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Följande kapitel beskriver universitetet som arbetsplats. Inledningsvis redogörs 
för hur ett universitet är organiserat, därefter ges en bild av typiska kännetecken 
för universitetet som arbetsplats. Det redogörs också kort för hur arbetssituatio-
nen ser ut för akademisk personal, bland annat i jämförelse med förvaltnings-
personalens. Senare presenteras hur Växjö universitet är organiserat, hur ledar-
skapet ser ut och vilken roll stödfunktionerna har. Avslutningsvis ges en bild av 
hur Växjö universitet arbetar med arbetsmiljöfrågor.  

Verksamhet och organisation 
Universitet och högskolor i Sverige har tre huvuduppgifter: 1) att bedriva utbild-
ning, 2) att bedriva forskning samt 3) att samverka med det omgivande samhäl-
let. Inom de ramar och regler som riksdag och regering sätter upp har universite-
ten och högskolorna stor frihet. De är skyldiga att ha en styrelse och en rektor, i 
övrigt fattar de själva beslut om hur de organiserar sin verksamhet (www.hsv.se). 
Universitetet är enligt Ehn (2001) en myndighet med hierarkisk struktur där be-
sluten fattas av ledningen på olika nivåer. 

Styrelse 
En extern styrelse leder ett universitet/högskola och det är regeringen som utser 
ordföranden och de flesta ledamöterna i styrelsen. Styrelsen fattar beslut i vikti-
gare frågor om organisation och ekonomi (www.hsv.se). Med åren har universi-
tetsstyrelsen fått en allt viktigare roll. Den har enligt regeringen i uppgift att fo-
kusera på långsiktiga strategifrågor och på uppföljning av strategiska beslut, 
inom såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Styrelsen ska 
även i det dagliga arbetet, och i arbetet med att driva strategiska förändringar, 
verka som ett stöd för rektor (SOU 2007:98).  

Rektor  
Verksamheten ska ledas av en rektor som efter förslag från styrelsen utses av re-
geringen och anställs i högst sex år. Rektor har också en ställföreträdare, prorek-
tor, som utses av styrelsen för högst sex år (www.hsv.se). Rektorns uppgifter är 
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reglerade i högskolelagen, högskoleförordningen och i verksförordningen. Det är 
rektorn som ansvarar för högskolans arbetsgivarpolitik, en annan central uppgift 
är att se till att verksamheten på universitetet/högskolan bedrivs effektivt och för-
fattningsenligt (SOU 2007:98). 

Fakultetsnämnder 
Fakultetsnämnder eller särskilda organ har ansvar för forskningens, forskarut-
bildningens och grundutbildningens innehåll och verkställande. Huvudparten av 
ledamöterna i nämnden är vetenskapligt meriterade lärare. I grunden är fakul-
tetsnämnderna en kollegial struktur där medarbetare väljer medarbetare. Fakulte-
ternas uppgift är bland annat att skapa förutsättningar för att genomföra de för-
ändringar som lärosätenas styrelser beslutar om (SOU 2007:98). 

Institutionen 
En institution är den centrala arbetsplatsen för akademiker på universitetet. Det 
vanliga är att flera ämnesområden samsas inom en institution, men institutionen 
kan också bestå av endast en vetenskapsgren. Institutionen är en formell organi-
sation med bestämda roller och beslutformer och sköter i stor utsträckning an-
ställningar och ekonomi själv, samt har ett ansvar för att statens resurser förval-
tas på ett regelrätt sätt. Varje institution präglas av en egen speciell atmosfär och 
kan, som Ehn (2001) skriver, vara ”hård och konkurrensinriktad eller mjuk och 
samförståndspräglad”. Graden av samhörighet på institutionen varierar och beror 
bland annat på chefens förmåga att skapa denna, enligt Ehn. 
 
Varje institution har en hierarkisk uppbyggnad, men samtidigt förenar den män-
niskor med likartade intressen i olika ämnen. De anställda behöver inte ha kun-
skap om hur en institution fungerar, de kan klättra högt upp i hierarkin genom att 
bedriva forskning och undervisning inom sin disciplin. Ehn (2001) menar att det 
är främst genom vetenskapliga prestationer man meriterar sig. Vill man göra kar-
riär finns i grunden två olika vägar att gå, antingen formella vägar eller informel-
la vägar som exempelvis innebär att skapa personliga kontakter. 
 
