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möjligt för oss att genomföra detta genusintegrerade ledarskapsprogram, AKKA V.
Nils Danielsen har även medverkat i programmets inledande och avslutande internat
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som medverkat i flera AKKA-program. Eva Wiberg är beskyddare för programmet
samt för AKKAdemien för ledarskapsutveckling som instiftades 2012 vid Lunds
universitet.
Ett stort tack riktas till samtliga medverkande föreläsare och konsulter, samt till
deltagarna, vars erfarenheter och kunskaper berikat programmet.
Lund den 27 januari 2015
Kajsa Widén och Inger Lövkrona
AKKA V:s styrgrupp
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Inger Lövkrona i samarbete med Kajsa Widén

AKKA-programmet 2004-2014.

Lunds universitets genusintegrerade ledarskapsprogram
”Ett viktigt skäl till att AKKA-programmet har kunnat bestå i så många år och få så
pass hög status är bland annat att man inom ramen för programmet bemött och
hanterat motståndet mot genusfrågor. Man har analyserat orsaker till motståndet och
utvecklat strategier att hantera det.”
Ur Jämställdhet i högskolan – ska den nu ordnas en gång för alla? (2014)

I november 2014 avslutades AKKA V, den femte omgången av Lunds universitets
genusintegrerade ledarskapsprogram. De tidigare programmen har i likhet med detta
senaste resulterat i särskilda rapporter (AKKA I 2006, AKKA II 2008, AKKA III
2010, AKKA IV 2012). AKKA-programmet initierades som en särskild
jämställdhetssatsning inför de dekanval som skulle hållas 2005. Situationen vid den
tidpunkten var att enbart en kvinna hade detta uppdrag – av totalt åtta dekaner. 2014
hade fem kvinnor ett dekanuppdrag varav tre gått ett AKKA-program.
De två första programmen gavs för enbart kvinnor 2004-2005 respektive 20062007. De följande programmen har också haft män som deltagare. Akronymen
AKKA stod inledningsvis för AKademiska Kvinnors Ansvar, vilket efter att
programmet öppnades för män uttolkas som AKademiska Kollegors Ansvar. Idag
använder vi AKKA som ”varumärkesnamn”, utan förklarande tillägg. Projektledare
har varit Kajsa Widén och professor Inger Lövkrona har medverkat som
programexpert i samtliga program; de har utgjort de två senaste programmens
styrgrupp. Programmet har presenterats vid andra lärosäten både i Sverige och i övriga
Norden samt i Förenade Arabemiraten, Trinity College i Dublin, Irland samt Nagoya
University i Japan.
AKKA-programmets målgrupp är disputerade forskare och lärare med
anställning vid Lunds universitet. AKKA V öppnades även för deltagare från andra
lärosäten inom Lärosäten Syd - ett samarbetsforum för Lunds universitet, Malmö
Högskola, Högskolan Kristianstad, Blekinge Tekniska högskola samt Sveriges
lantbruksuniversitet i Alnarp. Hittills har drygt hundrafemtio anställda deltagit i ett
AKKA-program. AKKA I, II, III och V har finansierats med särskilda medel för
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ledarskapsprogram vid Lunds universitet. AKKA IV finansierades huvudsakligen med
medel från Regeringens Delegation för Jämställdhet (DJ).
2012 skrev vi AKKA Vitbok, som är en uppföljning och analys av de fyra då
avslutade AKKA-programmen avseende effekter och måluppfyllelse (Lövkrona &
Widén 2012). Hade programmet bidragit till att öka andelen kvinnor på ledande
positioner? Hade det bidragit till ett ökat intresse för ledarskap? Hade deltagarna
blivit de ”förändringsagenter” som programmet syftar till att utbilda? Vi reflekterar i
vitboken också över genus och motstånd, ledarskapsprocessen samt betydelsen av de
nyetablerade nätverken mm. Denna text tar sin utgångspunkt i vitboken och i de
tidigare AKKA-rapporterna som får bilda fond till våra reflektioner över det senaste
programmet, AKKA V.

Akademiska uppdrag
Facit våren 2012 var att flera AKKA-deltagare innehade toppositioner vid Lunds
universitet - en prorektor, tre dekaner, två vice/prodekaner – samtliga kvinnor från
det första programmet. Härutöver hade universitetet ytterligare en kvinna som dekan,
och en har tillkommit senare. Lunds universitet placerar sig härmed långt över det
nationella genomsnittet som 2010 låg på drygt 30 procent kvinnliga dekaner
(Peterson 2010). Glastaket vad gäller dekaner är för Lunds universitet spräckt, för
tillfället. Programmets betydelse för att vilja/våga ta ett uppdrag som dekan har
uttryckts av de kvinnliga dekanerna på det AKKA-möte där deltagarna ges tillfälle till
att träffa fakultetsledningarna. Frågan är hur hållbar denna jämställdhet blir och hur
utvecklingen kommer att se ut på lång sikt. När detta skrivs i januari 2015, är
situationen på dekannivå på Lunds universitet oförändrad (5 av 8 dekaner är kvinnor)
och prorektor Eva Wiberg är omvald för en ny period samt har 2015 en vicerektor,
kvinna och AKKA-deltagare, utsetts. I övrigt kunde vi notera att deltagare från ett
AKKA-program våren 2012 fanns representerade i 76 nämnder eller motsvarande (av
totalt 120 som då påbörjat programmet). Vi påstår att AKKA bidragit till att öka
andelen kvinnor på ledande positioner samt ökat intresset för ledarskap. Vi räknar
också med en synergieffekt av att frågan kommit upp på agendan och bristen på
kvinnliga ledare har diskuterats på olika nivåer i universitets beslutsstrukturer. Sedan
2006 är utveckling av ledarskap en strategisk fråga för Lunds universitet.
Docent Helén Peterson beskrev på ett AKKA V seminarium att en kan se en
generell ökning i Sverige av kvinnors andel på de högsta ledarpositionerna, en större
ökning än på professorspositionen. Detta kan i sin tur förklaras med de medvetna
nationella satsningar som gjorts – formella regelverks som förändrats men också
förändrade (informella) normer. En annan, inte lika positiv iakttagelse, Peterson gör
är att de höga akademiska ledarspositionerna samtidigt blivit mera fyllda av
administration och att män samtidigt ”flytt” till vetenskapliga positioner (Peterson
2010, ds. 2011).
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En annan problematik som återkommande har diskuterats på AKKA är
huruvida akademiskt ledarskap går att kombinera med vetenskaplig karriär (Haake
2009, Peterson 2010). Är akademiskt ledarskap ett hinder för vetenskaplig överlevnad
och då speciellt för kvinnor? Denna fråga undersöks i projektarbetet från den juridiska
fakulteten i AKKA V (Bogojevic m.fl). Akademins medvetna strävan efter att nå
könsbalans på högre positioner menas bidra till att begränsa kvinnors möjligheter till
vetenskaplig karriär. Studier visar att kvinnor i akademin – men även män – uttrycker
farhågor om svårigheter att kombinera vetenskaplig karriär med ett akademiskt
ledarskap och att det finns en risk att förlora sin position i forskarsamhället. Om det
förhåller sig på det viset vet vi egentligen inte, då detta inte studerats. Vad gäller
AKKA-deltagarna besannas inte farhågan att akademiskt ledarskap och vetenskaplig
meritering utesluter varandra. 2011 var 37 tidigare deltagare professorer, 13 docenter
och återstoden lektorer eller motsvarande. Vid påbörjandet av ett AKKA-program har
ytterst få varit professorer och docenter och den vetenskapliga meriteringen har skett
parallellt med ett akademiskt uppdrag.
Den vetenskapliga meriteringen uppfattas som en förutsättning för ett uppdrag
och en professorstitel är i praktiken ett måste för att komma ifråga för ett (högre)
ledaruppdrag. Det är, om än i dag i mindre omfattning än tidigare, en praxis som
tillämpas vid utseende av akademiska ledare på hög nivå vid ett universitet, medan det
vid högskolor är mindre vanligt. Legitimiten som ledare är starkt knuten till den
akademiska meriteringen. Såväl kvinnorna själva som den akademiska omgivningen
påpekar vikten av att inte ta ett ledaruppdrag ”för tidigt”, innan den vetenskapliga
meriteringen är klar (Selberg 2011). Samtidigt finns det ett starkt tryck på kvinnor
inom den akademiska organisationen att acceptera ledaruppdrag för att ”vi måste ha
en kvinna också”. Peterson fann i sina intervjuer med kvinnor på ledarspositioner att
det fanns de som beredvilligt tog rollen som ”kvotkärringar” medan andra tog avstånd
ifrån att förknippas med jämställdhetssatsningar (Peterson 2010).
Kraven på vetenskaplig produktivitet med hög kvalitet är en stressfaktor i sig,
som inte blir mindre för den som tar ett kollegialt uppdrag. Rapporterna om en allt
mer axelererande arbetsbelastning talar sitt tydliga språk, och påverkar sannolikt viljan
och möjligheterna att ta på sig ett ledaruppdrag som ofrånkomligen ger merarbete.
Två av projekten i AKKA V tar upp frågan om hur akademiska ledare upplever
stressituationer och försöker nå balans mellan arbetsliv och privatliv. Kvinnor är mer
utsatta för stress och reagerar på stress annorlunda än män visar dessa två projekt,
något som också stöds i andra studier (Hall m.fl., Askander, jfr Universitetsläraren
20/2011, ds. 2/2013). Här spelar konstruktioner av kvinnlighet sannolikt in och
påverkar såväl omgivningens som kvinnornas egna förväntningar på hur kvinnor skall
vara.
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Jämställdhet, genus och mångfald
Vägledande för allt arbete och för alla arbetstagare ska universitetets grundläggande
värderingar vara. I universitets strategiska plan formuleras dessa värderingar på
följande sätt: ”Lunds universitet står för grundläggande mänskliga rättigheter och
demokratiska och akademiska värden. Jämställdhet och etnisk och social mångfald
skall råda”. Strävan efter jämställdhet och mångfald handlar om rättvisa, men är i den
akademiska världen också kopplad till kvalitet – ett sk. resurs- eller nyttoargument,
allas kompetens och erfarenheter ska tas till vara (Schmitt 2014, Espersson 2014).
Bristen på jämställdhet och mångfald, visar forskning, är en konsekvens av att den
akademiska kulturen och organisationen diskriminerar individer som inte passar in i
dess normer för kön eller har ”rätt” etnisk och social bakgrund. Det är här AKKAprogrammet kommer in i bilden: programmet syftar till att utbilda genus- och
mångfaldsmedvetna ledare, som kan förändra strukturer och bidra till att universitetet
kan leva upp till sin vision om jämställdhet och mångfald. I de tidigare programmen
har jämställdhet stått i fokus, i de senare, och framför allt i AKKA V, har
mångfaldsfrågorna getts en alltmer framträdande plats. Universitetets
värdegrundsarbete som helhet har varit ett genomgående tema i detta program.
AKKA:s genusprofil, det vi kallar genusintegrering, innebär att den akademiska
organisationen och kulturen, liksom det akademiska ledarskapets innehåll och
uppgifter utsätts för kritisk granskning i ett genusperspektiv. Syftet med
genusintegreringen är att lyfta jämställdhetsfrågorna till ett strukturellt plan och
synliggöra den könade maktstruktur (en akademisk genusregim)) som genererar skilda
villkor för kvinnor och män. I programmet ställs följande frågor: Varför finns det så få
kvinnor som är ledare vid Lunds universitet? Hur verkar genus i den akademiska
kulturen? Hur påverkar genusstrukturer den akademiska organisationen och
verksamheten? På vilka sätt är ledarskap könsmärkt? Har kvinnor och män vid
universitet lika möjligheter och villkor? I AKKA V har genusintegrering utvecklats till
att även omfatta genusperspektiv i kunskapsproduktionen och i det vetenskapliga
ledarskapet. Professor Londa Schiebinger, Stanford University, introducerade sin
metod Gendered innovations – employ sex and gender analysis as a resource to creat new
knowledge and technology (http://gendered innovations.stanford.edu/, jfr Schiebinger
2007).
Jämställdhet handlar inte bara om antal – fler kvinnor på ledande positioner.
Fler kvinnor leder inte nödvändigtvis till hållbar jämställdhet. Hållbar jämställdhet
kräver förändring av de strukturer som diskriminerar kvinnor. Förändring av
diskriminerande strukturer är emellertid inte enbart kvinnors ansvar, utan även mäns.
Mot denna bakgrund blev det självklart att anta även män till programmet. I ett
långsiktigt perspektiv behövs genusmedvetna kvinnor OCH män, som tillsammans
arbetar för förändring. En fjärdedel (37/150) av deltagarna i samtliga AKKA-program
har varit män.
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Den akademiska kulturens genusbias är förhållandevis väl dokumenterad och
analyserad. Genusstudier har visat att kvinnor systematiskt diskrimineras i akademin:
de ”sållas bort” efter doktorsexamen, deras meriter värderas lägre eller annorlunda än
mäns vid anställning, de förfördelas vid tilldelning av forskningsmedel (vi återkommer
till detta) och kvinnor når inte toppositioner utan slår i ett ”glastak” medan män åker
”glashiss” uppför karriärstegen (för ref. se Dahlerup 2010, Lövkrona 2014). Denna
kunskap lärs ut och diskuteras i AKKA på seminarier och i gruppdiskussioner och
exemplifieras i flera tidigare AKKA-projekt.
Akademin är emellertid inte enbart en manligt konnoterad arena utan en
”svensk”, ”monokulturell”, tillika en ”vit” medelklassarena. Frågan om på vilka sätt
diskriminering av individer med annan social (icke-akademisk) och annan etnisk
(icke-svensk) bakgrund verkar i akademin är nästan ett helt okänt kunskapsområde.
Bristen på etnisk och social mångfald vid universitetet har delvis en annan grund än
brist på jämställdhet, men denna diskriminering är i likhet med könsdiskrimineringen
strukturell och handlar ytterst om makt och maktrelationer (Malinda Andersson
2014, Carlsson 2014, Haj Brade 2014, Lövkrona 2014, Mählck 2012, Mählck &
Fellesson 2014). Mångfaldsproblematiken adresseras i AKKA i ett intersektionellt
perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv innebär en insikt om att kön inte är den
enda exkluderande maktrelationen. Andra maktrelationer (maktordningar) såsom
klass, etnicitet, (hetero)sexualitet, ålder och funktionsnedsättning interagerar med kön
och spelar en avgörande roll för individers villkor i organisationer (Matilda Andersson
2014, Lövkrona 2014). Det intersektionella perspektivet riktar uppmärksamhet mot
de strukturer och handlingar som bidrar till särbehandling och exkludering av
individer som avviker från den monokulturella högskolevärldens normer.
Den intersektionella forskningen har satt ett konkret avtryck i den svenska
diskrimineringslagstiftningen (2009) som listar sju olika diskrimineringsgrunder. I
Lunds universitets Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald har
diskrimineringslagen omsatts till en akademisk kontext och skall vara ett redskap för
prefekter och andra akademiska ledare i arbetet mot diskriminering, kränkningar och
särbehandling. AKKA-deltagarna har aktivt arbetat med policyn och har också fått
genomgå utbildningen Se Människan. Se Människan är ett led i universitetets
förebyggande åtgärder för en god arbetsmiljö fri från diskriminering. Utbildningen tar
sin utgångspunkt i universitetets värdegrund: respekt, tolerans och omtanke ska gälla i
alla relationer. Se människan genomfördes av personalkonsult Kajsa Widén och
professor Tomas Brage, fysiska institutionen, Lunds universitet. I tre AKKA Vprojekt granskas och diskuteras motsvarande policys: Malmö Högskolas (Bjärstorp
m.fl.), Kristianstad Högskolas (Ljung-Djärf m.fl.) samt medicinska fakultetens, Lunds
universitet (Erlandsson m.fl., Darabi m.fl.).
Normkritik är en metod som sätter fokus på maktrelationer och hur
maktasymmetrier legitimeras och upprätthålls. Normer är idéer och oskrivna regler
om vad som anses normalt och onormalt och utgår från kulturella föreställningar och
värderingar. En norm skapar förväntningar på individers beteende, utseende och
livsstil; den som passar in i normen bekräftar den, den som inte passar in i normen
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”bestraffas”. Hen påminns återkommande om sin avvikelse genom att kategoriseras
som den annorlunda, den ”onormala” – som den ”andra” utifrån ett införstått ”vi”
som representerar majoritetskulturen. I den monokulturella akademiska världen ses de
som inte passar in i den vita medelklassnormen som ”avvikare”, vilket leder till olika
former av särbehandling och diskriminering – och exkludering (Lövkrona 2014).
Normkritik handlar om att vända blicken mot sig själv och medvetandegöra sina egna
oreflekterade föreställningar och värdering – att ifrågasätta normaliteten, inte det
avvikande. Det innebär att hen försöker positionera sig själv som exempelvis vit,
medelklass, högutbildad, heterosexuell, protestant och vilka förgivettagna normer och
privilegier som positionen bär med sig. Normkritik kan användas för att utveckla det
personliga ledarskapet något som togs upp av Christina Franzén, Näringslivets
Ledarskaps-akademi.
I de tidigare AKKA-programmen förekom att genusintegreringen ifrågasattes
med anti-feministiska argument och genusforskningen anklagades för att vara
ideologisk och ovetenskaplig. I AKKA V var genusfrågorna till synes okontroversiella.
Det kan bero på att deltagarna hade större kunskap om genus redan från början, och
även på att vi efterhand integrerat genusfrågorna bättre i programmets design. En
annan förklaring är sannolikt att värdegrundstemat ”naturligt” inkluderade
genusfrågor i jämställdhetsbegreppet. Universitetets värdegrund uppfattades som
legitim och härigenom blev genusintegreringen legitim. Generellt är genus ett mera
problematiskt begrepp än jämställdhet och framför allt än mångfald. Mångfald
uppfattas i akademin som allmänt positivt och förstås och likställs med
internationalisering: ökad internationell rekrytering av studenter, forskare och lärare
(Schmitt 2014).
Vår ambition att lyfta jämställdhetsfrågorna till ett strukturellt plan genom
genusintegrering har varit framgångsrik. AKKA-programmets genusintegrering
framhålls i UHR:s evaluering av DJ:s jämställdhetssatsningar som det projekt ”som
tydligast jobbat med genusintegrering” och som också lyckats ”väva in genusfrågorna i
programmets pedagogiska design” (Jämställdhet i högskolan 2014). Hur
mångfaldsproblematiken – som inbegriper både breddad rekrytering, diskriminering
och likabehandling – skall integreras i programmet kräver ytterligare
utvecklingsinsatser. Normkritisk metod lyfter i likhet med genusintegreringen
diskrimineringsfrågorna till ett strukturellt plan och synliggör maktstrukturer.
Likabehandling däremot är ett moraliskt krav som refererar till respekt och tolerans
för individen, och inkluderar inte någon egentlig maktanalys, vilket är problematiskt
(Schmitt 2014). Bristen på forskning om diskrimineringsprocesser avseende mångfald
och hur de verkar i akademin är här ett problem, då AKKA-programmet i likhet med
all annan utbildning på universitetet skall vara forskningsanknutet.
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Nätverkens betydelse
En av målsättningarna med AKKA är att programmet ska bidra till att skapa nätverk
och att vidga deltagarnas kontaktytor, inom och utom institutioner och fakulteter. De
nya nätverk som AKKA ger är både fakultetsinterna, fakultets- och
lärosätesöverskridande och har skapats i de grupparbeten och gruppdiskussioner som
är en del av AKKA-pedagogiken. Deltagarna arbetar i både fakultetsgrupper och i sk.
tvärgrupper över fakultetsgränserna. Betydelsen av dessa kontakter framhålls av alla
deltagare. Hen framhåller att det har varit både viktigt och lärorikt att träffa kollegor
att utbyta erfarenheter med och arbeta tillsammans med under programmet. Olika
”kulturer” och ”språk” har brutits mot varandra och samtidigt lett till bättre förståelse
av och insyn i varandras vardag. I AKKA V har flera av Lärosäten Syd också öppnats
för sådan insyn genom sina deltagare och programinslag där rektorer och dekaner från
andra lärosäten deltog.
På längre sikt har nätverken varit svåra att upprätthålla på ett formaliserat sätt på
grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning, uppger deltagare i de tidigare
programmen. Men de informella nätverken återupplivas då en möts i skilda
sammanhang och känner igen varandra och kan referera till en gemensam erfarenhet
och kunskapsbas. Avsaknaden av en formell stödjande struktur framhålls också. Detta
var en av anledningarna till att vi, tillsammans med (dåvarande) vicerektor Nils
Danielsen och prorektor Eva Wiberg, 2012 initierade en ledarskapsakademi,
AKKAdemien. AKKAdemiens främsta uppgift är kompetensutveckling och att skapa
förutsättningar och stöd till nätverk till AKKA-deltagarna. AKKAdemien har hitintills
hållit fyra seminarier och vi återkommer våren 2015 med ett femte. Den har ca 150
medlemmar, dvs. samtliga AKKA-deltagare, och dess beskyddare är prorektor Eva
Wiberg.
De akademiska nätverkens betydelse i rekryteringsprocesser ska inte
underskattas. De tenderar resultera i förhållandevis slutna rekryteringsförfaranden
(Wahl m.fl. 2008). AKKA V-rapporten om rekrytering till ledande positioner på
naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bekräftar detta förhållande
(Filipsson m.fl.). Manliga nätverk fungerar oftast exkluderande mot kvinnor – oldboyism, homosocialitet (män stödjer män) och gate keepers (grindvakter) är begrepp
som används för att beskriva dessa processer. Även kvinnliga nätverk exkluderar, men
då särskilt andra kvinnor, medan män är välkomna visar en färsk studie (Mattsson
2014). Kvinnliga formella/organiserade nätverk är inte särskilt vanliga eller ens
utforskade. De studier som finns visar att de (ofta) fungerar något annorlunda än
mäns nätverk. De är uppbyggda för ömsesidigt stöd – mäns nätverk kring lojalitet och
egen framgång. Ett exempel på ett fortfarande existerande kvinnligt AKKA-nätverk är
den tidigare docentklubben vid SOL (Språk- och litteraturcentrum) som skapades för
att stödja och uppmuntra kvinnor att ansöka om docentur. Numera kallas detta
nätverk FOKS, Forum för kvinnliga forskare på SOL, och inkluderar även
doktorander. Nätverket har som sin målsättning kompetensutveckling och syftar till
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att ”inspirera och inspireras, stötta varandra, utbyta erfarenheter etc.” kvinnor emellan
– dvs. ett typiskt kvinnligt nätverk. Ett vet vi emellertid, att kvinnors nätverk inte
sällan upplevs som hotfulla: kvinnor ”har släppts in” i akademin för att de skall verka
tillsammans med män – inte verka tillsammans med varandra, för att citera
statsvetarprofessorn Maud Edvards (Eduards 2007). Det finns dock starka skäl att ha
nätverk enbart för kvinnor för kunskapsutbyte och identifikation.
Nätverk är oumbärliga i det förändringsarbete deltagarna i AKKA förväntas
bidra till institutions/fakultetsnivå. Projektarbetet i AKKA är ett konkret
förändringsarbete som deltagarna själva kan driva på sin fakultet. Det är i denna roll
hen blir en ”förändringsagent” och kan ge och få stöd. Förändringsarbete möter
motstånd och har inte sällan en personlig kostnad. De som gått ett AKKA-program
har synliggjorts som potentiella ledare. Den ökade synligheten kan vara positiv, men
innebär också en ökad press. Kvinnors prestationer ses gärna som symboliska för vad
kvinnor kan prestera. Synligheten minskar då benägenheten till risktagande, jämfört
med männen, som inte har samma strålkastarljus på sig (Wahl m.fl. 2001). Studier
visar att kvinnor i minoritet väljer att inte utmana den rådande ordningen och
ifrågasätta, den personliga kostnaden blir för hög. De är också rädda för att gynna
andra kvinnor och ställer hårdare krav på kvinnor än på män (Peterson 2010).
Genusvetaren Rebecka Selberg har intervjuat kvinnor på ledarpositioner vid
Lunds universitet om deras förhållningssätt och strategier. En kvinna på en
ledarsposition beskrivs som en ”brytare”, då hon genom sitt uppdrag bryter mot
traditionella kategoriseringar. De studerade ledarna visade sig ha två olika
förhållningssätt till sin roll som brytare och till jämställdhetsarbete: de var antingen
aktiva brytare eller motvilliga brytare. De aktiva brytarna använde sina positioner till
att förändra organisationens genusregim. De motvilliga brytarna gick i några fall i
öppen opposition mot universitetets jämställdhetsarbete eller var ambivalenta (Selberg
2014). AKKA-deltagarna är ”brytare” i dubbel bemärkelse – som kvinnor i en manligt
dominerad organisation och som genusmedvetna ledare, kvinnor och män.

Kollegial styrning vs linjestyrning
Linjestyrning kontra kollegial styrning av universitet och högskolor har diskuterats på
ett av seminarierna i AKKA V, och inbjudna föreläsare var Christer Eldh prefekt vid
Service Management, Campus Helsingborg samt lektor Johan Alvehus från samma
institution. Detta är, gissar vi, en av de frågor som kommer att få stort utrymme i den
politiska och interna debatten under de närmaste åren (jfr Universitetsläraren
7/2014).
Det kollegiala ledarskapet har sedan medeltiden varit en självklarhet och
innefattar både en kultur – ett ideal om akademisk frihet – och en struktur – ”platt”
med styrning underifrån (bottom-up). Linjestyrning är grundad i en annan
ledningsfilosofi, new public management, som vuxit fram inom företagsvärlden, och
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som i den akademiska världen innebär statlig styrning ovanifrån (top-bottom).
Linjestyrning bygger på idén om att all offentligt föreskriven och finansierad
verksamhet skall följa de lagar och regler som utformats inom vårt styrelseskick, och
som sedan skall förmedlas nedåt genom den offentliga styrkedjan
(förvaltningsstyrning). Båda dessa system, en dualistisk styrmodell, har länge funnits
parallellt vid universitet och högskolor och representerar deras särart. De två systemen
är ett uttryck för vad som uppfattas som en nödvändig arbetsdelning, de ska hantera
olika typer av frågor. Linjestyrning och linjeorganisation behövs för att hantera frågor
som budget, anslag och anställningar. Inom den akademiska världen finns en uttalad
konsensus om det kollegiala ledarskapets förtjänster och ändamålsenlighet men också
om behovet av linjestyrning av vissa frågor – icke-akademiska eller ”ordningsfrågor”.
Universiteten behöver en ”professionell administration” och en ”akademisk
professionalism” (Bexell 2011, Björk 2013, Kollegialitet 2014). Det måste emellertid
finnas en vettig arbetsdelning mellan dessa och vi måste förstå rågången mellan dem,
framhålls i debatten. Denna rågång upplevs idag som hotad eller åtminstone otydlig.
Linjestyrningen har flyttat fram sina positioner vid svenska lärosäten – särskilt
vid de mindre högskolorna, konstateras i en SULF-utredning (Björk 2013, jfr
Kollegialitet 2014). Minskad kollegialitet, befarar en, leder till toppstyrning även av
utbildningen och forskningens organisering och innehåll, det som inbegrips i
begreppet den akademiska friheten (Universitetsläraren 8/2014, Kollegialitet 2014).
Jämställdhets- och i viss mån även mångfaldsfrågor (diskriminering) är frågor som
utmanar rågången mellan akademiska och icke-akademiska frågor. Det finns en
tendens i akademin att betrakta krav på jämställdhet som ovälkommen statlig styrning
och ingripande i den akademiska friheten. Så länge som jämställdhet förstås som
antal, dvs. balans mellan andelen kvinnor och män, ifrågasätts jämställdhetsarbetet
sällan, åtminstone inte öppet. Jämställdhetsarbetet handhas av tjänstemän och av
separata organ, såsom vid Lunds universitet av Ledningsgruppen för jämställdhet och
lika villkor. Jämställdhetsarbetet är ett myndighetskrav som fakulteter och
motsvarande inte kan negligera eller motsätta sig. Däremot visar ett av AKKA V
projekten att forskargrupper med en stor andel externa medel kan sätta sig över
gängse regelverk. Det är emellertid inte alltid heller enkelt att följa regler och planer
trots god vilja eller omsätta dem i praktisk handling. Dessa svårigheter belyses i två
AKKA-V projekt (Hultman, Sniegon m.fl.).
Problemet är i själva verket inbyggt i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Enligt
den jämställdhetspolitiska logiken står rättvisa och likabehandling i fokus.
Jämställdhet som rättvisa har emellertid alltmer stått tillbaka för jämställdhet (och
mångfald) som en resurs- och nyttofråga. Rättviseargumentet är kopplad till individen
och inte produkten som är fallet med meritokratiska urval, urval som menas ske
enbart på formella grunder och baseras på vetenskaplig kvalitet och är oberoende av
forskarens kön, etnicitet etc. Resurs- och nyttoargumentet däremot baseras på tanken
att mångfald ökar forskningens kvalitet och det kommer inte i konflikt med den
meritokratiska ordningen, utan kan till och med användas för att upprätthålla den
(Alnebratt & Jordansson 2011, Espersson 2014).
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Förändring av den akademiska kulturen och strukturen rör ideal, innehåll och
organisation av forskning och utbildning, dvs. det ligger inom det kollegiala
ledarskapets ansvarsområde och är en akademisk fråga. Kan strukturer förändras inom
ramen för ett kollegialt ledarskap? Till det kollegiala ledarskapets brister anförs att det
uppfattas som otydligt och svagt, och kräver en långdragen beslutsprocess för att nå
konsensus samt av intressekonflikter (Peterson 2010). Vidare är det inte sällan
förändringsobenäget, just på grund av konsensusidealet (Bexell 2011, Björk 2013).
Det är ingen överdrift att påstå att motsättningar och intressekonflikter är legio inom
det kollegiala ledarskapet, särskilt i frågor som rör jämställdhet och genus.
Genusperspektiv erkänns inte, på samma sätt som jämställdhet, som en legitim aspekt
på vad som högtidligt benämns ”de överordnade akademiska värdena”: forskningens
frihet, integritet och kvalitet. Göran Bexell, tidigare rektor vid Lunds universitet,
skriver i sin bok Akademiska värden visar vägen att ”vällovliga ideologier eller
samhällsnyttig[a] aspekt[er]” såsom t.ex. genusperspektiv och mänskliga rättigheter är
att betrakta som ”oacceptabel politisk styrning” och som sådana underordnade och ett
hot mot de akademiska värdena (Bexell 2011). De akademiska värdena – forskningens
frihet, integritet och kvalitet – har emellertid skapats i akademin och är vare sig
globala eller universella. De är konstruerade i en västerländsk meritokratisk ideologi
och betraktas som objektiva och sanna bara så länge de gynnar män, konstaterar
statsvetarprofessorn Maud Edvards (Edvards 2007). Vi återkommer nedan med en
diskussion om kollegial granskning och kvalitet.
Motstånd mot genusperspektiv finns på alla nivåer i organisationen och tar sig
många yttryck. Den som arbetar med genus- och mångfaldsfrågor får inte sällan höra:
”inte nu igen”, ”vi är trötta på det här med genus”, stöter på ”aktiv passivitet”;
”feminarzis” är ett skällsord som rapporteras i internationell forskning (Nationella
genussekretariatet 2013). I sådana situationer är det lätt att nedprioritera
genusstrukturella frågor i förhållande till vad som uppfattas som ”genusneutrala”
frågor. En könsneutral strategi gör det svårare att arbeta för strukturella förändringar i
organisationen (Wahl m.fl. 2008). De strukturella för-ändringar som krävs för att leva
upp till värdegrundens vision om jämställdhet och mångfald kräver starkt
ledningsstöd: ”Man måste som ledare peka med hela handen”, konstaterade Christer
Eldh och hänvisade till sin erfarenhet som prefekt (jfr Franzén 2009). I detta
perspektiv blir, menar vi, AKKA-deltagarnas genus- och mångfaldsmedvetenhet en
nyckel till ett strukturellt förändringsarbete i akademin.

