kan bli tämligen 
stressad när jag aldrig får tid att genomarbeta en arbetsuppgift. Det blir också så att 
jag antingen arbetar tidigt på morgonen eller på kvällen. 
 
Kan upplevas frustrerande om alltför många avbrott inträffar i följd, men samtidigt en 
viss tillfredsställelse att man behövs. 
 
Beroende på frekvens, mer eller mindre stressande. Ibland åt andnödshållet (inre 
stress). 
 
Beror på. Ofta starkt stressande eftersom jag förlorar tid i de arbeten jag har på bordet. 
Samtidigt känner jag att det är mycket viktigt att finnas till hands. 
 
Det är klart att det är störande att bli avbruten när man håller på med någon uppgift 
som kräver koncentration, samtidigt tycker jag att det ingår i min roll att också finnas 
till hands för frågor och diskussion. 
 
Ibland mycket frustrerande, jag vill gärna räcka till och alla är beroende av min 
assistans, därför hamnar det egna lektionsförberedandet hemma på kvällar. Detta är 
inte positivt för familjelivet, mina barn behöver min tid hemma! 
 
Det kan vara stressande men jag försöker att anslå en förstående ton. Jag måste vara 
tillgänglig för medarbetarna. Jag kan ju t ex arbeta hemma och på så vis få gjort det 
jag skall. 
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3.3  Arbetssituationen 
 
I detta sista avsnitt presenteras hur personalen vid Växjö universitet upplever sin 
arbetssituation. Detta görs genom anställdas åsikter om exempelvis arbetsklimatet, 
det kollegiala samarbetet, stress och konfliktsituationer och hur det påverkar deras 
arbetsmiljö.  
 

3.3.1  Arbetssituationen vid svenska universitet 
 
Vid svenska universitet upplever åtta av tio anställda i stor eller ganska stor 
utsträckning arbetsglädje. Tre av fyra tycker att de har roligt på arbetet och nästan 
lika stor del anser att kommunikationen mellan kollegor, i stor eller ganska stor 
utsträckning, är bra. En klar majoritet av de anställda anser att det finns tolerans för 
skilda åsikter, att det visas respekt för arbetet och de upplever lojalitet. Däremot 
förekommer ett revirtänkande, över hälften av personalen känner av detta i stor 
eller ganska stor utsträckning. En av tre känner ensamhet i arbetet vilket en större 
andel av den undervisande personalen uppger, jämfört med anställda som inte 
undervisar. Den personal som bedriver undervisning känner även i högre grad, i 
jämförelse med den ej undervisande personalen, att kommunikationen mellan 
kollegor fungerar bra, att samarbete finns och att de får uppskattning för sitt arbete. 
(SCB 2002) 
 
Anställda kan lättare hantera en stressfylld arbetssituation om de har möjlighet att 
påverka och kontrollera denna. En klar majoritet av personal vid svenska 
universitet har i hög grad eller till viss del inflytande över beslut som berör 
arbetsförhållandena. En av tre säger att de alltid är med och bestämmer 
uppläggningen av arbetsuppgifterna. En majoritet av personalen känner också att de 
får uppmuntran och stöd av chefer och överordnade när arbetsbördan är stor. 
Arbetsbelastningen är så hög vid universitet att det nästan är dubbelt så vanligt (64 
procent) att personal drar in på luncher, arbetar övertid eller hemifrån jämfört med 
övriga arbetande i Sverige (34 procent). Att hinna med privatliv och hobbies är 
svårt och fler av den undervisande personalen (22 procent) uppger att de varje dag 
har svårt att hinna med privatlivet på grund av att arbetet tar för mycket tid, i 
jämförelse med dem som inte undervisar (8 procent). (SCB 2002)  
 
Hälften av de anställda i Sverige uppger att de är sjuknärvarande någon gång under 
ett år, däremot visar det sig vid Karlstad universitet att så många som tre av fyra går 
till jobbet trots att de på grund av sjukdom inte borde. Ett skäl till denna 
sjuknärvaro är arbetets organisation, där möjlighet att skaffa en ersättare vid 
frånvaro är liten. Vid korttidsfrånvaro uppger nästan hälften av de anställda vid 
Karlstad universitet att det är omöjligt för någon annan att utföra deras 
arbetsuppgifter och mindre än en femtedel säger att det är möjligt att få en ersättare. 
(Eriksson & Karlsson 2002) 
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3.3.2  Arbetssituationen vid Växjö universitet 
 
Majoriteten är nöjd med arbetssituationen och endast 7 procent känner sig 
missnöjd. Det som gör personalen nöjd är att de har en stimulerande och god 
arbetsmiljö och att den utgörs av frihet och flexibilitet.  Däremot utgörs det 
negativa i arbetssituationen av hög arbetsbelastning, samarbetsproblem och en 
otydlig målsättning.  
 

          Diagram 6: Uppfattningar om arbetssituationen (i procent) 
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(Alternativet missnöjd är en sammanslagning mellan ganska missnöjd och mycket missnöjd)  

 
Stimulerande och god arbetsmiljö 
 
Arbetet anses vara stimulerande vilket innebär utmaningar och intressanta 
arbetsuppgifter samt att det ges möjlighet till utveckling. Andra anledningar är bra 
arbetsrelationer till kollegor och att universitetet har en god arbetsmiljö.  
 

Stimulerande arbete som ger utmaning och utveckling. God stämning i kollegiet. Kan 
i mycket styra min arbetstid och – planering. Får gehör för idéer, uppskattning för 
mina insatser. 
 
Jag trivs när det är mycket att göra och jag älskar att göra det jag kan till 100 procent 
och få förmedla detta vidare till andra. 
 
Därför att den ger mig positiv förstärkning i alla delar. Bra arbetskamrater, trevlig 
arbetsmiljö. 
 
Jag trivs på min arbetsplats, jag har en bra chef, bra arbetskamrater, stimulerande 
arbetsuppgifter samt bra kontakt med studenterna. Dessutom ges det möjligheter till 
fortbildning. 
 
Jag har ganska stor möjlighet att styra mitt eget arbete och tycker att jag har 
intressanta arbetsuppgifter. 
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Frihet och flexibilitet 
 
Arbetet vid universitetet upplevs även ge stor frihet att bland annat kunna 
bestämma arbetstid och arbetsuppgifter på det sätt som passar den anställdes 
livssituation bäst. 
 

Det är ett underbart jobb, tillfredsställande och utvecklande, och jag kan påverka mina 
arbetstider. 
 
I stort intressanta arbetsuppgifter. Har stora möjligheter att påverka arbetstider och 
arbetsinnehåll. 
 
Frihet under ansvar - Jag gillar mina arbetsuppgifter och jag har stor frihet att 
förverkliga dem. 
 
Friheten, tillgång till de verktyg och resurser jag behöver. Fri att skapa 
arbetsuppgifter. Möjlighet att vara med i projekt, åka iväg m.m. 
 
Stor frihet att utveckla mitt arbete, och förhållandevis fria arbetstider, vilket gör att jag 
kan komma ifrån arbetet för att gå på föräldramöten, vara hemma med sjukt barn 
 

Hög arbetsbelastning  
 
Missnöjet med arbetssituationen utgörs framförallt av tidsbristen vid genomförande 
av arbetsuppgifter och av den höga arbetsbelastningen. Som en följd av detta 
uppstår dåligt samvete av att inte hinna med arbetsuppgifterna och arbetsinsatsen 
upplevs ibland som bristfällig. Långa arbetsveckor får även negativa konsekvenser 
för familjelivet och uttrycks genom dåligt samvete att inte hinna med familjen i den 
utsträckning den anställde skulle vilja. 
 

Jag är missnöjd med pressen, att känna att jag inte räcker till och av att inte kunna 
skaka av mig känslan att det är mitt fel och inte arbetets utformning. Jag är missnöjd 
med den fokus som läggs på ekonomiska resultat. 
 
Har arbetet alltid med mig, känner att jag inte hinner med något annat, känner att jag 
måste arbeta på kvällar och helger och ändå ligger efter. Känner att jag aldrig blir klar. 
Har krav på mig att meritera mig för att kunna gå vidare t ex undervisa men hur ska 
man hinna med det? 
 
För mycket att göra, framför allt ojämn arbetsbelastning och dålig balans mellan 
arbetsuppgifter (främst undervisningsrelaterade som tar längre tid än avsett). Hinner 
inte alltid med det jag hoppats och som planerats, skjuter främst eget arbete och 
forskning på framtiden, samtidigt som det är numera (efter flera års arbete) som man 
har mer kunskap och förmåga att åstadkomma bra forskning 
 
Ibland är det stressigt men samtidigt när man har små barn vill man inte jobba heltid, 
dåligt samvete mot jobbet när man inte hinner med och dåligt samvete mot barnen när 
de måste vara mycket på dagis/fritids. 
 

Samarbetsproblem och otydlig målsättning 
 
Missnöjet berör även att inte kunna påverka arbetssituationen i den utsträckning 
som önskas. Anställda anser att det är svårt att nå fram med åsikter om eller 
synpunkter på arbetssituationen, vilket förvärras genom bristande samarbete. 
Vidare nämner anställda att universitetet som organisation saknar tydlig och klar 
målsättning. 
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Känner ingen reell möjlighet att påverka min arbetssituation. Jag har under flera år 
påtalat missförhållanden utan att någonting hänt. Detta skapar en frustration som är 
negativ både för mig som person och för mitt arbete. 
 
Avdelningen saknar helt riktning och avsikt. Frågor om det dagliga arbetet, som 
kvalitet, mening, samarbete etc., tas inte upp. Frågor om arbetssituationen som tas upp 
med avdelningens chef sopas under mattan, ignoreras eller "försvinner" på annat sätt i 
överslätande retorik. 
 
Det jag kan känna mig missnöjd med är otydlighet. Vad ska jag egentligen göra? 
Vilket mål finns för mitt arbete? Hur vet jag att jag gör rätt saker och med bra 
kvalitet? Organisationen är ibland oklar och de arbetsuppgifter jag får är delvis en 
slump. 
 