På universitetet råder ett klimat där konkurrens är ett självklart inslag – goda pre-
stationer belönas och svaga insatser underkänns (Ehn 2001, Gustafsson m.fl. 
2006). Detta kan verka negativt, men Ehn menar att det även kan vara stimule-
rande att sträva efter att bli bäst i landet inom sitt ämne. Han skriver vidare att 
hög kvalitet måste vara ett kännetecken för det akademiska arbetet. De negativa 
sidorna i ett sådant här system är att människor upplever stress och prestations-
ångest. Det skapar också ett klimat med missunnsamhet gentemot dem som 
lyckas, och om man misslyckas med sitt uppdrag på institutionen blir detta up-
penbart och man får dåliga recensioner. Ehn tycker att ett gott arbetsklimat borde 
premieras på institutionerna – idag läggs all energi på de individuella uppdragen. 
Han upplever vidare att en dålig arbetsmiljö tystas ner och personal säger upp sig 
om de känner sig obekväma på sin arbetsplats istället för att offentliggöra pro-
blemen. 

6 



Anställning, ledarskap och arbete 

Befattningsstruktur 
Befattningar som finns på universitet kan grovt delas in i: adjunkt (lära-
re/forskare med akademisk grundexamen), lektor (lärare/forskare med doktors-
examen), professor (den främsta befattningshavaren vid en institution, med sär-
skilt ansvar för forskning), forskningspersonal, doktorand (forskarstuderande) 
och administrativ personal. En struktur har skapats där lektorer och professorer 
ingår i en inre kärna, omringad av adjunkter samt personer som har olika typer 
av anställningar främst av tidsbegränsad karaktär. De som tillhör den inre kärnan 
får rösta till fakultetsnämnder och har hittills varit tämligen förskonade från om-
struktureringar och uppsägningar. Den omkringliggande strukturen, bestående av 
bland annat en stor grupp personer med visstidsanställningar, är i stort sett fri-
kopplad från övrig verksamhet vid lärosätet (SOU 2007:98). För att kunna bedri-
va forskning och undervisning på institutionerna finns också centralt placerad 
administrativ personal som verkar som ett stöd till kärnverksamheten; exempel-
vis IT-support, studentcentrum och lokal-, ekonomi- och personalsektion. 
 
Befattningsstrukturen på universitet idag har, enligt SOU-rapporten ”Karriär för 
kvalitet” (2007:98), vissa brister. Det saknas tydliga ingångstjänster i den aka-
demiska karriären och visstidsanställningar är väldigt vanligt. Anställningarna 
som forskarassistent och biträdande lektor används sällan, och antalet personer 
med visstidsanställningar, baserade på LAS, har ökat under de senaste åren. Ett 
annat problem är att det saknas ett karriärsteg efter befattningarna forskarassi-
stent och biträdande lektor. Ett resultat av detta är att attraktiviteten i den akade-
miska karriären minskar. 
 