Kollegialitet och kvalitet
Det kollegiala ledarskapet kopplas till ”akademisk frihet” och till ”kvalitet”, värden
som upplevs som hotade av en ökad statlig styrning, som har samhällsnytta som
bärande idé. En menar att akademisk frihet är både mål att sträva efter och ett
kvalitetsdrivande medel. Lärarnas och forskarnas fortsatta oberoende är en
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förutsättning för hög kvalitet (Universitetsläraren 9/2013). På AKKA V ställde vi
frågan om kollegialitet i termer av kvalitetsprövning (peer review) alltid är en garant
för högsta kvalitet och om det finns några objektiva mätmetoder för
kvalitetsbedömning. Docent Lena Gemzöe, Stockholms universitet, var inbjuden att
tala om sin VR-rapport Kollegial bedömning av vetenskap – en forskningsöversikt
(2010), som tar upp frågan om partiskhet vid bedömning av vetenskap.
Meritvärdering, sakkunnigförfarande, peer-review och värdering av forskning
har visat sig gynna manliga forskare och att det för kvinnor existerar en annan
måttstock (”double standard”) och för män en ”male bonus” (Husu 2005, Dahlerup
2010). Den klassiska studien av det medicinska forskningsrådet i slutet av 90-talet av
Agnes Vold och Christine Wennerås har fått flera uppföljningar med samma
nedslående resultat (Wennerås & Vold 1997, Gender 2004). Kvinnors forskning
nedvärderas i förhållande till mäns, och kvinnor måste prestera dubbelt mot män.
Sociala och vetenskapliga nätverk spelar en avgörande roll för vem som tilldelas
forskningsresurser – ”oldboy-ism” (Giwercman m.fl. 2008, Hägerhäll m.fl. 2008).
Oldboy-ism innebär att distribuering av forskningsanslag kontrolleras av en grupp
äldre manliga akademiker som är förbundna med varandra i kollegiala och/eller
vänskapsnätverk. I dessa nätverk är könskategorin implicit. En stor fara med den
kollegiala bedömningen är sk. kognitiv partiskhet, dvs. man belönar det som ligger
nära det egna forskningsfältet och att inte bara kön utan även den vetenskapliga
utvecklingen drabbas (Gemzöe 2010).
Detta bias har också konstaterats på EU-nivå redan 2004 vad gäller
excellensmedel. Författarna kan konstatera att satsningar haft liten effekt på
innovation och risktagande. Istället har ”certified knowledge” premierats och det har
resulterat i ”more of the same” – både vad gäller kunskap och kön (Gender 2004). Ett
likande resultat kom fram av granskningen av VR:s excellenssatsningar, som
”anrikade” äldre manliga forskare: färre kvinnor än män söker bidragen och att
mindre andel kvinnor får sina ansökningar beviljade. Det finns inte något som tyder
på att de som fått bidrag presterat bättre än tidigare, mätt i antal publiceringar och
citeringar – snarare tvärtom; att av de 20 personer som fått pengar är enbart 1 (en)
kvinna med på toppen (inte huvudprojektledare). Tjugo män har fått dela på 2
miljarder kronor (Hans excellens 2012). Mönstret är likartat för de ERC Grants som
utdelades i 2012 och vad gäller Advanced Grants var 13 procent kvinnor för hela EU,
för Sverige något högre – två kvinnor av åtta blev belönade. Ny rapport från
Statskontoret 2014, visar på motsvarande sätt att kvinnor förfördelas vid tilldelning av
basanslag vid svenska universitet och högskolor (Forskningsanslagen 2014). I AKKA
V-projektet av LTH-gruppen framkommer ett liknande mönster vid tilldelning av
externa forskningsmedel (Genrup m.fl.).
Vad är det som händer i bedömningsprocesser? VR har undersökt hur det kan gå
till i sina egna bedömningsgupper vid fördelning av forskningsmedel
(Jämställdhetsobservationer 2013). Det är helt klart att bedömningarna inte
uteslutande grundar sig på vetenskapliga kriterier och att kvinnors ansökningar
värderas lägre än mäns. I flera av grupperna diskuterades de kvinnliga sökandes
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familjeförhållanden, vilka män som fanns i deras forskningsmiljö och en ifrågasatte
deras självständighet som forskare. Kvinnorna relaterades till män inom samma
forskningsfält, även när de senare inte stod som medsökande. Vidare tog de manliga
sakkunniga i beredningsgruppen dubbelt så mycket talutrymme som de kvinnliga, de
bekräftade oftare varandra.
Dessa exempel visar med all tydlighet att ”kvalitet” inte är ett neutralt, objektivt,
värde utan är i allra högsta grad impregnerat av kulturella föreställningar om kön,
men också av andra hänsyn än strikt vetenskapliga – kognitiv partiskhet, institutionell
partiskhet, homofili etc. – och att känslor och informella kriterier påverkar
bedömningarna. Det finns inget entydigt svar på vad som utgör en opartisk
bedömning dvs. en bedömning som enbart tar hänsyn till vetenskaplig kvalitet I
förlängningen finns inte heller ett entydigt begrepp för vad som är kvalitet (Gemzöe
2010). Det innebär att dagens system med kollegial bedömning motverkar akademins
jämställdhetssträvanden – och i förlängningen även värdegrundsarbetet. Något annat
system för bedömningar än peer review diskuteras inte heller, trots en i akademin är
ganska enig om att det är ett subjektivt och godtyckligt system som diskriminerar.
Problemet med partiska bedömningar adresseras inte i VR:s rapport om
regeringsuppdraget FOKUS (Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige). Uppdraget
har utförts i samråd med Forte, Formas och VINNOVA och har bestått i att utreda
och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som
innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och samhällsrelevans. Den
vetenskapliga kvaliteten skall bedömas av 24 expertpaneler bestående av
internationella vetenskapliga/konstnärliga experter med ämnesexpertis. Det som skall
bedömas är fem forskningsområden och bedömningen skall ligga till grund för
tilldelning till lärosätet, som sedan utdelar anslaget fritt. Rapporten betonar
jämställdhet (inte mångfald) som en ”kvalitetshöjande faktor, både som medel för att
uppnå hög kvalitet och som en kvalitet i sig, dvs. som ett mål. Det senare ska förstås
som en hänsyftning på rättviseargumentet. Rapporten understryker att lärosätenas
resursfördelningssystem ”bör” innehålla en indikator ”som tydligt främjar
kvalitetsfaktorn jämställdhet”. Jämställdhet definieras i kvantitativa termer som
andelar kvinnor och män ibland personal och doktorander samt i doktorsexamina
(Forskningskvalitetsutvärdering 2014). Det är svårt att göra en bedömning av de
omfattande förslagen i rapporten – den utkom i slutet av december 2014. Den
problematik vi ovan visade på vad gäller de dubbla argumenten för jämställdhet är
därmed också inbyggda i denna modell. En kan dock konstatera att de kollegiala
bedömningsprocesserna lyfts fram som de som säkrar kvaliteten på forskning på alla
nivåer, centralt som lokalt. Utvärderingskriterierna för bedömningspanelerna ska vara
”nytänkande
och
originalitet,
betydelse
för
forskningsområdet,
vetenskaplig/konstnärlig tillförlitlighet och stringens”. Den övergripande kvaliteten
skall bedömas med citeringsanalys som underlag (Forskningskvalitetsutvärdering
2014).
De bias i bedömning som tidigare utredningar och forskning visat liksom
problematiseringar av vad kvalitet är, diskuteras inte i rapporten. Det innebär att var
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och en som tar ett uppdrag som bedömare och granskare måste ta ett ansvar för att
bedömningsprocessen inte blir partisk.

Avslutningsvis
Under tio års tid har vi nu genomfört fem AKKA-program. Dessa program har satt
sina spår inom Lunds universitet på olika sätt och på olika nivåer.
I AKKA Vitbok sammanfattar vi de resultat programmet gett på följande sätt:
− Programmet har bidragit till att öka andelen kvinnor på ledande positioner
− Programmet har bidragit till ökad synlighet för kvinnor som potentiella
ledare
− Programmet har bidragit till att fler kvinnor och män vill ta på sig ledarskap
− Programmet har bidragit till att höja genusmedvetenheten hos akademiska
ledare – kvinnor som män
− Programmet har bidragit till nätverk och samarbete
− Programmet har bidragit till diskussion av universitetets uppdrag
− Programmet har bidragit till att hantera motstånd mot genus
− Programmet har bidragit till att skapa redskap för förändringsarbete
− Programmet har bidragit till att synliggöra maktstrukturer
− Programmet har bidragit till att synliggöra diskriminering
− Programmet har bidragit till utvecklande av konkreta förändringsprojekt
− Programmet har satt Lunds universitets jämställdhetsarbete på den nationella
och internationella kartan
Vi i styrgruppen, Kajsa Widén och Inger Lövkrona, har framgångsrikt utvecklat
programmet under den tioårsperiod, 2004-2014, där fem olika AKKA-program har
genomförts vid Lunds universitet. Vår målsättning har varit att deltagarna
ska medvetandegöras och bidra till en förändring, när det gäller kvinnors och
mäns villkor och möjligheter till avancemang inom akademin. I UHR:s redovisning
till Utbildningsdepartementet i utvärderingen av de jämställdhetsprojekt som
genomförts med medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan (Jämställdhet
2014) framhålls särskilt AKKA-programmet som modell för hur ett nationellt
genusintegrerat ledarskapsprogram bör utformas. Vi tackar med denna AKKA-rapport
för oss och gläder oss åt att vi haft förmånen att få bidra till utvecklingen av det
akademiska ledarskapet vid Lunds universitet. Vår förhoppning är även att deltagarna
från Lärosäten Syd ska dra nytta av programmet och att nätverk som skapats ska
kunna fortsätta.
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Projektarbeten

AKKA-programmet innehåller två projektuppgifter: Fakultetskunskap och
Projektarbete. Fakultetskunskap består i att deltagarna fördjupar sina kunskaper om
den egna fakulteten och hur den styrs utifrån intervjuer med dess ledare, närvaro vid
möten i beslutande organ samt från dokument av skilda slag. Arbetsuppgiften
redovisas skriftlig till styrgruppen innan sommaruppehållet och är avsedd att bilda
underlag till projektarbetet som löper parallellt med hela programmet. Projektarbetet
består i att identifiera, beskriva och lösa ett konkret problem i ett ledningsperspektiv
med anknytning till programmets tema, som för AKKA V var värdegrundsfrågor.
Projektarbetet skall ha ett tydligt och integrerat genus- och mångfaldsperspektiv och
fokusera förändringsmöjligheter, dvs. innehålla konstruktiva lösningar på de problem
som identifierats. Med AKKA V projekten inräknade har hitintills 56 projektarbeten
utförts inom ramen för programmet och flera av dem har redan kommit att påverka
organisationen. Projektarbetet utförs enskilt eller i grupp och publiceras i respektive
AKKA-rapport.
Under AKKA V har 12 projektarbeten genomförts på programmets
värdegrundstema, som perspektiveras och problematiseras på skilda sätt. Hur påverkar
externa satsningar LTH:s värdegrundsarbete? frågar LTH-gruppen. Syftet är att
undersöka hur målen i LTH:s strategiska plan avseende värdegrund, speciellt
begreppen jämställdhet, mångfald, öppenhet och respekt hanteras i de större
satsningar som görs vad gäller rekrytering, sammansättning och medfinansiering av
större forskningsprojekt med externa anslag vid LTH. Gruppen finner att LTH på en
rad punkter inte lyckas uppnå sina mål avseende värdegrunden, t.ex. är mer än 80
procent av projektledarna män.
Ekonomihögskolans deltagare har granskat lektorstillsättningar, Från plan till
handling? En analys av jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid lektorstillsättningar.
Bedömningsprocessen och bedömningskriterierna vid sju tillsättningsärenden
analyseras utifrån regelverk och lokala föreskrifter. Författarens slutsats blir att
fakulteten förvisso har identifierat märkbara brister vad gäller jämställdhet och
mångfald bland de anställda och att en arbetar aktivt för att förbättra situationen.
Trots det håller en strikt på meritokratiska bedömningskriterier i
tillsättningsprocessen och jämställdhet och mångfald finns inte upptaget under
rubriken bedömningsgrunder.
Från medicinska fakulteten föreligger tre projekt. Det ena, Likabehandling och
mångfald inom medicinska fakulteten – vetskap, redskap och beredskap bland personer i
ledande ställning, syftar till att ge en bild av hur studenter och medarbetare upplever
23

sin arbetssituation samt av fakultetens förmåga att leva upp till universitetets
värdegrund. Intervjusvaren visar 6 procent av männen och 15 procent av kvinnorna
uppger att de själva hade blivit utsatta för eller bevittnat någon form av kränkningar
under det senaste halvåret. Dock efterfrågas inte mer kunskap eller utbildning i dessa
frågor av fakultetetens ledare. ”Money talks”. Fakultetsledares uppfattningar om
jämlikhet och fördelningsmakt inom medicinska fakulteten behandlar maktproblematiken mellan fakultetens olika vetenskapsområden och betydelsen av ett
starkt ledarskap. Författaren finner att fakultetsledningen har få befogenheter för att
kunna utöva (fördelnings)makt för fakultetens bästa i ett helhetsperspektiv. Makten
ligger hos manliga forskningschefer med stora externa anslag; de kan i princip göra
vad de vill utan att ställas till svars och gå utanför gängse regelverk och ansvar för
arbetsmiljö, jämlikhet och likabehandling. Det tredje medicinska projektarbetet
Webbaserad information om Lunds universitets värdegrund, jämställdhet och
likabehandling med fokus på medicinska fakulteten. En sammanställning har utförts på
uppdrag av fakultetens Nämnd för jämställdhet och likabehandlingsfrågor. Gruppen
har inventerat och sammanställt webblänkar rörande fakultetens och universitetets
värdegrund och annan information om jämställdhet och likabehandling. Resultatet
visar att det är lättare att hitta dessa webblänkar på hemsidor för anställda vid
fakulteten än på universitetets gemensamma personal- och studentwebsidor. En har
också funnit att det finns stora behov av förbättring och uppdatering av fakultetens
websidor och att det finns en skillnad i informationstillgänglighet mellan studentsidor
och sidor för anställda.
Deltagarna från Malmö Högskola samt den konstnärliga fakulteten vid Lunds
universitet har undersökt hur jämlikhets- och likabehandlingsarbetet inom
institutioner och fakulteter kommuniceras och konkretiseras samt hur en arbetar med
planerna som verktyg för att utveckla jämlikhetsarbetet, Jämlikhetsarbete i
disciplinerna humaniora, konst och teknik. De finner att de granskade
lärosätena/fakulteterna har en dokumentation avseende jämlikhet som i stort
motsvarar det som lagen kräver. Jämlikhetsarbetet är både organiserat och inarbetat i
den formella organisationsstrukturen. Samtidigt ser gruppen en kontinuerligt ökande
dokumentationsbörda i syfte att kontrollera och som väntas ligga till grund för
bedömning av resursfördelning. Dokumentationen påverkar med andra ord
verksamhetens förutsättningar.
Högskolan i Kristianstads deltagare har undersökt trakasserier och mobbning
Preventivt arbete mot trakasserier och mobbning vid Högskolan i Kristianstad.
Högskolan har en rad dokument som beskriver det förebyggande arbetet samt
hantering av incidenter av mobbning och trakasserier. Dokumenten pekar ut på ett
övergripande plan vad som är ett acceptabelt bemötande, alla medarbetares ansvar att
föra vidare information om risker och/eller incidenter. Högskolan genomför vartannat
år en arbetsmiljöenkät för att få en ökad kunskap om arbetstagarnas psykosociala
miljö, dvs. för att få veta hur det ser ut i praktiken. Ett oroväckande högt antal
anställda upplever sig ha blivit utsatta för hot, våld och trakasserier i anslutning till
arbetet. Lika oroväckande, finner gruppen, är det faktum att det är få som pratar med
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sin närmaste chef eller gör en formell anmälan. Detta gör att problemet är svårt att
definiera, hantera och göra något åt.
Deltagarna från naturvetenskaplig fakulteten har studerat rekrytering,
Rekrytering till ledande positioner inom naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Gruppen konstaterar att rekryteringsprocesserna till fakultetsstyrelse, nämnder och
kommittéer präglas av otydlighet, ordrikhet och att konkreta instruktioner oftast
saknas. Detta gäller också befintliga styrdokument. I praktiken ligger den verkliga
makten hos valberedningen för fakultetsstyrelsen och hos presidiet, inte hos de som
väljer. Valet till fakultetsstyrelsen blir därför mera som ett expeditionsärende.
Juridiska fakultetens deltagare har granskat det kollegiala ledarskapet Legitimitet
och vetenskaplig överlevnad i det kollegiala ledarskapet. I projektet har sex ledare vid
fakulteten intervjuats, samtliga med en omfattande erfarenhet av ledaruppdrag, för att
fånga in deras syn på legitimitet i det akademiska ledarskapet och på fortsatt
vetenskaplig karriär. För att legitimera sitt ledarskap är det viktigt att förankra beslut,
att kunna, leda, medla, ha överblick, administrera och kunna balansera mellan dessa
uppgifter. Vad gäller möjligheterna att överleva som forskare fanns flera strategier
beroende på i vilken utsträckning den intervjuade identifierade sig med
ledaruppdraget samt vid vilken ålder de påtagit sig ledaruppdraget. Majoriteten av de
tillfrågade såg sammanfattningsvis överlevnadsfrågan som en utmaning och att det
inte var något alternativ att släppa sin forskning.
Två av projekten tar upp frågan om akademiskt ledarskap och stress.
Samhällsvetarna skriver om Autonomi, coping och brandkårsutryckningar: Om
gränsdragningen mellan arbetsliv och fritid ur ett ledarskapsperspektiv. Ledare inom
akademin arbetar i genomsnitt sex dagar i veckan och upplever att tid att vårda den
egna hälsan, familjeliv, sociala aktiviteter och fritidsintressen får stå tillbaka för
arbetet. Studien beskriver via intervjuer hur ledare hanterar gränsdragningar och
försöker skapa en balans mellan arbetsliv och fritid. Gruppen finner att ledarna har
väl utvecklade coping-strategier, ett resultat som inte överensstämmer med andra
studier som visar på svårigheter att hantera konflikten. De intervjuade ledarna
understryker dock behovet av utbildning och efterlyser en organisatorisk utveckling av
arbetet med att stärka personalen, initiera stödsystem samt lyfta fram goda förebilder.
”Vänta lite, jag skall bara kolla mailen först…”. Några tankar om akademiskt
ledarskap och stress är titeln på ett av de humanistiska bidragen. Också denna studie
bygger på intervjuer med ett antal akademiska ledare om hur de hanterar stress i
vardagen. Författaren finner att det finns stora överensstämmelser vad gäller
informanternas syn på det som stressar, såväl i det egna ledarskapet som i
verksamheten i stort, sk. systemstress. De uppger sig dock ha lättare att hantera den
stress de själv utsätter sig för; däremot är systemstressen svårbemästrad. I likhet med
annan forskning framkommer att kvinnor är mera utsatta för stress.
Det andra humanistiska bidraget har rubriken Värdegrundsbaserade lösningar på
institutionella konflikter. En fallbeskrivning. Gruppen prövar att använda ett antal av
de värden som tas upp i universitetets strategiska plan för att lösa en hypotetiskt
konflikt mellan en medelålders kvinnlig professor och en yngre manlig postdoc. Den
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kvinnliga professorn har gjort sexuella närmanden som avvisats av den manlige
postdocen. Konflikten innehåller de intersektionella dimensionerna kön, ålder och
akademisk status och de värden som prövas är jämställdhet, demokratiska värden,
akademiska värden, humor och tolerans.

26

Magnus Genrup, Maria Johansson, Malin Lindstedt, Fredrik Nilsson,
Marilyn Rayner, Anders Warell, Lunds Tekniska Högskola

Hur påverkar externa satsningar LTH:s
värdegrundsarbete?

Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av ett projektarbete utfört inom ramen för
ledarskapsprogrammet AKKA V hösten 2014. Syftet med projektarbetet var att
undersöka hur målen i LTH:s strategiska plan (LTH, 2012) avseende värdegrund,
speciellt begreppen jämställdhet, mångfald, öppenhet och respekt, hanteras i de
satsningar som görs avseende rekrytering, sammansättning och medfinansiering av
större forskningsprojekt med externa anslag vid LTH.
Arbetet grundas på flera delstudier, baserade på data från de senaste 5 åren
(2008-2014). Bland annat studerades ansökningar som beviljats externa anslag på
över 10 miljoner kronor vid LTH med avseende på ämnesområde, huvudsökandes
position samt kön och ålder, extra tilldelningar av fakultetsanslag, internationella
rekryteringar. Vidare studerade vi övriga fakultetsanslagssatsningar, fördelning,
infrastruktur och post-docs vid LTH, i syfte att få en djupare förståelse för siffrorna
intervjuades projektledarna för fyra av projekten. Dessutom undersöktes
utlysningstexternas formuleringar kring värdegrundsrelaterade aspekter och de
berörda finansiärernas pågående värdegrundsarbete, samt LTH:s fördelningsbeslut
under den aktuella tidsperioden.
Av 57 funna externfinansierade projekt anslag på minst 10 MSEK är mer än
80% av projektledarna (Pl:s) män. I de fyra projekt som djupare analyserades med
hjälp av intervjuer tydliggjordes att män är kraftigt överrepresenterade. Av 27
projektmedlemmar (huvudsökande och medverkande ”principle investigators” (Pls)) i
de fyra projekten var endast 2 kvinnor (7.4%). De två utlysningstexter vi har fått
tillgång till, från Vetenskapsrådet (VR) och Sveriges innovationsmyndighet
VINNOVA, visar att finansiärer har hanterat värdegrundsfrågor på mycket olika sätt.
Medan VR beskrev jämställdhet i miljön som ett av fyra bedömningskriterier och
utvärderar jämställdhet efter halva projekttiden, nämnde inte VINNOVA några
värdegrundsfrågor i sin utlysningstext. Dessa olikheter försvårar förmodligen arbetet
med att implementera värdegrunden i finansierade projekt. Slutligen nämns
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“meriteringsstöd” som en av de viktigaste åtgärderna för att åstadkomma en mer
jämställd andel professorer vid LTH samtidigt som det i snitt utgör mindre än 0.8%
av alla fakultetsmedel.

Bakgrund
LTH:s strategiska plan 2012-2016 talar om vision, verksamhetsidé och värdegrund
utifrån att ”mångfald är styrka och ur bredd växer spets” (LTH 2012, s. 6). Flera
utredningar inom LU och LTH pekar på att det är en bit kvar till att dessa visioner
blir verklighet:
•
•

•

Den senaste utvärderingen av doktorandutbildningen vid Lunds Universitet
visar att doktorander och kvinnor upplever sin arbetssituation som mer
stressande än vad män gör (Holmström, 2013).
Trots att andelen kvinnor som går doktorandutbildningen vid LTH har ökat
kan denna ökning inte identifieras bland professorer. Andelen kvinnliga
professorer vid LTH har under de senaste 5 åren varit oförändrad vid 14%.
Under samma period har naturvetenskapliga och medicinska fakulteten ökat
andelen kvinnliga professorer från 14% till 17% (NatFak) och från 23% till
25% (MedFak) (statistik hämtad ur KUBEN, Lunds Universitets
uppföljnings- och analysverktyg).
Kvinnor är underrepresenterade i ledningsuppdrag och nämnder vid LTH
(Isaxon et al., 2013), trots att andelen kvinnlig forskande och undervisande
personal under de senaste 5 åren har ökat från 26% till 29% (KUBEN).

Samtidigt är LTH beroende av externa faktorer som tycks verka i motsatt riktning.
Forskningssituationen vid institutioner med en stor andel externfinansiering, som
LTH, påverkas sannolikt i högre grad av rådande värdegrund hos externa finansiärer.
I en kvalitativ utvärdering av arbetet i bedömningsgrupperna i det statliga
forskningsrådet VR dras slutsatsen att ansökningar med manliga och kvinnliga
huvudsökanden behandlas olika (Ahlqvist och Andersson, 2013).
Tidigare studier visar på en liknande situation även internationellt inom olika
universitet och ämnesområden. Sheltzera och Smith (2014) fann inom biologi och
livsvetenskaper i USA att manliga fakultetsmedlemmar tenderade att anställa färre
kvinnliga doktorander och post-docs än vad kvinnliga fakultetsmedlemmar gjorde.
Deras studie visade dessutom att män som erhållit finansiering från en specifik
prestigefull finansiär eller fått andra betydelsefulla vetenskapliga utmärkelser anställde
betydligt färre kvinnliga forskare än sina manliga kollegor som inte hade denna
’elitstatus’. Kvinnor i prestigefyllda positioner uppvisade inte någon skillnad avseende
könsfördelning i sina projekt. Sheltzera och Smith hävdar att den fortsatta
snedrekryteringen inom akademin bromsar den vetenskapliga utvecklingen genom att
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på ett onaturligt sätt exkludera individer med förmågan att göra betydelsefulla bidrag
till forskningen.
Enligt Milkman et al. (2013) är 60% av alla professorer vid amerikanska
forskningsinstitutioner vita män, medan 28% är vita kvinnor och resten utgörs av
etniska minoritetsgrupper. I deras studie kontaktades fakultetsanställda av fiktiva
studenter som sökte doktorandanställning. Resultatet visade att kvinnor och
minoriteter avvisades i högre grad än vita män. Detta var speciellt påtagligt för
högbetalda discipliner och vid privata lärosäten.
Andra studier visar på likartade resultat avseende skillnader i värdering av
meriter i anställningssituationer. I en studie av Moss-Racusin et al. (2012) skickades
en fiktiv ansökan till en tjänst som laboratoriechef in under omväxlande manliga och
kvinnliga namn. Fakultetsanställda rankade genomgående den manliga sökande som
mer kompetent och anställningsbar än den identiska kvinnliga sökanden. Även
erbjudanden om lön och karriärstöd var mer generösa för den manliga sökanden.
Utfallet var det samma för kvinnliga såväl som manliga fakultetsmedlemmar som
utvärderade ansökan. I en annan studie av Zinovyeva och Bagues (2010) undersöktes
hur ansökningar till olika akademiska meriteringstjänster värderades. Resultatet visade
att utvärderare av professorsansökningar tenderade att favorisera sökande av samma
kön som kom från samma institution, vilket enligt Zinovyeva och Bagues visar på
existensen av old boys- och old girls-nätverk. För ansökningar till associate professor
uppvisades inte någon liknande effekt. Kvinnliga utvärderare visade sig föredra
kandidater av motsatt kön från sina egna institutioner, vilket förmodades bero på
strategiska orsaker.
I en rapport från Universitets- och högskolerådet pekar Sandström et al. (2010)
på att jämställdhet har varit ”ett underordnat – eller icke existerande – kriterium vid
medelsfördelningen” (sid 3) till excellenta forskningsmiljöer. Författarna konstaterar att
avseende jämställdhet så har de miljardsatsningar som gjorts, bl a genom VR,
missgynnat kvinnor på flera sätt. Ur rapporten:
”Dels känner sig färre kvalificerade kvinnor än män manade att söka excellensmedel, dels
har de kvinnor som söker lägre beviljandegrad än män i hälften av utlysningarna, trots att
de i flera fall är lika väl meriterade. Kontentan blir att det senaste decenniets
excellenssatsningar i mycket begränsad omfattning har kommit forskande kvinnor till del.”
(Sandström et al. 2010, p. 3)

Universitets- och högskolerådets studie visar vidare att ”av tjugo forskare som totalt sett
har tilldelats de högsta summorna i excellenssatsningarna är nitton män. En liten grupp
manliga forskningsledare har också lyckats erhålla tre eller fler bidrag, vilket innebär en
avsevärd ackumulation av forskningsmedel” (Sandström et al. 2010, p. 3). Sandström
och kollegor menar att det kan ifrågasättas huruvida dessa satsningar verkligen har lett
till mer eller bättre forskning. De konstaterar även att de medel som satsats på
excellenscentra har inneburit en omfördelning av medel motsvarande 1500 MSEK
från kvinnor till män jämfört med om de istället hade fördelats på normalt sätt.
Dessutom tillkommer universitetens medfinansiering, vilket motsvarar ytterligare 500
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MSEK, som fördelats till redan framgångsrika män snarare än till kvinnor och yngre
forskare som inte tilldelats något excellenscentrum. En slutsats från studien är att ”de
framgångar för jämställdheten som nåtts inom forskningen under senare delen av 1990talet i stort sett utplånats” (Sandström et al. 2010, p. 10).

Syfte och frågeställningar
Mot bakgrund av dessa tidigare studier har vi valt att undersöka hur situationen ser ut
vid LTH. Vårt övergripande syfte är att förstå hur LTH hanterar dessa utmaningar i
förhållande till sin värdegrund som bygger på jämställdhet, mångfald, öppenhet och
respekt. Mer specifikt frågar vi:
•

Hur ser mångfald och jämställdhet ut i ansökningarna för de projekt som
beviljats stora externa anslag (över 10 MSEK)?

•

Hur systematiskt hanteras och värderas LTH:s värdegrund och specifikt
värdeorden jämställdhet, mångfald, respekt och öppenhet i dessa projekt och
besluten om dem?

•

Förstärker eller kompenserar LTH mångfald och jämställdhet bland
forskande undervisande personal i fördelningen av fakultetsanslag (i
förhållande till de stora externa anslagen)?

Utifrån tidigare forskning ställer vi följande hypoteser:
•

Stora externa satsningar gynnar spetskompetens snarare än stärker bredden av
forskare

•

Kvinnor gynnas inte lika mycket som män av stora externa satsningar.

•

Den breda basen av forskarkompetens däribland kvinnor kompenseras inte
för denna snedfördelning genom LTH:s fördelningsmöjligheter.

•

Det är snarare dessa processer som ligger bakom den relativt låga andelen
kvinnliga professorer vid LTH än sk glass ceilings eller leaky pipelines

Det empiriska arbetet har utförts som olika delstudier och inkluderar analyser av
dokument från LTH och forskningsfinansiärer samt intervjuer med projektledare.
Materialet har analyserats både kvalitativt och kvantitativt och materialet har på så vis
triangulerats för att skapa en övergripande bild.
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Delstudie 1: Analys av dokument från LTH
Analys av fördelningsbeslut under perioden 2008-2014
Externa satsningar skulle kunna påverka LTH:s värdegrundsarbete på en rad olika sätt
eftersom de finansierar en allt större del av LTH:s verksamhet och med det får ett allt
större inflytande. Vi har belyst frågan genom att analysera data och text i
fördelningsbeslut för LTH under budgetåren 2008-2014. Syftet var att kvantifiera
hur stor andel av LTH:s forskningsverksamhet som är finansierad via externa bidrag
(verksamhetsgren 35) i förhållande till fakultetsmedel (statsbidrag, verksamhetsgren
21).

Resultat
Data hämtad från KUBEN gällande LTH:s forskningsmedel från externa bidrag och
fakultetsmedel finns plottad i Figur 1. Data tyder på att LTH är mer och mer
beroende av externa anslag, både i absoluta tal och relativt sett i förhållande till
mängden statsbidrag.

Figur 1. LTH:s forskningsmedel från statsbidrag/fakultetsmedel (blå) respektive externa bidrag
(orange).
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Det nämns ofta i fördelningsbeslutet att de fakultetetsmedel som LTH kan avsätta till
forskningsmedel är begränsade. Dessutom påverkas detta negativt av
medfinansieringskrav från externa bidragsgivare. Matchning eller medfinansiering av
EU-medel och externa anslag utgör en så pass stor belastning på fakultetsmedel att
andra satsningar såsom meriteringsstöd och höjda doktorandlöner inte kan
prioriteras. Dessa aspekter tas upp i formuleringar i de flesta fördelningsbeslut. Några
exempel ges nedan.
“Kraven på strategisk medfinansiering har inneburit att stora delar av fakultetsanslaget
måste avsättas för detta.”

Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola budgetåret 2008
“De externa forskningsmedlen fortsätter att öka. Samtidigt ställer de externa
forskningsfinansiärerna allt större krav på medfinansiering vilket innebär att omfattande
delar av det redan besvärande låga fakultetsanslaget binds upp mot redan väl finansierade
miljöer.”

Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola budgetåret 2010
“Mycket av det som beskrivs under rubriken Medfinansiering kan också hän föras till
strategiska satsningar. Generellt beskär medfinansieringskraven från anslagsgivare
möjligheterna till fakultetsfinansiering av forskar- och doktorandlöner samtidigt som
möjligheten att satsa strategiskt minskas.”

Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola budgetåret 2011
“De ökade kraven på medfinansiering innebär att gränsen för hur mycket externa medel
som kan tas emot snart är uppnådd inom LTH. Också risken att externa medel helt styr
forskningsinriktningen bidrar till att risknivån anses oacceptabel.”

Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola budgetåret 2012
“Trots begränsade resurser läggs det stor omsorg vid hur fakultetsmedel fördelas genom
fördelningsmodellen, vid medfinansiering och vid speciella strategiska satsningar. Dessa
ärenden bereds i forskningsnämnder, forskningsberedning, prefektråd och presidium.
Satsningar skall vara tydliga och tidsbestämda.”

Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola budgetåret 2013

32

“LTH attraherar alltså mycket externa forskningsmedel. Närmare 70 % av de totala
forskningsmedlen utgörs av externa medel som vunnits i konkurrens med andra lärosäten.
Vårt stora problem är de ökande kraven på medfinansiering och samfinansiering av externa
forskningsmedel. Många bidragsgivare accepterar inte heller full kostnadstäckning av
overheadkostnader. Detta är ett gemensamt problem för hela det svenska forskarsamhället.
Detta har också påtalats av Riksrevisionen, som menar att kraven på medfinansiering
binder upp alltför mycket av fakultetsmedlen.”

Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola budgetåret 2014
I stort sett i varje fördelningsbeslut tar upp medfinansiering som en begränsning för
fördelning av fakultetsmedel samtidigt som LTH är beroende av externa bidrag som
ofta kräver medfinansiering (se Figur 1). I syfte att belysa dessa förhållanden har vi
sammanställt fördelningsbeslut 2008-2014 i Tabell 1 som procent av totala tilldelade
anslag i olika typer poster samt i Figur 2 där absoluta belopp redovisas. I
fördelningsbesluten redovisas matchning av externa anslag (både EU-anslag och andra
större anslag). En slutsats är att medfinansiering inte verkar vara en växande post,
eftersom medfinansiering och matchning av EU-medel har varit konstant runt 30-35
MSEK per år eller 9-11% av alla fakultetsmedel fram till 2013. Det kan noteras att
beloppen faktiskt sjönk till 9 respektive 9,4 MSEK 2013 respektive 2014 och utgör
endast ca 2,5 % av den totala summan. Samtidig har posterna “riktade satsningar”
och “rektors reserv, extra tilldelning, reserverade medel m.m.” ökat något. I ljuset av
citaten ovan kan man ifrågasätta huruvida det stämmer att kraven på strategisk
medfinansiering har inneburit att stora delar av fakultetsanslaget måste avsättas för
detta, samt om det innebär en risk att externa medel helt styr forskningsinriktningen.
En möjlig förklaring är att medfinansiering finns inbakad i flera andra poster än
just ”matchning av externa anslag och EU”, såsom riktade satsningar och
infrastruktur samt rektors reserv. Det är också möjligt att en hel del av den
modellbaserade tilldelningen som institutionerna förfogar över också används som
medfinansiering till sina externa bidrag. Denna bild har delvis bekräftats i
intervjuerna, som visar att LTH (och i vissa fall LU centralt) medfinansierar till en
viss del, oftast i storleken 0,5 till 1 MSEK per år. Även institutionernas övriga medel
bistår med medfinansiering genom både kontanta medel och in-kind (arbete). Detta
kan man dock inte se i LTH:s fördelningsbeslut, och det är kanske inte heller LTH:s
sak att bestämma över eftersom en hel del av kontrakten för de externa bidragen
undertecknas på prefektnivå.
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Tabell 1. Sammanfattning över fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola budgetåret 2008-2014
Fördelningspost

2008

2009

Modellbaserad tilldelning

73,0%

70,8%

67,6%

52,1%

59,7%

62,8%

66,2%

Meriteringsstöd

0,8%

0,4%

1,2%

1,0%

0,8%

0,9%

0,9%

Post-doc

1,9%

1,9%

2,6%

3,3%

3,3%

2,3%

2,3%

Matchning externa anslag och EU

11,1%

10,3%

9,6%

8,5%

9,2%

2,5%

2,6%

RQ08, riktade satsningar, infrastruktur

9,6%

16,6%

15,6%

26,4%

11,1%

17,5%

17,0%

Rektors reserv, extra tilldelning,
reserverade medel, bla.