Framförallt olika forskare som inte kan samarbeta, det förstör så mycket för 
omgivningen. Är förundrad över att de inte ser samarbetsvinsterna, de beter sig som 
barn i en sandlåda. Jag tycker att de borde växa till sig! Kanske kunde rektor låsa in 
dem i ett rum tills de kommer överens? Överallt annars i övriga samhället måste man 
lära sig att samarbeta, åtminstone så att det går att arbeta ihop, det är bara här det går 
att undvika! 

3.3.3  Arbetsklimatens kännetecken 
 
Personalen anser att de tre mest utmärkande dragen för arbetsklimatet vid Växjö 
universitet är samarbetsinriktat, stressigt och uppmuntrande. Däremot finns det 
skillnader mellan olika institutionerna i hur anställda upplever arbetsklimatet och 
de största skillnaderna visar sig på följande sätt: 
 
- Vid en institution uppger 85 procent anställda att arbetsklimatet är 
samarbetsinriktat vilket kan jämföras med en annan, där hälften så många (42 
procent) anser detta.  
 
- 68 procent av personal vid en institution upplever att arbetsklimatet är stressigt, 
medan 37 procent vid en annan är av samma åsikt. 
 
- Nära tre av fyra av personalen på en institution tycker inte att arbetsklimatet är 
uppmuntrande. Drygt tre av fem vid en annan institution anser att arbetsklimatet 
kännetecknas som uppmuntrande.  
 
Arbetsklimatet kännetecknas även av olika faktorer som hör ihop och samverkar 
med varandra. En del upplever att arbetsklimatet är individuellt baserat och 
nivågrupperat (professorer, docenter, doktorer, doktorand, adjunkt) och att 
arbetsklimatet därför blir splittrat på grund av att det finns okunskap om varandras 
arbete. Arbetsklimatet beskrivs även som nyskapande, insiktsfullt, roligt och 
trivsamt.   

3.3.4  Chefskapet 
 
I undersökningen anser över hälften av personalen att deras närmaste chef 
intresserar sig i mycket hög eller i hög utsträckning för deras hälsa och 
välbefinnande.  
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                     Diagram 7: Chefs intresse för den anställdes hälsa (i procent) 
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Jämförs institutioner med varandra är det speciellt en som utmärker sig där en klar 
majoritet (79 procent) av de anställda tycker att den närmaste chefen intresserar sig 
i mycket hög eller i hög utsträckning för deras hälsa och välbefinnande. Detta kan 
jämföras med institutionen som har sämst resultat där 35 procent av personalen är 
av samma åsikt.  
 
Två av fem anställda uttrycker att de känner ett mycket stort förtroende för sin chef, 
men här finns en stor skillnad mellan två institutioner. 68 procent av personalen vid 
den ena institutionen känner mycket stort förtroende jämfört med 19 procent hos 
den andra. Vid en institution känner 27 procent av de anställda litet eller inget 
förtroende för sin närmaste chef, denna institution skiljer sig från övriga. 
 

         Diagram 8: Personalens förtroende för närmaste chef (i procent) 
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3.3.5  Kollegiala arbetsrelationer och samarbete 
 
En klar majoritet är nöjd med arbetsrelationen till kollegor. Om vi jämför 
institutionen där flest anställda svarat att de är mycket nöjda med den där minsta 
antalet svarat detsamma skiljer sig resultatet åt med 40 procent (64 respektive 24 
procent).  
 

      Diagram 9: Arbetsrelationen till kollegor (i procent) 
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Kollegialt samarbete varierar beroende på var någonstans i organisationen den 
anställde arbetar, nästan hälften av personalen på en institution anser att det 
fungerar mycket bra jämfört med en annan där endast 2 procent är av samma åsikt. 
När det istället gäller att samarbetet fungerar dåligt är var femte anställd av denna 
uppfattning på den institutionen med sämst resultat.     

                 
Synpunkter på samarbetet 
 
Majoriteten anser att samarbetet fungerar bra mellan kollegor men det framkommer 
även synpunkter på vad som skulle kunna förbättras. Nedan följer en uppdelning av 
personalen i befattningsgrupper och deras synpunkter på samarbetet.  
 
TA-personalen anser att det borde finnas mer tid för samarbete och ett mer aktivt 
arbete för att det ska fungera bättre. Gruppkänslan hos personalen borde stärkas 
genom olika kurser och samverkan. TA-personalen vill även att statusen och 
respekten höjs för deras arbete och för förvaltningen, men även ökat samarbete med 
andra delar av organisationen är eftersträvansvärt. Ansvarsfördelningen och 
ledningsstrukturen borde göras tydligare vid Växjö universitet. TA-personalen vill 
införa fler planerade möten, ha en bättre uppföljning av arbetet och tillsammans 
kunna arbeta i samma riktning som målsättningen. 

 
Vi borde arbeta mer med person/grupp/chefsutveckling. Man borde även ha tydligare 
mål, definierad ledarskapsstil för sektions/enhets-chefer. Idag är det ingen som vet 
vilka förväntningar är. 
 

 38



Det borde finnas ett aktivt arbete för att skapa en organisationskultur där det råder 
respekt och förtroende mellan olika delar av organisationen.  
 
Få bättre attityd till de personer som gör ”enklare kontorsgöromål”. Det är 
arbetsuppgifter som måste utföras, hur tråkiga och enkla de än må vara.  
 

Lärare/forskare vill ha mer tid för utökat samarbete och på så sätt minska 
ensamarbetet. Vidare vill de även ha bättre kollegialt stöd och få igång fler 
diskussioner kring exempelvis programinnehåll, kursupplägg. Bättre närvaro vid 
arbetsplatsen, är också något som tas upp, eftersom arbetsbördan blir större för dem 
som förlägger sin arbetstid vid universitetet än för de som arbetar hemifrån eller på 
distans då de inte i samma utsträckning tar hand om ”markservicen”. Vidare 
förespråkas ett mer öppet klimat där alla vågar uttrycka sina känslor och åsikter. 
Dessutom måste konfliktlösningen bli bättre eftersom en del tvister aldrig blir 
riktigt lösta och påverkar arbetsklimatet på ett negativt sätt. Likaså finns det en 
önskan om en tydligare roll- och ansvarfördelning med klara mål och 
tillvägagångssätt. Slutligen finns även åsikter om att institutionerna blivit för stora, 
vilket gör det svårare att samarbeta och gruppsamhörighet går till viss del förlorad. 
Mindre arbetsgrupper och fler administratörer skulle påverka samarbetet i en 
positiv riktning.      

 
Arbeta mer i grupp där man har större insyn i varandras arbete. Bättre uppbackning, 
det är knappt man vågar ta ledigt eller bli sjuk, då få känner till mitt arbete och vad det 
är som skall utföras. 
 
Krav på fysisk närvaro på arbetsplatsen. Om kollegor mestadels är frånvarande blir 
belastningen stor på övriga vad det gäller ”marktjänsten”.  
 
Ett öppnare klimat, där alla synpunkter får uttryckas, även de åsikter som avviker från 
de övrigas och är kritiska.  
 
Det finns ett antal gamla konflikter som aldrig löst sig och som påverkar hur 
samarbetet är mellan kollegor på ett negativt sätt. Åtgärder borde sättas in för att 
skapa en mer konstruktiv dialog och komma över gamla oförträtter.  
 

Doktorander/lic. förespråkar mer samarbete och att arbetet inte i samma 
utsträckning ska gå ut på enskildas prestationer. Detta skulle leda till att arbetet inte 
upplevs lika ensamt och bristen på sociala relationer skulle minska. Även denna 
befattningsgrupp vill ha klarare mål för verksamheten och tydligare 
ansvarsområden. Dessutom finns det önskemål om att samarbetet ska öka med 
andra institutioner och att det skall finnas en större öppenhet gällande 
tvärvetenskaplighet. 
 

Tydliga ansvarsområden. Utbildning till de ansvariga i att hantera anställda. Det är 
hopplöst för oss anställda då ansvariga inte vill/kan ta ansvar. Detta skapar osäkerhet, 
otydlighet och minimerar totalt samhörighetskänslan för de anställda. 
 
Tydligare mål för verksamheten, mer kommunikation, mer jämlika 
prestationskrav/arbetsavtal.  
 
Resurser i form av tid och pengar så att folk kan lära känna varandra, umgås under 
mer avkopplande former. Inte bara försöka undvika varandra med risk för att någon 
ber en göra något.  
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Anställda med chefspositioner anser att samarbetet kan förändras och förbättras på 
olika sätt. Dels handlar det om att ämnesfokusering ska minska så att intresset för 
vad andra kollegor gör ska bli större, dels skulle det även behövas gemensamma 
mötesplatser vid universitetet för att personalen ska lära känna varandra, nu blir 
varje institution mer isolerad. Tydligare målsättning och ökad respekt för varandras 
arbetsuppgifter skulle också hjälpa till att förbättra samarbetet.  

 
Utveckla tanken med arbetslag i undervisningen för att minska sårbarheten och öka 
professionaliseringen. Samarbete behövs för att öka effektiviteten som kan frigöra tid 
för kompetensutveckling och bättre hälsa.   
 
Universitetet har blivit mer splittrat. Det finns inga gemensamma mötesplatser. Förr 
kände man alla. Nu blir varje sektion/enhet/institution mer isolerad. Förr hade vi tex. 
personalpub en  gång i månaden där alla man träffade alla.  
  

3.3.6  Karriärutveckling och lön  
 
Två av fem upplever att det i mycket hög eller hög utsträckning finns möjlighet till 
karriärutveckling, medan ungefär var femte anställd uppger att detta endast är 
möjligt i liten utsträckning eller inte alls. Däremot uppstår det mer markanta 
skillnader gällande karriärutveckling om personalen indelas efter 
befattningsgrupper. Av TA-personalen har 15 procent angivit att det finns 
möjlighet till karriärutveckling i mycket hög eller i hög grad, vilket kan jämföras 
med doktorand/lic.- gruppen där 66 procent anser detta. Därmed skiljer sig även de 
två befattningsgrupperna åt när det gäller att ha möjlighet till karriärutveckling i låg 
utsträckning eller inte alls, nästan hälften av TA-personalen anger detta i jämförelse 
med 6 procent av doktorand/lic.- anställda. 
 