Doktoranderna, de forskarstuderande, får sedan Carl Thams reform 1998 lön för 
sitt avhandlingsarbete och den utbildning som är kopplad till detta. Avhandlings-
arbetet ses för vissa som ett medel för att etablera sig inom akademin, för andra 
är det ett sätt att ta sig ur akademin. Många doktorander arbetar idag under pres-
sade förhållanden och de måste sätta av en stor del av sin fritid för att hinna med 
sitt arbete. Dessutom arbetar de i viss mån alltid i ovisshet när det gäller om det 
egna avhandlingsarbetet ska kunna fullbordas. Förutom betänkligheten i det ar-
bete de gör råder också en stor ovisshet när det gäller tiden efter doktorsexamen. 
Det är ovanligt att nyutexaminerade får tillsvidareanställningar efter examen. Det 
finns inget tydligt karriärsteg direkt efter doktorsexamen och man kan därmed 
inte vara säker på att utbildningen ”lönar sig”. De egentliga meriteringsanställ-
ningarna, forskarassistent och biträdande lektor, används i liten omfattning (SOU 
2007:98, Schoug 2004). Andréasson och Ehn Knobblock (2003) skriver att 
många doktorander, på grund av sin ohållbara arbetssituation, funderar på att 
hoppa av forskarutbildningen. Detta skulle i förlängningen kunna innebära ett 
hot mot den svenska tillväxten.  
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Vid svenska universitet och högskolor har drygt en tredjedel av personalen tids-
begränsade anställningar. För den övriga arbetsmarknaden var motsvarande siff-
ra år 2004 17 procent. Upprepade visstidsanställningar har inom många veten-
skapsgrenar blivit en tradition – personal anställs tillfälligt beroende på de behov 
som finns inom undervisningen och forskningen. En fördel med denna typ av an-
ställning kan vara att man kan tillsvidareanställa personal utan utlysning och 
andra formkrav. Det innebär dock att många får en anställning som inte utlysts i 
öppen konkurrens. Ett annat problem är att visstidsanställningar ger en begränsad 
anställningstrygghet – det blir upp till var och en att meritera sig för att kunna 
söka när tillsvidareanställningar utannonseras. Forskningen behöver flexibilitet, 
men detta borde kunna lösas inom de fasta anställningarna istället för med viss-
tidsanställningar (SOU 2007:98). 

Ledarskap 
Universitet kan organiseras på olika sätt – somliga har delat upp organisationen i 
institutioner, andra har valt en annan lösning. Oavsett vilken organisation man 
har så har alla universitet någon form av chefer som leder den dagliga verksam-
heten. Beteckningen på chefen kan variera, exempelvis prefekt, avdelningschef 
eller studierektor – oavsett beteckning så är personen en akademisk ledare och 
funktionen är ett uppdrag. Man blir inte tillsvidareanställd på någon av dessa 
poster ( HSV 2001:30 R).  
 
Den akademiska ledaren har till uppgift att utföra en viss myndighetsfunktion. 
Ledaren är samtidigt en del av kollegiet. De som utses till prefekter måste van-
ligtvis ha goda vetenskapliga meriter och även administrativ samt ekonomisk 
kompetens. Däremot finns sällan några krav på utbildning eller erfarenhet av le-
darskap. Ett så kallat kollegialt ledarskap tillämpas på universitet, det innebär att 
prefekten hämtas från den egna institutionen. Ehn (2001) menar att detta kan 
vara positivt om prefekten har ett gott anseende bland medarbetarna, men det 
finns även nackdelar med denna informella ledarstil. Det skapar ett komplicerat 
förhållande mellan det formella och det informella – otydlig beslutsstruktur, 
bristfällig demokrati och slarv med formaliteterna är problem som kan uppstå. 
Förutom detta finns det en risk att gruppens vilja blir viktigare än ledarens – den 
akademiska ledarens roll riskerar då att snarare representera gruppen, istället för 
att leda den och fatta nödvändiga beslut. När beslut ska tas om exempelvis ned-
skärningar kan detta bli särskilt problematiskt. Ett annat problem som lyfts fram 
är dagen då ledaren ska lämna sitt ledaruppdrag och återigen ska bli en i gemen-
skapen (Ehn 2001, SOU 2007:98, HSV 2001:30 R). 
 
Arbetet som akademisk ledare, exempelvis prefekt eller studierektor, innebär en 
viss ryckighet. Man ska lämna in remisser, ge synpunkter på olika förslag, läsa 
utredningar innan bestämda datum, dessutom ska man gå på möten, svara på te-
lefonsamtal och andra kontakter med kollegor och studenter. Detta samtidigt som 
uppdraget som exempelvis lärare eller forskare ska skötas. Detta leder till att 
många stora och viktiga frågor ibland hanteras under alldeles för kort tid. Att 
fullgöra ett uppdrag som exempelvis prefekt innebär ofta att man tappar kontakt 
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med den forskning som ligger inom ramen för sitt intresseområde. För de som 
arbetar som deltidsforskare och deltidslärare kan man tänka sig att det skulle vara 
varierande och omväxlande att göra båda delar, men istället upplevs ett korstryck 
som känns mycket påfrestande och stressande (Ehn 2001). 
 