3,7%

0,0%

3,3%

8,7%

15,8%

14,0%

10,9%

Totalt belopp fakultetsmedel (MSEK)

278

313

330

416

362

362

362

Figur 2. Fördelning av LTH:s forskningsmedel 2008-2014.
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2010

2011

2012

2013

2014

Textanalys av fördelningsbeslut
En enkel textanalys gjordes i syfte att identifiera i vilken utsträckning ett antal
nyckelord i LTH:s värdegrund förekommer i fördelningsbesluten. Tabell 2 redovisar
frekvensen för dessa ord i fördelningsbesluten 2008-2014. Jämställdhet och mångfald
förekommer i texterna, medan begreppet värdegrund helt saknas.
Tabell 2. Antal gånger utvalda ord förekommer i Fördelningsbeslut för Lunds Tekniska Högskola
budgetåret 2008-2014 samt OCR sökbara bilagor.
sökord
jämställd

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6

7

10

11

12

10

14

meriteringsstöd

0

3

2

4

8

17

11

infrastruktursatsningar

1

0

1

2

2

2

3

internationella rekryteringar

0

0

0

0

0

0

1

mångfald

1

1

0

0

0

0

7

breddad (rekryteringar)

1

2

5

6

6

6

2

särskilda (mht kurs eller lokal)

0

2

3

3

3

4

4

strategiska satsningar

3

4

5

5

5

15

13

värdegrund

0

0

0

0

0

0

0

hederlighet

0

0

0

0

0

0

0

öppenhet

1

0

1

0

0

0

0

respekt

0

0

0

0

0

0

0

Delstudie 2: Större externfinansierade projekt vid LTH
Då merparten av LTH:s forskningsprojekt är externfinansierade har de stor inverkan
på möjligheten till forskningstid och därmed meriteringsmöjligheter. Vi valde att göra
en genomgång av externfinansierade projekt på LTH för att få en bild av andelen män
respektive kvinnor som är projektledare. Analysen gjordes med e-Kontrakt som
utgångspunkt. Analysen avgränsades till de projekt som fått minst 10 MSEK i anslag.
Totalt identifierades 57 projekt med anslag på minst 10 MSEK under perioden
2009-01-01 till 2014-07-01. 81% av projektledarna för projekten är män och 19%
kvinnor (se tabell 3). Detta innebär att under perioden har manliga projektledare
blivit tilldelade över 1000 MSEK i forskningsmedel medan de kvinnliga
projektledarna nått upp till 216 MSEK.
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Tabell 3. Antal kvinnor respektive män som är projektledare för externfinansierade projekt på minst
10 000 000 sek av 57 funna projekt inlagda i e-Kontrakt.
Män

Kvinnor

Antal

46

11

Andel

81%

19%

Total summa

1 045 810 974 kr

216 367 084 kr

Snitt

22 735 021 kr

19 669 735 kr

Intervjustudie
I syfte att få en djupare förståelse för hur externa medel, i form av beviljade
projektanslag, påverkar LTHs värdegrundsarbete, intervjuade vi ett antal utvalda
projektledare. Urvalet baserades på följande kriterier:
•

storlek på externt anslag (>10 miljoner SEK för att selektera bort individuella
bidrag),

•

bredd, d.v.s. projektledarna skulle komma från olika institutioner och de
skulle vara ämnesmässigt spridda, t.ex. inom bio, kemi, nano, elektro, maskin
och fysik,

•

att projektet blev beviljat under perioden 2008-2014,

•

att de fått extra tilldelning av fakultetsanslag, som särskild satsning, från
LTH. För de valda projekten är summan av pekuniära (reda medel) och inkind cirka 13.5 MSEK årligen.

Fyra projekt valdes ut för intervju av projektledare och analys av tillgängligt tryckt
material såsom utlysningstexter, beredningsgruppers yttrande och utvärderingstexter.
Anslagsgivare var bl.a. Energimyndigheten, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova och Vetenskapsrådet.

Intervjuernas genomförande
Intervjuerna genomfördes av två personer från AKKA-gruppen på projektledarnas
arbetsplatser. Intervjuerna varade ca 45 minuter. Intervjuerna följde en semistrukturerad intervjuguide där projektledarna gavs utrymme att fördjupa sig kring
frågor som de särskilt intresserade sig för. Intervjuguiden tog upp tre teman: konkreta
uppgifter om utlysning och projekt, personal engagerad i projektet och rekrytering av
personal, samt projektledarnas reflektioner om mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
Under intervjuerna antecknades projektledarnas svar. Projektledarna har haft
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möjlighet att läsa och kommentera sammanfattningarna av intervjuerna innan denna
rapport trycktes.

Analys av beslutsmotivering
Beslutsmotiveringar analyserades avseende kommentarer relaterade till mångfalds- och
jämställdhetsfrågor. Yttrandena tyder på att projekten till synes var bedömda med
avseende på ”kombination av excellent team, excellent forskningsplan och hög strategisk
relevans”. Inget yttrande nämner värdegrundsfrågor såsom mångfald och jämställdhet
i projektgruppen.

Projektens sammansättning
I Tabell 3 redovisas projektens sammansättning avseende sökande och medverkandes
kön, ålder och akademisk kompetens.
Tabell 3. Analys av huvud och medsökande i projektet
Huvudsökande

Medverkande PI

Ålder

Män

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Akademisk titel
Kvinnor

Män

Projekt #1

1

4

40-60

4 Prof + 1 Dr

Projekt #2

1

6

55-70

7 Prof

Projekt #3

1

6

40-60

6 Prof + 1 Dr

Projekt #4

1

7

2

8 Prof

Kvinnor

2 Dr

Projekt #1 finansieras av en extern finansiär och LTH. Till projektet har sex
doktorander samt några post-docs rekryterats. Samtliga doktorander är män och en
post-doc är kvinna. Övriga medverkande i projektet är män med internationell
mångfald. Basen för rekrytering av doktorander är lokala kandidater (dvs. internt),
efter relevanta grundutbildningskurser och examensarbete. Ingen av finansiärerna
hade formella krav på projektorganisationens sammansättning med fokus på
jämställdhet, ålder, etnicitet, läggning etc. Basen för rekrytering i projektet är
ämneskunskap.
Projekt #2 finansieras av tre externa finansiärer utan krav på pekuniär
medfinansiering (vilket dock sker med medel från LU och LTH). Till projektet har
ett antal doktorander rekryterats och könsfördelningen är 60/40 män resp kvinnor.
Rekrytering av seniorer baseras på ämneskompetens för att skapa en ämnesmässigt
heterogen projektgrupp. Doktoranderna och koordinatorn har rekryterats externt
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medan seniorerna är en kombination av intern och extern rekrytering och grundad på
behov av viss kompetens. Ingen av finansiärerna hade formella krav på
projektorganisationens sammansättning med fokus på jämställdhet, ålder, etnicitet,
läggning etc.
Projekt #3 finansieras enligt modellen ”Triple Helix” där finansiären,
industripartners/näringsliv och akademin vardera bär en tredjedel av kostnaden.
Projektet har en stark industrikoppling och därför en styrgrupp mer 14 personer där
både finansiär, industri och universitet är representerade. Doktoranderna rekryteras
genom extern utlysning, dock är de flesta kända av projektgruppen tidigare. I
projektgruppen ingår doktorander från Kina, EU och Nordamerika. Utländska
doktorander förväntas och uppmuntras att studera svenska för att vara
anställningsbara i svenska industriföretag efter disputationen. Personalrekrytering görs
efter ämneskompetens men projektledningen eftersträvar mångfald i projektet och har
aktivt valt kvinnliga doktorander vid samma meriter. Projektet har idag cirka 45
procent kvinnliga doktorander och trots att flera doktorander har rekryterats i Sverige
är de av utländsk härkomst. Ingen av finansiärerna hade formella krav eller önskemål
på projektorganisationens sammansättning avseende jämställdhet, ålder, etnicitet,
läggning etc.
Projekt #4 finansieras av en extern finansiär och universitetet enligt fördelningen
100/50. Institutionen bidrar också med medel. Projektet löper i tre intervallen om 2,
4 respektive 4 år med utvärdering efter varje cykel. Projektet har en styrgrupp där
akademi, industri och finansiär är representerade. Styrgruppen, lokalt i projektet,
består av tre manliga professorer och två kvinnliga docenter. Rekrytering av
doktorander sker främst genom anställning av f.d. examensarbetare samt av
timanställd undervisningspersonal. Den sistnämnda personalkategorin är
företrädelsevis kvinnlig då man aktivt eftersträvar att rekrytera kvinnor för denna roll.
I dagsläget är cirka 20 procent av doktoranderna kvinnor.

Diskussioner kring värdegrund, jämställdhet och mångfald i projekten
Intervjuerna visar att det finns en stor variation mellan projekten avseende i vilken
utsträckning man inom projektet haft funderingar och gjort prioriteringar avseende
mångfald och jämställdhet hos projektdeltagarna. I något projekt menar man att det
är en bra fördelning mellan män och kvinnor. En projektledare hänvisar också till att
det huvudsakligen är män som är aktiva inom ämnesområdet och att det ser likadant
ut internationellt. Mångfald betraktas som ett naturligt inslag i de internationella
forskningsmiljöer som finns vid LTH. En annan projektledare framhåller att man
eftersträvar mångfald, men menar att det viktigaste är att medarbetarna har
nödvändig kompetens. Denna syn förstärks av uttalanden som att jämställdhet och
mångfald inte är något som är prioriterat i stort. En av utlysningarna hade tydliga mål
avseende värdegrund och uppföljning av denna i återkommande utvärderingar. Den
första utvärderingen efter två år hade fokus på organisationen, varvid
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projektledningen under processen blev uppmärksammad på jämställdhetsaspekter.
Idag uttrycker projektledaren mycket stor medvetenhet om projektets
sammansättning avseende kön och bakgrund i förhållande till forskningsområdet i
övrigt och står sig väl i en jämförelse. En annan projektledare lyfter fram att man har
anställt kvinnor framför män där så har varit möjligt och aktivt valt kvinnor vid
samma meriter. I övriga projekt har man inte fört någon gemensam diskussion kring
dessa frågor.
I framtiden ser någon av de intervjuade projektledarna gärna att fler kvinnor
studerar och arbetar inom det aktuella ämnet. Mer internationellt utbyte efterfrågas.
Samtidigt är det nödvändigt med ett långsiktigt perspektiv. En projektledare menar
att alla seniorerna i dagsläget är män och att omsättningen för dagens bemanning är
cirka 20 år. Det kommer därför att dröja innan fördelningen blir mer jämställd endast
genom naturliga avgångar.
Värdegrundsarbetet på LTH upplevs inte på ett medvetet sätt genomsyra eller
påverka projekten eller verksamheterna. En av projektledarna lyfte fram det som
något kosmetiskt då det är naturligt att man behandlar varandra med respekt och tar
hand om varandra i de olika verksamheterna. Samtidigt poängteras att man bör vara
smidig och ha många vänner i forskarvärlden om man ska nå framgång med
ansökningar, något som kan utmana det kritiska förhållningssätt som LTH lyfter
fram i den strategiska planen.

Delstudie 3: Finansiärernas perspektiv
Värdegrundsaspekter i utlysningstexterna
Finansiärer har genom formuleringen av utlysningstexter möjlighet att lyfta
värdegrundsrelaterade aspekter såsom mångfald och jämställdhet inom såväl större
forskningsprogram som specifika forskningsprojekt. Detta kan t.ex. göras i
anvisningarna för projektbeskrivningen eller som ett kriterium för bedömning av
ansökan. I vår andra delstudie hade vi tillgång till två utlysningstexter från de fyra
studerade projekten; en text från VR och en text från VINNOVA. Texterna har
noggrant lästs med avseende på förekomst av begreppen värdegrund, jämställdhet,
mångfald, öppenhet och respekt.
VR beskriver jämställdhet i miljön som ett av fyra bedömningskriterier. De
övriga är vetenskaplig kvalitet, vetenskaplig förnyelse samt synergieffekter. Det
framgår även ur utlysningstexten att jämställdhet kommer att utvärderas efter halva
projekttiden. Däremot förekommer inte några av de övriga ovan nämnda
värdegrundsrelaterade begreppen i utlysningstexten. Det kan dock nämnas att det
framgår av utlysningstexten att ansökningar till VR är allmän handling och
därigenom öppen för granskning.
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Även utlysningstexten från VINNOVA beskriver ett antal bedömningskriterier.
Dessa är relevans, kvalitet, genomförbarhet, nyttiggörande och exploateringsgrad.
Utlysningen understryker även betydelsen av nära koppling till kund eller kravställare.
Projektet såväl som miljön och sökanden bedöms och granskas genom regelbundna
utvärderingar. Vi finner dock inte begreppen värdegrund, jämställdhet, mångfald,
respekt eller öppenhet i utlysningstexten, varken i förhållande till instruktioner för
projektbeskrivningen eller till de kommande utvärderingarna. Hos VINNOVA är det
enligt utlysningstexten möjligt att sekretessbelägga delar av en ansökan.
De två exempel på utlysningstexter vi har haft tillgång till visar att anslagsgivarna
hanterar frågor som relaterar till LTH:s värdegrund på helt olika sätt och därmed
skapar olika förutsättningar för LTH att realisera värdegrunden genom finansierade av
dessa anslagsgivare.

Värdegrund hos LTH:s stora forskningsfinansiärer
Det är några år sedan utlysningstexterna formulerades och man kan fråga sig i vilken
utsträckning forskningsfinansiärer idag arbetar med värdegrundsrelaterade frågor
inom den egna organisationen och i så fall hur finansiärernas värdegrund motsvarar
LTH:s värdegrund. Här har vi valt att exemplifiera några av de forskningsfinansiärer
som har gett stora anslag med krav på medfinansiering till LTH under perioden
2008-2014. Dessa är Energimyndigheten, KAW, SSF, VINNOVA samt VR. I
oktober 2014 sökte vi begreppet värdegrund på deras hemsidor. I de fall vi inte fick
någon direkt träff på begreppet värdegrund skickades ett mail med förfrågan till
informationsansvarig alternativt registrator.
KAW och SSF svarade att de inte hade någon nedtecknad värdegrund. De
hänvisade till stadgar respektive jämställdhets- och likabehandlingspolicy samt etiska
riktlinjer i förhållande till behandling av ansökningar. VINNOVA har en värdegrund,
RAM, som vilar på begreppen respekt, ansvarstagande och mod. I texten nämns till
exempel att ”alla roller, åsikter och individer är viktiga”. I Energimyndighetens
värdegrund, som färdigställdes under hösten 2014, används begreppen trovärdighet,
mod och helhetssyn som gemensamma ledord för det dagliga arbetet. Värdegrunden
relaterar till de statliga värdegrundsprinciperna (Regeringskansliet, 2014), där
begreppet trovärdighet handlar om tillit och kompetens, mod handlar bland annat
om att möta omgivningen med nyfikenhet och vara öppen för andras åsikter och
idéer, och helhetssyn inkluderar att dra nytta av varandras kunskaper och att helheten
ska prioriteras framför delarna.
VRs uppgift regleras av Svensk författningssamling 2009:975. I detta dokument
framgår att i VRs skall främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt
verksamhetsområde samt att rapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till
könsspecifika förhållanden inom Vetenskapsrådets ämnesområden. Vetenskapsrådet
ska också sträva efter en jämn könsfördelning i beredningsorganisationen.
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VR har under 2014 tillsammans med 17 andra myndigheter ett särskilt
regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i ordinarie verksamhet.
Inom detta uppdrag har VR tagit fram en jämställdhetsstrategi som innebär att
forskningsrådet ska:
•

uppnå och behålla en jämn könsfördelning i sina beredningsgrupper,

•

vidmakthålla att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag hos
Vetenskapsrådet motsvarar andelen kvinnor och män hos de potentiellt
sökande forskarna,

•

ha samma beviljandegrad för kvinnor och män och samma genomsnittliga
storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till
forskningens karaktär och till stödformen,

•

inkludera ett jämställdhetsperspektiv i varje analys och utvärdering där så är
möjligt, samt integrera jämställdhetsperspektivet i myndighetens externa
kommunikation.

Sökningarna samt förfrågningar tyder på att medvetenheten hos forskningsfinansiärerna kring värdegrundsrelaterade aspekter ökar och det är något som
finansiärerna på många håll idag aktivt arbetar med såväl inom organisationen som
utåt i förhållande till forskarvärlden.

Diskussion och slutsatser
I LTH:s strategiska plan 2012-2016 kan läsas avseende värdegrund;
”I ENLIGHET MED LUNDS UNIVERSITETS värdegrund värnar vi om skyddet av
mänsklig värdighet och frihet, människors lika värde och mänskliga rättigheter.
MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING BLAND anställda och
studenter bidrar till arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten. VÅR ORGANISATION
PRÄGLAS AV EN kontinuerlig utveckling för en god arbetsmiljö där alla anställda och
studenter ska ha de bästa förutsättningar att utvecklas. ALLA MÖTEN MELLAN
ANSTÄLLDA OCH studenter liksom alla kontakter med omvärlden ska präglas av respekt
och hederlighet. VÅR VERKSAMHET SKA PRÄGLAS AV öppenhet, internationell
samverkan och ett kritiskt för hållningssätt som bidrar till en demokratisk och hållbar
samhällsutveckling.” På sista sidan i LTH:s strategiska plan 2012-2016 står: Vision,
verksamhetsidé och värdegrund - “mångfald är vår styrka och ur bredd växer spets”.

I denna rapport visar vi med tydlighet att det förefaller som att LTH på en rad
punkter inte lyckas uppnå sina mål avseende värdegrunden.
Av 57 funna externfinansierade projekt anslag på minst 10 MSEK är mer än
80% av projektledarna (Pl:s) män. I fyra av dessa projekt (>10 MSEK) återfanns 2
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kvinnor av totalt 27 involverade personer i form av antingen huvudsökande eller
medverkande Pl:s. Andelen kvinnor var alltså 7.4%. Som jämförelse har LTH totalt
följande andel kvinnlig forskande och undervisande personal; 14% professorer, 26%
lektorer, 32% med meriteringsanställningar, 36% adjunkter, 29% ”annan
undervisande och forskande personal”, samt 34% doktorander. Statistiken är hämtad
ur KUBEN och gäller november 2014. Den låga andelen kvinnliga huvudsökande
eller medverkande Pl:s inom de fyra analyserade projekten kan naturligtvis bero på att
de ansvariga haft begränsade förutsättningar att verka för jämställhet och mångfald
inom projektgruppen. Inom vissa ämnesområden finns väldigt få aktiva kvinnliga
seniorer.
Den breda basen av forskarkompetens däribland kvinnor kompenseras inte för
denna snedfördelning genom LTH:s fördelningsmöjligheter. När externa satsningar
kräver medfinansiering finns det en risk att det leder det till en koncentrering av allt
fler resurser till redan välfinansierade miljöer. Resultatet blir att mångfalden liksom
bredden i verksamheten minskar till fördel för några spetsområden eller redan
existerande nätverk. En viss kraftsamling kan vara positiv kring vissa “excellenta”
miljöer, men det bör inte göras till allt för stor kostnad av mångfald, jämställdhet eller
bredden av övriga forskningsområden och forskargrupper. Vissa större externa
anslagsgivare har fått kritik för att alltför låg andel kvinnor beviljades anslag och att
beredningsgrupper har behandlat mäns och kvinnors ansökningar på olika sätt
(Ahlqvist et al. 2013), vilket visats även i internationella studier (cf Moss-Racusin et
al. 2012; Zinovyeva och Bagues 2010)
Det är enkelt för LTH att hänvisa till att medfinansieringskraven gör att andra
satsningar (bland annat avseende jämställdhet och mångfald) måste stå åt sidan. I
fördelningsbesluten är dock medlen som redovisas för matchning och medfinansiering
av externa anslag lägre än vad som kan förväntas utifrån de externa resurserna.
Medfinansiering tycks inte vara en växande post då den varit konstant runt 10% av
alla fakultetsmedel fram till 2012 och därefter bara 2.5% av de totala fakultetsmedlen.
Samtidigt har posterna avseende riktade eller strategiska satsningar och rektors reserv
ökat. Dessa medel skulle kunna betraktas som möjliga att använda för att göra
prioriteringar avseende värdegrundsfrågor, jämställdhet och mångfald, samt för att
balansera möjligheterna att uppnå både bredd och spets i LTH:s forskning, i enlighet
med LTH:s strategiska plan. I linje med detta kan man också påpeka att
“meriteringsstöd” i snitt utgör mindre än 0.8% av alla fakultetsmedel, samtidigt som
det nämns som en av de viktigaste åtgärderna för att åstadkomma en mer jämställd
andel professorer vid LTH. Om det stämmer finns det en konkret möjlighet att med
relativt små medel förbättra jämställdheten bland professorstjänster vid LTH.
I den internationella jämställdhetsdiskussionen förekommer begrepp som ’glass
ceilings’ och ’leaky pipelines’ för att beskriva bristen på kvinnor på högre poster inom
såväl näringsliv som akademi. Vår analys tyder på att den bristande jämställdheten
bland LTH:s forskande och undervisande personal i alla fall delvis handlar om två
parallella processer: den rekryteringprocess som initieras genom utlysningar från
externa anslagsgivare, samt den process som styrs av hur de medel som LTH själv
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förfogar över används. LTH är en stor mottagare av externa anslag. I vissa av
projekten har anslagsgivare haft krav på redovisning av jämställdhets- och
mångfaldsaspekter i projektgruppen och referensgruppens sammansättning och
arbete. Dessa krav har ökat uppmärksamheten på jämställdhet och mångfald hos
projektledare och värdinstitution. Ett av de studerade projekten uppvisade en god
balans på doktorandsidan både avseende könsfördelning och mångfaldsaspekter
avseende utomlands födda projektdeltagare, utan att detta hade ställts som krav från
finansiärens sida. Dock var den seniora delen av projektet uteslutande manlig, vilket
leder till att kvinnliga deltagare inte får del av meriteringsgrundande arbetsuppgifter i
samma utsträckning. Forskningsfinansiärerna har därmed stor fördelningsmakt som
kan bidra till att externfinansierade projekt mer medvetet arbetar med
värdegrundsrelaterade frågor. Med tanke på den synbart ökande medvetenheten om
jämställdhet och mångfald hos finansiärerna tycks här finnas en potential. LTH bör
aktivt verka för att värdegrundsrelaterade begrepp kommer med i utlysningstexter och
bedömningskriterier.

Våra rekommendationer
Slutligen vill vi rikta ett antal rekommendationer till läsare och berörda parter baserat
på de insikter som arbetet med rapporten har skapat. Vi föreslår att LTH bör:
1. Formulera en mångfaldschecklista. För att säkerställa att beredande och
beslutande organ på ett medvetet sätt tagit hänsyn till genus, mångfald och
värdegrund i sitt arbete bör en checklista upprättas som kan användas vid
varje möte där det kan ha relevans.
2. Aktivt påverka finansiärerna. Eftersom LTH:s forskning är beroende av
externa forskningsanslag är det av största vikt att LTH ställer krav på
finansiärerna. Det värdegrundsarbete som ligger till grund för LTH:s
verksamhet behöver också säkerställas och efterfrågas av finansiärerna.
Förslagsvis bör LTH inte medfinansiera forskning där LTH:s värdegrund inte
på ett tydligt och medvetet sätt utgjort en grund i bedömnings- och
värderingsarbetet.
3. Använda fördelningsmakten. Det finns stora möjligheter att påverka
fördelningen av resurser. Exempelvis kan tryggare anställningar för yngre
skapas så att dessa kan meritera sig och inte fastna i rena
undervisningstjänster eller osäkra anställningsformer.
4. Ta fram en handlingsplan för hur värdegrundsarbetet ska efterlevas. Idag
saknas regler, rutiner och stöd för hur värdegrundsarbetet praktiskt ska
genomsyra hela LTH:s verksamhet.
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5. Premiera de som arbetar med att hålla samman och integrera verksamheter
och därmed stärker möjligheterna för mångfald och jämställdhet. I nuläget
premieras de som får forskningsanslag eller som får publikationer med hög
’impact factor’ medan de medarbetare som bidrar till att arbetsklimatet är
gott, att personalen arbetar tillsammans, att lärare och forskare etablerar
utbyten etc. inte uppmärksammas på något tydligt sätt.
6. Ge bonusar till verksamheter och projekt som premierar och faktiskt skapar
mångfald.
7. Följa upp så att utdelade meriteringsstöd verkligen går till de som dessa är
avsedda för. Som exempel bör institutionerna upprätta separata synliga
aktiviteter för dessa pengar.
Sammantaget tror vi att aktiva och medvetna insatser liknande dessa på sikt kommer
bidra till att etablera en god grogrund för det värdegrundsbeaktande arbetet vid LTH.
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Jens Hultman, Ekonomihögskolan

Från plan till handling?
En analys av jämställdhets- och
mångfaldsaspekter vid
lektorstillsättningar

Sammanfattning
Den här rapporten analyserar bedömningsprocessen och bedömningskriterier i
tillsättningsärenden av universitetslektorer vid Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet med särskilt fokus på sju tillsättningsärenden av universitetslektorer vid
den Företagsekonomiska institutionen. Rapporten gör en genomgång av regelverket
och lokala föreskrifter kring tillsättningar av universitetslektorer samt hur man på
myndighetsnivå och på fakultetsnivå arbetar med jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet i tillsättningsprocesser. Syftet med rapporten är att identifiera
förbättringsområden i rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv. Min slutsats är att fakulteten har identifierat märkbara brister i
jämställdhet och mångfald bland de anställda och att man utifrån detta satt sig för att
arbeta med aktiva jämställdhetsmål och aktiv rekrytering, men att man trots märkbara
brister ändå vidmakthåller meritokratiska bedömningskriterier i bedömningsprocessen
och att akademins formuleringar kring strävan att uppnå jämställdhet och mångfald
inte har fått något nämnvärt genomslag i bedömningskriterierna.

Inledning, problemdiskussion och syfte
Själva sinnebilden av akademin är att den fungerar som en förändringskraft i
samhället där den verkar och att den är öppen, tolerant och nyfiken. Mångfald
beskrivs i detta sammanhang som en styrka och att kvalitet byggs genom mångfald –
ett sådant exempel är hur Lunds universitets strategiska plan beskriver synen på
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mångfald (LS 2011/162). Vid en första anblick kan sinnebilden av akademin tas för
verklighet, men detta är dock inte den enda bilden av akademin. Som kontrast till det
öppna, toleranta och nyfikna så beskrivs akademin ibland också som en miljö som
styrs av vita medelålders män och att akademin är en miljö vars praktik bygger manliga
normer. Kvinnor fick tillträde till universitetsstudier i slutet på 1800-talet, men fick
tillträde till akademiska positioner först 1923 (Lövkrona, 2014). En vanligt
förekommande metafor som beskriver rådande skillnader i förutsättningar gällande
karriärvägar i akademin är ’det läckande röret’ (eng. the leaking pipeline). Metaforen
syftar till att beskriva hur kvinnor tenderar att sorteras ut på olika stadier i
universitetskarriären (Schiebinger, 1999) och beskrivningen stämmer väl överens med
situationen på svenska högskolor och universitet, där andelen kvinnor i
grundutbildningen i många ämnen inte på något sätt motsvarar andelen doktorander,
lektorer och professorer i samma ämne. Varför situationen är sådan har diskuterats
under lång tid. Kritiska analyser har konstaterat att det finns strukturella hinder i
akademin och att självinsikten är begränsad (Dahlerup, 2010, s 103):
“att akademin består av icke-jämställda organisationer, samtidigt som dessa institutioners
självbild i stort sett fortfarande är, att kön inte spelar någon roll inom universitet och
högskola, och att den akademiska organisationen vilar på strikt meritokratiska och
könsneutrala principer.”

Det finns många rapporter som pekar på att diskriminering och kränkningar är ett
förhållandevis utbrett problem inom akademin. Vid en genomgång av arbetsmiljön
vid Lunds universitet uppgav ca 7 % att de någon gång under det senaste halvåret
(studien genomfördes 2012) utsatts för kränkande behandling. I Doktorandspegeln
2008 (HSV 2008:23R) framkom det att närmare 35 procent av de kvinnliga
doktoranderna inom rättsvetenskap, juridik och samhällsvetenskap någon gång under
sin forskarutbildning hade upplevt sig negativt särbehandlade på̊ grund av sin könstillhörighet. Bilden av ojämställdhet i akademin är ofta dyster, men det hävdas ibland
att jämställdheten mellan könen verkar ha förbättrats under senare år – kvinnor i höga
positioner som rektorer och/eller dekaner och andelen kvinnliga professorer ökar - så
är skillnaderna fortfarande märkbara. Förbättringar i jämställdheten i akademin kan
sannolikt härledas till ökad medvetenhet och åtgärder i universitets rutiner, riktlinjer,
policys och processer. I en fallstudie som undersökte diskriminering i
rekryteringsprocesser och vid antagning till oavlönad docent vid Chalmers Tekniska
högskola (Olofsdotter Stensöta, 2010) konstaterades att sammansättningen av
bedömare var en viktig förklaring till att man inte hittade några fall av systematiska
skillnader i bedömningen av män och kvinnor. Utöver begränsningar i karriärvägar
har jämställdhetsfrågan även diskuterats i olika typer av bedömningsförfaranden,
exempelvis sakkunnigbedömning av sökande till en tjänst eller vid befordran och
bedömningar i samband med ansökningar om forskningsfinansiering. Flera rapporter
pekar dock på att det fortfarande råder ojämställdhet i såväl bedömningsförfarande
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och tilldelning av forskningsstöd i akademin (Sandström et al., 2010; Andersson et
al., 2012).
Frågan om mångfald i akademin har också belysts i forskningen (se exempelvis
Hartman, 2009), även om intresset för mångfald, i alla fall räknat i
publiceringsvolym, inte ens är i närheten av forskningsintresset kring
jämställdhetsfrågan i akademin. Social snedrekrytering har diskuterats länge och i
utredningen Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) lyfts akademins roll och betydelse i
strävan mot ett jämlikare samhälle fram. Utgångspunkten är att akademins etniska
och sociala sammansättning – både i olika personalkategorier och i studentkroppen –
inte stämmer överens med samhällets etniska och sociala sammansättning. Akademin
har bland annat beskrivits som en monokulturell struktur med en utbredd svensk
normalitet, där exempelvis muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket är
förutsättning för att komma in i universitetsvärlden (Lövkrona, 2014).
I arbetet med värdegrund, och även i lagstiftningen, tenderar
jämställdhetsfrågorna och mångfaldsfrågor att slås samman. 2009 trädde
diskrimineringslagen i kraft. Diskrimineringslagen ersatte många av de tidigare lagar
som på det civilrättsliga området reglerade diskriminering, exempelvis
jämställdhetslagen och lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Att behandla jämställdhet
jämsides med mångfald märks också på myndighetsnivå, exempelvis i strategiska
planer och policydokument.
”Lunds universitet står för grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska och
akademiska värden. Jämställdhet och etnisk och social mångfald ska råda.” (Inledningen i
avsnittet Grundläggande värderingar, Strategisk plan för Lunds universitet 2012–2016,
LS 2011/162).

Jag avser att i den här rapporten analysera regelverket, bedömningsprocessen och
bedömningskriterier
i
tillsättningsärenden
av
universitetslektorer
vid
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och med särskilt fokus på
tillsättningsärenden vid den Företagsekonomiska institutionen, i syfte att identifiera
förbättringsområden i rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.
Rapporten
är
projektarbete
inom
ramen
för
ledarskapsprogrammet AKKA. Rapportens syfte och inriktning valdes eftersom de väl
knyter an till instruktionen att identifiera, beskriva och föreslå en lösning på ett
konkret problem i ett ledningsperspektiv med anknytning till värdegrundsfrågor vid
Lunds universitet. Rapporten är disponerad så att jag inleder med en genomgång av
relevant lagstiftning och policy- och styrdokument gällande tillsättningsärenden på
såväl myndighetsnivå som fakultetsnivå, samt även dokument som särskilt berör och
ger riktlinjer kring jämställdhet och mångfald på såväl myndighetsnivå som
fakultetsnivå. Jag gör därefter en analys av tillgängliga handlingar i sju stycken
lektorstillsättningsärenden av i ämnet företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet med utgångspunkt i lagstiftning, policydokument på myndighets49

och fakultetsnivå och praxis vid fakulteten. Rapporten avslutas med en diskussion
kring hur väl regelverket, bedömningsprocessen och bedömningskriterier i
tillsättningsärenden av universitetslektorer vid Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet svarar upp emot omvärldens och universitets högt ställda krav på
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i tillsättningsärenden och vad som skulle
kunna göras bättre.

Regelverket och lokala föreskrifter kring tillsättningar av
universitetslektorer
Tillsättningsprocessen av universitetslektorer är en process som styrs av
Högskoleförordningens 4 kap 4§, där det framgår vilka krav som finns för behörighet
och vilka bedömningsgrunder som ska användas vid anställning. Utöver
Högskoleförordningen, som jag visar på i texten nedan, så finns det också riktlinjer
som i stöd av förordningstexten, på olika nivåer på universitetet, dels på
myndighetsnivå (dvs Lunds universitet) och dels på fakultetsnivå (dvs
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet). Förordningstexten, som gäller för hela
riket, pekar bland annat på (HF Kap 4, 4§):
•

•

att tillsättningen av universitetslektorer ska bygga på flera olika
bedömningskriterier; ”Behörig att anställas som lektor är […] den som dels har
visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande
vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse
med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå
i anställningen”.
att de bedömningskriterierna ska viktas lika, om än med viss frihetsgrad; ”som
bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet
som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra
behörighetsgrundande förhållanden […]. Varje högskola bestämmer i övrigt själv
vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor.”

Tidigare har högskoleförordningen haft en formulering som ger möjlighet att i ett
jämställdhetsintervall vid tillsättningsärenden tillämpa positiv särbehandling, det vill
säga att ”vid jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga meriter skall underrepresenterat
kön ges företräde”. Denna formulering finns inte längre. Formuleringen som ger
handlingsutrymme att lokalt anpassa bedömningskriterierna lyder nu istället ”varje
högskola bestämmer i övrigt själv” vilket å ena sidan ger betydligt mer
handlingsutrymme men samtidigt mindre i form av riktlinjer om hur ett
tolkningsintervall ska tillämpas. Med utgångspunkt i HF har Lunds universitet en
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anställningsordning (STYR 2014/676) som stipulerar behörighetskrav vid anställning
som universitetslektor med utgångspunkt i HF Kap 4, 4§ vid Lunds universitet.
Dessa föreskrifter föreskriver vidare, som en lokal utveckling av förordningstexten, att
behörig att anställas som universitetslektor är den som utöver kraven i förordningen
också har (STYR 2014/676):
•

”högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande
kunskaper inhämtats på̊ annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.”

Anställningsordningen förhåller sig också vad som skall utgöra grunden för
bedömning av en universitetslektor vid Lunds universitet (STYR 2014/676):
•

God nationell och internationell nivå som forskare eller som konstnärlig
utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med
hänsyn till ämnets karaktär och tradition.

•

God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla
och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och
med varierande undervisningsmetoder.

•

Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
och/eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig
självständighet.

•

Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om
sin verksamhet.