Diagram 10: Möjlighet till karriärutveckling (i procent) 
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Hur nöjd personalen är med sin lön beror till viss del på vilket befattning den 
anställde har. Sett till hela personalen är drygt hälften nöjda med sin lön medan 30 
procent anser sig vara missnöjd. Delas personalen upp i befattningsgrupper är 
anställda med chefsposition mest nöjda med lönen (74 procent).  
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3.3.7  Inflytande över arbetet 
 
Nio av tio trivs med sitt arbete, likaså anser sig ha ett meningsfullt arbete. 
Personalen är fortsatt positiva (95 procent) när det gäller att helt eller delvis ha 
möjlighet att ta egna initiativ i arbetet. Nästan lika många (92 procent) tycker att 
deras arbete innehåller positiva utmaningar. 
 

Diagram 11: Åsikter om arbetet (i procent)     
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Nio av tio anser sig ha ett omväxlande arbete och drygt tre av fem anser att det 
finns vissa givna rutiner i arbetet och instämmer helt eller delvis med att de från 
dag till dag kan förutse innehållet i arbetsuppgifterna. Samtidigt anser en klar 
majoritet att de har stort ansvar och 28 procent instämmer helt med att deras arbete 
är obundet och fritt.  
 
Det finns här vissa skillnader mellan befattningsgrupperna. Av TA-personal är det 
nästan hälften (45 procent) som instämmer helt med att deras arbete innehåller 
positiva utmaningar, vilket är lägre jämfört med de tre andra befattningsgrupperna. 
Doktorander/lic. är den grupp där flest anställda instämmer helt med att arbetet 
innehåller positiva utmaningar (64 procent). Vidare finns det andra skillnader 
mellan de fyra befattningsgrupperna gällande förutsägbarheten i arbetsinnehållet, 
den grupp som har svårast att förutse arbetsdagens innehåll är cheferna. Dessutom 
är det fyra av fem chefer som helt instämmer med att de har ett stort ansvar i sitt 
arbete, medan det är drygt över hälften av TA-personalen som är av samma 
uppfattning.  

3.3.8  Konflikter 
 
13 procent av personalen anser att konflikter förekommer i mycket eller i hög grad 
medan majoriteten (79 procent) upplever att det förekommer konflikter endast i 
någon eller låg grad. Konflikterna kan delas upp i personliga konflikter och 
maktkonflikter, men det finns även en positiv syn på konflikter som handlar om att 
få ”vädra ut” istället för att hålla inne med saker. 
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      Diagram 12: Konflikter i arbetet (i procent) 
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Personliga konflikter 
 
Personliga konflikter upplevs som de allra jobbigaste eftersom de handlar om 
enskilda personer och inte om arbetet. Konflikterna kännetecknas av skvaller, 
ryktesspridning, avundsjuka och att anställda går bakom ryggen på varandra vilket 
leder till misstänksamhet på arbetsplatsen. 

De som inte är "synliga" dvs. om människor går bakom ryggen på varandra och när 
människor inte respekterar varandras olika förutsättningar och är villiga till att hitta 
acceptabla lösningar. 
 
Jag tycker de tysta konflikterna är värst. T.ex. då andra anställda på institutionen inte 
säger hej eller tittar allmänt snett. När man helt plötsligt får reda på att man inte längre 
är välkommen på anordnad fest. 
 
Personliga konflikter som leder till misstänksamhet och revirbevakande. 
 
Avundsjuka och när någon talar illa om någon annan. 

 
Maktkonflikter 
 
Det förekommer maktkonflikter mellan olika grupper vid universitetet, som uppstår 
mellan ämnen, discipliner eller institutioner. På så sätt visar det sig finnas en 
spänning mellan olika befattningsgrupper, men även inom dessa. Nedanstående 
citat beskriver inte enbart en grupps upplevelser av maktkonflikter utan är taget 
från olika befattningsgrupper.  
  

Maktkonflikter. Förstår inte varför människor, ofta kompetenta forskare, måste utöva 
makt och markera revir. 
 
Sandlådebråk och skvaller mellan ämnen på institutionen. 
De är kulturellt betingade! Att inte folk kan se varandra som människor utan som titlar 
och befattningar, jag avskyr hierarkiskt tänkande! 
 
Inkompetenta människor som i egenskap av akademiker tror att de kan allting, även 
mina arbetsuppgifter. Dessvärre ganska vanligt. 
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Den där läraren säger, "vi ska bara undervisa - ni administratörer ska göra ALLT 
annat"! 
 
De outtalade som ingen i ledningen tar tag i, alla vet om dem men ingen talar om 
dem... Att det gäller olika spelregler för personer med olika status och befattning är 
också jobbigt. 
 
Personer i högre ställning ex professorer som kan agera felaktigt, tvärtemot regler, 
gentemot underordnade och förvränga sanningen och ändå får de rätt och lyssnas på, 
och verkar själva tro att de står över alla regler som gäller andra. 

 
Att få ”vädra ut” 
 
Det finns även en positiv inställning till konflikter som innebär att anställda ser 
detta som en möjlighet att få ”vädra ut” vissa saker.  Konflikter tillhör livet och 
dessa måste kunna hanteras på rätt sätt, dessutom kan konflikterna leda till 
förbättringar när de väl blivit utredda.   
 

Jag upplever inte konflikterna som jobbiga, tvärtom kan det nog vara skönt att 
framföra kritik och "vädra" ut lite. 
 
Försöker se konflikter som en naturlig del... och därmed inte bry mig så mycket eller 
tycka de är så jobbiga... om jag ej själv inblandad i dem. 
 
Jag har inte upplevt dem som särskilt jobbiga. Lite konflikter är ofrånkomligt och 
behöver inte nödvändigtvis vara negativt. 

3.3.9  Stress i arbetssituationen 
 
Hälften av personalen tycker att arbetet ofta hopar sig i den mängd att de upplever 
frustration. Här skiljer det sig åt mellan befattningsgrupperna, hos TA-personalen 
är det färre (37 procent) som ofta känner frustration än bland doktorander/lic. där 
majoriteten (64 procent) känner likadant. Ytterligare skillnad finns mellan män och 
kvinnor inom chefsgruppen. Manliga chefer (63 procent) upplever i större 
utsträckning än kvinnliga chefer (42 procent) att arbetssituationen känns 
frustrerande på grund av att arbetsuppgifterna hopar sig.  

 
Diagram 13: Arbetet hopar sig och skapar frustration (i procent) 
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Samtidigt anser 44 procent av personalen att de ofta hinner utföra arbetsuppgifterna 
som de tänkt göra under dagen medan 22 procent tycker sig sällan hinna med det. 
Sett ur befattningsgruppernas perspektiv utgör doktorander/lic. den grupp där flest 
(32 procent) anser sig sällan hinna med.  
 
Drygt två av fem upplever ofta att kvalitén på arbetet blir lidande på grund av 
tidsbrist samt att de tackar ja till nya arbetsuppgifter även om de inte anser sig ha 
tid. Anställda med chefsposition skiljer sig från de andra befattningsgrupperna, mer 
än hälften av dem känner ofta att kvalitén på arbetet blir lidande för att de inte har 
tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna.  
 
Något som kan öka stressen i arbetssituationen är de krav den anställde ställer på 
sig själv i relation till arbetet. Två av fem känner att de ofta ställer för höga krav på 
sig själv i arbetet. Den befattningsgrupp som har högst andel anställda som 
upplever att de ofta ställer för höga krav på sig är chefer, över hälften av dem 
instämmer med detta. En klar majoritet av personalen uppger att de sällan har 
någon ersättare vid exempelvis sjukdom, semesterledighet. Väldigt få anger att det 
ofta finns någon som kan ta hand om arbetsuppgifterna.  

 
Diagram 14: Ersättare vid frånvaro från arbetet (i procent) 
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Det finns vissa skillnader mellan befattningsgrupperna gällande ersättare, fler av 
TA-personalen än lärare/forskare anger att de ofta eller ibland har någon som kan 
överta deras arbete om de är borta för en dag (21 procent respektive 2 procent).  
 
Om det inte finns någon ersättare som kan ta över arbetsuppgifterna när den 
anställde är borta från arbetet kan detta påverka sjukskrivning. För att få veta om så 
är fallet vid Växjö universitet fick personalen svara på om de brukar arbeta istället 
för att sjukskriva sig. Undersökningen visar att 43 procent anser sig ofta arbeta 
istället för att sjukskriva sig, medan 32 procent anger att de sällan brukar göra så.   
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         Diagram 15: Arbete istället för sjukskrivning (i procent) 
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Här finns variationer mellan befattningsgrupperna, hos lärare/forskare anser mer än 
hälften att de ofta brukar arbeta istället för att sjukskriva sig medan hos TA-
personalen är det bara en av fem som gör detsamma. 

3.3.10  Arbetsrelaterade symptom eller problem  
Personalen fick ta ställning till om de har haft några arbetsrelaterade symptom eller 
problem under den senaste veckan. De fyra arbetsrelaterade symptom eller problem 
som är mest förekommande är att de känner sig slitna, känner negativ stress, 
känner oro inför saker samt har svårt att sova.  
 

Diagram 16: Arbetsrelaterade symptom eller problem (i procent) 
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Majoriteten anger att arbetet endast i någon eller låg utsträckning påverkas av 
arbetsrelaterade symptom eller problem. Inom befattningsgruppen doktorand/lic. 
finns det skillnader mellan män och kvinnor, där 17 procent av kvinnorna anger att 
arbetet påverkas av problemen i mycket hög eller i hög utsträckning medan 39 
procent av männen uppger detsamma. 
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4    Tre faktorer som kännetecknar arbetsmiljön 
 
 
Efter att ha studerat personalens synpunkter och uppfattningar om arbetsmiljön vid 
Växjö universitet har vi funnit gemensamma drag som kan sammanfatta den.  I 
detta kapitel redovisas huvuddragen utifrån följande faktorer: frihet och flexibilitet, 
hög arbetsbelastning och lojalitet. Vi har valt att slå ihop frihet och flexibilitet till 
en faktor eftersom de oftast är svåra att särskilja och samverkar i arbetssituationen. 
Vidare finns det olika typer av lojalitet, den som vi främst diskuterar är relaterad till 
arbetet vilken tar sig uttryck i relationen till arbetsgivare, kollegor och studenter. I 
viss mån berörs även lojalitet till familj och till individen själv. De tre faktorerna 
påverkar anställdas uppfattningar och förhållningssätt till arbetsmiljön och kan 
enskilt eller i kombination med varandra leda till både positiva och negativa 
konsekvenser.  
 