Att vara lärare och samtidigt bedriva forskning är något som blivit allt svårare 
under de senaste åren. Det är dessutom så att anställningar som exempelvis fors-
karassistent tydligt minskat i antal. Bristen på egen tid för forskning har skapat 
ett växande missnöje, vilket kan leda till att forskarkarriären framstår som oat-
traktiv. Grundtanken är att alla lärare ska bedriva både undervisning och forsk-
ning (SOU 2007:98). 
 
I princip alla som arbetar med undervisning och forskning har på något sätt en 
ledarroll och det är därmed viktigt med goda ledaregenskaper för att kunna inspi-
rera sina kollegor och studenter. Man lär ut genom sätten man belönar, kritiserar 
och utvärderar samt genom hur man agerar i olika situationer. Ehn (2001) upple-
ver att somliga akademiker ofta kan mycket om sitt ämne, men har dålig insikt i 
hur de beter sig mot varandra. 

Arbetet - ett fritidsintresse 
Något som utmärker universitetet som arbetsplats är att jobbet för många också 
är ett fritidsintresse – detta skapar ett gränslöst arbete eftersom gränsen mellan 
arbete och fritid kan vara otydlig. Många forskare och lärare har ett brinnande in-
tresse för sitt jobb och ser det inte bara som ett jobb utan identifierar sig med sitt 
ämne, det blir en livsstil (Ehn 2001, Gustafsson m.fl. 2006). Då detta speciella 
förhållande till arbetet råder blir institutionen mer än bara en vanlig arbetsplats 
dit man går för att kunna försörja sig, man går dit även för att skapa en identitet 
och utöva ett intresse. Att många anställa har en stark anknytning till sitt eget 
ämne kan i vissa fall påverka arbetsklimatet negativt, då det leder till problem 
när man ska samarbeta med personal inom andra discipliner. Universiteten är 
starkt professionaliserade organisationer och beskriv ibland som idéstyrda. Detta 
leder till en tydlig uppgiftsorientering i förhållande till arbetet och ibland en stark 
laddning i förhållande till innehållet i verksamheten, val av perspektiv och me-
tod. Dessa faktorer utgör stundtals grund för konflikter och samarbetssvårigheter 
(Gruvstad, 2008). En insikt som börjat växa fram på universitet är att universite-
ten är en del av arbetsmarknaden och omfattas därmed av samma lagar som före-
tag och myndigheter i övrigt. Det innebär att universitetsanställda bland annat 
måste anpassa sig till kraven på utveckling av ledarskap och befrämjande av ar-
betsmiljön. 

Arbetstider och arbetets förläggning 
Arbetstiderna för akademiker kännetecknas av stor flexibilitet (med undantag för 
schemalagda föreläsningar, seminarier etc.), däremot har administratörer fasta 
arbetstider. Forskare och lärare har en stor frihet när det gäller att planera sin tid 
och det är inte ovanligt att man arbetar på kvällar, helger och semestrar (Ehn 
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2001, Gustafsson m.fl. 2006). Ehn lyfter fram att somliga skryter med detta som 
om de är stolta över sin egen hängivenhet. Begreppet semester är på universitet 
dubbeltydigt. Under den fria tiden på semestern gör många av de anställda det de 
helst skulle vilja ägna sin arbetstid åt, nämligen att läsa och skriva. Det hinns 
ofta inte med under arbetstid på grund av andra åtaganden som till exempel un-
dervisning, tentamensrättning, seminarier, möten, sammanträden och administra-
tion (Ehn 2001). 
 
Även den plats från vilken man sköter sitt arbete är flexibel. Arbetet kan skötas 
från kontoret på institutionen, men det är också vanligt att det sköts från hemmet, 
tåget eller flyget. E-posten och mobiltelefonen gör att många akademiker är 
ständigt tillgängliga oavsett varifrån de arbetar. Institutionen förvandlas för vissa 
till en transithall, som Ehn (2001) uttrycker det, där medarbetare som ständigt är 
på språng träffas för möten mellan sina olika uppdrag. Kontakten med ämneskol-
legor på andra universitetet i Sverige eller världen är inte sällan bättre än kontak-
ten med dem som sitter i rummet intill. 
 