•

Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsordningen vid Lunds universitet (STYR 2014/676) stipulerar vidare,
bland annat och här i urval, kring tillsättningen av en universitetslektor:
•

•
•

att förslag till beslut vid tillsättningen av en universitetslektor ska beredas i en
lärarförslagsnämnd som ska ”som ska bereda ärenden och lämna förslag till
anställning som professor, adjungerad professor, universitetslektor och biträdande
universitetslektor”
att en kravprofil ska upprättas ”För varje ledig anställning ska en kravprofil
upprättas och utgöra underlag för informationen om anställningen”
sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet ska hämtas in från minst
en
extern
sakkunnig
samt
ytterligare
förutsättningar
för
sakkunnigbedömning, bland annat att ”sakkunnig(a) ska alltid bedöma de
sökandes pedagogiska och vetenskapliga/konstnärliga skicklighet utifrån
kravprofilen och anställningsordningens föreskrifter, men kan även ges i uppdrag
att bedöma andra i kravprofilen angivna krav eller bedömningsgrunder”
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I enlighet med anställningsordningen vid Lunds universitet har man på fakultetsnivå
på Ekonomihögskolan upprättat en allmän kravprofil (EHL 2011/150). Den
allmänna kravprofilen vid Ekonomihögskolan stipulerar bedömningskraven för
anställning som universitetslektor i fem delar som i dokumentet också konkretiseras
och exemplifieras:
•
•
•
•
•

Vetenskapliga meriter (exempelvis erkännande, vetenskaplig produktion och
självständighet)
Pedagogiska meriter (exempelvis förmåga att utveckla och leda pedagogisk
verksamhet på olika nivåer, och med varierande undervisningsmetoder)
Handledning av doktorander (exempelvis erfarenhet och förmåga att delta i
forskarutbildning)
Ledarskap (exempelvis uppdrag och ledarskapsutbildning)
Samverkan med näringsliv och samhälle, information om forsknings- och
utvecklingsarbete (exempelvis samverkan med andra universitet, näringsliv och
andra organisationer utanför universitetet och att verka för praktisk
tillämpning av forskningsresultat)

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i
tillsättningsärenden
Utöver förordningstext och beslut på myndighetsnivå och fakultetsnivå gällande
bedömningsgrunder för tillsättning av lektorstjänster finns också jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet reglerat i policydokument. På myndighetsnivå är det i
huvudsak två dokument som är viktiga i sammanhanget; Lunds universitets
strategiska plan (LS 2011/162) och Lunds universitets policy för jämställdhet,
likabehandling och mångfald (PE 2011/177). Även anställningsordningen tar upp
jämställdhet och stipulerar (STYR 2014/676):
”Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning dels inom
respektive lärarkategori, dels med hänsyn till det sammanhang inom vilket personen ska
verka. I det underlag som tas fram inför besluten om att informera om en ledig anställning
ska potentiella sökande redovisas med hänsyn tagen till jämställdhetsmålen.”

Policyn för jämställdhet, likabehandling och mångfald på myndighetsnivå pekar på
prioriterade områden, bland annat rekrytering och befordran, och föreslår, något
svepande, att man på universitetet ska arbeta med aktiva jämställdhetsmål och aktiv
rekrytering för att bidra till en jämnare könsfördelning och mångfald. På fakultetsnivå
finns på Ekonomihögskolan i Lund en handlingsplan för jämställdhet, likabehandling
och mångfald (EHL 2013/183) som på ett mer konkret plan, med utgångspunkt i
Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (PE
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2011/177), ger en analys av situationen på fakultetsnivå och stipulerar åtgärder. Ett
område som beskrivs som prioriterat i såväl policyn på myndighetsnivå som på
fakultetsnivå är rekrytering och befordran. På fakultetsnivå gör man följande analys
(EHL 2013/183) kring situationen för lärare och forskare:
”För Ekonomihögskolan är målet att uppnå en jämn könsfördelning bland anställda, vilket
innebär att andelen kvinnor respektive män skall ligga inom spannet 40-60% inom alla
personalkategorier och på̊ alla typer av positioner. För närvarande når inte
Ekonomihögskolan denna målsättning.
Det finns således skäl att öka ansträngningarna för att nå en jämnare könsfördelning på
alla nivåer. För närvarande prioriteras åtgärder som syftar till att öka andelen kvinnliga
professorer och lektorer.
För närvarande har c:a 2 av 10 anställda på̊ Ekonomihögskolan internationell bakgrund.
Gällande internationalisering är Ekonomihögskolans mål att driva vidare det existerande
internationaliseringsarbetet för att nå bästa möjliga resultat utan att identifiera absoluta tal
eller procentenheter. Ekonomihögskolan arbetar vidare för en ökad internationell
rekrytering med fokus på̊ professorer, meriteringsbefattningar och forskarstudenter. I sin
förlängning kan rekryteringen av juniora personer resultera i att vi i framtiden får till stånd
en ökad internationalisering även i gruppen lektorer. För att detta ska bli en realitet måste
vi inom området visa på̊ attraktiva karriärvägar för personer med utländsk härkomst.”

Analysen som presenteras ovan ger anledning att tro att det finns tydliga avtryck av
jämställdhets och mångfaldsarbetet även i bedömningsprocessen och
bedömningskriterier
i
tillsättningsärenden
av
universitetslektorer
vid
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Men, en redovisning av jämställdheten vid
fakulteten visar att även om insikten om bristerna i fråga om jämställdhet och
mångfald på fakultetsnivå vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som god så
man har lång väg kvar att vandra (EHL 2013/183). Man når inte jämställdhetsmålen
på fakultetsnivå och beskriver att man har brister i mångfalden bland anställda. Som
åtgärder beskrivs följande på fakultetsnivå (EHL 2013/183) kring rekrytering:
•

Institutionernas representanter i Ekonomihögskolans Kommitté för
jämställdhet och likabehandling skall av prefekten involveras i
rekryteringsförfarandet, både vid utlysningen och vid tillsättningen.

•

För att området ska kunna skaffa sig en uppfattning om på vilket sätt
institutionerna har vinnlagt sig om att rekrytera underrepresenterat kön samt
personer med internationell bakgrund skall de i samband med rekryteringen
redovisa hur man har arbetat för breddad rekrytering.

•

Institutionerna ska se till att alla som rekryteras och som inte har svenska som
modersmål ges möjligheter att delta i svenskundervisning.
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•

För internationaliseringsambitionerna är det även av vikt att anställda inom
alla kategorier erbjuds stöd i att utveckla sina kunskaper i det engelska
språket, exempelvis genom kursdeltagande.

Vidare åtgärder, under rubriken handlingsplaner, beskrivs som (EHL 2013/183):
•

•
•
•

krav på att varje institution ska skriva sin egen aktivitetsplan, ett dokument
där institutionen utifrån sin verksamhet identifierar och motiverar fem
åtgärder för att konkret arbeta med jämställdhet och likabehandlingsfrågor på
institutionsnivå, har formulerats.
incitament för kompensera för meritering för universitetslektorer med
underrepresenterat kön har tagits fram för institutionerna – kompensation
sker av fakulteten retroaktivt när befordran uppnåtts (docent, professor).
åtgärder för att kunna söka universitetslektorer genom internationella kanaler
har tagits - kostnader för sådan aktiv rekrytering, till exempel för att bjuda in
kandidater att besöka Ekonomihögskolan, har täckts av fakulteten.
i handlingsplanen för jämställdhet, likabehandling och mångfald har kraven
skärpts gällande inventering av sökande av underrepresenterat kön. Vid varje
utlysning ska institutionen redovisa arbetet med att kartlägga möjliga
kandidater. Redovisningen ska lägga speciellt fokus på kandidater av
underrepresenterat kön.

För lektorstillsättningar finns ytterligare specifika åtgärder beskrivna (EHL
2013/183):
• I samband med utlysning av lektorstjänster skall institutionerna inventera
tillgången på̊ möjliga kvinnliga sökanden internt och externt och uppmuntra
dessa att söka tjänsten.
• Lärarförslagsnämnden ska instruera sakkunniga vid lektorstillsättningar att
utnyttja jämställdhetsintervallet i Högskoleförordningen.
• På samma sätt som i fråga om uppnående av professorskompetens skall
institutionerna kompenseras om extra resurser ges till lektorer av
underrepresenterat kön som bedöms vara nära docentkompetens. Två
tredjedelar av kostnaderna upp till tre månaders extra forskningstid
kompenseras av fakulteten när befordran uppnåtts.
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Analys av tillsättningsärenden i ämnet företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan
Som material för en analys av bedömningsprocessen och bedömningskriterier i
tillsättningsärenden av universitetslektorer vid Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet i syfte att identifiera förbättringsområden i rekryteringsprocessen ur ett
jämställdhetsoch
mångfaldsperspektiv
har
jag
analyserat
sju
universitetslektorstillsättningar (PA 2012-97, PA 2012-98, PA 2012-275, PA 2012450, PA 2013-158, PA 2013-205, PA 2013-433) vid Företagsekonomiska
institutionen vid Lunds universitet – enligt uppgift de sju senaste slutförda
lektorstillsättningarna vid tiden för skrivandet av denna rapport. Ärendena har
genomgått beredning i lärarförslagsnämnden vid Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet (en egen fakultet sedan 2004) och jag har haft tillgång till utlysningstext,
lärarförslagsnämndens protokoll, sakkunnigutlåtanden och utlåtanden från
institutionerna inför beslut i lärarförslagsnämnden. Under tiden då rapporten skrivits
har jag även fått möjlighet att vara observatör vid ett lärarförslagsnämndsmöte (20/5,
2014) och intervjuat nyckelpersoner på fakultetsnivå.
Av de sju lektorstillsättningsärendena som jag granskat redovisas
förutsättningarna och utfall utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i tabell
1. Utlysningarna gällde lektorat i företagsekonomi under åren 2012-2013; tre inom
ämnesområdet marknadsföring, två inom ämnesområdet ekonomistyrning, ett inom
ämnesområdet entreprenörskap och ett inom området organisation. Samtliga
tillsättningsärende utlystes med en mer eller mindre standardiserad utlysningstext som
beskrev ämnesområde, behörighet och arbetsuppgifter och bedömningsgrunder för
tillsättningen. De utlysta tjänsterna hade en till sju sökande och i alla utom ett av
tillsättningsärendena fanns det sökande med utländsk bakgrund och/eller
underrepresenterat kön (det vill säga kvinnliga sökande). I utlysningarna användes
också en standardformulering ”Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och
ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.” och denna formulering
återfanns under rubriken ’Övrigt’ i slutet av samtliga utlysningar.
Utlysningstexten som ligger till grund för ett tillsättningsärende formuleras och
beslutas av berörd institution som därefter utlyser tjänsten. I utlysningstexten ges en
kort redovisning av de behörighetskrav som föreligger och formuleringen grundas i
HF Kap 4, 4§; doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet som är av betydelse
med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen. Som bedömningsgrunder anges vetenskaplig skicklighet, pedagogisk
skicklighet och administrativ förmåga vilket grundas i Ekonomihögskolans allmänna
kravprofil (EHL 2011/150), om än i kortad form och här klargör utlysningstexterna
att lika vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet i
bedömningen av de sökande. Formuleringarna kring bedömningsgrunder i
utlysningstexterna varierar i vad man kommer att lägga särskilt vikt vid i
bedömningen, exempelvis förmåga att erhålla externa forskningsbidrag, förmåga att
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kunna undervisa på engelska och svenska, förmågan att samverka med omgivande
samhälle.
Tabell 1. Sammanfattning av tillsättningsärendena, antal sökande, sakkunniga och utfall
Dnr

Ämne

Antal sökande

Sakkunniga

Tätgrupp

Förslag till
anställning

12-97

FEK/MF

Totalt 5 sökande, varav en
kvinna och en man med
utländsk bakgrund, totalt
tre kvinnor.

2 (en man och
en kvinna,
ingen med
utländsk
bakgrund)

2, varav en man
och en kvinna,
ingen med
utländsk
bakgrund

2, varav en man
och en kvinna,
ingen med
utländsk
bakgrund

12-98

FEK/ORG

Totalt 3 sökande, alla
kvinnor, varav en minst en
med utländsk bakgrund

1 (kvinna, ej
utländsk
bakgrund)

n/a

1 kvinna med
utländsk
bakgrund

12-275

FEK/ENT

Totalt 4 sökande, varav två
kvinnor och två män, en
man och en kvinna med
utländsk bakgrund

1 (man,
utländsk
bakgrund)

2 kvinnor, varav
en med utländsk
bakgrund

2 kvinnor, varav
en med
utländsk
bakgrund

12-450

FEK/EKST

Totalt 7 sökande, varav två
kvinnor och två män med
utländsk bakgrund, totalt
tre kvinnor

1 (man, ej
utländsk
bakgrund)

3, varav två män
och en kvinna,
ingen med
utländsk
bakgrund

1 man

13-158

FEK/MF

Totalt 3 sökande, varav två
män med utländsk
bakgrund

1 (man med
utländsk
bakgrund)

1 man med
utländsk
bakgrund

1 man, med
utländsk
bakgrund

13-205

FEK/MF

Totalt 3 sökande, varav en
man med utländsk
bakgrund och en kvinna

2 (två män,
varav en med
utländsk
bakgrund)

1 man

1 man

13-433

FEK/EKST

Endast 1 manlig sökande
(ansökte samtidigt om att
bli befordrad till professor)

2 (två män,
ingen med
utländsk
bakgrund)

n/a

1 man

Lärarförslagsnämnden bereder anställningsärenden på delegation av fakulteten och
beslutar om förslag till anställning till fakulteten i enlighet med anställningsordningen
på myndighetsnivå (STYR 2014/676). När en tjänst utlysts och ansökningar
inkommit skickas ansökningshandlingar till sakkunnig(a), även detta grundas i den
lokala anställningsordningen (STYR 2014/676). Vid de sakkunnigas granskning sker
en gallring av de sökande med utgångspunkt i de bedömningskriterier som angivits
dels i utlysningstexten men mer utförligt i de anvisningar som ges till de sakkunniga.
De sakkunniga får antingen uppdraget att ta fram en kandidat, eller att ta fram en
tätgrupp. I ett av de analyserade tillsättningsärendena bedömdes det inte nödvändigt
med sakkunnigprövning för anställning som lektor, dock gjordes en
sakkunnigprövning då den sökande samtidigt ansökte om att bli befordrad till
professor. I övriga tillsättningsärendena utsågs sakkunniga av fakulteten – förslag
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lämnas då av berörd institution. Sammansättningen av sakkunniga med avseende på
antal, kön och utländsk bakgrund redovisas i tabell 1. Även om syftet med den här
rapporten är att analysera regelverket, bedömningsprocessen och bedömningskriterier
i tillsättningsärenden av universitetslektorer och inte utfallet av processen vill jag ändå
notera att utfallet av de analyserade tillsättningsärendena till synes verkar bidra till
såväl jämställdhet som mångfald på Företagsekonomiska institutionen. I linje med
rapporten av Olofsdotter Stensöta (2010) vill jag tro att exempelvis
sammansättningen av sakkunniga och institutionens/fakultetens övriga arbete mot
ökad jämställdhet och mångfald verkar ge resultat, detta bekräftas också i intervjuer
med nyckelpersoner.
Ett sakkunnigutlåtande disponeras normalt i tre delar, en övergripande
tolkning/beskrivning av vilka kriterier som ska användas, en genomgång av de
sökande utifrån kriterierna och en avslutande och sammanfattande bedömning. När
handlingar i ett tillsättningsärende inkommit och sakkunnig(a) utsetts skickas
handlingarna till sakkunnig(a) tillsammans med en instruktion – instruktionen kan
vara muntlig men är normalt skriftlig i form av ett brev som bifogas handlingarna
som skickas till sakkunnig(a). I förekommande fall innehåller instruktionen en kort
beskrivning om tillsättningens natur och kriterier på vilken bedömningen ska grundas
(exempelvis anställningsordning och allmän kravprofil). En analys av
sakkunnigutlåtandena (sammanfattad i tabell 2) visar att kriterierna som används i
sakkunnigutlåtandena är i väldigt stor utsträckning, för att inte säga uteslutande,
meritokratiska och hänvisar till olika mån till HF Kap 4, 4§, anställningsordningen på
myndighetsnivå (STYR 2014/676) och Ekonomihögskolans allmänna kravprofil
(EHL 2011/150), samt i vissa fall till utlysningstexten.

57

Tabell 2. Analys av sakkunnigutlåtandena
Dnr

Ämne

Kommentar kring bedömning och kriterier för bedömning i sakkunnigutlåtandena

1297

FEK/MF

Sakkunnig 1 – lyfter fram tre sökanden som behöriga för tjänsten och tätgrupp och bedömer
på basis av vetenskapliga meriter och pedagogisk erfarenhet (skicklighet). Utgångspunkten i
bedömningen är dock Anställningsordningen men den sakkunnige betraktar administrativ
skicklighet och samverkan som ett ”plus” och tar därför inte in detta i bedömningen.
Sakkunnig 2 – lyfter fram två sökanden som behöriga för tjänsten och tätgrupp och bedömer
utifrån tre kriterier; vetenskaplig skicklighet (doktorsgrad och forskning inom relevant
område), pedagogisk skicklighet (med fokus på undervisningserfarenhet) och pedagogisk
förmåga (med fokus på kurser). Utgångpunkten i bedömningen är det som sägs i utlysningen.

1298

FEK/ORG

Sakkunnig 1 – rangordnar de tre sökande utifrån fyra bedömningskriterier; vetenskaplig
skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap och samverkan utåt.
Utgångspunkten i bedömningen är anställningsordningen.

12275

FEK/ENT

Sakkunnig 1 – lyfter fram två sökande som tätgrupp och behöriga för tjänsten och sorterar sin
bedömning i tre delar; vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och ”annat”.

12450

FEK/EKST

Sakkunnig 1 – lyfter fram en tätgrupp om tre sökande och sorterar sin bedömning i tre delar;
vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och akademiskt ledarskap och samverkan
utåt. Utgångspunkten i bedömningen är Anställningsordningen och utlysningstexten.
Bedömningskriterier diskuteras inledningsvis i ett särskilt avsnitt av bedömningen.

13158

FEK/MF

Sakkunnig 1 – lyfter fram en sökande som behörig för tjänsten och sorterar sin bedömning i
sju delar; forsknings och undervisningsaktivitet och balansen däremellan, forskningsförmåga
och pedagogisk förmåga och hur dessa integreras, administrativ förmåga, ämneskompetens i
ämnet som lektoratet gäller, förmåga att attrahera forskningsfinansiering, samverkan utåt och
pedagogiska kurser. Utgångspunkten i bedömningen är anställningsordningen,
utlysningstexten, allmän kravprofil och utöver detta även vad den sakkunnige ser som praxis i
anställningsärenden.

13205

FEK/MF

Sakkunnig 1 – rangordnar de tre sökande utifrån tre bedömningskriterier; vetenskaplig
skicklighet, pedagogisk skicklighet och övrig skicklighet. Utgångspunkter i bedömningen är
HF, anställningsordningen, allmän kravprofil och utlysningstexten.
Sakkunnig 2 – rangordnar de tre sökande i två grupper, tätgrupp och släp utifrån fem
bedömningskriterier; akademisk doktorsavhandling och annan akademisk utbildning,
vetenskapliga artiklar och vetenskapliga förtroendeuppdrag, böcker och andra
kunskapsformat, pedagogisk erfarenhet, utbildning och utveckling och tredje uppgiften.
Utgångspunkter i bedömningen är utlysningstexten.

13433

FEK/EKST

Sakkunnig 1 – bedömer den sökande utifrån önskan att prövas för befordran till professor
utifrån vetenskaplig skicklighet, pedagogisk förmåga inkl. handledning av doktorander och
akademiskt ledarskap. Redogör inte för vilka grunderna att använda dessa
bedömningskriterier.
Sakkunnig 2 – bedömer den sökande utifrån önskan att provas för befordran till professor
utifrån kriterierna; vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, samverkan med
omgivande samhälle och ledarskap. Redogör inte för vilka grunderna att använda dessa
bedömningskriterier.

Överblicken över hur de sakkunniga bedömt i de tillsättningsärenden som jag
granskat visar att bedömningskriterierna som använts skiljer sig åt och att de
sakkunniga tolkat uppgiften, de angivna grunderna för bedömning och sin egen
frihetsgrad på olika sätt. Noterbart är vidare att jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet inte i något avseende lyfts fram i sakkunnigbedömningarna,
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något som visserligen inte är så konstigt då den allmänna kravprofilen är strikt
meritokratisk.
Jämställdhetsaspekten
nämns
endast
pliktskyldigt
i
anställningsordningen, dock inte under bedömningsgrunder utan i en inledande
formulering, att man vid rekrytering ska verka för att uppnå jämn könsfördelning. I
utlysningstexterna används formuleringen ”Universitetet eftersträvar en jämn
könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.” – under
rubriken övrigt och inte under bedömningsgrunder.

Studiens resultat – några förbättringsförslag för förbättrad
rekrytering
Jag har i den här rapporten presenterat en genomgång av regelverket och lokala
föreskrifter kring tillsättningar av universitetslektorer samt hur man vid Lunds
universitet på myndighetsnivå och på fakultetsnivå arbetar med jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet i tillsättningsprocesser. Jag har också tagit del av handlingar i
sju tillsättningsärenden och där särskilt granskat hur fakultetens arbete med
jämställdhet och mångfald fått genomslag i bedömningsprocessen och
bedömningskriterier
i
tillsättningsärenden
av
universitetslektorer
vid
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med rapporten har varit att
identifiera förbättringsområden i rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv. Min slutsats är att fakulteten har identifierat märkbara brister i
jämställdhet och mångfald bland de anställda och att man utifrån detta satt sig för att
arbeta med aktiva jämställdhetsmål och aktiv rekrytering men att man trots märkbara
brister
ändå
vidmakthåller
meritokratiska
bedömningskriterier
i
bedömningsprocessen. Som exempel på aktiva åtgärder kan nämnas att man,
åtminstone i de tillsättningsärenden som jag granskat, utifrån utgångspunkten att
bedömarens kön (och bakgrund) spelar roll, försökt balansera sammansättningen av
sakkunniga så att den speglar gruppen av sökanden, om möjligt.
När det gäller just bedömningskriterier i tillsättningsärenden har akademins
formuleringar kring strävan att uppnå jämställdhet och mångfald inte fått något
nämnvärt genomslag. Det är nog ingen slump att det från högskoleförordningen och
vidare i tillämpningarna av förordningstexten i lokala föreskrifter används en strikt
meritokratisk bedömningsmall. Man skulle kunna tänka sig att formuleringen ”varje
högskola bestämmer i övrigt själv” skulle ha inneburit att man i anställningsordningar,
kravprofiler och utlysningar försökt hitta balans mellan det rådande meritokratiska
systemet och behovet av att rekrytera mot jämställdhets- och mångfaldsmålen –
exempelvis genom positiv särbehandling eller kvotering. Så är dock inte fallet. De fall
som jag granskat visar att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet inte i något
avseende lyfts fram i sakkunnigbedömningarna, vilket inte är så konstigt då den
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allmänna kravprofilen är strikt meritokratisk och jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet berörs endast sparsamt i anställningsordningen.
Faktum kvarstår: akademin representerar inte samhällets mångfald och är i
många fall inte heller jämställd. I utlysningarna av tjänster vid Företagsekonomiska
institutionen vid Lunds universitet används formuleringen ”Universitetet eftersträvar
en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande”.
Efter att ha skrivit den här rapporten kan jag å ena sidan se att man faktiskt har gått
från plan till handling och infört ett antal aktiva åtgärder för att förbättra situationen,
men att man å andra sidan nog aldrig kan göra tillräckligt. En viktig väg framåt är att
aktivt diskutera hur kan ska konkretisera den strävan som på olika sätt finns omnämnd
i flera av de dokument som är del av regelverket kring tillsättningar. De förslag till
förbättringsåtgärder som jag vill föreslå till fakulteten är följande:
•

•

•
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Att göra ytterligare för att säkerställa att bedömningskriterier och viktning av
kriterier i instruktionerna kring sakkunnigbedömning rutinmässigt förmedlas
till sakkunniga, samt att det i dessa kriterier också klargörs om, och i så fall
hur, man ska ta hänsyn till de formuleringar kring jämställdhet och mångfald
som ofta finns omnämnda i utlysningstext.
Att regelbundet genomföra samtal kring jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i de instanser där de avgörande besluten kring
bedömningsprocessen och bedömningskriterier i tillsättningsärenden fattas i
syfte att konkretisera vad man kan och bör göra för att eftersträva en jämn
könsfördelning och mångfald.
Att regelbundet genomföra samtal kring jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i de instanser där de avgörande besluten kring
bedömningsprocessen och bedömningskriterier i tillsättningsärenden fattas i
syfte att öka kunskap och medvetenhet.
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Medicinska fakulteten

Likabehandling och mångfald inom
medicinska fakulteten – vetskap,
redskap och beredskap bland personer i
ledande positioner

Introduktion
Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass (Lunds universitet,
2012a). En sådan vision måste tas på fullaste allvar. Lunds universitet ska vara ett
lärosäte som förstår, förklarar och förbättrar – både världen i stort men också
människors villkor. Det är en tydlig markering som ställer mycket höga krav inte bara
på de traditionella akademiska uppgifterna: forskning, undervisning och samverkan,
utan också på organisation, ledarskap och värdegrundsarbete. Målet är att Lunds
universitet ska hålla högsta kvalitet inom alla sina verksamheter och i värdegrunden
står det tydligt att jämställdhet, etnisk och social mångfald ska beaktas och att respekt,
tolerans och omtanke ska råda i alla relationer (Lunds universitet, 2012a). Lunds
universitets värdegrundsarbete ska bidra till att främja ett genus- och
mångfaldsmedvetet ledarskap. För att konkretisera värdegrunden och dra upp
riktlinjer för arbetet med att främja jämställdhet, likabehandling och mångfald har ett
policydokument utarbetats (Lunds universitet, 2011). Universitetet har i olika
undersökningar studerat arbetsmiljön. År 2012 genomfördes en omfattande
fakultetsövergripande medarbetarundersökning som fokuserade på psykosocial
arbetsmiljö (Lunds universitet, 2012b). Enkäten besvarades av 3562 personer (40%
av antalet anställda) och resultatet visade över 80% ansåg att medarbetarna bemötte
varandra med respekt. Samtidigt uppgav över tio procent av de som besvarade
enkäten att de sett någon bli utsatt för kränkande särbehandling det senaste halvåret
och drygt sju procent hade själva blivit utsatta. Siffrorna var i princip identiska för
medicinska fakulteten.
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Medicinska fakulteten är stor. Den omfattar 2800 studenter, 1100 doktorander
och 1400 anställda och omsätter 2,1 miljarder kronor per år. Fakulteten har åtta
utbildningsprogram på grundnivå (bland annat läkar-, biomedicin-, sjuksköterske-,
fysio- och arbetsterapeutprogram), cirka tio specialistutbildningar på avancerad nivå
för sjuksköterskor och sex masterprogram. Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta
beslutande organ och har ett samlat ansvar för fakultetens verksamhet. Dekanen är
fakultetens högsta chef och ordförande för fakultetsstyrelsen. Dekanen formar och
driver sitt arbete med hjälp av fakultetsledningen som består av prodekanen och ett
antal av dekanen utsedda vicedekaner med särskilda ansvarsområden. Vid fakulteten
finns ett antal övergripande nämnder och kommittéer med särskilda ansvarsområden.
Ledamöterna kan ha olika sammansättning och utses av fakultetsstyrelsen. Exempel är
lärarförslagsnämnden som hanterar anställningar av lektorer och professorer,
docenturnämnden som ansvarar för att bereda ärenden som rör förordnande om
oavlönad docent och nämnden för jämställdhet och likabehandlingsfrågor. Fakulteten
består av sex institutioner: Institutionerna för laboratoriemedicin i Malmö respektive
Lund, kliniska vetenskaper i Lund respektive Malmö, experimentell medicinsk
vetenskap och hälsovetenskap. Vid institutionerna bedrivs forskning,
uppdragsutbildning och forskarutbildning. Varje institution har en styrelse och leds
av en prefekt. Prefekten utser i sin tur biträdande prefekter med särskilda
ansvarsområden. Institutionerna utgörs av ett antal forskargrupper, som på så vis
utgör fakultetens minsta organisatoriska enheter. De består av lärare, forskare,
doktorander, teknisk- och administrativ personal och leds av en forskargruppschef.
Forskargruppscheferna har ett av prefekten delegerat arbetsledningsansvar som
innefattar ansvar för såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. I
gruppchefsuppdraget ligger att beakta de riktlinjer och värderingsgrunder som gäller
inom universitetet, fakulteten och institutionen. Därmed är ansvaret för
likabehandlingsfrågor delegerat till gruppcheferna samtidigt som prefekten har ett
övergripande ansvar för frågorna på delegation från dekanen.
Som ett led i arbetet med värdegrundsfrågor genomförde medicinska fakultetens
nämnd för likabehandling och mångfaldsfrågor i slutet av 2012 en enkätundersökning
bland fakultetens studenter med syftet att undersöka deras syn på frågor gällande
likabehandling och diskriminering. Enkäten skickades ut till ca 3000 studenter på
grundläggande och avancerad nivå och besvarades av 646 personer. Resultatet visade
bland annat att den absoluta majoriteten (565 personer) trivdes mycket eller ganska
bra med sin utbildning och närmare 600 uppgav att bemötandet vid medicinska
fakulteten var respektfullt. Sex procent uppgav däremot att de blivit utsatta för
kränkande särbehandling och nio procent av studenterna hade lagt märke till
kränkande särbehandling. Enbart 14% visste vart de skulle vända sig om en sådan
situation uppstod. Studenterna uppgav att frågor rörande etnicitet, genus och kön var
det fakulteten främst borde arbeta med i framtiden.
Resultaten av enkäterna ger en bild av hur medarbetare och studenterna
upplevde sin nuvarande arbetssituation på medicinska fakulteten men också på
fakultetens förmåga att leva upp till universitetets värdegrund. Det är chefernas ansvar
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att se till att personalen arbetar utifrån denna. Samtidigt är värdegrundsarbete
komplicerat och mångfacetterat. Utifrån det perspektivet så motiverar resultaten från
tidigare enkäter en fördjupad analys med fokus på chefers uppfattningar om, arbete
med och beredskap för mångfaldsfrågor.
Syftet med denna studie var därför att undersöka hur personer i ledande position
vid medicinska fakulteten ser på kunskap, bemötande, tillgång till redskap och
prioriterade områden med avseende på mångfalds- och likabehandlingsarbete.

Metod
Studien hade en tvärsnittsdesign. Data samlades in vid ett mättillfälle med hjälp av ett
elektroniskt frågeformulär.

Urval
Urvalet bestod av tre målgrupper inom medicinska fakulteten vid Lunds universitet:
A. Forskargruppschefer vid någon av fakultetens sex institutioner: Institutionen
för experimentell medicinsk vetenskap (EMV), Institutionen för
hälsovetenskaper (HV), Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL),
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM), Institutionen för
laboratoriemedicin, Lund (ILML) och Institutionen för laboratoriemedicin,
Malmö (ILMM).
B. Prefekter och biträdande prefekter för de sex institutionerna.
C. Lärare (ej suppleanter) med ledningsuppdrag på fakultetsnivå: dekan,
prodekan och vicedekaner samt representanter i medicinska fakultetsstyrelsen, forskarutbildningsnämnden, docenturnämnden, medicinska
lärarförslags-nämnden och fakultetens vetenskapliga råd.
Kontaktuppgifter inhämtades via respektive institutionskanslis e-postlistor samt via
fakultetens hemsidor. Enligt dessa identifierades 205 forskargruppschefer, 30
prefekter respektive biträdande prefekter och 44 personer med fakultetsövergripande
ledningsuppdrag. En person kunde ha flera olika typer av uppdrag. Exempelvis
återfanns majoriteten av personerna i kategori B och C också i kategori A. Totalt
identifierades 250 individer som inbjöds att delta i studien. Trettiofem procent var
kvinnor. Målet var att nå samtliga personer i ledande position. Ett litet externt
bortfall förekommer troligen och kan förklaras med hemsidor som inte uppdaterats
felaktiga e-postlistor och att definitionen av gruppchef kan variera mellan
institutionerna.
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Datainsamling
Data samlades in med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär som innehöll 32 frågor.
Formuläret konstruerades i enkätprogrammet Survey Monkey. Frågorna baserades
delvis på de frågor som ställts i tidigare undersökningar och flertalet besvarades med
hjälp av flervalsalternativ. Två frågor var öppna. Data samlades in under två veckor i
september 2014. Förfrågan om att besvara enkäten skickades ut via e-post med en
påminnelse efter en vecka. Totalt svarade 119 personer (48%).

Dataanalys
Data bearbetades statistiskt med hjälp av deskriptiv och jämförande statistik.
Jämförelser på nominalnivå gjordes med Chi-två test och på ordinalnivå med MannWhitney U-test och p<0.05 användes som signifikansnivå.

Resultat
Av de svarande var 63% över 51 år och 42% kvinnor. En person uppgav annat kön.
Åttioåtta procent var forskargruppschefer och 60% professorer (Tabell 1). Av
professorerna var större andel män än kvinnor (72% vs. 28%, p<0.01), vilket speglar
fördelningen vid medicinska fakulteten. Det fanns däremot inga signifikanta
skillnader mellan könen med avseende uppdrag som forskargruppschef eller
ledningsuppdrag på fakultetsnivå. Det var signifikant vanligare att kvinnor som
besvarade enkäten hade ledningsuppdrag på institutionsnivå jämfört med männen
(42% vs 23%, p=0.04).
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Tabell 1. Bakgrundsinformation till svarsmaterialet (n=119).
Antal
Institutiona
Experimentell medicinsk vet

22

Hälsovetenskaper

13

Kliniska vetenskaper, Lund

26

Kliniska vetenskaper, Malmö

22

Labmedicin, Lund

24

Labmedicin, Malmö

9

Kvinna

50

Åldersgruppa
>40

15

41 – 50

26

51 – 60

42

60+

33

Professorb

71

Ledningsuppdrag på fakultetsnivåb
b

23

Ledningsuppdrag, institutionsnivå

37

Forskargruppschefc

105

Haft andra ledningsuppdrag
På Lunds universitet

50

På lärosäte utomlands

11

Inom näringslivet

10

Annat än ovan

37

Nej

27

Bortfall: a=3; b=1, c=2.