 
4.1  Frihet och flexibilitet 
I rapporten framkommer det att personalen vid Växjö universitet är nöjda med 
arbetstiden, arbetsuppgifter och arbetssituationen, vilket till stor del beror på att 
frihet och flexibilitet präglar arbetet. Det fria och flexibla arbetet skapar både 
positiva och negativa konsekvenser för anställda vilket tar sig uttryck på olika sätt. 
 
Friheten består bland annat i att den anställde har möjlighet att styra över 
arbetstiden och har därmed ansvaret för hur arbetsdagen ska se ut. Arbetstiden ser 
olika ut beroende på vilken befattningsgrupp den anställde tillhör. TA-personal 
arbetar mer efter traditionella tider, men har flextid som innebär att arbetstiden kan 
anpassas inom vissa ramar. En stor del av TA-personalen upplever detta som 
positivt, eftersom de eftersträvar en viss regelbundenhet av arbetstiden och vill vara 
lediga på kvällar och helger. När lärare/forskare och doktorander/lic. inte har 
undervisning eller möten som kräver att de fysiskt närvarar på arbetsplatsen, har de 
mycket stor frihet att planera sina arbetstider själva. Frihet under ansvar gör arbetet 
attraktivt och ger dem möjlighet att anpassa tiderna efter sin egen livssituation.  
 
En konsekvens av friheten och flexibiliteten är att det inte finns klara gränser för 
arbetstiden, som i sin tur kan leda till att det är svårt att avgöra hur mycket tid som 
ska läggas ner på arbetet och hur mycket som har lagts ner. Fria och flexibla 
arbetstider i kombination med hög arbetsbelastning är också en bidragande orsak 
till att den anställde under perioder arbetar mycket övertid. Frihet och flexibilitet 
innebär även att gränsen mellan arbete och fritid inte blir lika tydlig som vid mer 
reglerade arbetstider och att arbetsplatsens fysiska betydelse minskar. 
Konsekvensen blir att anställda kan ha svårt att koppla bort arbetet i hemmiljön och 
känna sig helt ledig. Däremot uttrycker personalen, speciellt långpendlare, att 
arbete i hemmet är en förmån som ökar livskvaliteten, eftersom de då kan planera 
sin arbetstid och vilka dagar de ska befinna sig vid universitetet. 

 
Personalen har även en positiv inställning till sina arbetsuppgifter som grundar sig 
på friheten och flexibiliteten i arbetet. De flesta tycker att de har stor frihet att 
planera vilka arbetsuppgifter som ska göras och hur de ska utföras. Många gånger 
får däremot planeringen ändras för att nya prioriteringar måste göras, vilket för en 
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del upplevs som stressigt. Lärare/forskare har något större frihet än TA-personalen 
att planera tillvägagångssätt med arbetsuppgifterna. En stor frihet kan leda till att 
anställda känner sig splittrade i vad som förväntas av dem och en osäkerhet i vilka 
arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesroll.  
 
Flexibiliteten i arbetet gör att det blir omväxlande och stimulerande vilket i sin tur 
bidrar till större arbetslust och bättre kvalité. Att ha många samtidiga 
arbetsuppgifter kan även få konsekvensen att den anställde känner sig osäker på 
vad som ska prioriteras och upplever i kombination med hög arbetsbelastning 
svårigheter med att pendla mellan olika arbetsuppgifter. Följden kan bli känslan av 
att inte räcka till och kvaliteten på arbetet befaras blir lidande.  

 
Friheten och flexibiliteten i arbetstiden och arbetsuppgifterna är de främsta 
orsakerna till att anställda är nöjda med arbetssituationen. Detta ger dem möjlighet 
att i stor utsträckning planera arbetet efter sin livssituation. Friheten och 
flexibiliteten innebär att den anställde ofta arbetar självständigt och begränsar 
samarbetet mellan kollegor. Därför kan friheten även medföra en form av isolering 
och ibland påverka personalen negativt på grund av brister i sociala relationer på 
arbetsplatsen.    
 
Arbetssituationen präglas av att anställda har stort inflytande över sitt arbete, det 
finns stora möjligheter till att ta egna initiativ. Friheten och flexibiliteten i 
arbetstiden och arbetsuppgifterna gör att personalen upplever att arbetet är 
omväxlande och ger dem positiva utmaningar. De uttrycker även ett missnöje med 
att inte kunna påverka arbetssituationen i den utsträckning som de skulle vilja, 
eftersom de inte alltid får gehör för åsikter och idéer till förändring.  
 
4.2  Hög arbetsbelastning 
 
Anställda upplever att arbetsbördan vid universitetet är stor och ojämn. Periodvis 
har personalen arbetstoppar, exempelvis under terminsstart och terminsslut, då 
arbetsbelastningen är hög.  Arbetstopparna är svåra att undvika på grund av 
universitetets verksamhet och organisation. Anställda upplever att tiden inte räcker 
till och att det är svårt att hinna med arbetsuppgifterna, vilket gör att de arbetar 
långa dagar, kvällar och helger för att komma ifatt. En orsak till att 
arbetsbelastningen anses vara hög beror till stor del på den expansion som Växjö 
universitet genomgått de senaste åren. Exempelvis har antalet studenter ökat 
samtidigt som antalet anställda inte motsvarar denna ökning. Arbetstopparna blir 
ännu mer påfrestande för personalen som ska hinna utföra fler arbetsuppgifter än 
tidigare. 
 
Över hälften av heltidsanställda arbetar övertid varje dag eller ett par dagar i 
veckan och en stor del av dessa vill arbeta färre antal timmar än vad de gör idag. 
Detta innebär inte att de vill gå ner till deltid utan vill behålla sin heltidstjänst och 
arbeta mindre övertid. De vill ägna mer tid åt familj, fritid och återhämtning. Hög 
arbetsbörda har i vissa fall fått som följd att deltidsanställda arbetar mer än vad 
deltidstjänsten innebär eftersom arbetsuppgifternas mängd i förhållande till 
deltidstjänsten är i obalans. När de arbetar mer än överenskommen tid får de inte 
ekonomisk kompensation för arbetet som läggs ner och därmed strävar många efter 
en heltidstjänst.  
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Den höga arbetsbelastningen påverkar även hur mycket personalen arbetar 
hemifrån. Eftersom ordinarie arbetstid inte räcker till för att slutföra arbetsuppgifter 
känner de sig tvingade att fortsätta arbeta hemifrån under exempelvis kvällar och 
helger. Dessutom upplevs det som effektivare och lugnare att arbeta i hemmet och 
den anställde slipper den negativa stressen som finns på arbetsplatsen. Ytterligare 
skäl till övertid är att anställda känner sig osäkra på vilka förväntningar och krav 
som arbetsgivaren ställer. Osäkerheten gör att de arbetar mer för att försäkra sig om 
att arbetet blir bra och för att skapa kontroll över situationen. Långa arbetsveckor 
känns inte alltid betungande eftersom arbetet även upplevs som intressant och 
stimulerande.  
 
Personalen anser att alla arbetsuppgifter i kombination till varandra är intressanta så 
länge det finns en balans mellan dem. Lärare/forskare och doktorander/lic. 
intresserar sig främst för forskningen, men vid hög arbetsbelastning får detta ofta 
prioriteras bort. Administrativt arbete kräver mycket tid, vilket lärare/forskare 
tycker utgör för stor del i förhållande till övriga arbetsuppgifter, de anser inte att 
administrationen ska ingå i deras arbete i den utsträckning som den gör idag. 
Doktorander/lic. upplever att deras avhandlingsarbete borde uppta mest tid, istället 
måste de ägna mer tid åt andra arbetsuppgifter, såsom undervisning och 
doktorandkurser. TA-personal känner också av en stor arbetsbörda och en obalans i 
arbetsuppgifterna bland annat på grund av personalbrist.  
 
En konsekvens av den stora arbetsbördan är att den skapar motsättningar och 
aktualiserar redan existerande konflikter mellan TA-personal och lärare/forskare 
vid universitetet. Motsättningarna uppstår och förstärks genom universitetets 
verksamhet och organisation som visar sig ha bristande resurser, det vill säga 
anställda som kan underlätta och tillgodose respektive befattningsgrupps behov.  
 
Personalen anser att krav på ständig tillgänglighet påverkar utförandet av 
arbetsuppgifterna. Flertalet anställda måste göra förändringar i arbetet på grund av 
ofrivilliga avbrott, förknippade med tillgänglighet, det vill säga telefonsamtal, e-
post, besök av studenter och kollegor som behöver hjälp samt förväntningar att 
medverka vid oplanerade möten. Känslan av att alltid vara tillgänglig speglar 
anställdas verklighet och skapar en viss frustration, speciellt när arbetsbelastningen 
är hög, det är då avbrotten uppfattas som stressande och störande.  
 
Trots att en majoritet anser att samarbetet fungerar bra mellan personalen så finns 
önskemål om vissa förändringar. En del vill att det ska finnas mer tid för samarbete 
och menar att den tunga arbetsbördan är ett stort skäl till att samarbetet blir lidande. 
För de flesta vid universitetet finns det till exempel ingen som tar över 
arbetsuppgifterna om de är borta en dag från arbetet, vilket sätter stor press på den 
anställde som känner att det är svårt att vara ifrån arbetet vid sjukdom. Ett mer 
utvecklat kollegialt stöd skulle innebära att de får möjlighet att stötta, hjälpa och 
underlätta för varandra och därmed skulle kanske också sjuknärvaron minska, 
eftersom det skulle kunna finnas lämpliga ersättare exempelvis vid 
undervisningstillfällen.  
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Arbetsbördan gör att personal känner sig stressade i arbetet vilket påverkar dem 
negativt. Avslutningsvis gör tidsbristen i kombination med stor arbetsbörda att 
personal upplever att kvalitén på arbetet försämras, när arbetet hopar sig skapas 
frustration.  
 