Något som kan skapa stress på universitetet är motsättningen mellan den flexibla 
arbetssituationen och kravet på att ständigt prestera. Detta kan göra att det blir 
svårt att koppla av från sitt arbete.  Den höga graden av egenkontroll, vilket en-
ligt Karasek och Theorell (Theorell, 2006), är en positiv faktor i arbetsmiljön, 
kan innebära en belastning om den inte kombineras med socialt stöd, och en ar-
betsledning som bidrag med att markera gränser för vad som är rimliga arbets-
prestationer. Känslan av stress kan förstärkas genom att arbetsuppgifterna sällan 
är tydligt specificerade. En annan motsättning som råder är den mellan arbetets 
krav på självständigt och kritiskt tänkande samtidigt som akademiker måste rätta 
sig efter vetenskapliga regler. Man måste själv lära sig i vilka sammanhang man 
kan säga vad man verkligen tycker och tänker. Ehn (2001) menar att detta har 
skapat en rädsla för att göra bort sig och därför väljer många att vara tysta istället 
för att säga vad man tänker. 

Växjö universitet 
Växjö universitet är ett ungt universitet och har en tidigare historia som filial och 
högskola. Det blev universitet år 1999 och har sedan dess haft en kraftig expan-
sion. Vid Växjö universitet finns idag ca 14 000 studenter och 250 forskarstude-
rande. Universitetet har 1028 anställda (www.vxu.se). 
Nedan ges en kort presentation av hur Växjö universitet är organiserat, därefter 
beskrivs hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor.  

Organisation 
Ledningen på Växjö universitet utgörs av tre delar; universitetsstyrelsen, univer-
sitetsledningen och fakultetsnämnderna. Universitetsstyrelsen, som består av 15 
ledamöter, har en övergripande funktion. Regeringen utser de externa ledamöter-
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na, däribland ordförande, för normalt tre år. I övrigt ingår rektor, tre lärarrepre-
sentanter samt tre studenter i styrelsen.  
 
Universitetsledningen består av rektor, prorektor, universitetsdirektör, informa-
tionschef samt administrativt stöd. Fakultetsnämnderna ansvarar för kvaliteten i 
utbildningen på olika nivåer samt för kvaliteten i den forskning som bedrivs. De 
har också ansvar för forskningspolicy och forskningsfrågor samt fördelningen av 
forskningsresurser. Fakultetsnämnderna är i vissa frågor överordnad det som 
sker på institutionen, exempelvis när det gäller rekrytering. Dessutom finns ett 
antal nämnder och råd som arbetar strategiskt med frågor som berör forskning 
och utbildning (www.vxu.se). 
 
Kärnverksamheten, det vill säga forskning och undervisning, bedrivs på sju insti-
tutioner. Dessutom finns en omfattande uppdragsutbildning – polisutbildningen – 
som i stort sett fungerar som en institution. Institutionerna är relativt självständi-
ga – de leds av prefekter och lever till stor del sitt eget liv när det gäller organisa-
tionskultur. Enligt Gruvstad (2008) finns bland vissa prefekter en tydlig känsla 
av att Växjö universitet är en arbetsplats, även om varje institution är en egen or-
ganisation. Ibland blir det dock tydligt att man ser mycket till sin egen institution 
och har tämligen lite kunskap om vad som sker i övrigt i organisationen. Univer-
sitetsförvaltning finns både på central samt institutionell nivå och är stöd-, servi-
ce- och i vissa avseenden kontrollfunktioner till kärnverksamheten. Det finns 
dessutom en del universitetsövergripande funktioner som bibliotek, informa-
tionsenhet och universitetspedagogiskt centrum. 
 