Bemötande och likabehandling
Femton personer (15% av de 98 som besvarade frågan) svarade att de hade lagt märke
till att någon blivit utsatt för kränkande särbehandling under de senaste sex
månaderna och 6 (6% av de 99 som besvarade frågan) uppgav att de själva blivit
utsatta. Som definition på kränkande särbehandling användes samma definition som
använts i tidigare enkäter vid Lunds universitet. Den löd: ”Kränkande särbehandling
(mobbning), är ett problem på en del arbetsplatser och för en del anställda. För att kalla
något mobbning ska den kränkande särbehandlingen ske vid upprepade tillfällen under en
längre period och personen som är utsatt för detta upplever svårigheter att försvara sig. Det
räknas inte som mobbning om två lika starka personer har en konflikt eller om det gäller
en enstaka händelse.” Det fanns inga signifikanta skillnader i svaren från män och
kvinnor med avseende på observerad eller upplevd kränkande särbehandling.
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Av de 100 personer som besvarade frågan angav 37% att det stämmer helt att
man bemöter varandra med respekt på Medicinska fakulteten, medan 56% svarade att
det stämmer delvis, 6% att det inte stämmer särskilt bra och 1% att det inte alls
stämmer. Kvinnor instämde i signifikant (p=0.029) lägre grad med påståendena än
männen (Tabell 2).
Tabell 2. Män (n=60) och kvinnors (n=55) uppfattning om bemötande på medicinska fakulteten
angivet som procent inom respektive grupp.
Enligt min erfarenhet bemöter vi varandra med respekt på medicinska fakulteten:
Instämmer helt

Män (%)

Kvinnor (%)

46

20

Instämmer delvis

50

68

Stämmer inte särskilt bra

3

10

Stämmer inte alls

0

3

Tabell 3 visar andelen respondenter som i olika grad ansåg att alla behandlas lika på
medicinska fakulteten med avseende på olika mångfalds- och likabehandlingsaspekter.
Det interna bortfallet var 21–23 personer per fråga. På en övergripande nivå visade
resultatet att majoriteten ansåg att medarbetarna i hög eller ganska hög utsträckning
behandlas lika.
Beroende på likabehandlingsaspekt uppgav dock 9%– 34% att man definitivt
inte eller knappast behandlades lika. Det var framförallt tydligt inom variablerna:
befattning (34%), kön (29%), funktionsnedsättning (29%) och ålder (31%). Kvinnor
angav signifikant oftare en bristande likabehandling jämfört med män med avseende
på kön (62% vs.22%), etnisk tillhörighet (41% vs. 16%), befattning (68% vs. 36%)
och familjesituation (42% vs. 11%).
Tabell 3. Mäns (M) och kvinnors (K) svar (n=119) på frågan: Enligt min uppfattning behandlas alla
vid medicinska fakulteten lika oberoende av:
Ja,
absolut

Ja, i stort
sett

Nej,
knappast

Antal

M

K

M

K

M

K

M

K

P

Köna

2

6

39

13

10

18

2

6

<0.001

4

3

42

20

8

14

1

2

0.026

Etnisk tillhörigheta
Funktionsnedsättning

b

Nej, definitivt
inte

3

3

39

18

11

14

0

1

0.086

Ålderc

4

1

33

20

13

15

4

2

0.200

Sexuell läggningb

6

3

42

25

5

7

0

1

0.13

Könsöverskridande Identitetd

3

2

38

19

11

10

1

2

0.21

Religion eller annan trosuppfattninge

4

3

40

23

10

8

1

2

0.49

Politisk åsiktc

3

4

40

28

5

4

2

1

0.69

Befattningf

3

0

32

12

15

17

5

9

0.001

Familjesituation (vård,
omsorgsansvar) b

3

0

42

21

5

14

1

1

<0.001

Bortfall: a=23; b=28; c=25; d=31; e=26; f=24. P-värde beräknat med Mann-Whitney U-test.

68

Egen och andras kunskap om mångfalds- och likabehandlingsarbete
På frågan hur väl de kände till innehållet i Lunds universitets policy för mångfald och
likabehandling uppgav 72% att de kände till den mycket eller ganska väl och 28% inte
särskilt väl eller inte alls. Av de 74 personer som ansåg att de kände till policyn mycket
eller ganska väl så svarade 58% att de hade hjälp av policyn i ganska eller mycket hög
omfattning (Tabell 4).
En majoritet (62%) av de som besvarade enkäten uppgav att de kände till
innehållet i Medicinska fakultetens likabehandlingsplan mycket eller ganska väl och av
dessa personer så svarade 60% att de hade stöd av policyn i ganska eller mycket hög
omfattning (Tabell 4).
Tabell 4. Uppfattningar om kunskap om och stöd i styrdokument gällande jämställdhet,
likabehandling och mångfald (n =119).
Antal
Känner till innehållet i Lunds universitets policya
Mycket väl

17

Ganska väl

57

Inte särskilt

28

Inte alls

1

Stöd av policyn i ledningsuppdrag
I mycket hög utsträckning

10

I ganska hög utsträckning

31

I liten utsträckning

29

Känner till innehållet i medicinska fakultetens handlingsplanb
Mycket väl

7

Ganska väl

56

Inte särskilt

35

Inte alls

4

Stöd av handlingsplan i ledningsuppdrag
I mycket hög utsträckning

8

I ganska hög utsträckning

30

I liten utsträckning

23

Bortfall: a=16; b=17.

På frågan om man ansåg att man hade tillräcklig kunskap om olika mångfalds- och
likabehandlingsaspekter så angav en klar majoritet av respondenterna att de absolut
eller i stort sett hade tillräcklig kunskap om kön (94%), etnisk tillhörighet (88%),
funktionsnedsättning (76%), ålder (84%), sexuell läggning (85%), könsöverskridande
identitet (68%) och religion eller annan trosuppfattning (80%) (Tabell 5). Å andra
sidan, de tre aspekter som man främst ansåg att man knappast eller definitivt inte hade
tillräcklig kunskap om var könsöverskridande identitet (32%), funktionsnedsättning
(24%) och religion eller annan trosuppfattning (20%). Det fanns inga signifikanta
skillnader mellan svaren från män och kvinnor angående den egna kunskapen.
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På frågan om man ansåg att personalen på medicinska fakulteten generellt hade
tillräcklig kunskap om olika mångfalds- och likabehandlingsaspekter så ansåg
majoriteten (55% - 73%) att personalen i stort sett hade tillräcklig kunskap.
Kvinnorna angav signifikant oftare att personalen knappast eller definitivt inte hade
tillräcklig kunskap gällande samtliga diskrimineringsgrunder (Tabell 5).
Tabell 5. Mäns (M) och kvinnors (K) uppfattningar om den egna kunskapen respektive den övriga
personalens kunskaper om olika mångfalds- och likabehandlingsaspekter (n=119).
Ja,
absolut

Ja,
i stort
sett

Antal
Jag har tillräcklig kunskap om:

M

K

M

Köna

19

9

38

Etnisk tillhörigheta

18

7

35

Funktionsnedsättninga

16

10

Åldera

17

6

Nej,
knappast

Nej,
definitivt
inte

K

M

K

M

K

27

1

5

0

0

0.073

27

5

6

0

1

0.064

31

18

10

12

1

1

0.28

33

27

8

7

0

1

0.099

p

Sexuell läggninga

18

7

33

26

7

7

0

1

0.088

Könsöverskridande identiteta

12

4

30

21

15

14

1

2

0.10

Religion e. an. trosuppfattninga

15

6

33

25

19

9

0

1

0.15

7

2

41

15

4

16

0

2

<0.001
0.002

Personalen har generellt tillfredställande
kunskap om:
Könb
Etnisk tillhörighet

b

4

2

40

16

8

14

0

3

Funktionsnedsättningb

3

1

42

17

6

13

1

4

0.001

Ålderb

3

1

43

20

6

12

0

2

0.002
0.003

Sexuell läggningc

4

1

38

18

9

13

0

3

Könsöverskridande identitetc

2

0

33

14

15

14

2

6

0.006

Religion eller annan trosuppfattningd

4

0

34

17

13

14

1

2

0.019

Bortfall: a=18; b=3;c=3; d=32. P-värde beräknat med Mann-Whitney U-test.

Ansvar och möjlighet att driva och implementera likabehandlings- och
mångfaldsfrågor
Mellan 92 och 94 personer svarade på frågorna som handlade om vilka som har
ansvar och möjligheter att driva och implementera likabehandlings- och
mångfaldsfrågor inom fakulteten. De flesta ansåg att det antingen var
fakultetsledningen (30%) eller alla anställda (42%) som hade störst möjlighet att driva
likabehandlings- och mångfaldsfrågor. Närmare hälften (47%) ansåg att ansvaret för
att driva frågorna låg hos fakultetsledningen.
När det gällde möjlighet att implementera likabehandlings- och mångfaldsfrågor
ansåg ungefär lika stor andel att det var institutionsledningen (24%),
fakultetsledningen (23%) respektive alla anställda (22%) som hade störst möjlighet.
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Samtliga dessa kategorier ansågs även ha störst ansvar för implementering
(institutionsledningen 22%, fakultetsledningen 24%, alla anställda 26%).
Endast 4% respektive 11% angav att det var forskargruppschefen som hade
störst ansvar och möjlighet att driva likabehandlings- och mångfaldsfrågor, medan en
något större andel (16% respektive 18%) ansåg att forskargruppschefen hade störst
möjlighet och ansvar att implementera (Tabell 6). Dessa uppfattningar skilde sig inte
signifikant åt mellan män och kvinnor.
Tabell 6. Uppfattning om vilka som har stört ansvar och möjligheter att driva och implementera
likabehandlings- och mångfaldsfrågor (n=119).
Antal
Störst möjlighet att
driva a
Störst ansvar att
driva b
Störst möjlighet att
implementera a
Störst ansvar att
implementera c

Fakultets
ledning

Fakultets
styrelse

Institutions
ledning

Institutions
styrelse

Forskargruppschef

Alla anställda

28

9

8

0

10

39

43

5

7

4

4

29

21

10

22

6

15

20

20

6

22

4

17

24

Bortfall: a=25; b=27; c=26

Tjugosex personer (29% av de som besvarade frågan) ansåg att de inom ramarna för
sitt ledningsuppdrag definitivt inte eller knappast kunde påverka rekrytering av
personal genom att åberopa mångfalds- eller likabehandlingsaspekter. Sjuttioen
procent svarade således att de i stort sett eller absolut kunde påverka rekrytering av
personal inom ramarna för sitt uppdrag.

Prioriterade områden och kunskapsbehov
Den absoluta majoriteten (96%) av respondenterna instämde helt eller delvis i att det
är viktigt att medicinska fakulteten arbetar med likabehandlings- och mångfaldsfrågor
och 82% instämde helt eller delvis i att dessa är högprioriterade frågor. Vidare ansåg
de flesta (78%) att fakulteten arbetar med frågorna på ett tillfredställande sätt (Tabell
7).
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Tabell 7. Respondenternas svar på påståenden rörande prioriterade områden och kunskapsbehov
(n=119).
Enligt min uppfattning:
Är det viktigt att medicinska fakulteten arbetar
med likabehandlings- och mångfaldsfrågora
Är det högprioriterat att medicinska fakulteten
arbetar med likabehandlings- och
mångfaldsfrågorb
Arbetar medicinska fakulteten med
likabehandlings- och mångfaldsfrågor på ett
tillfredställande sättc

Stämmer
helt

Stämmer
ganska bra

Stämmer inte
särskilt bra

Stämmer
inte alls

60

32

3

1

36

42

12

5

20

53

20

1

Bortfall: a=24; b=25; c=26

På frågan om man ville ha mer kunskap om olika mångfalds- och
likabehandlingsaspekter angav en majoritet av de svarande att de knappast eller
definitivt inte ville ha mer kunskap om kön (65%), etnisk tillhörighet (57%,
funktionsnedsättning (53%), ålder (60%), sexuell läggning (62%), könsöverskridande
identitet (52%) respektive religion eller annan trosuppfattning (54%). Vid jämförelser
mellan män och kvinnor angav kvinnorna signifikant oftare än män att de absolut
eller i stort sett ville ha mer kunskap (Tabell 8).
De områden (maximalt två per respondent) som angavs som mest prioriterade
för fakulteten att arbeta med var i fallande ordning: kön (48%), etnisk tillhörighet
(35%), ålder (23%), funktionsnedsättning (13%), religion eller annan
trosuppfattning (10%), familjeförhållanden till exempel vård- och omsorgsansvar
(13%), könsöverskridande identitet (6%) och sexuell läggning (2%).
Tabell 8. Beskrivning av vad män (M) och kvinnor (K) anser att de vill ha mer kunskap om med
avseende på mångfalds- och likabehandlingsfrågor (n=119).
Vill ha mer kunskap om:

Ja, absolut

Ja,
i stort sett

Nej, knappast

Nej,
definitivt inte

P

M

K

M

K

M

K

M

Kön

6

8

7

12

32

18

9

K
1

0.003

Etnisk tillhörighet

8

9

9

14

29

14

8

1

0.006

Funktionsnedsättning

7

9

12

17

27

12

8

1

0.003

Ålder

6

9

11

12

28

17

8

1

0.013

Sexuell läggning

7

9

8

12

30

17

9

1

0.005

Könsöverskridande. identitet

10

11

12

13

25

14

7

1

0.035

Religion e. an. trosuppfattning

11

10

9

12

25

15

7

1

0.067

Bortfall: 30-33. P-värde beräknat med Mann-Whitney U-test.
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Diskussion
Enkäten besvarades av knappt hälften av de inbjudna personerna med
ledningsuppdrag vid medicinska fakulteten. De flesta respondenterna hade
gruppchefsansvar och var professorer. Gruppen kvinnor var något överrepresenterad,
då de utgjorde 35% av de inbjudna men 42% av de svarande. Detta kan tolkas som
att det finns ett generellt större intresse för frågorna hos kvinnor, då de även bedömde
kunskapsläget i likabehandling och mångfaldsfrågor hos andra som lägre än männen
och i större utsträckning önskade mer egen kunskap.
Även om en majoritet instämde helt eller delvis med att vi bemöter varandra med
respekt på fakulteten uppgav kvinnor i högre grad än männen att detta inte stämmer.
Lunds universitet har nolltolerans vad gäller kränkningar och negativ särbehandling.
Trots detta angav flera personer (6% respektive 15% av de som besvarat frågorna) att
de själva hade blivit utsatta för eller hade bevittnat någon form av kränkningar under
det senaste halvåret. De kränkningar som framkommer i enkäten måste ses som
mycket allvarliga och indikerar betydelsen av ett riktat aktivt och strategiskt arbete
inom fakulteten för att förhindra förekomsten av kränkningar och särbehandling
mellan medarbetare. Den här studien adresserar exempelvis inte i vilken relation den
kränkta står i förhållande till den kränkande eller hur respondenten (i samtliga fall
med ledningsuppdrag) reagerat eller agerat i de fall de bevittnat kränkande
behandling.
En strategi för att uppnå nollvisionen gällande kränkningar och negativ
särbehandling är utbildning. Resultatet av denna studie visar dock att efterfrågan på
egen utbildning, främst bland män i ledande positioner inom fakulteten, är liten.
Generellt angav kvinnor ett större behov av mer kunskap både för egen del och för
personalen i stort. I den mån det finns ett kunskapsbehov bland respondenterna
gällde det främst könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och religion eller
annan trosuppfattning. Det finns fortfarande en traditionell norm som präglar
sammansättningen av medarbetargruppen inom universitetet. Vi har naturligtvis inga
uppgifter om förekomst av funktionsnedsättningar, trosuppfattningar eller
könsöverskridande identiteter bland personer i ledande ställning vid fakulteten, men
en förklaring till att man anger en större kunskapsbrist vad gäller dessa aspekter av
mångfald skulle kunna vara en mer begränsad erfarenhet. Behovet av kunskap skulle
alltså kunna vara ett uttryck för en bristande mångfald i personalgruppen i stort men
också bland respondenterna själva.
Resultaten indikerar att mångfald och likabehandling är viktiga frågor som
personalen inom medicinska fakulteten generellt behöver mer kunskap kring. Detta
gäller främst kunskap om likabehandling med avseende på kön. Olika behandling
pga. kön var också det områden som de som besvarade enkäten listade som mest
angeläget för fakulteten att rikta förebyggande insatser mot. Särbehandling pga. kön
är sedan länge en av de mest fokuserade utmaningarna i samhället, inom akademin,
universitetet. Detta framgår tydligt även i Medicinska fakultetens handlingsplan för
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jämställdehet, likabehandling och mångfald (2012-2014) där ensidigt strategier
avseende ojämlikhet avseende kön anges. Att det i vår undersökning ändå prioriteras
av personer i ledande positioner inom fakulteten kan tolkas på två sätt. En förklaring
skulle kunna vara att prioriteringen är präglad av egna erfarenheter under en lång
verksamhet inom akademin. Det skulle också kunna tolkas som att det är det mest
kända området och därför anses angeläget. Även om olika behandling pga. av kön
endast utgör en av många olika orsaker till negativ särbehandling är det ett
observandum eftersom Lunds universitet redan har nolltolerans och därmed borde
frågan inte behöva prioriteras ytterligare.
Vid rekrytering av lärare genomförs hela processen efter utformandet av
utlysningen av tjänsten av lärarförslagsnämnden. Det innebär att prefekter och än
mindre den enskilda forskargruppchefen formellt kan påverka vem som i slutänden
erbjuds tjänsten. Trots detta ansåg knappt två tredjedelar av cheferna att de hade
möjlighet att påverka rekrytering av personal genom att åberopa mångfalds- eller
likabehandlingsaspekter inom ramarna för sitt ledningsuppdrag. Frågan i enkäten
särskilde inte lärarrekrytering från rekrytering av t ex forskare, post doc eller
doktorander vilket kan ha påverkat resultatet. I dessa fall involveras inte
lärarförslagsnämnden och det är det ofta "skräddarsydda" texter som ligger som
underlag för utlysningen och forskargruppschefen kan inom vida ramar argumentera
för kompetensen hos den förordade kandidaten. Samtidigt är det ett faktum att en
standardformulering i utlysningstexterna i de flesta lärar- och övriga annonser lyder;
”Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning”, men någon ytterligare
öppning för främjande av mångfaldsaspekter används dock inte.
Denna studie synliggör de utmaningar som all personal och ledning inom
Medicinska fakulteten står inför genom den tydliga nollvision som finns vad gäller
kränkande särbehandling samt målsättningen om likabehandling och mångfald. Hur
skall universitetet få personer med ledningsansvar engagerade i att det är allas ansvar,
inklusive deras eget, att arbeta med de aktuella frågorna? Vi tror inte att utökad
utbildning ensidigt är lösningen på detta. Det är viktigt med en tydlig hör- och
synbar diskussion i alla led kring vad visionerna står för och vad de innebär i
vardagen. Det ligger en inneboende risk i att de initiativ som tas för att utöka
kunskapen om likabehandling och mångfald bygger på eget initiativ och intresse att
delta. De redan frälsta görs än mer medvetna medan de som bedömer sin egen
kunskap på området tillräcklig och inte har intresse av att lära sig mer lämnas utanför.
Fakulteten bör därför fråga sig i vilka grupper information och utbildning gör mest
nytta och vilken form som bäst lämpar sig för att nå dessa. En verklig utmaning för
fakulteten är således att nå de som mest behöver mer kunskap på området.
Fakultetens värdegrund är utformad i samklang med universitetets. En policy för
likabehandling och mångfald som gäller inom medicinska fakulteten måste vara ett
levande dokument som utvärderas och revideras i takt med förändringar och nya
behov. De dokument som idag finns som stöd i mångfald och likabehandlingsarbetet
visades i denna studie inte vara kända och angavs inte heller som ett redskap som var
till stöd i det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att universitetets och fakultetens
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visioner omsätts och operationaliseras i handlingsplaner vid de enskilda
institutionerna. Dessa handlingsplaner blir då styrdokument för prefekter och
gruppchefer. Det tydliggör också målsättning och intentioner för alla personal.
Det är intressant att notera den fördelningen av svar som anser att arbetet med
likabehandlings och mångfaldsfrågor är viktigt, högprioriterat respektive
tillfredsställande. Svaren indikerar att man anser frågorna viktiga, men att de inte får
tillräckligt utrymme i fakultetens agenda.

Konklusion och rekommendationer
Trots en tydlig nolltolerans mot negativ särbehandling finns inom Medicinska
fakulteten ett likabehandlingsproblem. Kränkningar sker till och med inför personer i
ledande ställning. Det är därför ytterst angeläget att ta fram effektiva insatser och
genomföra dessa för att den vision som satts upp ska kunna säjas följas. För att
förbättra kunskapsläget och implementeringen av likabehandling och mångfaldsfrågor
vid Medicinska fakulteten föreslår vi följande:
•

Ansvaret för likabehandling och mångfaldsvisionen inom fakulteten måste
tydliggöras i de olika chefsuppdragen på fakultets-, institutions- respektive
gruppchefsnivå.

•

Dekan och fakultetsledning respektive prefekter bör främja en levande
diskussion av alla aspekter av mångfald och likabehandling.

•

Handlingsplaner där målsättningen är nedbrutna och anpassade för
institutionernas specifika verksamheter bör utformas och kontinuerligt
revideras av prefekt och institutionsstyrelser.

•

Personer i ledande positioner på institutions- och fakultetsnivå bör utbildas
genom riktade, obligatoriska insatser.

Arbetet med mångfald och likabehandlingsfrågor måste vidgas från att endast fokusera
på ojämlikhet med avseende på kön till att inkludera samtliga aspekter av mångfald.
Som ett led i detta förslår vi att den standardformulering som idag används i
utlysningstexter inom medicinska fakulteten om att ”Lunds universitet eftersträvar en
jämn könsfördelning” omformuleras för att inkludera mångfaldsperspektivet. En ny
formulering skulle kunna vara; "Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning
samt eftersträvar mångfald i samtliga verksamheter".
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Anna Forsberg, Medicinska fakulteten

”Money talks”.
Fakultetsledares uppfattningar av jämlikhet och fördelningsmakt
inom medicinska fakulteten

Bakgrund
Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet har som vision att förstå, förklara och
förbättra vår värld och människors hälsa. Fakulteten har drygt 1500 anställda, 1000
forskarstuderande och 2800 helårsstudenter. Det finns över 175 professorer. Under
2013 uppgick intäkterna till 2 350 mnkr.
Fakulteten leds av en fakultetsstyrelse och dekanus Gunilla WestergrenThorsson. Fakultetsledningen består av dekanus, prodekanus och sex vicedekaner.
Fakultetskansliet leds av kanslichef Mattias Brattström. Där finns också
kommunikationschef samt ekonomichef tillsammans med olika administrativa
funktioner. Fakulteten organiseras i sex institutioner. Nedanstående figur är hämtad
från fakultetens hemsida och visar organisationen schematiskt.
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Som en bakgrund till detta projektarbete intervjuades två nyckelpersoner inom
fakulteten; dekanus Gunilla Westergren-Thorson samt kanslichef Mattias Brattström.
Nedan sammanfattas det som framkom i dessa intervjuer. Visioner för framtiden som
framkom är att värdegrunden står sig stabil vilket bland annat ska uppnås genom mer
teamarbete och mindre gränstänkande inom fakulteten och inom universitet. För att
ett gränsöverskridande arbete ska kunna utvecklas inom fakulteten bör barriärer
identifieras för att uppnå ett ökat teamarbete mellan olika institutioner. Exempel på
barriärer som har funnits eller finns är ett tidigare negativt språkbruk kring
hälsovetenskap. Förr pratades om ”de ute på åkern” eller att ”det ligger en kyrkogård
mellan sjukhuset och vårdvetenskapen”. En fakultetsledning kan också uppfattas som
en maktstruktur. Det finns en risk att ledningen fattar beslut utifrån att man är
kollegor eller inte kollegor och inte klarar att förhålla sig utan jäv. Det finns en
föreställning bland vissa personer inom fakulteten att det finns en etablerad
maktstruktur t.ex. inom Lärarförslagsnämnden i form av att det är lättare att få en
tjänst om man sitter på olika stolar.
Tillhörigheten för hälsovetenskap till den medicinska fakulteten kan vara ett
möjligt problem. Om hälsovetenskap hade tillhört samhällsvetenskaplig fakultet hade
det inte varit alls konstigt att man blir lektor då man disputerat. Vid till exempel
Sahlgrenska Akademin i Göteborg blir hälsovetare filosofie doktor och inte medicine
doktor vilket markerar en viss särart i förhållande till den medicinska professionen. I
vår fakultets strategidokument uttrycks en satsning på vårdvetenskap, men dessa
satsningar är inte tydliga.
På tal om maktstrukturer noteras i lärarförslagsnämnden ett möjligt konservativt
tänk vilket kan drabba hälsovetenskap negativt. Det finns också gamla maktstrukturer
som har bevakat att pengar inte sipprar över från LU till hälsovetenskap. En långsam
förbättring kan skönjas där en viss kanalisering av resurser har börjat hitta vägen över
till hälsovetenskap. Fakultetsstyrelsen präglas av föreställningar och attityder vilka
innebär att hela fakulteten ska behandlas lika, och att hälsovetenskap ska arbeta sig
uppåt snarare än satsas på. Det akademiska meriteringssystemet kan ses som ett
generellt hot mot kvinnor och speciellt mot hälsovetenskap. Är man kvinna och från
hälsovetenskap förekommer det attityder i form av att man av vissa personer
automatiskt betraktas som ”gnällig”.
Inom fakulteten gäller principen om likabehandling det vill säga samma krav för
alla oavsett förutsättningar. Utifrån ovanstående tankar från två av fakultetens
nyckelpersoner i ett ledningsperspektiv uppstår frågan vilka kvalitativt skilda
uppfattningar som kan finnas hos övriga personer i fakultetsledningen avseende
jämlikhet som fenomen och situation liksom tillämpning av fördelningsmakt.
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Centrala begrepp i projektarbetet
Jämställdhet: Substantivet (Svensk ordbok, 1986) kan förstås som att vara jämställd
särskilt i fråga om kvinna i förhållande till man: jämställdhetsarbete,
jämställdhetskommitté m.m. Adjektivet jämställd innebär att ha samma rättigheter
och skyldigheter som annan person: särskilt om kvinna i förhållande till man (jämför
jämlik).
Intervjuer och studier av fakultetens organisation antyder att det råder bristande
jämställdhet inom vissa delar av fakulteten. Könsmaktsordningen präglar
verksamheten där mannen är norm och till exempel hälsovetenskap som i stor
utsträckning befolkas av kvinnor marginaliseras.
Jämlik (adj.): som anses ha lika stort värde som varje annan person (Svensk
ordbok, 1986).
Olika personer från olika vetenskapsområden har olika värden inom den
medicinska fakulteten. Pre-klinisk forskning rankas högst följt av kliniska vetenskaper
och sist hälsovetenskap. Även om språkbruket luckras upp förekommer fortfarande
nedlåtande kommentarer om hälsovetare som generellt gnälliga, lokaliserade ”ute på
åkern” och med en konfliktfylld och problematisk inomvetenskaplig kultur utan
tydliga belägg för det sistnämnda.
Jämställdhet är ett politiskt begrepp (Hirdman, 1987). Begreppet
introducerades i slutet av 1960 för att skilja ut kön från jämlikhetsbegreppet.
Jämställdhetslagen (1991:433) är en svensk lag som har till uppgift att främja
kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet.
Det går inte att styrka några dokumenterade olikheter mellan mäns och kvinnors
lika rätt i arbetslivet inom fakulteten. Dock syns tydliga skillnader avseende
anställningsformer, anställningstrygghet och karriärvägar beroende på om man tillhör
basvetenskap, klinisk vetenskap eller hälsovetenskap. Hälsovetare tycks ha tryggast
arbetsformer med en profession i botten att falla tillbaka på och i regel fast
anställning.
Genus: Genus kan förstås som en social och kulturell konstruktion. Det innebär
att genus skapas genom ett kontinuerligt samspel mellan strukturella förhållanden och
uppfattningar relaterade till kvinnligt och manligt. Genus som struktur är uttryck för
hur kön knyts till makt och norm. Begreppet genus innefattar de föreställningar som
finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt. Genus
uppkommer i ett samspel mellan biologiskt kön och människans sociala och
kulturella miljö och är därmed möjligt att förändra. Med genusordning menas den
ordning som bestämmer fördelningen av uppgifter och resurser mellan könen. I
dagens samhälle är manligt genus strukturellt sett överordnat kvinnligt.
Könsordning: Med könsordning menas en maktordning som ytterst handlar om
människovärde och mänskliga rättigheter. Denna ordning är inte en given ordning
utan något som förhandlas fram mellan människor. Könsordningen kan ses som
dynamisk som går att förändra, men inte är lätt att rubba. Generellt avses att kvinnor
79

som grupp är underordnade män som grupp. Problemet med könsordningen som den
tar sig uttryck idag är att den hämmar, begränsar och urholkar människors
grundförutsättningar och möjligheter i livet (Franzén , 2012, sid 15).

Projektets syfte och frågeställningar
Identifierat problem: En utgångspunkt för detta projektarbete är att det råder en
konstruerad maktordning mellan de olika vetenskapsområden inom fakulteten vilket
påverkar relationer och samarbete negativt. Hälsovetenskap är könsmärkt som
kvinnligt, gnälligt, konfliktladdat och svårt att begripa. Basvetenskap och klinisk
vetenskap är könsmärkt som manligt, strukturerat, framgångsrikt och
respektingivande. Det råder eventuellt en genusblindhet avseende dessa frågor vilket
kan utgöra ett hinder för en optimal utveckling av fakulteten och ett hinder för
optimalt samarbete mellan olika vetenskapsområden. Frågan är om denna
genusblindhet också gäller den hösta ledningen inom fakulteten.

Syftet med detta projektarbete är att studera uppfattningar av jämlikhet ur ett
ledarskapsperspektiv med fokus på fördelningsmakt inom Medicinska fakulteten.
Följande frågeställningar har undersökts:
•

Vilka kvalitativt skilda uppfattningar finns det om jämlikhet bland
fakultetens ledning?

•

Vilka kvalitativt skilda uppfattningar finns det om fördelningsmakt bland
fakultetens ledning?

Metod
Fenomenografi är en kvalitativ analysmetod i pedagogisk forskning som utvecklades
vid Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet under 70- 80-talet och är den
forskningsmetod som kommer att användas till denna studie. Fenomenografi är den
empiriska modellen för att studera på vilka olika sätt som människor upplever,
uppfattar, tar emot, förstår och gör sig en föreställning om olika fenomen i och
aspekter på världen runt omkring (Marton 1981). Inom fenomenografin beskrivs
lärandet som en förändring av förståelsen (Marton et al. 1983) som, enligt Kroksmark
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(1987), inbegriper att fenomenografin har en pedagogisk potential/möjlighet. Denna
metod har likheter med fenomenologi genom att båda fokuserar på att undersöka hur
människor gör det rimligt/trovärdigt och omformar erfarenhet till medvetenhet, även
om syftet är olika (Sjöström & Dahlgren 2002). Medan fenomenologi letar efter
essensen eller den mest gemensamma nämnaren av ett fenomen, är syftet med
fenomenografi att urskilja och beskriva olika sätt att uppleva fenomen i den
omgivande världen.
Ontologin i fenomenografi är non dualistisk eftersom den menar att teorin är ett
resultat av vår tolkning av verkligheten som konstitueras genom vår tolkning av den.
Den enda värld vi kan kommunicera om är den upplevda världen. Det
epistemologiska antagandet är att människorna skiljer sig i hur de uppfattar världen
även om olikheterna kan beskrivas, kommuniceras och förstås av andra. Det mest
väsentliga resultatet av fenomenografisk forskning är beskrivningen av dessa skillnader
och likheter i uppfattningar/föreställningar av den omgivande världen (Patton 2002).
Den vanligaste metoden för datainsamling är individuella intervjuer som inte ska ha
för många för-formulerade frågor. De flesta frågorna utgår från respondentens svar
(Marton 1981). Eftersom uppfattning har en central roll i fenomenografin så är det
brukligt att intervjua respondenterna om deras uppfattning av ett specifikt fenomen
och deras svar används för att utveckla olika beskrivande kategorier som relaterar till
hur fenomenet är upplevt. Dessa kategorier utgör resultatet av forskningen (Sjöström
& Dahlgren 2002) och ska kunna diskuteras med andra forskare som, baserat på deras
erfarenhet, ska kunna känna igen exemplen på olika sätt att uppleva fenomenet i
frågeställningen (Marton 1981).

Deltagare och urvalsprocedur
Samtliga sex vice dekaner samt prodekanus vid Medicinska fakulteten tillfrågades om
att bli intervjuade utifrån ovanstående syfte och frågeställningar. Urvalet omfattade
två kvinnor och fem män. Detta urval motiveras av att samtliga leder fakultetens
arbete inom sin respektive ansvarsområden tillsammans med dekanus som redan
intervjuats inom ramen för tidigare avsnitt om fakultetskunskap.
Innan semestern 2014 skickades mail till samtliga vicedekaner samt prodekanus
med frågan om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Sex personer besvarade frågan
och valde att delta. En person besvarade inte frågan och påmindes inte heller.
Sammanlagt deltog sex personer, fem män och en kvinna. När kontakt etablerats fick
informanten välja tid och plats för intervjun. Intervjuerna kom att spelas in och
transkriberades ordagrant för att därefter analyseras utifrån en fenomenografisk ansats
vilket beskrivits ovan.
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Forskningsetiska överväganden
Denna studie faller inte under lag om etikprövning då inget biologiskt material har
inhämtats och inte heller någon intervention har genomförts på undersökningsgruppen (SFS 2003:460). Genomförandet av studien följde samtliga de krav som
finns för forskning på människor enligt Helsingforsdeklarationen, Etiska riktlinjer för
omvårdnadsforskning i Norden samt HSFR:s regler avseende informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2008)
Risken för smärta, obehag eller integritetsintrång bedömdes som obetydlig.
Vicedekanerna deltog frivilligt och stod inte i beroendeställning till undersökaren.
Det fanns inga ekonomiska incitament. De som intervjuades förväntades inte delge
mig som intervjuare mer än vad som kändes bekvämt i intervjusituationen och därför
kunde integriteten bevaras. Det eventuella obehag som kunde väckas av själva
frågeställningen, bör kunna jämställas med andra svåra situationer som uppstår i
rollen som vicedekan och som man därmed bör ha en naturlig beredskap att hantera.
Informanterna informerades om att resultatet av intervjuerna kommer att
presenteras som en projektrapport inom ramen för ledarutvecklingsprogrammet
AKKA V. De citat som anges har valts med omsorg för att inte kunna härledas till
någon enskild informant. Kön anges inte då endast en av informanterna är kvinna.
Inte heller anges informantens ansvarsområde. Samtliga informanter har fått
möjlighet att läsa rapporten och ge feed-back innan publicering.

Datainsamling och dataanalys
Intervjuerna genomfördes sommaren 2014 och varade i genomsnitt 49,45 minuter
(range 24-72 minuter). Sammanlagt utgörs resultatet av 4 timmar och 57 minuter
intervjutid. Frågorna var öppna och följdes upp med korta kompletterande följdfrågor
som utgick ifrån respondenternas tidigare svar, för att förtydliga och fördjupa svaren.
De två huvudsakliga frågor som kom att penetreras var: Hur uppfattar du fenomenet
jämlikhet? Hur uppfattar du fenomenet fördelningsmakt inom Medicinska
fakulteten? Samtliga intervjuer inleddes med frågan: Om jag säger jämliket, vad
tänker du då?
Analysen av intervjuerna omfattade sju steg: Det första steget, familiarization,
börjar med att intervjuerna läses igenom. Det andra steget, compilation, innebär att
identifiera de mest betydande delarna i svaren från informanterna. Condensation är det
tredje steget. Det innebär att de individuella svaren reduceras för att hitta de centrala
delarna i längre svar eller dialoger. Det fjärde steget, grouping, innebär en preliminär
gruppering eller kategorisering av likartade svar. Därefter kommer comparison som
femte steg. En preliminär jämförelse av kategorierna görs i syfte att hitta samband
mellan dem. Även en revidering av kategorierna görs. Sjätte steget innebär att namnge
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kategorierna för att lyfta fram essensen, naming. Det sjunde steget innebär
kontrasterande jämförelser, contrastive comparison där den unika karaktären av varje
kategori och kopplingen mellan kategorierna beskrivs (Sjöström & Dahlgren 2002).