4.3  Lojalitet 
 
Som tidigare nämnts finns det olika lojaliteter som tar sig olika uttryck, anställda 
handlar av lojalitet till arbetsgivaren, kollegor och studenter och även i viss mån 
gentemot familjen. Detta agerande är inte alltid medvetet eftersom det sällan 
beskrivs som en handling av lojalitet av anställda. Lojaliteten visar sig genom 
följande uttryck. 
 
Av lojalitet till arbetsgivaren arbetar anställda övertid för att hinna med 
arbetsuppgifterna som inte klaras av på ordinarie arbetstid och/eller arbetar extra så 
att arbetet inte får sämre kvalité på grund av tidsbrist. Om de inte arbetar ifatt 
upplever de dåligt samvete och har svårt att släppa tankarna kring arbetet. 
Lojaliteten innebär också att anställda först och främst arbetar undan 
arbetsuppgifter som måste prioriteras. Till exempel upplever lärare/forskare att det 
administrativa arbetet måste prioriteras, vilket de i sin tur inte ställer sig positiva till 
på grund av att dessa arbetsuppgifter tar för stor del av forskningen och 
avhandlingsarbetet.  
 
En majoritet uppger att de har stort förtroende för sin närmaste chef, likaså är nöjda 
med arbetsrelationen till kollegor. Följden kan bli att anställda ställer upp för 
närmaste chef eller arbetskollegor, vilket är ett uttryck för lojalitet. En del uppger 
att de har svårt att tacka nej till arbetsuppgifter trots att de inte har tid, vilket kan 
vara en negativ effekt av lojaliteten till arbetskollegor och chefen.  
 
Tidigare nämndes negativa aspekter med att känna ständig tillgänglighet, men i 
samband med lojalitet uppfattas det inte enbart som dåligt, utan en del anställda ser 
avbrotten som positiva och trevliga. Här finns den lojalitet till kollegor och 
studenter, som gör att avbrotten upplevs roliga, givande och skapar en känsla av att 
vara behövd och viktig i arbetet. Personal kan även välkomna avbrotten och anser 
att de tillhör arbetet.  

 
Personalen upplever en obalans mellan arbetslivet och familjelivet där arbete 
hemifrån till viss del kan kompensera detta. Anställda som arbetar mycket känner 
dåligt samvete och för att kombinera familj och arbete tar de med sig 
arbetsuppgifter hem. Detta gör det möjligt för den anställde att finnas tillgänglig för 
familjen samtidigt som arbetsuppgifterna blir gjorda. Lojaliteten till familjen 
framhävs inte i lika hög grad som den till arbetsgivaren och kollegor.  
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5    Teori 
__________________________________________________________________ 
 

Nedan sammanfattas teorier som utgör grunden för analysen av arbetsmiljön vid 
Växjö universitet. Vi inleder med att, utifrån ett perspektiv inom stressforskningen, 
beskriva de faktorer som anses påverka människors hälsa. Därefter presenteras 
Richard Sennetts teori om den flexibla kapitalismen och avslutningsvis 
professionalismens koppling till lojalitetskänsla.  

 

 
5.1  ”Det goda arbetet” 
 
Under 1990-talet har det skett en samhällsomvandling som inneburit snabba 
förändringar i arbetslivet och en strävan efter flexibilitet i organisationerna. Dessa 
förändringar påverkar arbetsvillkoren och arbetsmiljön, men även människors 
hälsa, vardagsliv och värderingar. Konsekvensen blir att människor ständigt måste 
förändra sig efter den rådande situationen. Hur bra den anställde klarar att hantera 
omställningarna beror på vilka förutsättningar som finns på arbetsplatsen. 
Arbetsvillkoren diskuteras inom stressperspektivet utifrån ”det goda arbetet” som 
utgår från människans förutsättningar och begränsningar. (Aronsson & Sjögren 
1994) Enligt detta synsätt ska den anställde ha möjlighet att (Aronsson & Sjögren 
1994, sida 64): 
 

1. utöva eget inflytande och kontroll i och över sitt arbete, 
2. i sitt arbete uppleva samhörighet med andra, 
3. utveckla sin egen förmåga och yrkesskicklighet, 
4. uppleva sin insats som meningsfull och vikig i ett större 

sammanhang. 
 
Vid frånvaron av dessa kriterier upplever de anställda en rädsla inför höga krav och 
föränderlighet, dessa brister kan vara förenade med ohälsa och låg grad av 
arbetsglädje. När det finns liten möjlighet för tillräcklig återhämtning, speciellt vid 
krävande arbetsinsatser, ökar risken för ohälsa. (Aronsson & Sjögren 1994) 
  
Att kunna anpassa sig vid snabba förändringar anses vara värdefullt i dagens 
arbetsliv, som bland annat symboliseras av flexibilitet. Flexibilitetens verkan blir 
att människor lätt inordnar sig i nya sammanhang och det finns då en risk att 
självkänslan påverkas då rotlöshet och ytlighet kan uppstå som en konsekvens. Ett 
yrke där den anställde får utnyttja stora delar av sin kompetens samt utveckla denna 
stärker yrkesidentiteten, vilket gör den anställde bättre rustad för olika 
omställningar. Goda sociala nätverk på arbetsplatser utgör ett skydd mot negativ 
stress och utbrändhet. (Aronsson & Sjögren 1994) 
 
Vi har nu fått en bild av vilka faktorer som i dagens arbetsliv kan påverka 
människors hälsa. Vi ska nu även få en uppfattning av hur det flexibla samhället 
med dess strukturella förändringar av arbetslivet påverkar människor och deras 
arbetsvillkor.  
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5.2  Det flexibla samhället 
 
Gunnar Aronsson diskuterar i sitt förord till boken När karaktären krackelerar av 
Richard Sennett kring arbetslivets förändringar och dess drivande krafter och form 
som handlar om grundliga strukturella förändringar av arbetsvillkoren. 
Förändringar är oundvikliga och anses som något vi bör ställa oss positiva till, 
dessutom ska samhälleliga institutioner och enskilda människor anpassa sig efter 
dessa. Kännetecknen för förändringarna är avreglering, flexibilitet och projekt. Det 
ska vara lätt att bryta upp och snabbt smälta in i andra miljöer med dess sociala 
koder och att växla mellan olika projekt. De som inte lyckas med att förstå 
konsekvenserna av den nya samhällsutvecklingen hamnar utanför.  
 
Sennett studerar strukturella förändringar av arbetslivet och dess påverkan på 
arbetsvillkoren. Han kritiserar dessa förändringar och de nya arbetskraven som 
uppstår samt dess påverkan av individens identitetsskapande, självuppfattning och 
syn på livet. Sennett menar att det har uppstått en ny form av kapitalism där kärnan 
utgörs av krav på flexibilitet och används som ett sätt att upphäva ”kapitalismens 
förtryckarstämpel”. I den flexibla kapitalismen bekämpas hierarkiska, tröga och 
byråkratiska strukturer och risktagande betonas. Därigenom påstås det att 
flexibiliteten ger människor ökad frihet att utforma sina liv. Sennett poängterar att 
det nya systemet medför nya styrmekanismer som är otydliga vilket leder till en 
svårtolkad maktstruktur.  
 
Sennett ställer den mänskliga karaktären i relation till den flexibla kapitalismen. 
Begreppet karaktär är ett uttryck för lojalitet, ömsesidighet, pålitlighet och 
långsiktighet i sociala överenskommelser. Arbetstagare i den flexibla kapitalismen 
måste vara öppen för förändringar med kort varsel, uppträda smidigt, bli alltmer 
oberoende av regler och förordningar och beredd på att ständigt ta risker. Frågan är 
hur det går att kombinera den flexibla kapitalismens instabilitet och kortsiktighet 
med den mänskliga karaktärens strävan efter långvariga sociala band och 
långsiktighet.  
 
Idag framhålls den globala marknaden och teknologiska förändringar som 
utmärkande för vår samhällsutveckling. Sennett menar att en annan viktig 
dimension glömts bort, det vill säga ett nytt sätt att organisera tiden, framförallt 
arbetstiden. Tidsdimensionen påverkar mest direkt människans liv samtidigt som 
den skapar en rädsla för att förlora kontrollen, där rädslan finns inbyggd i 
yrkeskarriären. Flexibiliteten leder till att anställningsform har påverkats genom att 
det blir mer vanligt med korttids-, kontrakts- eller visstidsanställningar. Samtidigt 
eftersträvas plattare och mer flexibla organisationer där de anställda arbetar efter 
”modellen teamwork” i nätverken. På så sätt byts arbetsuppgifterna ut efter hand, 
likaså personalen i gruppen vilket försvårar bildandet av långvariga bekantskaper 
samt hindrar att ett informellt förtroende byggs upp. Lyhördhet mot andra och 
”mjuka egenskaper” som att vara samarbetsvillig och kunna lyssna bra är viktiga i 
den nya arbetsmoralen, men framförallt är det viktigt att kunna anpassa sig till olika 
omständigheter.  
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Flexibiliteten uttrycks genom försök till avreglering av såväl tiden som rummet, 
exempelvis genom ”flextid”. Flextiden har fått en positiv innebörd genom att den 
lovar större frihet till den anställde. Detta kan leda till att vissa grupper privilegieras 
genom att få använda sig av mer eller mindre fria arbetstider. Dock menar Sennett 
att den anställde istället hamnar i ett nytt kontrollsystem. Problemet med detta 
system är att det är mer diffust och därför uppfattas inte styrmekanismerna lika 
tydligt.  
 
Även om Sennett kritiserar det flexibla arbetslivet innebär detta inte att han anser 
att arbetslivet var bättre förr, utan han menar att denna generations värderingar var 
trångsynta och att det fanns få möjligheter att utveckla den egna personligheten. 
Dessa värderingars fortlevnad skulle få negativa konsekvenser i samband med 
dagens flexibla nätverk, istället ska vi fokusera på hur vi ska kunna leva i det nya 
systemet som symboliseras av instabilitet. 
 
Det finns en längtan efter gemenskap vilket har blivit en konsekvens av den nya 
flexibla organisationen. Detta tar sig till exempel uttryck genom en avvisande 
attityd gentemot utomstående. ”Vi” har blivit en skyddsmekanism som hjälper till 
att skydda sig mot förvirringen och rotlösheten som råder. (Sennett 2000) Strävan 
efter en vi-känsla kan till exempel ta sig uttryck i att anställda visar lojalitet till den 
grupp de upplever mest gemenskap med. Avslutningsvis redogörs för 
professionalismens koppling till denna lojalitet. 
 