 
 
Skiss över Växjö universitets organisation (www.vxu.se) 
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Institutioner – organisation och ledarskap 
Universitetets sju institutioner är organiserade på olika sätt. Exempelvis varierar 
den interna ansvarsfördelningen, även om de flesta institutionerna har antingen 
avdelningar eller är uppdelade i ämnen. Dessa har i sin tur sin ledningsorganisa-
tion och leds av studierektorer, avdelningschefer, biträdande prefekter eller lik-
nande. Dessa mellanchefer behöver inte ha samma roll, och på en del institutio-
ner kan olika beteckningar ha samma roll (Gruvstad 2008, HSV 2001:30 R). 
Vissa institutioner har arbetat mycket med att tydliggöra vilket ansvar som ligger 
på avdelningarna/ämnena, i syfte att professionalisera arbetsledarrollen. På andra 
institutioner är mellanchefen i första hand den som hanterar det administrativa 
arbetet med kurser, timmar och dylikt. De flesta institutioner har en institutions-
styrelse, forskningskommittéer i olika ämnen och forskarämneskollegium. Insti-
tutionerna har också en administrativ enhet som kan variera i storlek och beteck-
ning, men de flesta har samma typ av administrativa befattningar representerade. 
Det finns exempelvis institutionssekreterare, forskningssekreterare, ekonom, in-
formatör och IT-ansvarig. Det finns alltså såväl likheter som skillnader mellan 
institutionerna (Gruvstad 2008). 
 
Ansvarig ledare på de olika institutionerna är en prefekt. Att vara prefekt är i 
princip som att vara VD för ett medelstort företag. Prefekterna utses formellt av 
rektor, men dessförinnan har det varit en intern valprocedur på den egna institu-
tionen. Enligt Sandstedt (2003) finns det egentligen två processer som tillämpas 
när en ny prefekt ska tillsättas - val eller övertalning. Det sistnämnda kan bli ak-
tuellt eftersom det sällan finns många kandidater att välja mellan när en ny pre-
fekt ska tillsättas. Prefektskapet är alltså en form av kollegialt ledarskap och en-
ligt Gruvstad (2008) ses det inte som något större problem vid Växjö universitet. 
Det finns en vana i organisationen att hantera det. Studier visar att prefekter på 
Växjö universitet anser att det kollegiala ledarskapet är önskvärt och det enda 
tänkbara ledarskapet på en institution (Sandstedt, 2003). Några fördelar är att de 
som rekryteras har erfarenhet och förståelse för organisationen, de kan tillvarata 
akademiska värdegrunder och beslut tas efter delaktighet och demokrati. Gruv-
stad (2008) menar dock att det kollegiala ledarskapet medför vissa svårigheter. 
Att prefekten rekryteras i den egna arbetsgruppen innebär inte att det är självklart 
att han/hon får legitimitet som ledare i den grupp där man tidigare varit en av alla 
medarbetare. Det kan också vara svårt att utöva ett chefskap/ledarskap i förhål-
lande till kollegor som ibland innebär att man måste ta obekväma beslut och age-
ra kraftfullt i konfliktsituationer. Ett eventuellt problem kan även vara när man 
inte längre är chef – efter att på olika sätt ha tagit ansvar i en ledningssituation 
kan det vara svårt att hitta tillbaka och bli en i gemenskapen. 
 
Enligt Gruvstad (2008) och Sandstedt (2003) behöver prefekterna som rekryteras 
i kärnverksamheten ingen erfarenhet eller utbildning i ledarskap. Betydligt högre 
krav ställs på administrativa chefer, även på relativt låg nivå. Det ställs i och för 
sig formella krav på den som ska bli prefekt, men prefektskapet innebär i hög 
grad också att man ska ha förtroende i organisationen. Ett problem med prefekt-
skapet är att det löper över kort tid – det är svårt att lära sig samt utveckla sitt 
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chefskap på en treårsperiod (Gruvstad 2008). Studier visar att många som varit 
prefekter anser att uppdraget var svårare och mer tidskrävande än de från början 
hade föreställt sig. Det innebär även, som tidigare nämnts, ett karriärhinder, och 
frågan om den framtida ledarförsörjningen är aktuell inom många lärosäten. Det 
som anses vara mest ansträngande är att hantera besvärlig personal. Få personer 
tar upp mycket tid och kraft. Mest stimulerande är att kunna stötta personalen 
och arbeta med utvecklingsfrågor. De som blir prefekter blir det ofta för att de 
har idéer om hur de kan förändra verksamheten, det finns även de som åtar sig 
prefektskapet av lojalitet till kollegor (Sandstedt 2003). 