Resultat
Resultatet presenteras i tabell 1 utifrån fyra delar. Första ordningens perspektiv utgörs
av det som kallas domän och illustrerar vad informanterna pratar om. Andra
ordningens perspektiv utgörs av variationen av uppfattningar vilket svarar på frågan
hur informanterna pratar om detta vad. Totalt redovisas 115 kvalitativt skilda
uppfattningar om allt från jämlikhet och fördelningsmakt till skillnader mellan män
och kvinnor samt hur möjligheterna till karriär inom akademin ser ut. En informant
kan redovisa en mängd olika uppfattningar och en uppfattning kan förekomma hos
flera informanter. Den tredje delen är kategorierna och den fjärde delen omfattar
själva essensen i respektive kategori.
Det som informanterna initialt pratar om handlar om jämlikhet som fenomen,
situation, innebörd och konsekvens. Jämlikhet uppfattas vara en utmaning för hela
fakulteten och innebär likartade förutsättningar för människor att förverkliga det man
vill. Det är också ett komplext fenomen som kräver samverkan samt att alla får ta lika
stor plats både personal och patienter.
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Tabell 1. Kvalitativt skilda uppfattningar om jämlikhet utifrån ett ledarskapsperspektiv bland
vicedekaner inom Medicinska fakulteten (n= 6).

MF= Medicinska fakulteten
Domän

Uppfattningar

(vad pratar man
om?)

(hur pratar man om detta vad?)

Jämlikhet som
fenomen

FS= Fakultetsstyrelsen
Kategorier

Essens

Jämlikhet har en bred betydelse
Jämlikhet är större än jämställdhet
Jämlikhet handlar om jämlik vård
Jämlikhet gäller geografiskt, åldersmässigt,
könsmässigt och specialitetsmässigt
Jämlikhet är en utmaning- att få med alla
delar av MF
Jämlikhetsfrågorna ligger under ytan
Jämlikhetsfrågor väcker känslor och är
provokativt

Den betydande
jämlikheten

Utmaning

Jämlikhet som
situation och
innebörd

Att behandla varandra lika ur såväl personalsom patientsynpunkt
Att inte göra skillnad på män och kvinnor och
deras karriär
Likartade förutsättningar att förverkliga det
man vill
Jämlikhet bör fördelas utifrån kapacitet och
förmåga
Jämlikhetsproblemen är historiskt
cementerade
Könsfrågan blir aldrig riktigt naturlig
Flerkönade arbetsplatser ger bättre resultat
och bättre kvalitet
Det akademiska samhället har mycket kvar att
jobba med när det gäller jämlikhet

Den komplexa
jämlikheten

Krav

Jämlikhet som
konsekvens

Jämlikhet kräver samverkan mellan
experimentalister och kliniker
Alla bör få och ha lika stor plats
Alla ska ha lika rättigheter juridiskt, men kan
inte behandlas lika
Kraven på könsbalansering är starka i olika
grupper inom MF
MF ska vara representerad utifrån hur
samhället ser ut

Den rättvisa
jämlikheten

Likhet
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Domän
(vad pratar man om?)
Den akademiska
strukturen inom
Medicinska
fakulteten

Makt som struktur
inom Medicinska
fakulteten

Uppfattningar
(hur pratar man om detta vad?)

Kategorier

Essens

Inom fakulteten är vi ett team
Strukturen inom akademin motverkar
teamkänsla
Strukturerna inom MF är byggda för män
Strukturerna inom MF är krångliga och
konservativa
Strukturer behövs som tillåter en akademisk
verklighet
Systemet inom fakulteten är galet
Det finns massor med saker inom MF som
är ojämlika
Konflikten mellan Malmö och Lund
påverkar jämlikheten inom MF
Det är på de högre tjänsterna inom MF som
problemen kvarstår
MF består av många olika kulturer
Att köpa sig fri från undervisning ingår i
systemet
Inom akademin ska man köra sitt eget race
Inom akademin arbetar en selekterad grupp
människor
Det finns en norm, en gräns för beteenden.
Det råder nolltolerans mot taskigheter

Den problematiska
strukturen

Frustration

Fakultetsledningen saknar ekonomiska
medel och därmed makt
Chefspositioner i linje inom MF innebär
makt
Det går inte att komma åt felaktigheter
inom MF
Fakultetsledningen är platt
Systemet inom MF är sårbart
Det finns en fara i att välja sina företrädare
Mycket sker under ytan inom MF
En forskargruppschef med mycket medel
kan aldrig avsättas
Man kan inte ställa krav på en professor här
Det finns inga sanktioner mot
misshälligheter
Det som premieras är hur produktiv du är i
form av papers

Den maktlösa
strukturen

Maktlöshet
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Domän
(vad pratar man om?)
Makt som medel och
fördelning

Uppfattningar
(hur pratar man om detta vad?)

Kategorier

Essens

Makt är oerhört hierarkiskt
Makt är negativt laddat
Makt handlar om att bruka sina gåvor
Makt är att missbruka makt
Maktmissbruk är att slå sig till ro på en
position och sluta utveckla
Pengar är makt
Kunskap är makt
Hierarkier kväver kreativa processer
Härskartekniker förekommer och används
av både män och kvinnor
Den akademiska miljön främjar
härskartekniker
Inom sjukvården finns en mycket större
fördelningsmakt
Linjestrukturen är så mycket tydligare i
sjukvården än inom akademin
Fakultetsledningen saknar konkret
fördelningsmakt

Makt som möjlighet
och svårighet

Konflikt

Villkor för konkurrens
mellan olika
vetenskapsområden

Att konkurrera på samma villkor fast med
så olika förutsättningar är ett jätteproblem
Strukturer behöver rivas för att maximera
utnyttjande av kompetens
Ska villkoren differentieras krävs ett väldigt
bra förslag
Om inte alla delar av fakulteten finns med
kommer resultatet att bli dåligt
Så fort du konkurrerar om pengar är
hälsovetenskap inte välkomna
Hälsovetenskap förminskas eller glöms
bort
Vårdvetenskapen är den som har svårast att
få in externa anslag

Den ojämlika
konkurrensen

Orättvisa

Forskningens uppgift och
villkor

Forskningen är till för mänsligheten
Forskningen på en medicinsk klinik ska
vara bra för patienterna
Forskningen ska leverera lösningar till
sjukvården
Hälso- och sjukvården är en
innovationsplattform
Det är excellens som gäller i Lund
Excellens är att forska borta från patienten
Forskning är det som du kan få fram
genom molekyler och annat, som radikalt
förändrar världen

Forskning som nytta
och ideal

Idealism
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Domän
(vad pratar man om?)
Manligt och kvinnligt

Uppfattningar
(hur pratar man om detta vad?)

Kategorier

Essens

Män är homosociala och frodas inom samma
miljö och stöttar varandra
Homosocialitet är kontraproduktivt
Kvinnor är heterosociala och stöttar inte
varandra
Akademin och vården är heteronormativa
Kvinnor är mindre farliga än män
Kvinnor är mer relationsbyggande till det
goda
Kvinnor har lättare att erkänna vad de inte
kan.
Män är mer prestigebundna
Kompetenta kvinnor kommer i skymundan
Framgångsrika kvinnor anammar ofta ett
manligt ledarskap
Expressiva starka kvinnor är farliga
Ojämlikhet baseras på den sociala kontexten
Fler kvinnor underkastar sig män i karriären
än tvärtom
En kvinna som gör karriär måste vara
dubbelt så bra som en man
Kvinnor bedömer andra kvinnor hårdare än
vad män gör
Kvinnor som kommer långt i karriären är
tävlingsinriktade och duktiga

Kön och beteende

Olikheter

Läkarens roll och
uppgift

Läkare med kombinationstjänst identifierar
sig mest med sjukvården och känner sig inte
som akademiker
Läkare oavsett kön har fortfarande hög status
Kliniskt förankrade läkare har en annan syn
på världen än de rent experimentella
forskarna har
De som har en fot i sjukvården är helare
akademiker och helare människor

Läkarens roll

Status

Förutsättningar för
karriär

Sättet att ständigt utveckla sitt CV är
livslångt förtryckande
Det finns ingen akademisk miljö där två
jämbördiga drar jämnt
Utbildningsuppdraget är inte lika fint som
forskningsuppdraget
Man blir utnyttjad i utbildningssituationen

Konkurrens och
tävling

Värdering
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Domän
(vad pratar man om?)
Det akademiska
ledarskapet

Professorns roll

Uppfattningar
(hur pratar man om detta vad?)

Kategorier

Essens

Det går inte att satsa på ledarskap inom
akademin
Inom akademin finns inget riktigt ledarskap
Inom akademin blir man aldrig avsatt
Ledarstrukturen inom akademin saknar helt
power
Som ledare inom akademin har du mycket,
mycket lite makt att påverka
Akademins ledarskap gör så få strategiska
satsningar
Som ledare blir man en gisslan
Dekanus har rätt att besluta om saker som
inte är så viktiga
Folk är ovana vid ett skickligt, kvinnligt
ledarskap
Det är fakultetsstyrelsen som har makten
Arbetet i fakultetsstyrelsen är ett politiskt
spel för gallerierna

Det maktlösa
ledarskapet

Maktlöshet

En professor inom LU innebär väldigt
många olika jobb
Grunden för en professur är att man är lärare
Någon form av kontakt med studenter är
själva kärnan i våra tjänster
Det är ett akademiskt, gigantiskt nederlag att
tvingas acceptera att professorer inte utbildar
studenter över huvud taget
Är man professor ska man ha sin lön betald
Som professor ska man inte kunna välja att
forska på heltid
Regionfinansierad professur är ett frälse

Det akademiska
kravet

Normering
”Hur det bör
vara”

Fakulteten ska vara representerad utifrån hur samhället ser ut. Uppfattningar om
jämlikhet beskrivs i tre kategorier:
•

Jämlikhet som storhet

•

Den komplexa jämlikheten

•

Den rättvisa jämlikheten

Under dataanalysen framkom olika aspekter av fenomenet jämlikhet som
sammanfattades i essensen utmaning, krav och likhet vilket kan illustreras av följande
citat:
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”Det akademiska samhället har mycket kvar att jobba med när det gäller jämlikhet. Man
måste ju bygga upp strukturer som kan tillåta en akademisk verklighet, en akademisk
karriär, en akademisk miljö om man vill, för alla sorters människor”.

Ett av fenomenen som undersöktes särskilt var fenomenet fördelningsmakt. Därför
utgör makt ett fenomen som framkom starkt bland informanterna både i relation till
den akademiska strukturen och i form av den struktur som makt utgör i sig samt som
just medel och fördelning. De tre kategorier som omfattar uppfattningar om makt är:
•

Den problematiska strukturen

•

Den maktlösa strukturen

•

Makt som möjlighet och svårighet

Olika aspekter av fenomenet makt sammanfattas i essensen frustration, maktlöshet och
konflikt och kan också visas i form av maktmissbruk.
”Egentligen är det ju ett galet system vi har på fakulteten. Alla pengar ligger nästan
utsmetade på alla forskargrupper så vi har ju ganska lite medel som vi kan använda som
makt. Vi skulle naturligtvis kunna se på ett större perspektiv. Vi skulle kunna satsa på något
större område, några som vill slå sig ihop och vi skulle kunna lägga tre miljoner på det
området. Med det har vi inte. Det är det ena. Och det andra som också är helt galet är att
hamna som dekanus, prodekan eller vicedekan för tidigt eller innan en viss ålder för dels är
det ju mer än ett heltidsjobb. Man har halvtid, men det är ett heltidsjobb och man lever
med det 24 timmar om dygnet, alla saker som bollas hit och dit. Dessutom är den
positionen jag har ett jättebra sätt att bli ovän med alla. Därför att du måste hela tiden ta
en massa obehagliga beslut. Ibland så drabbar det den och till slut är alla förbannade”.

Utöver de huvudsakliga fenomenen jämlikhet och fördelningsmakt framkom under
intervjuernas gång en mängd kvalitativt skilda uppfattningar om sju andra
betydelsefulla domäner såsom villkor för konkurrens mellan fakultetens olika
vetenskapsområden, forskningens uppgift och villkor, manligt och kvinnligt, läkarens
roll och uppgift, förutsättningar för karriär, det akademiska ledarskapet och slutligen
specifikt om professorns roll. Dessa uppfattningar sammanfattas i följande kategorier:
•

Den ojämlika konkurrensen

•

Forskning som ideal

•

Kön och beteende

•

Läkarens roll

•

Konkurrens och tävling

•

Det maktlösa ledarskapet

•

Det akademiska kravet
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Essensen i alla dessa uppfattningar kan sammanfattas i orättvisa, idealism, olikheter,
status, värdering, maktlöshet och normering i form av hur det bör vara.
Det fanns en stark uppfattning hos i princip samtliga informanter att den
forskning som görs ska komma hälso- och sjukvården till godo. Den kliniska
förankringen hos informanterna var imponerande.
”Medicinska fakultetens forskning ska leverera lösningar till sjukvården. Jag hävdar att
forskningen har vi till slut för mänskligheten. Till slut ska det här vara bra för våra
patienter, i alla fall på en medicinsk klinik. Det är min övertygelse”.

Informanternas uppfattningar ger bilden av en maktlös fakultetsledning utan större
befogenheter, men under inflytande av rika forskargruppschefer.
”Makten finns i forskargruppen egentligen, givet att du har bra anslag och då har du en hög
frihetsgrad. Vi talar ju mycket om myndighetskapital och det ligger ju där. Makten, friheten
och pengarna är relaterade till hur du skött dig och vad du har genererat. Makten är ju
decentraliserad. Vad som händer på golvet är ganska fritt”.

Fakultetsstyrelsen har viss makt och forskargruppschefer med stora anslag har mycket
stor makt. Även prefekter kan ha en viss makt när det gäller att bygga upp strukturer
så att alla mår bra. Fakultetens strukturer framstår som krångliga och delvis byggda
för män. Baksidan av pengar är att den strukturella drivkraften utgörs av att
strukturen i sig även sanktionerar misshälligheter som är svåra att komma åt.
Maktlösheten motverkar teamkänsla och gör ledningen sårbar trots stark vilja och
ambition att driva en verksamhet som förstår, förklarar och förbättrar människors
hälsa. Drivkraften genom hela systemet är tävling och produktivitet som oftast mäts i
form av publikationer. En drivkraft som också kan fungera som en osund press på
medarbetarna.
”Det här sättet att CV-pimpa som vi gör tror jag är livslångt förtryckande på något vis,
istället för att nu har jag sökt en professur, jag har fått den och jag har blivit bedömd i
nationell och internationell konkurrens, att jag var den mest kompetente. Men sedan året
efteråt ska jag ut och jaga pengar, strida med alla de andra på samma sätt, fast det inte
gagnar vare sig jämlikhetstänk eller forskningen. CV-pimpandet är artificiellt i vår värld
tycker jag”.
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Diskussion
Några korta metodologiska överväganden är på sin plats innan resultatet diskuteras.
Motivet till föreliggande studie var att få en förståelse för hur Medicinska fakulteten
fungerar och leds av personer som är bärare av en mängd kvalitativt skilda
uppfattningar om något så svårt och komplicerat som jämlikhet och fördelningsmakt.
Informanterna delade i rika intervjuer generöst med sig av uppfattningar grundade i
upplevelser av olika delar av fakultetens arbete, men också av sjukvården. Merparten
av informanterna var starkt förankrade i sjukvårdens arbete och såg det som en
naturlig del av sitt ledarskap. Detta har varit särskilt värdefullt för mig som har en
kombinationsanställning själv och därmed verkar såväl inom akademi som sjukvård.
Den valda metoden har varit användbar för syftet och motivet att förstå fakultetens
arbete och utmaningar utifrån ett jämlikhetsperspektiv har uppfyllts med råge.
Ett centralt tema genom alla uppfattningar utgörs av makt. Makt är ett fenomen
som är ofrånkomligt i varje möte människor emellan (Lögstrup, 1994). Begreppet är
kontroversiellt därför att det berör värdeladdade frågor om frivillighet, respekt och
tvång i medborgarnas handlande. Det har genom tiderna och är fortfarande tätt
förknippat med sammansättningen makt-missbruk, dvs. maktmissbruk har använts
som ett attribut till makt (Lögstrup, 1994).
Makt är ett flerdimensionellt begrepp. Det kan ses som en förmåga att få igenom
sin vilja. Makt förknippas ofta med ledarskap, dessa två är tätt sammanlänkade.
Respondenterna har makt i och med sitt ledarskap, men det framgår inte i denna
lilla studie hur förmågan att få igenom sin vilja ser ut i praktiken. Uppfattningarna
ger bilden av en stark vilja att göra gott, men i en akademisk struktur som i praktiken
innebär en viss maktlöshet. Begreppet kan ses ur tre perspektiv: ett strukturellt, ett
mellanmänskligt och ett individuellt perspektiv. Ur ett strukturellt perspektiv är den
kollektiva aspekten av makt, av störst intresse. Respondenternas uppfattningar
handlar här om att makten finns delegerad ut i forskargrupperna, med få medel att
fördela makt hos fakultetsledningen. Inblandade faktorer är Region Skånes politik,
ekonomi etc. Dessa maktförhållanden har påverkan även på vardagslivet för de
medarbetare som finns inom fakulteten. Social makt uppstår i samspel människor
emellan. Inom detta område förklaras makten som en förmåga hos en person att på
något sätt påverka en annan person. Här kan slutsatsen dras att män sannolikt har
bättre förmåga att påverka än kvinnor trots träget arbete med jämlikhet och
likabehandling. Den mellanmänskliga aspekten berör samspelet i relationen. Den
individuella aspekten syftar personens egna maktegenskaper och förmågor att utöva
makt (Thylefors, 1991).
Thylefors (1991) hänvisar till French & Raven (1959), Raven & Kruglanski
(1979) samt Hersley & Blanchard (1982) när hon beskriver sju olika maktbaser som
grund för påverkan.
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Belöningsmakt: förutsätter en förmåga att belöna samt en förståelse för
belöningen av omgivningen. Belöning inom fakulteten sker i form av externa anslag
och många publikationer som ett resultat av hårt arbete.
Bestraffningsmakt: makten här baseras på rädsla för negativa konsekvenser. För
fakultetsledningen saknas i princip medel för att utmäta negativa konsekvenser vid
brott mot till exempel regelverk. Starka forskargruppsledare med stora anslag
uppfattas ha stor frihetsgrad att i princip göra som de vill vilket riskerar att
underminera systemet.
Legitim makt: en form av auktoritet. Fakultetsledningen med dekanus i spetsen
har en legitim makt och en form av auktoritet att skapa goda strukturer. Detta gäller
även prefekter.
Referensmakt (relationsmakt): denna makt baseras på utövarens
attraktionsförmåga, samt omgivningens intresse av upprätthållandet av goda
relationer till utövaren. Starka och rika forskargruppsledare uppfattas ha stor
referensmakt och vara attraktiva i olika sammanhang.
Expertmakt: denna makt bygger på kunskap och erfarenhet inom väldefinierat
område. Den förutsätter relevans och trovärdighet. Denna makt kan innehas på olika
nivåer och av olika företrädare för fakultetens respektive vetenskapsområden även om
experimentell vetenskap eller laboratorieverksamhet antas ha störst expertmakt.
Informationsmakt: tillgång till information som ses som värdefull och efterfrågad
gör denna makt möjlig. Fakultetsledningen uppfattas ha informationsmakt utifrån
sina olika funktioner.
Konnektionsmakt: makten bygger på "kontakter" med inflytelserika och
betydande personer. Samtliga respondenter kan tolkas ha denna konnektionsmakt i
olika grad.
Resultatet är rikt och visar på såväl möjligheter som utmaningar. Jag har valt att
diskutera resultatet utifrån en så kallad SWOT-analys där styrkor, svagheter, hot och
möjligheter speglas.
Styrkor: Fakultetens prodekan och de fem vicedekaner som deltagit i studien
utgörs av dedikerade idealister med starkt engagemang för jämlikhet. Samtliga
informanter är genusmedvetna och har en klar bild av de utmaningar som finns
avseende jämlikhet, likabehandling och fördelning av makt.
De har alla ett starkt patos och genomför ett tydligt brobygge mellan akademi
och sjukvård. Att fakultetens verksamhet i form av undervisning och forskning ska
komma hälso- och sjukvården till del är självklart. De ser de strukturella utmaningar
som finns inom fakulteten och arbetar tillsammans för att möta dessa utifrån ett icke
auktoritärt ledarskap.
Svagheter: Fakultetens ledning har få befogenheter att utöva makt för
fakultetens bästa utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär i praktiken en
maktlöshet som kan innebära en svaghet för hela den akademiska strukturen inom
fakulteten. Den akademiska strukturen inom fakulteten konserverar ett ojämlikt
system vilket innebär att utnyttjandet av kompetens är långt ifrån maximerat.
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Hot: Den rådande strukturen med sin kärna i form av money talks främjar
osunda maktyttringar och riskerar att underminera hela den akademiska strukturen,
det akademiska ledarskapet och de akademiska idealen. Att inte se det specifika hos
fakultetens olika vetenskapsområden såsom preklinisk forskning, klinisk forskning
och hälsovetenskaplig forskning riskerar att utarma deras unika särart. Att bortse från
de
bitvis
extremt
olika
förutsättningarna
avseende
forskningsmiljö,
undervisningsansvar, tjänster, tilldelning av medel och så vidare skapar barriärer som
riskerar att permanenta ojämlikhet. Detta motverkar såväl kvalitet som utveckling och
på sikt excellens inom respektive vetenskapsområde.
Möjligheter: Möjligheterna ligger i att identifiera barriärerna och sätta ord på
problemen. Detta ger i sin tur nya möjligheter till strukturella förändringar.
Genusblindhet, specifikt avseende makt och marginalisering minskar. Det går aldrig
att gå tillbaka igen. Ur detta föds kraften att göra något åt problemen. Insikten och
viljan finns hos fakultetens ledare, men redskapen saknas. Det är hoppingivande med
ett ledarskap som ser, förstår och vill.
Slutsats: Inom Medicinska fakulteten klarar man sig väl i sin karriär om man är
en homosocial, manlig läkare med stark röst, stor drivkraft och fantastiskt stora
externa anslag. Då kan man göra vad man vill, utan att behöva svara inför någon
instans och kan svära sig fri från undervisning, gängse regelverk och ansvar för
arbetsmiljö, jämlikhet och likabehandling så länge excellensen råder. Genom hela
dataanalysen framkom en slags underliggande kärna i alla uppfattningar vilken jag har
valt att sammanfatta som ”money talks”.
Implikationer: Resultatet pekar på nödvändigheten av att synliggöra och skapa
strukturer som möter olika förutsättningar hos olika vetenskapsområden. Detta för att
maximera utnyttjandet av kompetens. Det bör vidare vara självklart och obligatoriskt
för fakultetens professorer att delta i undervisning särskilt grundutbildning. Detta kan
främjas genom fler fakultetsfinansierade professurer, men också genom att statusen på
pedagogiska meriter höjs markant. Fler kombinationstjänster kan stärka brobygget
mellan fakultet och sjukvård så att fakultetens undervisning, forskning och
innovationer möter dem som bäst behöver excellent hälso- och sjukvård. Slutligen
behöver fler incitament skapas än tävling, konkurrens och money talks.
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Webbaserad information om Lunds
universitets värdegrund, jämställdhet
och likabehandling med fokus på
medicinska fakulteten. En
sammanställning

Uppdrag
Vid sammanträde i nämnden för jämställdhets och likabehandlingsfrågor, 12e maj
2014 fick vi tre AKKA deltagare i uppdrag att arbeta med att underlätta och
strukturera det webbaserade informationsflöde som handlar om värdegrund,
jämställdhet och likabehandling för studenter och anställda vid Medicinska fakulteten
i Lund, med särskilt fokus på förfarande vid anmälan om missförhållande, då befintlig
information idag är utspridd på många olika webbsidor.

Resultat
Vi har inventerat och sammanställt webblänkar rörande Lunds universitets/
Medicinska fakultetens värdegrund samt information om jämställdhet och
likabehandling, med särskilt fokus på förfarande vid anmälan om missförhållande.
Det är generellt lättare att hitta webblänkar rörande värdegrund, jämställdhet och
likabehandling på hemsidor för anställda vid Medicinska fakulteten, än på Lunds
universitets gemensamma personal- och studentwebbsidor. Länkarna har
sammanställts i en ”lathund” vilken kommer att läggas ut på webbsidor för studenter
och personal vid Medicinska fakulteten.
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Betydelse
Vi hoppas att lathunden bidrar till att underlätta informationsspridning av Lunds
universitets/Medicinska fakultetens värdegrund samt information kring jämställdhetoch likabehandling. Lathunden kan dessutom vara ett redskap till att förebygga
diskriminering inom Medicinska fakulteten, samt underlätta förfarandet vid anmälan
då missförhållande uppstått.

Bakgrund
Alla stora företag och organisationer är idag medvetna om betydelsen av
värdegrundsarbete. Det är viktigt både som ett slags internt styrinstrument och som
en extern varudeklaration. Värdegrund bygger förtroende för organisationen både
internt och externt. Inom universiteten har värdegrundsarbete pågått och omprövats
mer eller mindre kontinuerligt. Umeå universitet kan i detta avseende sägas ha legat i
framkant vad gäller värdegrundsarbete, då man hade ett Värdegrundscentrum under
början av 2000-talet. Av ekonomiska skäl lades detta dock ner 2005.
Tyvärr är det en dyster nationell bild som tecknas i UHR:s slutsatser och
rekommendationer i slutbetänkande Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU
2011:1) från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) som hade i uppdrag att
stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar jämställdhet i högskolan. Man
konstaterade att det finns stora brister i arbetet med jämställdhet i högskolan när det
gäller planmässighet, långsiktighet, samverkan samt teoretisk och praktiskt
kunskapsöverföring. Delegationen fastslog att de insatser som genomförts de senaste
tre decennierna inte haft önskvärt resultat. I slutsatsen för DJ-projektet beskrivs att
akademin är en organisation präglad av normer och värderingar som bekräftar män
som överordnade och där olika villkor råder för kvinnors och mäns meriteringar och
karriärutveckling. Rapporterna pekar vidare att den särbehandling som råder inom
högskolan är sofistikerad och ligger under ytan, vilket gör att den ofta är svårt att
definiera. Slutsatsen var att det krävs en mer strukturell och långsiktig strävan mot
jämställdhet än idag.
Det finns inte sällan oklarheter hos medarbetare vad värdegrund är generellt och
inom den egna organisationen. Ibland upplevs det som påklistrade självklara floskler
eller som något man måste ha men som inte ska påverka (eller störa) arbetet. För att
värdegrunden ska betyda något så är det viktigt att den är välkänd och accepterad.
Som anställd eller student vid Lunds universitet får man begränsad information
om värdegrund. Till stor del beror det på att de som arbetat länge inom universitetet
inte själva känner till värdegrunden. Detta gäller också jämställdhet och
likabehandling. Det är alltså ingen självklar del av det dagliga arbetet. För den
intresserade nya eller erfarna medarbetaren/studenten borde det åtminstone gå att
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hitta information om värdegrund, jämställdhet och likabehandling inom Lunds
universitet, fakultet eller kanske rent av inom den egna institutionen.
Syftet med den här Lathunden är att strukturera det informationsflöde som
handlar om värdegrund, jämställdhet och likabehandling för studenter och anställda
vid Medicinska Fakulteten i Lund, med särskilt fokus på förfarande vid anmälan om
missförhållande, då befintlig information idag är utspridd på många olika ställen.

Var hittar man information om Lunds universitets
värdegrund?
På Lunds universitets hemsida http://www.lu.se/ finns ingen synlig information om
Lunds universitets värdegrund. Om man söker på Lunds universitets hemsidas
sökfunktion ger ordet ”värdegrund” upphov till flera tusen länkar – där ingen av de
första 10 länkarna direkt leder till texten som beskriver Lunds universitets
värdegrund, se Figur 1.
Genom att klicka på ”Om Universitetet – och vidare till Vision, mål och
strategier” kommer man bland annat till Lund Universitets strategiska plan för 20122016 (http://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/strategisk_plan_2012_16_sv.pdf). I den
strategiska planen finns Lunds universitets värdegrund beskriven, se Figur 2.

Figur 1.
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Figur 2.

Handlingsplan
Vi föreslår att Lunds universitets värdegrund ska få en mer framträdande plats t.ex.
genom att synliggöra den under följande flik: http://www.lu.se/omuniversitetet/vision-mal-och-strategier. Vi föreslår även att man vid Lunds universitets
kommunikationsavdelning förbättrar sökfunktionerna på så sätt att man direkt länkas
till Lunds universitets värdegrund. Vi kommer att presentera vårt förslag till
kommunikationsansvarig för beskrivna webbsidor.

Var hittar anställda vid Lunds universitet information om jämställdhet och
likabehandling samt förfarande vid anmälan om missförhållande?
Information gällande jämställdhet och likabehandling vid Lunds universitet är
utspridd på många olika webbsidor. Genom att klicka sig vidare i nedanstående
”webbträd” så kommer man till fliken ”Lika villkor”, se röd pil i Figur 3.
http://www.lu.se/
http://www5.lu.se/anstaelld
http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning
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Figur 3.

Under fliken ”lika villkor” http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/lika-villkor,
se röd pil i Figur 3, finns information om likabehandling, kränkande särbehandling
och frågor rörande Hbtq. Personaladministratörer och chefer hittar också information
som kan hjälpa dem att hantera olika diskrimineringsfrågor. Under fliken ”kränkande
särbehandling” finns information om det stöd man kan få om man upplever ett
missförhållande
och
behöver
hjälp
med
att
anmäla
detta
http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/lika-villkor/kraenkande-saerbehandling.
Under ”Du som är personaladministratör…etc.”, se blå pil i Figur 3, finns en
länk till ytterligare en sida som kallas ”Lika Villkor” http://www5.lu.se/o.o.i.s/37 och
ligger under PA-Online. På sidan finns ett flertal länkar till sidor som rör Etnisk
mångfald, Kränkande särbehandling, Jämställdhet, likabehandling och mångfald etc.,
se Figur 4.
Under fliken ”Jämställdhet, likabehandling och mångfald/stödmaterial och
mallar” finns handlingsplaner med förslag på konkreta årgärder att vidta då
missförhållande har uppstått, se röd pil i Figur 4. Det finns även en länk till en sida
för likabehandling av studenter. Tyvärr är alla sidor inte uppdaterade, då de bland
annat hänvisar till olika policy dokument daterade 2006-2012.
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Figur 4.

Handlingsplan
Vi föreslår att man vid Lunds universitets kommunikationsavdelning uppdaterar
information samt gällande policydokument. Det är även viktigt att uppdatera
kontaktpersoner dit man kan vända sig. Vi kommer att kommunicera vårt förslag till
den person som ansvarar för PA-onlines webbsidor.

Var hittar studenter vid Lunds Universitet information om jämställdhet och
likabehandling samt förfarande vid anmälan om missförhållande?
Genom att klicka sig vidare i nedanstående ”webbträd” kommer man till sidan ”livet
som student”.
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/studera
http://www.lu.se/studera/livet-som-student
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Det finns inte någon synlig information eller länkar till värdegrund, jämställdhet eller
likabehandling. Under fliken ”rättigheter och skyldigheter” finns däremot
information om vem som har ansvar för studenternas fysiska och psykosociala
arbetsmiljö http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldighetersom-student
Då studenterna förflyttar sig mellan olika lokaler med olika arbetsmiljöansvariga,
är det institutionernas prefekter som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Information
finns under följande länk: http://www.bygg.lu.se/arbetsmiljoe/ansvar-roller-ochorganisation/ansvar-foer-studenterna.
Under fliken ”studerandeskyddsombudet” finns information angående hur man
går tillväga för att anmäla missförhållande som tex kränkande särbehandling, se
nedan. Hjälp finns även att få via studentombudet (http://studentombudet.se/), se
röd pil i Figur 5.

Figur 5.

Handlingsplan
Vi föreslår att webbansvariga för Lunds universitets gemensamma studentwebbsidor
länkar till Lunds universitets värdegrund samt till sidor om jämställdhet och
likabehandling.
101

Var hittar man information om Medicinska fakultetens värdegrund?
På Medicinska fakultetens hemsida http://www.med.lu.se/ finns inte heller någon
synlig information om Lunds universitets värdegrund, eller Medicinska fakultetens
värdegrund. Men då man söker ”värdegrund” i sökfunktionen på Medicinska
fakultetens hemsida kommer man till ett antal olika länkar med direkt information
till Medicinska fakultetens värdegrund, Lunds universitets värdegrund, samt olika
sidor med information om jämställdhet och lika villkor, se Figur 6.

Figur 6.
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Exempel på länkar:
http://www.med.lu.se/klinvetlund/haelsa_miljoe_och_saekerhet/vaerdegrund_och_ja
emstaelldhet
http://www.med.lu.se/intramed/min_anstaellning/lika_villkor
http://www.med.lu.se/intramed/min_anstaellning
http://www.med.lu.se/utbildning/nuvarande_student
http://www.med.lu.se/labmedmalmo/internt
http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/internt
Genom att klicka på ”Intramed – för medarbetare” uppe i högra hörnet på
medicinska fakultetens hemsidor, se t.ex. röd pil Figur 6, kan man klicka sig vidare till
”min anställning” via följande länkar:
http://www.med.lu.se/intramed
http://www.med.lu.se/intramed/min_anstaellning
http://www.med.lu.se/intramed/min_anstaellning/vaerdegrund_likabehandling
På sidan ”Min anställning” finns länk till Medicinska fakultetens värdegrund, se Figur 7.

Figur 7.
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Var hittar anställda vid Medicinska fakulteten information om jämställdhet
och likabehandling samt förfarande vid anmälan om missförhållande?
På sidan ”Värdegrund och likabehandling” finns information om Medicinska
fakultetens jämställdhetsarbete, samt länkar till nämnden för jämställdhet,
likabehandling och mångfald, som leds av vicedekan Anna-Maria Drake
http://www.med.lu.se/om_fakulteten/organisation_och_ledning/naemnder_och
_kommitteer/naemnden_foer_jaemstaelldhets_och_likabehandlingsfraagor. Det finns
även länkar till universitetsgemensamma jämställdhets- och likabehandlingspolicys
och riktlinjer för både studenter och anställda. Längst ner på sidan finns information
om var man vänder sig då man behöver råd och stöd, se Figur 8.