5.3  Lojalitet och professionalism 
 
Lojalitet kan fungera olika beroende på vilken situation individen befinner sig i, 
men i denna rapport knyts egenskapen till stor del ihop med professionalism för att 
kunna förklara dess påverka på arbetsmiljön. ”Med en profession avses en 
yrkesgrupp vars kunskaper och status ger dem en sorts monopol inom det område 
som de verkar.” (SOU 1992:15, sida 59) Kunskaperna kräver en specifik utbildning 
för att kunna utföra arbetet som till stor del styrs av traditioner, sociala normer och 
speciella behov. Det finns även de organisationer som består av olika professioner 
och dessa kallas multiprofessionell organisation. Kännetecken för 
multiprofessionella organisationer är att det är relativt stora organisationer med en 
lång historia, att de har många olika uppgifter, styrsystemet är heterogent, parallellt 
och organisationsstrukturen är formaliserad. Det parallella styrsystemet hålls uppe 
av olika personer med olika mål och olika funktioner och det är på grund av dess 
form inte ovanligt att detta kan orsaka konflikter och oklarheter, exempelvis mellan 
professionella och icke-professionella grupper i organisationen. (SOU 1992:15). 
Bennett beskriver universitetet som en multiprofessionell organisation med två 
olika typer av professionalism, den kollegiala och den akademiska.  
 
Kollegial professionalism 
Den kollegiala professionalismen innebär att anställda ser varandra som 
medarbetare och inte som konkurrenter och att de har en gemensam strävan av att 
söka kunskap. All undervisning och forskning styrs av etisk medvetenhet, 
givmildhet och reflektivt tänkande, av ”hospitality” och ”thoughtfulness”. 
Professionalismen innebär även att akademikerna både tar personligt och 
yrkesmässigt ansvar för sitt arbete. Det finns en vilja och strävan av att hjälpa 
studenter eller kollegor och även en medvetenhet av att vara beroende av varandra. 
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Den egna förmågan blir tillgänglig för andra och lojaliteten är stark. Universitetet 
lär inte bara ut kunskap genom undervisning och forskning utan även genom de 
anställdas beteende mot varandra och mot studenterna, till exempel genom sättet att 
belöna, kritisera och värdera och genom samtalsklimat. Universitetet som 
arbetsplats är både ett intellektuellt och ett moraliskt projekt.  
(Bennett 1998) 
 
Det finns dock en brist på övergripande lojalitet vid universiteten i Sverige och 
detta övergår lätt i revirtänkande som bromsar strävan av att belysa den mänskliga 
tillvaron så mycket som möjligt. Lojaliteten till den egna institutionen bidrar till att 
gränserna mellan de akademiska principerna lever kvar. Även om den egna 
institutionen består av mycket konflikter brukar anställda inom denna ändå försvara 
den utåt och poängtera hur bra denna är i jämförelse med andra institutioner. (Ehn 
2001) Av taktiska skäl, i syfte att försvara det egna, döljer individen sina 
reaktioner, tankar och känslor medan gruppen av samma skäl låser sig, visar ett 
ansikte utåt och en verklighet inåt. (Brunander 1979) Bennet kritiserar 
universitetens brist på mognad i sina relationer till kollegorna. Den övergripande 
intellektuella gemenskapen och lojaliteten blir lidande och stoppas på grund av 
akademiska intriger, rivaliteter och fejder eller öppet krig om sakkunnigyttranden. 
(Bennett, 1998) 
 
Akademisk  professionalism 
Den akademiska professionalismen visar den mörka sidan av universitetsvärlden. 
Den står för hänsynslös individualism, åtskillnad mellan yrke och person, 
instrumentell syn på undervisning och forskning som enbart en karriärväg. Den lust 
att undersöka världen, som universitetsmiljön alltid strävat efter, har slocknat och 
den akademiska sysselsättningen har endast blivit ett arbete utan några höga 
moraliska eller intellektuella målsättningar. (Bennett, 1998) 
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6    Analys av arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön vid Växjö universitet visar sig innehålla både positiva och negativa 
inslag. Majoriteten är nöjda med arbetstiden, arbetsuppgifter och arbetssituationen, 
samtidigt förekommer det vissa brister som medför att personalen upplever 
arbetsmiljön som påfrestande. Utgångspunkten i kapitlet är de tre faktorerna, frihet 
och flexibilitet, hög arbetsbelastning och hög lojalitet som kännetecknar 
arbetsmiljön vid universitetet. Faktorerna analyseras för att se vilka konsekvenser 
de har på arbetsmiljön, enskilt eller i kombination med varandra. För att göra detta 
har vi utvecklat förklaringsmodeller för att kunna förstå vad som händer i 
situationer där faktorerna samverkar med varandra.  
 
 
6.1  Frihetens och flexibilitetens konsekvenser 
 
Flexibiliteten som utgör kärnan i det nya arbetslivet påstås ge människor ökad 
frihet att bestämma över sina liv. Flexibiliteten uppfattas ofta som positiv och till en 
stor fördel för arbetstagare i dagens samhälle. (Sennett 2000) Arbetsmiljön vid 
Växjö universitet består i stor utsträckning av frihet och flexibilitet och utgör en 
viktig del i att arbetet ses som attraktivt. Positiva konsekvenser som följer av 
friheten och flexibiliteten är att de anställda till stor del själva kan styra över 
arbetstiden och arbetsuppgifterna, samt platsen var de ska arbeta. På så sätt kan 
arbetet till viss utsträckning anpassas efter den anställdes livssituation utan att 
någon chef alltid måste tillfrågas. Universitetet har en varierad sammansättning av 
yrkeskategorier vilka påverkas olika av flexibiliteten och upplever friheten i 
samband med arbetet annorlunda. I jämförelse med TA-personalen är 
lärare/forskare mer privilegierade och har mer eller mindre fria arbetstider. 
Flexibiliteten bidrar även till att göra arbetet mer stimulerande eftersom arbetet inte 
blir lika enformigt. 
 
Anställda upplever möjligtvis en ökad frihet med flexibiliteten, men det nya 
systemet innebär också att nya styrmekanismer uppkommer, vilka är svårtolkade 
och inte alltid lätta att uppfatta. Människan är kanske inte alltid så fri att bestämma 
över sitt liv trots allt. (Sennett 2000) Den höga arbetsbördan gör att personalen 
arbetar övertid för att kunna leva upp till de krav som ställs samt av lojalitetskänsla 
gentemot exempelvis arbetsgivare, kollegor, studenter. Känslan av inflytande 
minskar och frustrationen ökar när det inte går att exempelvis påverka 
arbetsbördan. Flexibilitet leder även till en osäkerhet hos de anställda om vad som 
förväntas av dem, för det kan vara svårt att avgöra hur mycket tid som ska läggas 
ner på en arbetsuppgift. I och med friheten att själv styra över sin arbetstid blir 
kvaliteten i arbetet en viktig del och detta utgör också ett sätt att kontrollera den 
anställde. Följden blir att vid hög arbetsbelastning, när det inte går att genomföra 
arbetsuppgifterna med god kvalité på ordinarie arbetstid, väljer många att arbeta 
övertid eftersom det inte känns bra att göra avkall på arbetskvalitén. Detta upplevs 
som ett sätt att uppfylla förväntade krav, vilket ofta resulterar i långa arbetsveckor.  
 
Arbetstopparna tycks suddas ut allt mer eftersom många anställda känner att det 
överlag blivit mer att göra och på så sätt går det att arbeta väldigt mycket. Gränsen 
där arbetsdagen tar slut har också kommit att suddas ut och känslan av att aldrig 
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helt kunna känna sig ledig tar allt mer överhand när även bostaden blir en 
arbetsplats. Detta gör att arbetstiden luckras upp och dagarna inte alltid får några 
fasta hållpunkter vilket kan resultera i att det är svårt att veta hur mycket tid som 
lagts ner på arbetet. Den negativa konsekvensen är att det blir mindre tid för 
återhämtning och vila från arbetet, som är viktiga för att kunna orka med i mer 
arbetsamma perioder.     
 
De fria och flexibla arbetsvillkoren kan få effekten att arbetet blir isolerat och kan 
för en del av personalen upplevas som att de har ett lågt socialt stöd på 
arbetsplatsen. I undersökningen visar det sig att det efterfrågas ett utökat samarbete, 
men framförallt skulle det hjälpa om fler personer var insatta i varandras arbete. 
Därmed skulle detta kunna avlasta exempelvis vid sjukdom, en stor majoritet anser 
nämligen att det inte finns någon som kan ersätta dem i deras arbete om de är borta 
vid sjukdom, ledighet etc. Mindre utvecklat samarbete gör att många går till arbetet 
trots att de är sjuka och på sätt blir sjuknärvaron hög. Denna situation kan upplevas 
som stressig på ett negativt sätt eftersom arbetsbelastningen redan är så hög att det i 
princip inte finns någon marginal att vara sjuk på. Dessutom blir situationen inte 
bättre av att det inte finns någon som kan ersätta den anställde vid sjukdom. 
 
6.2  Den höga lojalitetens konsekvenser  
 
Växjö universitet som arbetsplats kännetecknar de strukturella förändringar som 
skett i arbetslivet under de senaste åren genom att anställda pendlar mellan olika 
arbetsuppgifter och samarbetspartner och blir på så sätt tvungna att anpassa sig 
efter den situationen som uppstår. Flexibilitetens krav på den anställda att snabbt 
kunna anpassa sig till rådande omständigheter och att vara socialt smidig påverkar 
den mänskliga karaktären. (Sennett 2000) Lojaliteten kan vara en väldigt stark 
drivande kraft som får människor att arbeta mer och det syns tydligt hos de 
anställda vid Växjö universitetet att lojalitet utgör en stor del av deras 
yrkesrelationer. Den kollegiala professionalismen är i hög grad närvarande och 
lojaliteten visas till kollegor, studenter och organisationen som sådan. Lojaliteten 
tar sig även uttryck genom att anställda är lyhörda, samarbetsvilliga och tar sig tid 
när en student eller kollega avbryter dem och vill ha hjälp, många anser att 
avbrotten är en del av arbetet.  
 