Stödfunktioner 
Alla som arbetar i förvaltningen har på något sätt en stödjande roll. De finns till 
för att få verksamheten på institutionerna att fungera. Däremot skiljer sig de oli-
ka stödfunktionernas struktur åt och de arbetar relativt olika. Ekonomisektionen 
och personalsektionen har likartad uppbyggnad – båda har ansvarsområden i or-
ganisationen och arbetssättet är utpräglat konsultativt och i nära samverkan med 
institutionerna. Lokal- och servicesektionen är en stor enhet med många varie-
rande delar. Det finns exempelvis lokalvårdare, teknisk service, repro, väx-
el/reception samt personal som arbetar med fastighetsfrågor och lokalbokning. 
Andra stödfunktioner med varierade arbetsuppgifter är planeringsenheten och 
Studentcentrum, det sistnämna med fokus på service till studenter (Gruvstad 
2008). 

Personalens arbetssituation 
Generellt sett har de flestas arbetssituation påverkats av åtstramningarna i offent-
lig sektor – det har blivit ett hårdare tryck och större arbetsbelastning (Gruvstad 
2008, Gustafsson m.fl. 2006, Sandstedt 2003). Arbetet som lärare, forskare och 
doktorander utför präglas av ett gränslöst arbete. Det ställer speciella krav och 
får varierande konsekvenser för olika människor. För förvaltningspersonalen har 
specialiseringen och kraven ökat över tid. Det rekryteras i dagsläget i stort sett 
endast administrativ personal med högskoleutbildning. Att kraven ökat är inte 
bara negativt utan också positivt, man får utvecklas och det arbete man utför är 
mer kvalificerat. Den administrativa personalens arbete är däremot något mer 
specialiserat och inte lika gränslöst i jämförelse med lärarnas och forskarnas. Det 
kan dock vara gränslöst även för dem som jobbar med tekniska och administrati-
va funktioner, men i organiseringen av arbetet finns det tydligare gränser. Arbe-
tet är också mer strukturerat när det gäller arbetstid och övertid, medan lärarna 
och forskarna arbetar med beting och årsarbetstid.  
 
Mycket av lärarnas och forskarnas arbete handlar om prestation – forskningspre-
stationer eller prestationer i förhållande till undervisning. Man granskas hela ti-
den av externa granskare, studenter och av varandra. Hela konceptet är en stän-
dig granskningsprocess på gott och ont. Ett sätt att uttrycka skillnaden mellan 
administrativ respektive akademisk personal är att de förstnämnda är tidsoriente-
rade medan akademisk personal är uppgiftsorienterade. Enligt Gruvstad (2008) 
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stämmer det i mångt och mycket – många som väljer en akademisk karriär gör 
det för att de har ett starkt intresse för ett visst ämne och det kan då vara svårt att 
sätta gränser för hur mycket man arbetar. Samtidigt finns det även administrativ 
personal som lägger ner sin själ i sitt arbete och för vilka arbetet är den största 
delen i livet. Indelningen är alltså en sanning med modifikation – det handlar 
förutom om själva arbetsuppgiften också om personen i fråga.  

Arbetsmiljöarbetet vid Växjö universitet 
I Växjö universitets arbetsmiljöpolicy står att organisationen strävar efter att ga-
rantera alla en hälsofrämjande, stimulerande och utvecklade arbetsmiljö. Ett mål 
är att alla ska arbeta i rimlig omfattning, prestera goda resultat, känna arbetsgläd-
je och vara friska (www.vxu.se). 
 
I vissa avseenden har Växjö universitet kommit långt med sitt arbetsmiljöarbete 
och i andra avseenden återstår mycket att göra. På många platser i organisationen 
arbetas det med arbetsmiljöarbete på olika sätt, inte minst eftersom det är en or-
ganisation där man hela tiden sysslar med utvecklings- och kvalitetsarbete. Att få 
människor att må bra med det de gör och känna att verksamheten utvecklas hela 
tiden är en arbetsmiljöaspekt (Gruvstad, 2008).  
 