Figur 8.

Handlingsplan
Sammantaget anser vi att det är relativt lätt att hitta information angående
värdegrund, jämställdhet etc. på Medicinska fakultetens webbsidor. Vi skulle dock
önska att det fanns mer detaljerade kontaktuppgifter och eventuella länkar till de
instanser vederbörande ska kontakta vid eventuella missförhållanden. Vi kommer att
kommunicera vårt förslag till vicedekan Anna-Maria Drake.

Var hittar studenter vid Medicinska fakulteten information om jämställdhet
och likabehandling samt förfarande vid anmälan om missförhållande?
Genom att klicka sig vidare i nedanstående webbträd vid Medicinska fakultetens
hemsida kommer man till ”nuvarande student”. På webbsidan finns tydliga länkar till
Medicinska fakultetens värdegrund och sidan som handlar om lika villkor, se Figur 9.
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http://www.med.lu.se/
http://www.med.lu.se/utbildning
http://www.med.lu.se/utbildning/nuvarande_student

Figur 9.

Via länken ”Dina rättigheter och skyldigheter som student”, se röd pil Figur 9,
kommer man till Lunds universitets gemensamma sida för studenter
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student,
som även beskrivits i Figur 5 ovan.
Medicinska föreningen har skapat ett google-dokument som kan användas för
att anmäla ärenden som bryter mot de studenträttigheter som beskrivs i ”Dina
rättigheter
och
skyldigheter
som
student”.
https://docs.google.com/
forms/d/1tDFHqJ33g9PqntC2jE0bbBi61f25xvhcGNjPJF_PVFU/viewform?c=0&w
=1
Via länken http://www.med.lu.se/utbildning/nuvarande_student/stoed_raad_
och_hjaelp_under_studietiden, se blå pil Figur 9, kommer man till en sida med
information om var man kan vända sig då man behöver hjälp med studier och hälsa.
Dock saknas tydlig information om vilka som är ansvariga för studenternas
psykosociala arbetsmiljö. Den informationen finns däremot tydligt beskriven på
Institutionen för Experimentella Vetenskapers hemsida, se nedan Figur 11.
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Handlingsplan
Sammantaget anser vi att det är relativt lätt att hitta information angående
värdegrund, jämställdhet etc. på Medicinska fakultetens studentwebbsidor. Det finns
även länkar till de instanser vederbörande ska kontakta vid eventuella
missförhållanden. Vi önskar dock att det fanns tydlig information angående vilka som
är ansvariga för studenternas psykosociala arbetsmiljö. Vi kommer att kommunicera
vårt förslag till webbansvarig.

Var hittar anställda och studenter information om jämställdhet och
likabehandling samt förfarande vid anmälan om missförhållande vid
Medicinska fakultetens olika institutioners egna hemsidor?
För närvarande håller Medicinska fakultetens olika hemsidor på att flyttas in under
”intramed”. Under fliken ”intramed-stöd och verktyg”
http://www.med.lu.se/intramed/stoed_verktyg finns en länk till Hälsa Miljö och
Säkerhets information, med vidare länk till några av de sex olika institutionernas egna
Hälsa- Miljö och Säkerhetssidor.
Den största av de sex institutionerna, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i
Lund (IKVL) har en egen Hälsa-Miljö- och Säkerhets sida
http://www.med.lu.se/klinvetlund/haelsa_miljoe_och_saekerhet, där det finns
länkar till Medicinska fakultetens värdegrund samt till nämnden för jämställdhet- och
likabehandlingsfrågors egen webbsida, se Figur 10. Under fliken ”Kontakt” finns
information om personal man kan kontakta vid anmälan om missförhållande.

Figur 10.
/Institutionen för Laboratoriemedicin i Lund (ILML)
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http://www.med.lu.se/intramed/stoed_verktyg/haelsa_miljoe_saekerhet_hms/il
ml_haelsa_miljoe_saekerhet och Institutionen för Experimentell Medicinsk
Vetenskap (EMV) http://www.med.lu.se/intramed/stoed_verktyg/haelsa_miljoe_
saekerhet_hms/emv_haelsa_miljoe_saekerhet har ingen tydlig information om
värdegrund eller om jämställdhet och likabehandling. Däremot finns information om
kontaktpersoner att vända sig till samt strukturerad information gällande
arbetsmiljödelegationer för både anställda och studenter
http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/haelsa_miljoe_och_saekerhet_hms.
Arbetsmiljöansvaret för studerande på grund- och avancerad nivå vid Medicinska
fakulteten är delegerat till respektive ordförande i respektive utbildningsnämnd, enligt
delegationsbeslutet M2011/2048, se Figur 11.
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Figur 11.
/Utdrag ur delegationsbeslut M 2011/2048
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Handlingsplan
Arbetet med att flytta in information under ”intramed” är ännu inte klart, därför är
det i nuläget svårt att inventera befintlig information. Men, flertalet institutioner vid
Medicinska fakulteten kan förbättra sina webbsidor med avseende på information om
värdegrund, jämställdhet och likabehandling. Däremot är det relativt lätt att hitta
kontaktpersoner som man kan kontakta vid missförhållande. Vi anser att
delegationsdokumenten med avseende på arbetsmiljöansvar för studenter bör spridas
och framförallt synliggöras på följande webbsida:
http://www.med.lu.se/om_fakulteten/organisation_och_ledning/naemnder_och
_kommitteer/naemnden_foer_biomedicinsk_medicinsk_och_folkhaelsovetenskaplig_
utbildning. Vi avser att kommunicera ovanstående information till webbansvariga.

Summering
Sammantaget anser vi att det är relativt lätt att hitta information angående
värdegrund, jämställdhet och likabehandling på Medicinska fakultetens webbsidor.
Dock ser vi förbättringsmöjligheter gällande behov av uppdatering av handlingsplaner
(nu är flertalet från 2006-2010). Det finns en skillnad i informationstillgänglighet
mellan studentsidor och sidor för anställda. Vi skulle också önska att det fanns
kontaktuppgifter och länkar till de instanser vederbörande ska kontakta vid eventuella
missförhållanden. Som en hjälp för anställda, studenter och de inom universitetet som
arbetar med värdegrund, jämställdhet och likabehandling har vi gjort en lathund med
webblänkar (se bilaga nedan) som ska läggas ut på olika hemsidor inom Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet.
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LATHUND
Sammanställning av webblänkar över Lunds universitets- samt
Medicinska
fakultetens
värdegrund,
jämställdhet
och
likabehandling med särskilt fokus på förfarande vid anmälan om
missförhållande.
Alla stora företag och organisationer är idag medvetna om betydelsen av
värdegrundsarbete. Det är viktigt både som ett slags internt styrinstrument och som
en extern varudeklaration. Värdegrund bygger förtroende för organisationen både
internt och externt. För att värdegrunden ska betyda något så är det viktigt att den är
välkänd och accepterad. Både Lunds universitet och Medicinska fakulteten har en
värdegrund.
För den intresserade nya eller erfarna medarbetaren/studenten är det därför
viktigt att på ett enkelt sätt hitta information om värdegrund, jämställdhet och
likabehandling inom Lunds universitet, fakultet eller kanske rent av inom den egna
institutionen.
Syftet med den här Lathunden är att strukturera det webbaserade
informationsflöde som handlar om värdegrundsarbete, jämställdhet och
likabehandling för studenter och anställda vid Medicinska Fakulteten i Lund, med
särskilt fokus på förfarande vid anmälan om missförhållande, då befintlig information
idag är utspridd på många olika ställen.
Var hittar man information om Lunds universitets värdegrund?
•

http://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/strategisk_plan_2012_16_sv.pdf

Var hittar anställda vid Lunds universitet information om jämställdhet och likabehandling
samt förfarande vid anmälan om missförhållande uppstått?
•
•

http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/lika-villkor
http://www5.lu.se/pa-online/lika-villkor

Var hittar studenter vid Lunds universitet information om jämställdhet och likabehandling
samt förfarande vid anmälan om missförhållande uppstått?
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•

http://studentombudet.se/kategorier/arbetsmiljo-diskriminering/

•

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student

•

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan

Var hittar man information om Medicinska Fakultetens värdegrund?
•

http://www.med.lu.se/intramed/min_anstaellning/lika_villkor

Var hittar anställda vid Medicinska fakulteten information om jämställdhet och
likabehandling samt förfarande vid anmälan om missförhållande?
•
•

http://www.med.lu.se/intramed/min_anstaellning/vaerdegrund_likabehandling
http://www.med.lu.se/om_fakulteten/organisation_och_ledning/naemnder_och_ko
mmitteer/naemnden_foer_jaemstaelldhets_och_likabehandlingsfraagor

Var hittar studenter vid Medicinska fakulteten information om jämställdhet och
likabehandling samt förfarande vid anmälan om missförhållande?
•

http://www.med.lu.se/utbildning/nuvarande_student

•

http://www.med.lu.se/om_fakulteten/organisation_och_ledning/naemnder_och_ko
mmitteer/naemnden_foer_jaemstaelldhets_och_likabehandlingsfraagor

•

https://docs.google.com/forms/d/1tDFHqJ33g9PqntC2jE0bbBi61f25xvhcGNjPJF_
PVFU/viewform?c=0&w=1

Länkar till några av Medicinska fakultetens olika institutioners hemsidor.
•
•
•
•

Intramed
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund (IKVL)
Institutionen för Laboratoriemedicin, Lund (ILML)
Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV)

Den här lathunden utformades av Anna Darabi, Institutionen för Kliniska
Vetenskaper Lund (IKVL), Patrik Midlöv, Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Malmö (IKVM) och Vanja Berggren, Institutionen för Hälsovetenskaper, som en del
i ett projektarbete utfört inom ramen för AKKA V, hösten 2014.
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Sara Bjärstorp, Malmö högskola,Ylva Hofvander Trulsson, Konstnärliga fakulteten,
Andreas Jacobsson, Malmö högskola,

Jämlikhetsarbete i disciplinerna
humaniora, konst och teknik

Inledning
Idag har alla lärosäten i Sverige planer för jämlikhetsarbete, men hur ser de egentligen
ut och vilken betydelse får de i det konkreta arbetet? Kapitlet kommer beskriva och
problematisera hur planer för jämlikhetsarbete tar sig uttryck på ett antal lärosäten i
Sverige inom disciplinerna humaniora, konst och teknik. Vi har varit intresserade av
att studera hur likabehandlingsarbete kommuniceras och konkretiseras både i
dokument och utifrån våra skriftliga intervjuer med berörda. Vi har också varit
nyfikna på om det finns disciplinspecifika förutsättningar som avspeglar sig i planerna
och policydokumenten, samt om institutionerna upplever att de är hjälpta av
planerna och policydokumenten. Vi ser idag en kontinuerligt ökande
dokumentationsbörda vid lärosätena. Detta tar sig uttryck i form av ett större
redovisningskrav på fakulteter och institutioner tillbaka till centrala organ.
Belastningen har vuxit efter autonomireformen och denna upplevelsebaserade
iakttagelse är en utgångspunkt för vad följande text ska undersöka. Frågan är om
denna ökade dokumentationsbörda är effektiv för verksamheters jämlikhetsarbete eller
om de innebär begränsningar för ett kvalificerat arbete. Syftet med denna studie är
således att undersöka jämlikhetsplaner eller motsvarande policydokument inom tre
utbildningsområden; humaniora, konst och teknik, för att belysa jämlikhetsdiskurser
relaterat till disciplinerna. Våra forskningsfrågor är:
1. Hur kommuniceras och konkretiseras jämlikhets- och likabehandlingsarbetet
inom institutioner och fakulteter?
2. Hur arbetar man
jämlikhetsarbetet?

med

planerna

som

verktyg

för

att

utveckla

I följande avsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt. Därefter avhandlas den lagstiftning
som reglerar jämlikhetsarbetet på Sveriges universitet och högskolor. I efterföljande
del presenteras resultaten av granskningarna av styrdokument från de tre områdena
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med dess undersökta institutioner och fakulteter. Vi övergår sedan till en avslutande
diskussion.

Metod
Vi har valt tre lärosäten/fakulteter inom respektive disciplin och granskat de
styrdokument med avseende på jämlikhetsarbete som finns tillgängliga via respektive
hemsida. I något fall har det efter kontakt med lärosätet/fakulteten visat sig att den
plan som ligger ute på hemsidan inte är aktuell. Vi har då valt att ändå inkludera den
i analysen, eftersom huvudsyftet är att studera planerna i sig, hur de kommuniceras
och konkretiseras vid de olika fakulteterna. Alla berörda lärosäten/fakulteter och i
vissa fall institutioner har därefter kontaktats via e-post och i de flesta fall har
nedanstående fem frågor fått skriftliga eller muntliga svar tillbaka.
1. Vem ansvarar för att ta fram fakultetens/institutionens likabehandlingsoch/eller jämlikhetsplan?
2. Vem ansvarar för uppföljning av planen?
3. Ge en kort beskrivning av processen med att ta fram fakultetens
/institutionens likabehandlings- och jämlikhetsplan.
4. Ge en kort beskrivning av hur fakultetens/institutionens arbete med
jämlikhets- och likabehandlingsfrågor ser ut i praktiken med utgångspunkt i
planen/planerna. Är planen/planerna en hjälp i detta arbete?
5. Hur arbetar ni med att informera om och levandegöra planen i
verksamheten? Hur synliggörs till exempel era utbildningars specifika
förutsättningar och villkor i planen?
Det är värt att notera att många begrepp används på lärosätena för att beskriva det vi
menar är jämlikhetsarbete. Det kan på olika håll t ex heta lika villkor, likabehandling,
jämställdhet, osv. Vi har valt jämlikhetsarbete som ett sammanhållande begrepp.

Lagen och policyarbetet på lärosätena
Sverige har länge legat i topp fem av de mest jämlika länderna i världen. I t ex
”Gender Equality Index, European Institute for Gender Equality (EIGE)” (2012) kan
man utläsa att fler svenska kvinnor än EU-snittet har högskoleexamen. Sverige har
dubbelt så stor andel kvinnliga makthavare (ministrar, riksdagsledamöter,
styrelseledamöter mm) som genomsnittet i EU. Varannan man jobbar dagligen i
hushållet, mot var fjärde i EU. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är mindre i
Sverige än i övriga EU. Svenska kvinnor mår bättre än genomsnittet i EU och
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skillnaderna i självupplevd hälsa mellan könen är små. Mycket är på rätt väg i arbetet
med att utjämna mellan kvinnor och män, men frågorna om jämlikhet är komplexa.
Det handlar inte bara om kön, utan också om betydelsen av kultur, etnicitet, klass,
funktionsnedsättning och sexuella normer. Ur ett intersektionellt perspektiv blir dessa
viktiga när vi beskriver och analyserar jämlikhetens villkor i samhället och därmed
också inom högre utbildning.
Av högskolelagen framgår att lärosätena ska främja arbetet med miljö, rättvisa,
jämställdhet och internationalisering. Att det finns ett behov av ett systematiskt och
kontinuerligt jämlikhetsarbete i högre utbildning kan t ex ses i resultatet av den
personalenkät som nyligen har gjorts vid Lunds universitet. I denna det framkom att
7,1% av de anställda har utsatts för kränkande behandling på sin arbetsplats och
13,6% har bevittnat att någon annan blivit kränkande behandlad (Lövkrona, 2014). I
Studentspegeln 2007 uppgav 13% av de kvinnliga studenterna och 7% av de manliga
att de upplevt sig negativt särbehandlade på grund av kön under studietiden, antingen
av lärare, administrativ personal eller andra studenter (Högskoleverket, 2005).
Omkring 3% av kvinnorna och 1,6% av männen upplevde att de någon gång under
studietiden blivit sexuellt trakasserade. Att förebygga diskriminering och kränkande
särbehandling är en viktig utgångspunkt för jämlikhetsarbetet och som dessa exempel
visar finns det mycket kvar att göra på lärosätena inom detta område.
Ett strävansmål inom akademin är att ha ett 40/60-förhållande mellan kvinnor
och män på professorsnivå, samt att rekrytera fler studenter med utländsk bakgrund,
att möjliggöra för studenter med funktionsnedsättningar att genomföra sina studier,
och att inte socioekonomisk bakgrund ska vara utslagsgivande för vem som rekryteras
till olika utbildningsprogram. Inom det konstnärliga området märks det tydliga
tecken på socioekonomisk snedrekrytering, då endast 12% av studenterna kommer
från studieovana miljöer medan 80% har föräldrar med högskoleexamen. Ca 13% av
konststudenterna har utländsk bakgrund (Högskoleverket, 2005). Teknikområdet har
sedan lång tid präglats av en monokulturell miljö, något som har motiverat landets
tekniska högskolor att arbeta aktivt med mångfald och jämlikhet även om resultaten
låter vänta på sig. Inom humaniora är situationen annorlunda med en relativt jämn
fördelning mellan kvinnor (65%) och män (35%). Nästan hälften av studenterna
inom humaniora uppger att ingen av föräldrarna har högskoleexamen
(Högskoleverket, 2005).

Relevant lagstiftning
Eftersom jämlikhetsarbetet inom högre utbildning i så stor utsträckning bygger på
gällande lagstiftning har vi i denna studie utgått från aktuella lagar, det vill säga
diskrimineringslagen (2008:567) och högskolelagen (1992:1434). I stora drag säger
lagstiftningen att alla lärosäten måste ha en likabehandlingsplan som ska uppdateras
varje år. Denna plan ska innehålla åtgärder som syftar till att främja lika rättigheter
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och möjligheter utifrån grunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Planen ska också innehålla
åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier utifrån samma grunder, och den
ska dessutom rymma möjlighet till uppföljning av det tidigare årets arbete. Lagkraven
gäller alltså lärosätena både i egenskapen som arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Diskrimineringslag (2008:567)
I lagtexten finns det angivet fyra typer av diskriminering (4 §), nämligen:
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än
någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en
jämförbar situation, […],
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt […],
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna […],
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera
någon på ett sätt som avses i 1–4 […].
För utbildningsanordnare som t ex ett lärosäte, där studenter och studiemiljön är
centrala, finns det särskilda bestämmelser (14 §):
En utbildningsanordnare som bedriver utbildning […] ska inom ramen för denna
verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter för […] studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell
läggning.

Ovanstående innebär att alla lärosäten måste bedriva ett målinriktat arbete för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter i verksamheten. Vidare
framgår det i lagtexten att lärosätet också måste vidta åtgärder för att förebygga och
förhindra att trakasserier sker (15 §):
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och
förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till
verksamheten utsätts för trakasserier […].

Enligt lagtexten måste lärosätena även upprätta en likabehandlingsplan som ska
innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som behövs för att både främja lika
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rättigheter och möjligheter för studenter i verksamheten, och förebygga och förhindra
trakasserier. Planen ska även innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som lärosätet
avser påbörja eller genomföra under det kommande året, samt en redovisning av
föregående års åtgärder.
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter […].
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En
redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas
in i efterföljande års plan.

Högskolelag (1992:1434)
Högskolelagen understryker diskrimineringslagens bestämmelser genom att frågor
kopplade till likabehandling får särskilt utrymme (5 §):
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö,
ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet
mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. […] Högskolorna skall också aktivt
främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Av detta framgår att lärosätena ska främja miljö, rättvisa, jämställdhet och
internationalisering. Även breddad rekrytering lyfts särskilt fram i denna skrivning.
Vad som ska uppnås inom ramen för detta främjande arbete framgår inte, vilket
måste tolkas som att det är upp till lärosätena själva. I den tidigare versionen av
högskolelagen (den som gällde till och med den 31 december 2010) fanns en
hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567) och dessutom bestämmelser om att
lärosätena inom ramen för sin verksamhet skulle bedriva ett målinriktat arbetet för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder för studenter och
sökande till utbildningar. Dock togs denna skrivning bort i samband med den så
kallade ”autonomireformen”, som trädde i kraft den 1 januari 2011.
Högskolelagen lägger sig inte i hur lärosätena organiserar, genomför eller följer
upp jämlikhetsarbetet längre, vilket alltså innebär att det t ex inte ställs krav på att
studenter medverkar vid likabehandlingsarbetet. Dock måste naturligtvis
bestämmelsen om att studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen
vid högskolorna beaktas (högskolelagen 1992:1434, § 4a). Lärosätena ska verka för att
studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen, vilket ju
rimligen även bör inkludera likabehandlingsarbetets planering, genomförande och
uppföljning. I en granskning gjord av Sveriges förenade HBTQ-studenter om
likabehandlingsarbetet vid 21 svenska lärosäten kommer utredarna fram till att ”bara
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en bråkdel” av planerna uppger att studenterna har varit med i utformandet av planen
(Nylundh, Wretman & Nilsson 2010).
Med utgångspunkt i lärosätenas ökade självbestämmande i fråga om
läraranställningar
sedan
autonomireformen
trädde
i
kraft
gör
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i en utredning (2014:9) iakttagelsen att andelen
kvinnor bland den forskande och undervisande personalen har ökat sedan 2008, men
att den samtidigt avtog något efter 2011. Andelen kvinnliga lektorer sjönk något från
nära 50 % år 2009 till 47 % år 2013. Sedan 2011 kan lärosäten även använda sig av
ett kallelseförfarande vid anställning av professorer. Av de kallade professorerna är
ungefär var femte kvinna, en något lägre andel jämfört med andelen kvinnor bland
professorer totalt som var 24 % år 2013. Vid en genomgång av
anställningsordningarna vid de undersökta lärosätena fann man även att den
föreskrivna jämlikheten, som enligt högskolelagen ju alltid ska iakttas och främjas,
ställts vid sidan av andra diskrimineringsgrunder och att den i något fall helt har
integrerats i dessa. En glidning i begreppet jämlikhet och dess innebörd för
verksamheten kunde med andra ord skönjas. Det bör naturligtvis påpekas att även om
högskolelagen inte längre specifikt tar upp kopplingen till diskrimineringslagen så ska
den givetvis följas.

Mono- och multikulturella arbetsmiljöer, transparens och
bedömning
Inom akademin är både lärare och studenter ständigt utsatta för
bedömningsprocesser. Det handlar både om kursutvärderingar av lärare,
examinationer av studenternas insatser, men även forskningen som granskas genom t
ex peer review. Bedömningsprocesser är komplicerade och en strävan efter objektivitet
och opartiskhet är viktigt för att se prestationer och med rättvisa bedöma deras styrkor
och svagheter på ett mångfasetterat sätt. Bedömningar sker också vid anställningar till
tjänster och antagningar till utbildningar. Inom det konstnärliga området i exempelvis
teater och musik sker antagningsprov under flera dagar, där sökande bedöms av
flertalet jurys. Hur vet man att man bedömer jämlikt, när 800 sökande kämpar om 12
platser? I dessa fall är förväntningar, tradition och historia en del av bedömningen, där
även kultur, genus, och hudfärg är komponenter som kan utmana bedömningen av
kvalitet.
Alla människor, och därmed också lärare, är rimligtvis färgade av de erfarenheter
man har med sig från exempelvis sin egen barndom, sin studietid eller kulturen på
arbetsplatsen, så hur ofärgad kan en bedömning bli? Lahdenperä (2007) menar att alla
mer eller mindre är produkter av monokulturella miljöer, där bedömning och
insortering ofta sker slentrianmässigt.
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Mlekov och Widell (2003) skriver att homogeniteten återfinns i de normer och
värderingar som präglar alla organisationer, och skapats av dem som har formell eller
informell makt. Utgångspunkten utgör ett monokulturellt synsätt där den egna
kulturen betraktas som normativ. Den blir måttstock med vilken man mäter andra
typer av kulturer, ofta på ett omedvetet plan. Mångfald kan uppfattas som ett
problem och ignoreras eller motarbetas. Likhet och kulturell homogenitet eftersträvas,
inte minst vid nyanställningar skriver Mlekov och Widell (2003).
Den multikulturella organisationen kännetecknas, i motsats till den
monokulturella, av en heterogen befolkningsstruktur samt en kultur där mångfald
värdesätts på alla nivåer. Mångfalden ses som en resurs för organisationen istället för
ett hot eller ett problem. Individuella olikheter uppskattas och värdesätts (Mlekov &
Widell 2003). Nilsson Fägerlind (2004) hävdar att i en mångkulturell organisation,
som utgår från heterogenitet, finns ingen relation mellan bakgrund och status/nivå i
hierarkin. En viss bakgrund gynnas därför inte i samband med anställningar.
Påverkansprocessen är dubbelriktad såtillvida att nykomlingar som kommer in i
organisationen, anammar den existerande kulturens normer och värderingar men de
kan också påverka och förändra dem. Det som gäller alla är kärnvärdena, de centrala
värden som finns i verksamhetens värdegrund, det vill säga, kvalitet, säkerhet, etik,
jämlikhet, med mera. Däremot kräver organisationskulturen inte konformitet när det
gäller perifera normer, värderingar, trosuppfattningar, beteenden, angreppssätt,
synsätt, arbetsstilar med mera, utan upplevs som att det är ”högt i tak”.
En avgörande faktor i strävan mot en multikulturell organisation är ledningens
förmåga att leda och respektera olikheter. En viktig aspekt i ett sådant ledarskap är
även att de osynliga delarna av kulturen som attityder, värderingar, normer och
relationer tas i beaktande.
Vilka konsekvenser har en monokulturell studiemiljö på studenter och lärare?
Vilken hjälp är jämlikhetsplanerna i att lotsa universitetsmiljöer till att bli mer
multikulturella? Power (1997) definierar utvärderingsfenomenet i dagens samhälle
som ”the audit explosion” (s. 12). Han menar att denna explosion av granskningar
och utvärderingar paradoxalt nog, inte leder till mer transparens och demokrati, utan
det motsatta. Vid Lunds universitet har obligatoriska jämlikhetsbokslut införts, men
man bör problematisera kring föreställningen att transparens och kontroll är
kvalitetsdrivande faktorer. Kanske kan alltför täta utvärderingar snarare leda till en
stress i verksamheten som istället för att få arbeta i lugn och ro inåt i organisationen,
blir upptagen av att måla fasader utåt. The audit society leder kanske inte till insyn i
organisationer, utan det motsatta, vilket Power (1997) argumenterar för.
Alla utvärderingar, stora som små, granskas utifrån efterhandsbedömningar
(Vedung, 1998). I denna term vilar en motsättning, som grundar sig i svårigheten att
avgöra vems historia som ska berättas och vilken som ska bli gällande. När man
behandlar utvärderingar av jämlikhetsarbete så utgår riktlinjerna från värderingar som
kan komma att dominera utvärderingen och den framåtblickande processen, därför är
det centralt att vara medveten om bedömningars subjektiva natur och att de från en
tid till en annan kan förändras i takt med att normer förändras.
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Resultat och jämförelse
I följande avsnitt presenteras tre discipliners jämlikhetsplaner inom humaniora, konst och
teknik samt resultat från intervjuerna som genomförts.

Humanistisk fakultet
Heterogeniteten i organisation och styrning av svenska lärosäten idag gör sig särskilt
påmind i fallet humaniora. Nästan alla lärosäten i Sverige bedriver någon form av
utbildningsverksamhet inom humaniora, men bara ett fåtal har en traditionellt
organiserad humanistisk fakultet, något som naturligtvis får konsekvenser för vår
studie av hur arbetet med lika villkorsfrågor läggs upp på fakultetsnivå. I många fall
finns jämlikhets- och likabehandlingsplaner endast på lärosätesnivå, ibland
kompletterade med lokala handlingsplaner. På de flesta lärosäten finns helt enkelt
inga styrdokument för jämlikhets- och likabehandlingsarbetet på fakultetsnivå inom
humanioraområdet.
Det är endast vid fyra fakulteter inom humaniora som vi återfunnit planer som
lämpar sig för en jämförande analys: Humanistiska fakulteten vid Göteborgs
universitet, Historisk-filosofiska fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten vid
Uppsala universitet samt Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds
universitet. Av dessa har planerna vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs
universitet, Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet samt Humanistiska
och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet valts ut för närmare analys. Efter
kontakt med likabehandlingsombudet vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs
universitet visade det sig att man numera inte gör någon handlingsplan på
fakultetsnivå utan arbetet med och ansvaret för jämlikhet och likabehandling ligger
helt på institutionsnivå. Vi har trots detta valt att titta på denna handlingsplan då den
erbjuder intressant jämförelsematerial.
I Göteborg och Uppsala finns jämställdhets- och/eller likabehandlingsplaner
upprättade på institutionsnivå och dessa har i viss mån beaktats i sammanställningen
nedan.
Handlingsplan för likabehandling vid Humanistiska fakulteten 2012, Göteborgs
universitet
Planen som återfinns på fakultetens hemsida är fastställd av Humanistiska
fakultetsnämnden 2012-02-23. Den utgår från Göteborgs universitets strategiska plan
och likabehandlingspolicy och fastställer mål och åtgärder som fakulteten vill arbeta
med under året. Det slås fast att en ökad mångfald bland studenter och anställda
bidrar till en högre kvalitet i verksamheten och att en jämn könsfördelning i alla delar
av verksamheten är en självklarhet. Planen stipulerar att likabehandlingsplaner ska
upprättas vid institutionerna, där det också ska finnas likabehandlingsombud.
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Nedanstående frågor identifieras som prioriterade för 2012. Ingen specifik
giltighetstid anges. Det är värt att notera att institutionernas likabehandlingsplaner
som med ett undantag gäller för 2014 hänvisar till fakultetens plan även om ansvaret
numera alltså endast ligger på institutionsnivå. Fakultetens prioriterade frågor för
2012 är:
1. Förebyggande och förhindrande av trakasserier
2. Personalrekrytering
3. Kvinnliga professorer
4. Motverkande av löneskillnader mellan könen
5. Ett medvetet förhållningssätt till kön, etnicitet, social tillhörighet, religiös
bakgrund,
sexuell
läggning,
könsöverskridande
identitet
och
funktionsnedsättning
6. Ökat fokus på likabehandlingsfrågor
7. Ökat fokus på anpassning för personer med funktionsnedsättningar
Ansvariga specificeras för varje område utom för satsningen på kvinnliga professorer.
Ansvariga som anges är institutionernas likabehandlingsombud, fakultetsnämnden,
institutionerna, lärarrekryteringsnämnden, forskarutbildningsgruppen, institutionsledningarna, dekanus.
Samtliga institutioner vid fakulteten har upprättat likabehandlingsplaner. Fem
av sex institutioner har tillgängliggjort aktuell likabehandlingsplan (gällande 2014) på
sin hemsida. Eftersom fakultetens handlingsplan förutsätter att motsvarande planer
upprättas vid institutionerna bör man förstå dess övergripande formuleringar som det
ramverk inom vilket institutionerna kan konkretisera lämpliga åtgärder. Planerna tas
fram och följs upp årligen i samarbete mellan prefekt och likabehandlingsombud, där
prefekt har det yttersta ansvaret. Dock är likabehandlingsombudet oftast drivande i
processen. Både upprättande och uppföljning av planen görs i samråd med
institutionsrådet.
Institutionernas handlingsplaner för jämställdhet och likabehandling innehåller
med något undantag tydliga åtgärder, och inkluderar på samtliga punkter en
nulägesanalys. Budget, ansvarig och vem som ska utföra åtgärderna beskrivs också.
Över lag framstår institutionernas handlingsplaner som tydligt strukturerade och
konkreta, en bild som förstärks av den information som inhämtats från prefekter och
likabehandlingsombud. Både prefekter och likabehandlingsombud lyfter fram värdet i
att ha en plan med konkreta och genomförbara mål istället för de ”fluffiga
formuleringarna” i tidigare planer. Planerna uppfattas som innehållsligt intressanta
och ses av flera som en stor hjälp i att få till stånd ett aktivt och kontinuerligt arbete
med likabehandlingsfrågor.
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Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala
universitet 2010–2012
Planen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-10-29 och inleds
med en definition av begreppen jämställdhet och likabehandling och slår fast att
jämställdhet och likabehandling är en fråga om demokrati och kvalitet inom
universitetet. Man lyfter också fram jämställdhet och likabehandling som
kunskapsfrågor: ”Jämställdhetsarbetet förutsätter kunskap om kön/genus och det
innebär att lärare ska ha kompetens i köns/genusfrågor […] Med denna kunskap och
kompetens ska lärare bidra till att fakultetens undervisning och forskning i detta
avseende har högsta kvalitet.” (vår kursiv)
Planen är uppdelad i en jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan samt
åtgärdsprogram. Jämställdhetsplanen består av tre delar: 1) övergripande mål, 2)
redogörelse för fortlöpande uppdrag och kommande åtgärder och 3) ansvars- och
arbetsfördelning. Utgångspunkten tas dels i gällande lagstiftning, dels i Uppsala
universitets jämställdhetsplan.
Förutom kvantitativa mål gällande fördelning av kvinnor och män inom alla
befattningar och lika lön för lika arbete finns ett antal intressanta kvalitativa och
normativa mål i planen. Till exempel eftersträvas:
•

att det finns reellt likvärdiga anställnings-,
befordringsmöjligheter för kvinnor och män

•

att jämställdhets- och könsperspektiv är integrerat i handledning och
undervisning

•

att genusperspektivet beaktas i kursplanernas lärandemål

•

att informationsmaterial som framställs och informationsaktiviteter som
anordnas på fakultets- och institutionsnivå/motsvarande till innehåll och
utformning är i samklang med universitetets jämställdhets-, jämlikhets- och
likabehandlingssträvanden. Det innebär exempelvis att både kvinnors och
mäns insatser synliggörs, att stereotypa framställningar av människor undviks
samt att inslag som kan upplevas som kränkande inte får förekomma.

utbildnings-

och

Som ansvariga för att åtgärder genomförs anges fakultetsnämnd, dekanus,
prefekt/motsvarande samt studierektor. Det är dekan och fakultetsnämnd som ytterst
ansvarar för att det tas fram en plan och för att den följs upp. Vid fakulteten finns en
Likabehandlingskommitté som har i uppdrag att utarbeta planen utifrån centrala
styrdokument och handlingsplaner. I samband med detta har den nyligen tillsatta
kommittén satt igång ett omfattande arbete för att utreda den faktiska situationen ute
på institutionerna. Resultatet av denna utredning kommer att vara en utgångspunkt
för planen för 2015.
När det gäller att levandegöra planen i verksamheten spelar
likabehandlingskommittén en viktig roll. I den sitter representanter för varje
institution. Ordföranden i fakultetens likabehandlingskommitté lyfter också fram
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vikten av att arbeta i nära kontakt med utbildningsledare och prefekter. Man har som
ambition att flytta likabehandlingsarbetet närmare institutionerna kärnverksamhet
(snarare än att arrangera särskilda temadagar och liknande) och i samband med detta
konkretisera kraven på institutionerna i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.
Fakultetens plan stipulerar att varje institution/motsvarande årligen ska upprätta en
likabehandlingsplan. På institutionernas hemsidor återfinns tre jämställdhets- och
likabehandlingsplaner (Nordiska språk, Engelska, Lingvistik och filologi) samt en
jämställdhetsplan (Moderna språk).
Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och
mångfald 2014, Lunds universitet
Planen är fastställd av fakultetsstyrelsen 2013-11-20 och utgår från gällande
lagstiftning samt Lunds universitets centrala policy och värderingar. Det noteras att
universitetets policy inte är tidsbestämd men att HT-fakulteternas plan ska vara
föremål för årlig revidering då den innefattar både jämställdhet och likabehandling.
(Enligt lag ska en jämställdhetsplan upprättas var tredje år, och en
likabehandlingsplan varje år.)
Frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald behandlas genom
fakultetsstyrelsens arbetsutskott och det finns en kontaktperson som har till uppgift at
följa upp implementeringen av planerna. HT-fakulteterna har också ledamöter i
universitetets ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och dessa
rapporterar till kontaktpersonen.
Lunds universitets policy innefattar insatsområdena Diskriminering;
Likabehandling; Rekrytering och befordran; Ledarskap; Löner och anställningsvillkor;
Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv. Utifrån dessa preciserar HT-fakulteterna
sina målsättningar i policydelen av sin plan. Utöver policydelen innehåller planen
också en konkret handlingsplan som tas fram årligen. Handlingsplanen innehåller
rubrikerna ”Åtgärd”, ”Ansvarig”, ”Tidsram” och ”Uppföljning”. Det är intressant att
notera att som ansvarig anges inte beslutsfattare som prefekt eller dekanus utan
”institutionerna”, ”forskarutbildningsnämnden”, ”kontaktpersonen för JLM-frågor”,
”högskolepedagogiska referensgruppen” och till och med ett projekt ”det goda
seminariet”. Nulägesbeskrivning saknas.
Vid fakultetskansliet finns en kontaktperson för jämlikhetsfrågor som ansvarar
för att ta fram den plan som beslutas av fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsens
arbetsutskott gör varje år en uppföljning av handlingsplanen.
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Konstnärliga fakulteter eller högskolor
Konstnärliga områdets utbildningar i Sverige befinner sig både inom universitet på
olika fakulteter som konst, teknik och humaniora eller som fristående högskolor. I
nedan exempel lyfts Textilhögskolan på Högskolan i Borås fram, Göteborgs
konstnärliga fakultet och Kungliga Musikhögskolan.