Lojalitet till andra institutioner vid Växjö universitet visar sig inte vara lika hög hos 
den anställde som till den egna. Ju längre det fysiska avståndet är till individen 
desto mindre blir den övergripande lojaliteten till arbetsorganisationen. Däremot är 
lojaliteten stark mellan de närmaste medarbetarna, till exempel inom ett ämne eller 
inom en sektion. Dock är Växjö universitet som arbetsplats relativt (fysiskt) samlat, 
vilket antagligen gör den övergripande lojaliteten relativt stark. Personalen finns 
samlade på samma ställe, vilket skapar en större gemenskap än att vara utspridda 
över ett stort område. Därmed finns naturliga mötesplatser och det blir fler tillfälle 
att träffas och att lära känna varandra bättre.  
 
En ökad arbetsbelastning kan vara en bidragande orsak till att lojaliteten till den 
egna gruppen förstärks. Då arbetsbelastningen är hög kan det kännas extra viktigt 
att värna om sina kollegor och hjälpa till. Lojaliteten till den egna gruppen är 
påtaglig och kan även vara en anledning till att det uppstår konflikter mellan 
exempelvis lärare och TA-personal. Anställda uppger även att arbetet kan ge dem 
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dåligt samvete eftersom arbetsuppgifterna sällan tar slut, för det finns alltid något 
att arbeta med. Dåligt samvete hänger samman med lojaliteten och i kombination 
med en hög arbetsbelastning resulterar detta i långa arbetsveckor speciellt vid 
arbetstoppar. För att personalen ska känna att de lever upp till arbetskraven och för 
att de ska kunna hinna utföra arbetsuppgifterna med bra kvalité blir de tvungna att 
arbeta längre än åtta timmars arbetsdag. Dessutom är det inte ovanligt att 
framförallt lärarna tar med sig arbetet hem och sitter på kvällar eller helger för att 
hinna med. Lojaliteten i kombination med flexibiliteten och friheten innebär att 
några anställda inte ser detta som ett problem. Även om en klar majoritet uppger att 
de trivs med arbetet och en del till och med ser på sitt arbete som ett fritidsintresse, 
finns en längtan om att kunna utföra arbetsuppgifterna på ordinarie arbetstid utan 
att behöva arbeta extra.  
 
Vidare kan lojaliteten hos personalen, tillsammans med den höga 
arbetsbelastningen, göra att en del anställda känner en oro att de inte ska klara av 
att genomföra arbetsuppgifterna som de ansvarar för, de upplever prestationsångest 
och osäkerhet. Dessutom tillkommer arbetskrav dels från omgivningen, dels från 
den anställde som gör att oron stärks. Kraven behöver inte nödvändigtvis vara högt 
ställda, istället framförs klagomål på att de ofta är för vaga och oklara, vilket skapar 
frustration över att inte veta om den anställde lever upp till kraven. En ökad 
arbetsbelastning kan även medföra att lojaliteten når en gräns när anställda känner 
att de förlorar kontrollen över arbetet vilket kan leda till en minskad lojalitet. 
Arbetsbelastningens påverkan på lojaliteten diskuteras vidare i samband med 
förklaringsmodellerna. 
 
6.3   Universitetets förutsättningar för en god hälsa 
 
De förändringar som har skett i dagens samhälle påverkar inte bara personalens 
arbetssituation, arbetsvillkor och vardagsliv utan även deras hälsa. (Aronsson & 
Sjögren 1994) De förutsättningar som finns vid Växjö universitet kan i en första 
anblick se goda ut om vi tittar på de fyra olika möjligheterna, som 
stressperspektivet tar upp, som gör att de lättare kan hantera dessa omställningar.  
 
Personalen har mer eller mindre möjlighet att utöva eget inflytande i sitt arbete och 
kan även kontrollera sitt arbete. Detta främst när det gäller inflytande och kontroll 
över arbetsuppgifter och arbetstid. Däremot finns det inte möjlighet för anställda att 
kontrollera och styra över mer övergripande beslut exempelvis politiska beslut som 
rör ett ökat studentantal och minskade resurser till verksamheten.   
 
Anställda känner och upplever en samhörighet med andra anställda. Främst gäller 
samhörigheten med dem som arbetar inom samma ämne eller institution. Det finns 
en fysisk uppdelning när det gäller exempelvis lunchrum vilket motverkar en 
samhörighet med andra grupper. Vidare är en konsekvens av att många arbetar 
hemifrån att samhörigheten och möten med andra anställda minskar. 
Samhörigheten är närvarande på ett yrkesmässigt plan genom lojaliteten, men om 
den även finns på ett personligt plan känner vi inte till.  
 
Personalen får även utveckla stora delar av sin egen förmåga och yrkesskicklighet, 
framförallt de som bedriver forskning. Å andra sidan är de inte riktigt nöjda med 
prioriteringarna som måste göras. För det finns ett missnöje med att inte få utnyttja 
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sin kompetens och utveckla denna till fullo. Den höga arbetsbelastningen och de 
många avbrotten sätter stopp. Det kan vara svårt för de anställda att se meningen 
med arbetet i ett större sammanhang med tanke på den höga arbetsbelastningen och 
att de växlar mellan olika arbetsuppgifter och nästan aldrig hinner sätta sig in i en 
uppgift innan de blir avbrutna. På det stora hela kan vi se att Växjö universitet som 
arbetsplats har dessa möjligheter som medför att de anställda kan hantera 
omställningar, däremot finns det brister i möjligheterna eller rättare sagt 
möjligheterna är snarare inte fullständiga.  
 
Tecken på att de fyra kriterierna för det goda arbetet finns närvarande är att 
anställda upplever hög grad av arbetsglädje och att de inte känner rädsla inför höga 
krav eller förändringar. Det som utmärker anställdas ohälsa är att det finns brister 
eller att möjligheterna har förändrats och inte är fullständiga. Vid Växjö universitet 
finns det lite tid för återhämtning hos stora delar av personalen, vilket kan öka 
ohälsan. De arbetar över ordinarie arbetstid, hemifrån och även på helger, pendlar 
mellan olika arbetsuppgifter och blir ofta avbrutna och har inte mycket tid över till 
sig själva. Lojaliteten gentemot universitetet som arbetsgivare, till kollegor och 
studenter är hög, däremot är lojaliteten till sig själv låg. Den höga 
arbetsbelastningen i samband med det fria och flexibla arbetet och den höga 
lojaliteten till arbetet är det som vi kan se påverkar anställda hälsa till största del.  
 
6.4  Slutsatser och förklaringsmodeller 
 
Som nämndes i inledningen har Sveriges universitet förändrats under de senaste tio 
åren, vilket fått olika konsekvenser för de anställda. Exempelvis genom ett ökat 
studentintag har arbetsbelastningen blivit allt tyngre och svårare att klara av för 
personalen. Att universitetet fortfarande fungerar som arbetsplats hänger mycket 
ihop med den lojalitet som personalen känner inför kollegor, studenter och 
arbetsgivare. Trots att det förekommer en hög arbetsbelastning uppger en majoritet 
vid Växjö universitet att de trivs med sitt arbete. Undersökningen visar att 
personalen anser sig ha fria och flexibla arbetsvillkor när det gäller arbetstiden och 
arbetsuppgifter. Detta ser de i stort sett som positivt och är det som gör arbetet 
attraktivt, men det finns även en negativ sida med dessa fria och flexibla 
arbetsvillkor.  
 
Avslutningsvis blir slutsatsen att hög lojalitet och fria och flexibla arbetsvillkor 
gällande arbetstiden och arbetsuppgifter i kombination med hög arbetsbelastning 
gör att individen upplever: 
 

– oro att inte hinna med alla arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid 
– oro att inte leva upp till ställda arbetskrav 
– att arbetet ger dåligt samvete pga. att det alltid finns uppgifter att utföra 
– att det inte finns någon ersättare vid sjukdom  
– negativ stress och ohälsa 

 
För den anställde resulterar detta ofta i långa arbetsveckor med övertid och hem- 
och helgarbete för att hinna utföra arbetsuppgifterna samt hög sjuknärvaro på 
arbetsplatsen.  
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Hitintills har de tre faktorerna som utgjort förklaringsmodellen för arbetsmiljön vid 
Växjö universitet varit desamma (figur 1), tanken är nu att diskutera vad som kan 
hända med arbetsmiljön om faktorerna förändras eller om någon faktor tas bort. 

 
 

Figur 1: Förklaringsmodell till arbetsmiljön. 
 
Vi börjar med att diskutera utfallet om en faktor tas bort medan de två kvarvarande 
förblir desamma. Exempelvis vad händer om frihet och flexibilitet försvinner 
medan hög arbetsbelastning och hög lojalitet blir kvar? Modellen nedan (figur 2) 
visar att arbetsmiljön ser olika ut beroende på vilka faktorer som kombineras. 
Gränslöshetens problematik, arbetskvalité och lojalitetskonflikter menar vi uppstår 
utifrån dessa kombinationer.  

 
 

Figur 2: Utvecklad förklaringsmodell till arbetsmiljön. 
 

I ovanstående modell börjar vi med att ta bort friheten och flexibiliteten. Kvar blir 
hög lojalitet och hög arbetsbelastning (figur 3). Här ser vi att det uppstår en 
lojalitetskonflikt som har en negativ effekt på arbetsmiljön, eftersom det blir svårt 
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att avgöra vad som ska prioriteras i arbetslivet. Var går gränsen för hur hög 
arbetsbelastningen kan vara innan lojalitetskonflikten uppstår och lojaliteten 
minskar? När arbetsbelastning blir för hög kan detta innebära att gränsen för 
lojaliteten nås och den anställde upplever en konflikt i sin lojalitet till arbetet. 
Lojaliteten kan upplevas för hög när uppoffringen från andra saker i livet tar för 
stora proportioner. Resultatet av denna konflikt kan bli minskad lojalitet.  
 