Arbetsmiljöarbetet skiljer sig åt på de olika institutionerna, både i omfattning och 
i kvalitet. Det har dock aldrig varit så högt på dagordningen som det är för tillfäl-
let. Inte minst har HALV-projektet och en inspektion av arbetsmiljöverket hösten 
2006 bidragit till intresse för och utveckling av arbetsmiljöfrågorna. Inspektio-
nen ledde till att universitetet ”tvingades” skapa strukturer för det lagstadgade 
arbetsmiljöarbetet som det annars funnits ett motstånd mot. Sandstedt (2003) no-
terar generellt att organisationen många gånger är trög och konservativ och att 
det därmed kan vara svårt att driva igenom förändringar. Växjö universitet är en 
organisation som är full av individualister och av kreativa människor som har 
egna lösningar och vill göra på sitt eget sätt, inte följa strömmen utan att kritiskt 
granska. I många hänseenden är det bra, men ibland leder det till att vissa saker 
inte blir gjorda (Gruvstad 2008, Sandstedt 2003).  
 
Enligt Gruvstad (2008) finns idag struktur och ordning för hur arbetsmiljöarbetet 
ska gå till, exempelvis har de flesta institutionerna arbetsmiljögrupper och 
genomför skyddsronder. Man har dock kommit olika långt när det gäller insikt 
om vad arbetsmiljöarbetet handlar om. I arbetsmiljölagen står det att arbetsmiljö-
frågor ska vara en naturlig del av verksamheten – det synsättet saknas fortfarande 
i flera delar av organisationen.  
 
Många personalfrågor är centraliserade, vilket innebär att de hanteras av perso-
nalsektionen. Sektionens roll är vara stödjande och ge service, framförallt gent-
emot institutionerna, men också att kontrollera och se till att lagar, förordningar 
och avtal följs. Åtskilliga frågor handlar om arbetsrätt och förhandlingar, policy-
arbete (ex. rehabilitering), utarbetande av riktlinjer, utformning av anställnings- 
respektive arbetsmiljöordningen samt personalhandboken. Arbetet är konsultativt 
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och flera personalkonsulter är kopplade till en specifik institution och förvalt-
ningsenhet. De har då ständiga kontakter med chefer och anställda kring frågor 
som handlar om hela personalfältet som lön, pension, rekrytering, avveckling, 
kompetensutveckling, sjukdom och rehabilitering. Hanteringen av dessa frågor 
är många gånger grunden i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Ett par av kon-
sulterna arbetar generellt med arbetsmiljö- och personalsociala frågor. De arbetar 
på uppdrag av övriga personalkonsulter eller med ärenden direkt från någon or-
ganisation. Det kan handla om enskilda rehabiliteringsärenden, behandlingsarbe-
te, konfliktsituationer, utredningar och arbetsmiljöfrågor. Ibland initierar även 
konsulterna aktuella frågor i arbetsmiljönämnden eller i andra sammanhang, som 
t.ex. prefektråd och fakultetsnämnd (Gruvstad 2008). 
 
Det finns en rutin, i form av en processbeskrivning, för hur man arbetar när an-
ställda blir sjuka. Inledningsvis anmäls sjukdom till arbetsplatsen och efter fem 
dagar ska arbetsledaren ta kontakt - därefter finns tydliga steg om hur man ska gå 
vidare. Enligt personalsektionens erfarenheter fungerar processen i stort sett bra. 
En sjukskrivningsprocess är aldrig utan insatser, man har hela tiden kontakt och 
det pågår behandlings- och rehabiliteringsinsatser. Det finns i regel en vilja och 
önskan hos organisationen att stötta och hjälpa till så att sjukskrivna ska komma 
tillbaka (Gruvstad 2008). 
 
Arbetsmiljönämnden är ett organ som det enligt lag finns en skyldighet att ha. 
Nämnden, som sammanträder två till tre gånger per termin, hanterar frågor 
rörande arbetsmiljöfrågor, lokalfrågor samt studenthälso- och handikappfrågor. I 
dagsläget finns en representant från varje institution, men inom kort kommer det 
även att finnas skyddsombud i lika stort antal. Arbetsmiljönämnden fyller för 
närvarande huvudsakligen en funktion som informationsspridare, men framöver 
kommer nämnden att få mer av en uppföljningsfunktion när det gäller det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet. I personalsektionens struktur ingår att rapportera till 
arbetsmiljönämnden när arbetsmiljöronder, riskbedömningar och uppföljningar 
har gjorts (Gruvstad 2008, www.vxu.se).  
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