 

 
Figur 3: Lojalitetskonflikt 

 
Nästa steg är att exkludera den höga lojaliteten och frågan blir då: Hur påverkas de 
anställda om arbetsmiljön utgörs av frihet och flexibilitet och hög arbetsbelastning? 
Utifrån denna kombination uppstår en gränslöshetsproblematik där exempelvis tid 
och rum suddas ut och blir mer diffusa. Hur hög kan arbetsbelastningen bli innan 
frihet och flexibilitet minskar? Om gränserna suddas ut allt för mycket och när 
anställda måste arbeta långt över ordinarie arbetstid kommer automatiskt friheten 
och flexibiliteten att minska. Anställda kan inte längre kontrollera och styra arbetet 
eftersom arbetsbördan är för stor och därmed förlorar arbetet också sin 
attraktionskraft. 
 
Slutligen finns inte den höga arbetsbelastningen kvar. Frihet och flexibilitet 
tillsammans med hög lojalitet påverkar arbetskvalitén i organisationen. Anställda 
upplever inte någon tidspress som skapar negativ stress utan kan lägga ner den tid 
som anses rimligt för att kunna utföra ett bra arbete. Arbetsmotivationen och 
arbetstillfredsställandet hos anställda kan härmed stärkas och arbetet upplevs som 
roligt och stimulerande, därmed minskar personalrörligheten. Arbetsplatsen blir 
attraktiv och de anställdas höga lojalitet möjliggör ett effektivt arbete med god 
kvalité. Sammanfattningsvis ser vi, utifrån ovanstående modell, att frånvaron av 
hög arbetsbelastning skapar en god arbetsmiljö eftersom hög arbetsbelastning i 
kombination med de två andra faktorerna ger negativa konsekvenser i 
arbetsorganisationen.  
 
Nu ska vi ytterligare utveckla analysen genom att se vad som sker om vi behåller 
alla tre faktorerna i en modell, men istället förändrar dem. Vad händer exempelvis 
när friheten och flexibiliteten går från att vara hög till låg?  
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Figur 4: Trappmodell 
 

Modellen ovan visar sambandet mellan arbetsbelastning och frihet och flexibilitet, 
men även hur lojaliteten till arbetet påverkas. I takt med att arbetsbelastningen ökar 
så minskar friheten och flexibiliteten gradvis. Vad händer då med lojaliteten? Vid 
Växjö universitet är arbetsbelastningen hög och det finns även en hög grad av 
lojalitet. Faran är att friheten och flexibiliteten samt lojaliteten minskar om 
arbetsbelastningen blir ännu större. Risken är att det sker en lojalitetskonflikt vilket 
resulterar i att anställda anpassar sig efter hur mycket de är villiga att satsa på 
arbetet och därmed kan detta ha en negativ påverkan på arbetskvalitén.  
 
Modellen kan även förklaras med att när arbetsbelastningen blir tyngre ökar 
lojaliteten till det egna kollegiet, eftersom anställda har ett större behov av 
varandras hjälp. Lojaliteten försämras dock i takt med att friheten och flexibiliteten 
minskar eftersom attraktionskraften till arbetet försvinner. Följden blir att när 
lojaliteten ökar, på grund av den höga arbetsbelastning, kommer den till slut att nå 
en gräns där den anställdes lojalitet minskar, vilket beror på att lojalitetskonflikt 
och gränslöshetsproblematik uppstår och resulterar i minskad lojalitet.  
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6.5  Slutdiskussion 
 
Vad händer om lojaliteten till arbetet minskar? Klarar universitetet av den höga 
arbetsbelastningen då? Dagens samhälle kännetecknas allt mer av flexibilitet och 
ökad arbetsbelastning, dess konsekvenser förutspås bli att en ytlighet och bristande 
solidaritet mellan anställda uppstår. Universiteten förväntas anpassa sig efter 
samhällets krav och därmed finns en risk att organisationen hamnar under den 
akademiska professionalismen. Detta skulle kunna leda till att arbetsmiljön 
försämrades och mentaliteten istället skulle bli negativ.  
 
Om anställda inte skulle känna lojalitet till sin arbetsplats eller till arbetet skulle det 
bli svårt för organisationen att fungera, åtminstone effektivt, eftersom någon form 
av lojalitet måste finnas för att saker ska bli utförda. Ju starkare lojalitet är desto 
mer arbetsbelastning klarar personalen kanske av. Kan det vara så att universitetet 
inte än påverkats av de samhälleliga förändringarna, som många andra 
organisationer, som leder till att personal upplever mindre lojalitet och är det i så 
fall den eftersläpade kulturen som lever kvar? Kommer lojaliteten som finns vid 
universitetet att fungera annorlunda när den äldre generationen går i pension och 
ersätts av den yngre? Det kommer snart att ske ett märkbart generationsskifte inom 
universitetsorganisationen, en stor del forskare går snart i pension och kommer att 
ersättas av yngre personer. Frågan är om denna förändring kommer att ske 
obemärkt och om den höga lojaliteten kommer att kvarstå. 
 
Avslutningsvis saknar vi i tidigare studier om universitetet som arbetsplats hur 
relationen mellan TA-personalen och lärare fungerar. Dessa fokuserar mer enbart 
på lärares arbetssituation och saknar oftast mer djupgående analyser om 
förhållanden mellan dessa två grupper. Vi har i vår studie sett att personalen ofta 
tycker att det finns en otydlighet gällande ansvarsområde som kan ha en negativ 
effekt på samarbetet mellan olika grupper. Därmed finns troligtvis redan 
spänningsfält mellan dessa. Det vi menar sker vid en ökad arbetsbelastning är att 
spänningsfälten förstärks och förtydligas. Vidare forskning kring detta skulle vara 
av intresse för att få mer kunskap om hur arbetsmiljön vid universiteten fungerar. 
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Appendix 
 

 
I rapporten kommer olika jämförelser och iakttagelser att göras och därför 
redovisas följande tabeller eftersom de utgör en viktig grund för förståelsen och 
analysen av arbetsmiljön.  Inledningsvis redogörs för fördelningen av respondenter 
och svarande utifrån de olika institutionerna/enheterna/sektionerna. 

 

Institution/sektion
Antal 

respondenter 
frekvens 

Antal  
svarande
frekvens 

Andel 
svarande

% 

Relativ 
svarsfrekvens

% 

Respondentfördelning
 över inst./sektion 

ADM 133 77 58 13 15 
BIB 30 20 67 3 3 
EHV 98 68 69 12 11 
HUM 107 66 62 11 12 
IBP 22 17 77 3 3 
INF 9 5 56 1 1 

IPED 107 73 68 13 12 
IPS 76 52 68 9 9 

IVOSA 72 57 79 10 8 
LUB 8 7 88 1 1 
MSI 111 58 52 10 12 
SVI 96 72 75 12 11 
VPU 24 14 58 2 3 
Total 893 586 - 100 101 

 
I tabellen ovan visar hur många som ingår i undersökningens urval fördelat över 
institutioner/enheter/sektioner samt hur många svarande respektive 
institution/enhet/sektion har. Exempelvis har enkäten skickats ut till 133 anställda 
med ADM.-adresser, vilket motsvarar 15 procent av det totala urvalet för 
undersökningen. 58 procent (77 anställda) av administrationen har besvarat enkäten, 
vilket motsvarar 13 procent av samtliga besvarade enkäter.    

Medelålder och genomsnittlig anställningstid 
I undersökningen är medelåldern för personalen vid Växjö universitet 45 år och 
anställningstiden är i genomsnitt 7 år. För att tydliggöra åldersskillnader 
presenteras tabellen nedan som visar medelåldern och anställningstid för respektive 
befattningsgrupp.  
 

Grupperade befattningar
Ålder 

medelålder

Anställningstid 
Medelvärde, år 

TA-personal 44 7 
Lärare/Forskare 48 7 
Dokorand/Lic. 36 3 

Chef 50 10 
Annan personal 34 2 

Total 45 7 
 

Vi har sett att en stor andel av anställda som besvarat enkäten endast har arbetat vid 
Växjö universitet i mindre än fyra år. Det kan finnas olika anledningar till exempel 
att nyanställda varit mindre intresserade av att medverka i undersökningen. Andra 
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orsaker kan vara att personalomsättningen är hög eller att det förekommit många 
nyanställningar under de senaste åren. Att antalet anställningsår för 
doktorandtjänster eller andra typer av projektanställningar är låga faller sig naturligt 
eftersom dessa är tidsbegränsade.  

Fördelning över heltidsanställda och deltidsanställda  
I rapporten kommer jämförelser mellan heltidsanställda och deltidsanställda att 
göras, och även inom respektive yrkesgrupp. För att ge en överblick av hur denna 
fördelning ser ut bland de som besvarat enkäten redovisas följande två tabeller. I 
tabellen nedan redovisas fördelningen mellan kvinnor och män i de olika 
befattningsgrupperna samt könsfördelningen inom heltids- och deltidsanställda.  

 

Grupperade befattningar
Antal 

svarande
 

Andel 
svarande

 % 

Heltids- 
anställda

% 

Deltids- 
anställda 

% 
TA-personal          Kvinna 

                         Man 
                           Totalt 

100 
41 

141 

71 
29 

100 

66 
34 
100 

84 
16 
100 

Lärare/forskare     Kvinna 
                        Man 

                         Totalt 

107 
158 
265 

40 
60 

100 

39 
61 
100 

47 
53 
100 

Doktorand/Lic.       Kvinna 
                        Man 

                         Totalt 

53 
45 
98 

54 
46 

100 

50 
50 
100 

71 
29 
100 

Chef                      Kvinna 
                        Man 

                         Totalt 

13 
24 
37 

35 
65 

100 

38 
62 
100 

0 
100 
100 

Annan personal    Kvinna 
                         Man 

                           Totalt 

16 
10 
26 

62 
39 

100 

40 
60 
100 

65 
35 
100 
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Organisationsplan för Växjö universitet 

 
 

 
(www.vxu.se, 2004-05-26) 
 
 
”Växjö universitet är ett kunskapscentrum i stark utveckling. Cirka 14 000 studenter är 
registrerade inom grundutbildningen. Här finns också nära 200 studerande inom 
forskarutbildningen. 900 personer är anställda som forskare, lärare eller administratörer.” 
(www.vxu.se, 2004-05-26) 
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