Textilhögskolan vid Högskolan i Borås
Textilhögskolan är en av högskolans sex institutioner. Jämlikhetsarbetet är nu under
omarbetning vilket innebär att de i intervjun och på hemsidan refererar till en
ordning som kan komma att ändras inom kort. På Högskolan i Borås hemsida kan vi
läsa om hur likabehandlingsarbetet är utformat: Området lika villkor planeras och
samordnas inom rektors stab genom en utsedd samordnare. Samordnaren bevakar,
initierar och samordnar det högskoleövergripande arbetet i frågor som rör lika villkor.
Arbetet utförs i nära samarbete med Studentombudsman/samordnare för studenter
med funktionsnedsättning, samordnaren för hållbar utveckling, personalavdelningen
samt Studentkåren.
Lika villkor är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättigheter
och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid högskolan i Borås. Övergripande mål
uttrycks på följande sätt:
•

Nolltolerans gäller beträffande diskriminering och trakasserier.

•

Högskolan strävar efter att skapa lika möjligheter för alla studenter genom
inkluderande undervisning. Mångfald bland studenter och anställda ska
förstås, värdesättas och tillvaratas.

•

Högskolan arbetar för att en jämn könsfördelning ska råda på alla nivåer och
inom olika befattningar, yrken och utbildningar samt i beslutande, beredande
och rådgivande organ.

•

Det ska råda jämlikhet vad gäller anställdas arbetsförhållanden, löner,
delaktighet, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med
ansvar för hem och familj.

På Textilhögskolan har prefekten varit ansvarig för att ta fram likabehandlingsplaner
och att ansvara för uppföljningen. Förslag till likabehandlingsplan har tagits fram av
de tre studierektorerna. Som kommentar på hur Textilhögskolan lyckats omsätta
planerna i praktiken, är svaret negativt; planerna har inte haft någon större betydelse
för verksamheten och de har inte heller lyckats fånga utbildningarnas specifika villkor
i planerna.
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Göteborgs konstnärliga fakultet
Vid Göteborgs universitets Konstnärliga fakultet har dekanus yttersta ansvaret för att
likabehandlingsperspektiv och lagar följs. Prefekter har ansvar på institutionsnivå, där
dessa perspektiv ska integreras i undervisning och se till att likabehandlingspolicyn
efterföljs med hjälp av likabehandlingsombud. Exempel på detta är att på Högskolan i
Scen och Musik (HSM) är det två personal och två studenter, personalhandläggare
och studierektor för Music college.
Fakulteten ska inte ha någon likabehandlings- och jämställdhetsplan och inte
heller fakultetskansliet. Dekanus är ansvarig för uppföljningsarbetet som sker via
årsredovisningen. De målsättningar som lyfts fram är:
•

Hemsidornas betydelse för informationsspridning.

•

Vikten av att arbeta med breddad rekrytering.

•

Tydliga handläggningsrutiner vid trakasserier.

•

Kurser erbjuds på GU för likabehandlingsombud.

•

Alla institutioner ska se över antagnings- och jury arbete ur ett
likabehandlingsperspektiv och vidta aktuella åtgärder.

•

I val av externa bedömare ska också jämställdhetsperspektiv tas upp i
fakultetens handlings- och verksamhetsplaner under rubriken arbetsmiljö.

I intervjuerna framkommer att de tidigare har haft gemensamma
”likabehandlingsdagar” vid fakulteten men sedan institutionerna fått över ansvaret har
detta upphört. ”Jag skulle säga att det var bättre förr men samtidigt hoppas jag att
frågorna har kommit närmare verksamheten.
”För fakultetskansliets del så är vi nog de stora förlorarna då vi har hamnat i
skuggan av likabehandlingsorganisationen”. PÅ HSM lyfter man i intervjuerna fram
att likabehandlingsplanen är en hjälp och ett redskap. De försöker med olika
utbildningsinsatser för att öka kompetensen bland personal som ex. studierektorer
och enhetschefer deltar i. Ombuden sitter en gång i månaden i fiket, och då är alla
välkomna att prata likabehandlingsfrågor och ge feed back på det som görs på HSM.
De försöker enligt intervju att avsluta möten med att fråga ”har vi tagit hänsyn till
jämlikhetsaspekten?”. Då gås laget runt och alla får reagera på mötets upplägg och
ärenden.
Kungliga musikhögskolan (KMH)
Kungliga musikhögskolan i Stockholm är Sveriges äldsta musikhögskola.
Utbildningar erbjuds inom klassisk musik, jazz, folkmusik, musik från andra kulturer,
musik- och medieproduktion, komposition, dirigering och musikpedagogik, samt
olika ämneslärarutbildningar med inriktning musik. Ansvarig för jämlikhetsarbetet är
rektor. Prefekt och enhetschef ansvarar för att omsätta planen i dagliga arbetet.
Jämlikhetsgruppen är en referensgrupp där ordförande är rektor. Enligt hemsidan
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strävar KMH efter att vara en mötesplats mellan dagens publik och morgondagens
musikutövare.
KMH arbetar därför med att attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla
studenter och medarbetare oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder. Deras nuvarande plan gäller till 2014 detta för att de
fortsatta jämlikhetsplanerna ska korrespondera med kommande strategidokument.
Planen är framtagen och utformad utifrån följande lagar och bestämmelser:
Diskrimineringslagen
(2008:567);
Föräldraledighetslagen
(1995:584);
Arbetsmiljölagen (1977:1160). Teman som lyfts fram i planen är:
•

Publicerade bilders betydelse för jämlikhet. Bilderna ska spegla verksamheten
utifrån ett köns och mångfaldsperspektiv ”personer med olika hudfärg ska
vara representerade”

•

Föräldraskap ses som potentiellt utvecklande.

•

Schemaläggning ska ses över och komma ut i god tid, eftersom studenter
med barn får svårare att planera om det sker schemaförändringar.

•

Antagningsprov könsneutrala.

•

Sakliga löneskillnader.

I samtalet framkommer att på grund av KMH:s storleksmässiga litenhet arbetar de
med personliga kontakter för att föra ut planen i verksamheten bland lärare och
studenter. Detta ser de också som ett fortsatt utvecklingsområde.

Teknisk fakultet
Inom ramen för verksamhet inom teknisk disciplin har tre fakulteter undersökts,
nämligen Kungliga tekniska högskolan, Blekinge tekniska högskola, och Lunds
tekniska högskola. Den sistnämnda utgör en av Lunds universitets fakulteter emedan
de andra två är egna högskolor (så kallade enfakultetshögskolor).

Kungliga tekniska högskolan (KTH)
KTH är en fakultet som i sin tur är uppdelad på olika skolor. Under skolorna
återfinns institutioner, avdelningar, centrumbildningar, etc. Skolorna är i vissa
avseenden självständiga enheter. Det finns även ett fakultetsråd som består av valda
lärar- och studeranderepresentanter. Rådet leds av fakultetens dekanus och har
övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och
samhällssamverkan. Vid KTH finns det två relevanta dokument, nämligen en
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jämställdhetspolicy och en handlingsplan för jämställdhet, mångfald och lika villkor
2014–2016 (JML).
Jämställdhetspolicyn
Policyn är beslutad av universitetsstyrelsen. Den har en tydlig motivering av nyttan
med jämställdhetsarbete för KTH:s verksamhet. Man skiljer på kvantitativ och
kvalitativ jämställdhet och har specificerade mål (på lärosätesgemensam nivå) för
jämställdhetsarbetet, indelat i utbildning, forskning och arbetsgivaransvar. Såsom
varandes ett policy-dokument ger det en ram för jämställdhetsarbetet, men preciserar
inte var och hur arbetet ska organiseras. Den tar inte heller upp aktuella lagtexter och
den saknar kontaktperson. Det är tydligt att policyn är formulerad med avseende på
att belysa vikten av jämställdhet i en teknisk miljö (och riskerna med motsatsen).
Handlingsplan för jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) 2014–2016
Dokumentet vänder sig till studenter och anställda vid KTH, och består av
övergripande mål för arbetet, samt en uppsättning konkreta (kvantitativa) mål
inklusive uppgift om ansvarig roll i verksamheten. Med utgångspunkt i lagstiftningen
tar planen även upp hantering av diskriminering. Bland bilagorna finns en separat
handlingsplan för rekrytering av fler kvinnliga studenter.
JML-planen arbetas fram av jämställdhetssamordnaren med stöd av separat
referensgrupp, samverkas i centrala samverkansgruppen och beslutas av rektor.
Uppföljningen handläggs av jämställdhetssamordnaren i samarbete med de personer
som står som ansvariga för respektive åtgärd i planen (dekanus, prodekanus, skolchef,
etc). Dessa i sin tur tar hjälp av förvaltningen och de olika KTH-skolorna.
Uppföljningen samverkas också i centrala samverkansgruppen. Vidare finns det även
lokala JML-planer på de respektive KTH-skolorna, där ansvaret för att upprätta dessa
ligger på respektive skolchef. Dessa planer samlas in och följs upp en gång om året av
jämställdhetssamordnaren och tas upp i centrala samverkansgruppen med tema JMK.
På KTH finns det även en vicerektor med ansvar för fakultetsförnyelse och
jämställdhet. I det arbetet ingår att ta fram en ettårig plan vid varje skola för
fakultetsförnyelse och jämställdhet. Vicerektor följer tillsammans med sin
referensgrupp (som består av ”future faculty”-ansvariga på de respektive skolorna) upp
dessa i samband med att man upprättar den nya för nästkommande år.
Om arbetet med likabehandling
När det gäller det faktiska arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor så är
meningen att skolorna ska arbeta fram sin lokala plan utifrån KTH:s uttalade mål i
den övergripande JML-planen (som i sin tur inleds med att kopplas samman med
lärosätets värdegrund och övergripande vision). Den ska ses som ett verktyg för vad
som kan förväntas uppfyllas under perioden och som ett riktmärke för vad KTH:s
ledning vill uppnå med JML-arbetet i verksamheten.
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Enligt KTH påverkade uppföljningen av den tidigare planen (för 2010-2012)
utformningen av målen i den nya JML-planen. Vissa mål återkommer t ex med mer
tydlig skrivning och ansvarsfördelning. Många av de förväntade målen från 20102012 års plan hade dock effekt på hur man hade arbetat under perioden och man
anser att den väl uppfyllde de mål som sattes.
Eftersom KTH:s utbildningar överlag är mansdominerade så menar man att
problemen är likartade över hela lärosätet. Skillnaden vad gäller de marginaliserade
grupperna ligger snarast inom de olika nivåerna grundutbildning, avancerad nivå och
forskarutbildning där problemen uppkommer beroende på hur mansdominerad
utbildningen och homosocial utbildnings- och forskningsledningen är. På KTH
menar man att kvinnor inom t ex kemi kan ha det lättare att lyckas än inom
datavetenskap, medan andra mindre representerade grupper kan ha det tufft överlag.
När det gäller informationsspridning om JML-arbetet så har den nya planen
publicerats på KTH:s interna webb som ett nyhetsinslag, men den finns också att
tillgå på JML:s hemsida på KTH:s intranät. Man menar att det är svårt att fånga
intresse för likabehandlingsarbetet bland annat på grund av all övrig
informationsspridning, vilket man alltså ser som ett problem. Istället blir personliga
kontakter med skolorna nyckeln till framgång eftersom mycket av förståelsen för och
implementeringen av frågorna ligger lokalt.

Blekinge tekniska högskola (BTH)
BTH är organiserad i tre fakulteter, som i sin tur består av ett antal institutioner och
två centrumbildningar. Fakulteterna ansvarar för utbildning, forskning och
samverkan inom sina respektive områden och leds av dekaner, vilka är valda av
kollegiet. Dekanerna leder varsin fakultetsnämnd, rapporterar till rektor och ingår i
högskolans ledningsenhet, men har i övrigt inget ansvar för t ex personal och
arbetsmiljö. Den faktiska verksamheten (då i form av personal, arbetsmiljö och
ekonomi) finns istället vid institutionerna, som leds av prefekter, vilka rapporterar till
rektor (och alltså inte till dekanerna). Prefekterna tillsätts av rektor på förslag från
personalen vid institutionerna. Vid BTH finns ett samlat styrdokument som
föreskriver hur likabehandlingsarbetet ska ske.
Lika rättigheter och möjligheter 2014–2016
Det högskolegemensamma dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter 2014–
2016” har beslutats av rektor efter beredning av personalavdelningen. Dokumentet
består av fem delar, av vilka det femte är en årlig handlingsplan. I det fjärde kapitlet
redovisas genomförda åtgärder, där bland annat lönekartläggning och
jämlikhetsgrupp beskrivs samt vad som gäller vid t ex rekrytering, föräldraledighet och
diskriminering. I handlingsplanen finns en detaljerad redogörelse för prioriterade mål
och åtgärder, hänvisning till ansvariga roller i verksamheten, samt tidsplan för
uppföljning. Dokumentet innehåller även information om åtgärder vid anmälan om
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fel eller avvikelse från planen. Ansvaret för uppföljning av den övergripande nivån i
handlingsplanen ligger hos personalchef och högskoledirektör, meden ansvaret för det
operativa likabehandlingsarbetet vilar hos prefekter och enhetschefer. Även om
beredandet av planen har skett inom personalavdelningen, så poängterar man särskilt
att det har skett i dialog med högskolans likabehandlingsgrupp, samt att den också
har tagits upp för diskussion i BTH:s olika chefsgrupper.
Om det praktiska arbetet med likabehandling
När det gäller det praktiska arbetet med likabehandling på BTH så hanteras mycket
av det detta via likabehandlingsgruppen (vilken innehåller representanter från hela
BTH, det vill säga både från student- och lärarled), och via samverkan med fackliga
företrädare på lokal nivå (på institutioner eller enheter) och på central nivå (på
högskolenivå). Enligt BTH, fungerar den nya planen (som gäller från och med 2014)
bättre som underlag för likabehandlingsarbetet och gör större praktisk nytta än den
förra. Detta förklaras framför allt i de numera tydligt uppställda målen som även
inkluderar uppgift om vem i organisationen som har ansvarar för den. En annan
förklaring som ges är att den tidigare innehöll svepande formuleringar, snarare än en
målinriktad uppdelning av arbetet.
Arbetet med synliggörande av likabehandlingsplanen sker framför allt genom
diskussion på arbetsplatsträffar på alla nivåer i verksamheten. Man nämner även att
man informerar studenterna inför varje terminsstart och att ett särskilt
informationsmaterial då tas fram för detta ändamål. Likabehandlingsgruppens
högskolegemensamma sammansättning verkar också till nytta för synliggörandet av
likabehandlingsplanen. Man nämner i detta sammanhang inte webben som
informationskälla, men det kan konstateras att planen också finns tillgänglig via den
kanalen. Det bör också nämnas att planen är tydlig, överskådlig och konkret, och att
texten överlag är skriven i lätt diskuterande ton, vilket gör att den känns närvarande i
verksamheten.

Lunds tekniska högskola (LTH)
LTH är en fakultet vid Lunds universitet och består av ett antal institutioner, vilka
leds av prefekter. Dessa tillsätts av rektor på förslag från personalen. Ledning och
styrning av utbildning, forskning och samverkan sker via kollegialt utformade centrala
beredningar, vilka i sin tur består av ett antal nämnder vardera. Rektor respektive
prorektor är ordförande i forsknings- respektive utbildningsberedningen.
Huvudansvaret för likabehandlingsarbetet vid LTH vilar hos rektor medan prorektor
har ett funktionsansvar.
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Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald (LTH 2012-1679)
Vid LTH finns det en handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald
(LTH 2012-1679), vilken utgår från LU:s jämställdhetspolicy (dnr PE 2011/177),
samt ur LU:s respektive LTH:s strategiska plan. LTH:s handlingsplan innehåller en
strategisk och en operativ del. Den strategiska avser perioden 2012–2016 medan den
operativa inriktningen avser aktuellt kalenderår. De årliga operativa målen ska vara
aktuella och fastställas efter genomförd uppföljning, samt prioriteringar för
kommande år. Resultatet av den operativa delen ligger till grund för LTH:s
verksamhetsberättelse och så kallade jämställdhetsbokslut. Hela handlingsplanen
(inklusive den strategiska delen) ska följas upp i inledningen av 2017 med en rapport
om verksamhetens utveckling. Enligt handlingsplanen ska årliga resurser reserveras i
budget för arbetet med likabehandling och jämställdhet. I handlingsplanen finns även
en bilaga, nämligen ”Mall för handlingsplan för jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsarbete” som ska fyllas i av minsta organisatoriska enhet (t ex en avdelning
vid en institution i samband med årsskifte), vilket naturligtvis underlättar en
samstämmig rapportering.
Det finns även en separat vägledning för likabehandling i studiemiljön,
nämligen ”Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för
studenter på LTH”, som också inkluderar separat handläggningsordning för
trakasseriärenden. Syftet med guiden är att informera studenter om vad
diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är, samt att ge stöd
och vägledning när en sådan situation uppstår. Guiden är, till skillnad från LTH:s
handlingsplan, professionellt formgiven och innehåller t ex både ledig text,
illustrationer och komiska exempel.
Om det praktiska arbetet med likabehandling
Ansvaret för LTH:s handlingsplan utgår från rektor, men är delegerat till prorektor.
Prorektor är även ordförande för ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling
och mångfald (JäLM). Det praktiska arbetet med att bereda och arbeta med
handlingsplanen är delegerat till en särskild personal- och jämställdhetsstrateg. JäLM
består, utöver prorektor och nämnde strateg, av studenternas kontaktperson för
likabehandling (som inte är student), studiekuratorer och en kontaktperson för LU (i
form av en personalkonsult). Sedan årsskiftet ingår JÄLM i LTH:s arbetsordning och
övriga formella organisation, där den är placerad direkt under rektorsämbetet.
Enligt LTH är den största utmaningen för JäLM att skapa en fungerande
arbetsorganisation för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet. Det finns en
arbetsgrupp som har ett utpekat operativt ansvar, i vilken alla institutioner är
representerade med varsin kontaktperson. I arbetsgruppen finns det även två
studeranderepresentanter. Avsikten är att kontaktpersonerna ska stödja prefekterna i
det operativa arbetet på institutionerna och i verksamheten.
Synkronisering mellan arbetet i arbetsgivar- och studentled sker genom tät
dialog mellan de bägge kontaktpersonerna. Enligt LTH är den långsiktiga ambitionen
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att inrätta en tydlig paraplyorganisation för jämställdhet och likabehandling som på
ett aktivt sätt kan hålla sig uppdaterad om arbetet ute i fakultetens hela verksamhet
samt fungera som ett stöd gentemot institutioner och studentorganisationer i dessa
frågor. För närvarande sägs arbetet med likabehandling och jämställdhet variera stort,
från institutioner med välfungerande arbetssätt till institutioner där
likabehandlingsarbetet lyser med sin frånvaro. Drygt en tredjedel av intuitionerna sägs
t ex ha egna jämställdhetsplaner på institutionsnivå.
Mycket av arbetet med att synliggöra likabehandlingsarbetet i verksamheten sker
via arbetsorganisationen, det vill säga genom kontaktpersonerna. Med jämna
mellanrum informeras även prefekterna i LTH:s prefektråd av JäLM, som även gör
platsbesök på institutionerna för att informera om arbetet. Enligt JäLM är arbetet
med synliggörande alltför beroende av eldsjälar, vilket å ena sidan är bra, men
samtidigt gör verksamheten sårbar. I det sammanhanget var JäLM:s formella placering
i LTH:s arbetsordning och organisation välkommen, eftersom det indikerar ett
stadigvarande. Det hade dock varit önskvärt att likabehandlingsfrågorna hade fått en
tydligare roll i det långsiktiga utvecklingsarbetet, eftersom man tror att det hade
gynnat en tätare integration av dessa frågor i det dagliga arbetet på institutionerna och
på så vis även jämställdhet, mångfald och likabehandling i verksamheten. LTH har
även anslaget relevanta styrdokument, samt information om t ex kontaktpersoner,
arbetsorganisation, lästips o dyl på sina medarbetarsidor på webben.

Avslutande diskussion
Alla de granskade lärosätena/fakulteterna har en dokumentation med avseende på
jämlikhet som i stort sett motsvarar det som lagen kräver. Det finns dock en variation
i arbetssättet mellan lärosätena i fråga om hur och var ansvaret för jämlikhetsarbetet är
placerat. I fallen Göteborg och Uppsala och Stockholm tas handlingsplaner fram på
institutionsnivå emedan det i de övriga fall som vi har tittat på utgår från
fakultetsnivån. Oaktat vilken nivå i verksamheten som handlingsplanerna utgår från
måste det också konstateras att konkretionsnivån överlag är hög och att det speciellt
inom teknik finns en hög ambitionsnivå med jämlikhetsarbetet. Ett exempel på detta
är att jämlikhetsarbetet är både organiserat och inarbetat i den formella
organisationsstrukturen. Även om detta givetvis måste anses vara bra, så tolkar vi det
som att det är på det informella planet som utmaningarna med jämlikhetsarbetet är
som störst. Det är trots allt mellan människor som normer och beteenden som färgar
kulturen i arbets- och studiemiljöer kommer till uttryck, och detta är givetvis svårt att
påverka i formella dokument och strukturer.
Samtidigt ser vi en kontinuerligt ökande dokumentationsbörda vid lärosätena
som i sin tur tar sin grund i en kontrollerande attityd. Denna börda har vuxit efter
autonomireformen och fördelat gransknings- och bedömningsuppdraget centralt till
det egna lärosätet. Samtidigt förs diskussioner om att denna typ av bedömning kan
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ligga till grund för kommande resurstilldelning. Dokumentationen påverkar med
andra ord verksamhetens förutsättningar. Power (1997) skriver, träffande nog, ”trust
releases us from checking”. Att ha förtroende för institutioners goda omdöme och
erfarenhet och därmed förflytta fokus från smådetaljer, till strukturer och ramverk
som skapar utbildningarnas kropp, är nödvändigt för att skapa transparens och
långsiktig demokrati.
Mot bakgrund av detta kan en fråga sig: vilken nytta gör alla dessa dokument?
Här skiljer sig svaren åt, men man kan t ex skönja en gemensam hållning från flera
håll där den tydliga konkretisering av jämlikhetsarbetet som har skett i planerna också
uppfattas underlätta för arbetet i verksamheten. Kontinuiteten lyfts också fram i detta
sammanhang som en värdefull hjälp i jämlikhetsarbetet. Det finns dock en risk att
dessa planer blir för generella, vilket kan göra det problematiskt för jämlikhetsarbetet,
särskilt inom den konstnärliga disciplinen där fysiska antagningsprov och synnerligen
hög konkurrens om både studieplatser och lärartjänster är utmärkande karaktärsdrag.
En annan utmaning med att stärka ett intersektionellt förhållningssätt (som vid
jämlikhetsarbetet) finns då t ex undervisningen ofta sker på individuell basis. Parallellt
med detta kännetecknas även det konstnärliga området av tydlig socialisering där man
internaliserar de normer som råder i disciplinen. Det finns med andra ord en stark
monokultur inom det konstnärliga området som präglar både lärare och studenter. Å
andra sidan är det denna homogenitet som är det utmärkande kvalitetsdraget. Vi har
dock sett exempel på lyckade tillämpningar av planerna, särskilt i de fall dessa tas fram
lokalt, nära verksamheten och som innehåller nulägesanalys, konkreta mål, åtgärder
och ansvarsbeskrivningar. I dessa fall är det också tydligt att en årlig revision av planen
underlättar också jämlikhetsarbetet, i och med att kontinuiteten säkerställs.
Olika discipliner har olika kvalitetsmässiga villkor, vilket påverkar
jämlikhetsarbetet. Det finns därför anledning att förespråka ett avskalat
förhållningssätt till dessa planer där riktmärket är inställt på enkelhet och rättframhet,
snarare än en vidlyftig och detaljrik plan med mycket styrning. Trots allt är det så att
kärnan i jämlikhetsarbetet sker mellan människor.
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Preventivt arbete mot trakasserier och
mobbning vid Högskolan Kristianstad

Akademin som arbetsplats
Akademin är en arbetsplats karaktäriserad av konkurrens, prestationsförväntan, frihet,
ansvar och kollegialitet. Friheten i arbetet ger stora möjligheter att styra över det
dagliga arbetet men samtidigt omtalas sådant som stress, mängden av arbetsuppgifter,
ekonomiska förutsättningar som sätter ramar för vad som kan göras, stora och
krävande studentgrupper, administration, instabila villkor, ett splittrat arbete med
korta planeringshorisonter samt svagt stöd i hur man som lärare förväntas prioritera
utgöra avgörande ramar för arbetet (Åström, 2008). Akademin är också en arbetsplats
som fortfarande är att betrakta som i hög grad manligt könsmärkt (Wingård, 2007).
Detta kan komma uttryck t.ex. i samband med befordran, medelsfördelning och
prestigefyllda uppdrag där ogenomskinlig processer ofta gynnar män och där kvinnor
kan mötas av nedlåtande eller förlöjligande kommentarer (Södling, 2005).
Det akademiska lärararbetets villkor (Åström, 2008), akademins manliga
könsmärkning (Södling, 2005; Wingård, 2007) samt den ekonomiska styrning av
lärosätena som idag sker mot mål och resultatstyrning, t.ex. i form av nationella
utvärderingar (Åström, 2008) utgör exempel på organisatoriska villkor som skapar
spänningar i organisationen. Sådana spänningar kan i sin förlängning vara grogrund
för upplevelser av trakasserier och mobbning. Detta ställer särskilda krav på ett nära
och professionellt ledarskap för att synliggöra och motverka att medarbetare upplever
sådant i sin arbetsvardag. Syftet med det här arbetet är att med utgångspunkt i nuläget
ge rekommendationer för Högskolan Kristianstads preventiva arbete med trakasserier
och mobbning.

Trakasserier och mobbning som problemområde
Arbetsplatsrelaterade trakasserier och mobbning är ett komplicerat problemområde
som relaterar till flera olika begrepp (Branch, Ramsay & Barker, 2013). På engelska
används ofta begreppet ”bullying”. Det gemensamma för sådant som faller inom
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ramen för trakasserier är att någon känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa
behandlad. Trakasserier kan bestå i användande av handlingar som upplevs som
förlöjligande eller nedvärderande. Det kan också handla om osynliggörande eller
undanhållande av information. Det är alltid den som är utsatt som avgör vad som är
kränkande (Diskrimineringsombudsmannen, 2014). Skillnaden mellan trakasserier
och mobbning kan vara hårfin men gemensamt för sådant som benämns mobbning är
att en person känt sig utesluten och illa behandlad systematiskt och under en längre
tid (Arbetsmiljöupplysningen, 2014, Matthiesen & Einarsen, 2007).
Komplexiteten i fenomenet trakasserier eller mobbning på arbetsplatser innebär
att det studeras utifrån olika perspektiv och med fokus på olika faktorer, vilket
innebär svårigheter att till exempel beskriva problemets omfattning eller jämföra olika
resultat (Fornés, Cardoso, Castelló & Gili, 2011). Komplexiteten innebär också
svårigheter för forskare, praktiker och berörda personer att bedöma vad som är
trakasserier och mobbning på arbetsplatsen (Branch, Ramsay & Barker, 2013).
Oxenstierna, Elofsson, Gjerde, Magnusson Hanson och Theorell (2012) menar att ca
9 % av yrkesarbetande män och kvinnor i Sverige sedan 1980 talet har utsatts för vad
de definierar som mobbning i arbetslivet. Fornés, Cardoso, Castelló och Gili (2011)
menar dock att prevalensen kan varierar mellan ca 4,5 % och 19 % beroende på hur
fenomenet studeras. Fokus på subjektiv och allmän skattning genererar en hög
prevalens medan mer objektivt förhållningssätt med fokus på förekomst av specifika
beteenden ger en låg prevalens.
Orsaker till mobbning på arbetsplatser varierar och kan relateras till så väl ett
individ-, grupp-, organisations- och ett samhällsperspektiv (Branch, Ramsay &
Barker, 2013). Tidigare forskning har också visat att utbildningsnivå relaterar till
mobbning, med högre risk för lågutbildade att drabbas (Fornés, Cardoso, Castelló &
Gili, 2011; Nolfe, Petrella, Blasi, Zontini & Nolfe, 2008). Begränsar vi oss till
arbetsplatsen så bidrar en dålig psykosocial arbetsmiljö generellt till mobbning
(Agervold, & Gemzoe Mikkelsen, 2006). Andra mer specifika riskfaktorer är till
exempel ett lågt engagemang i arbetsmiljöfrågor bland medarbetare liksom passiva
chefer. En hög arbetsbelastning har också visat sig öka risken för konflikter och
mobbning (Theorell, Nyberg & Romanowska, 2013 ). Risk för mobbning ökar bland
män vid upplevelse av utbytbarhet och diktatoriskt chefskap medan risk för
mobbning bland kvinnor ökar vid upplevelse av bristande humanitet på arbetsplatsen
(Oxenstierna, Elofsson, Gjerde, Magnusson Hanson & Theorell, 2012).
Organisationsförändringar ökar också risken för mobbing betydligt (Oxenstierna,
Elofsson, Gjerde, Magnusson Hanson & Theorell, 2012) och studier visar att brist på
samarbete/samverkan mellan skyddsombud och ledning minskar möjligheterna att
hantera problemen (Strid, 2014).
Det
behövs
kunskap,
medvetenhet
och
verksamhetsanpassade
redskap/handlingsplaner för att arbeta preventivt mot mobbning. Upplevelsen av
mobbning kan hanteras med hjälp av kommunikation i mindre grupper. Chefen har
ansvar för att sådana samtal genomförs och följs upp. Alla medarbetare har dock
ansvar för att delta i det förebyggande arbetet/samtalen (Strandmark, 2014a, b).
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Dokumentanalys – Högskolan Kristianstads arbete med trakasserier och
mobbning
Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga och hantera incidenter som riskerar
att eller faktiskt uppfattas som trakasserier och/eller mobbning. Detta ska ske på ett
skyndsamt och konstruktivt sätt. För detta ändamål har Högskolan Kristianstad en
rad dokument som beskriver både förebyggande arbete med frågor inom området
trakasserier och eller mobbning och hantering av fall där incidenter har inträffat.
Övergripande utgår arbetet från att ”högskolan ska vara en trygg och säker arbetsmiljö
för studenter och medarbetare” (Handlingsplan mot våld och hot om våld, 2009).
Arbetsplatsen ska kännetecknas av ”förtroende och respekt för varandras
arbetsuppgifter och kompetenser” (Medarbetar- och ledaskapspolicy, 2012). Vidare
anges i Policy och Handlingsplan för jämställdhet, mångfald och likabehandling (2014)
att ”ingen student eller medarbetare ska diskrimineras eller utsättas för trakasserier”
kopplat till de lagstadgade diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Genom att kartlägga var, när och
varför risker förekommer kan förebyggande åtgärder sättas in. Handlingsplanen mot
våld och hot om våld (2009) tar upp den årliga skyddsronden som ett viktigt underlag
för det förebyggande arbetet. Vid dessa tillfällen ska en riskinventering genomföras
förslagsvis utifrån arbetsmiljöverkets checklista (Arbetsmiljöverket, 2014).
Skyddsombuden har utpekat ansvar för rapportera om och delta i arbetet med
konflikter mellan såväl studenter och anställda som mellan anställda. Som
medarbetare förväntas du bidra till god arbetsmiljö som präglas av delaktighet,
öppenhet, förtroende och respekt samt att möta studenter och kollegor med
ödmjukhet och respekt. Samtliga medarbetare har ansvar att påkalla arbetsmiljösamtal
med sektionschef eller motsvarande i de fall då våld eller hot om våld förekommit,
eller då man identifierat sådana risker. Sammanfattningsvis kan sägas att dokumenten
på ett övergripande plan pekar ut vad som är ett acceptabelt bemötande, alla
medarbetares ansvar att föra vidare information om risker och/eller incidenter samt
ledningens handlingsansvar vid identifierade risker och/eller incidenter. Det är dock
stundtals svårt att urskilja hur dokumenten hänger ihop och kompletterar varandra.
Det framträder också glapp inom vissa områden t.ex. trakasserier som inte berör de
lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Vissa dokument innehåller konkretion medan
andra inte. Trots viss avsaknad på helhetsgrepp så tycks högskolan, på ett teoretiska
plan, dock ha en relativt god beredskap både i det förebyggande arbetet men också
vad gäller hantering av faktiska incidenter. Hur ser det då ut i praktiken?
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Högskolan Kristianstad, medarbetarundersökning 2014
Högskolan Kristianstad genomför en psykosocial arbetsmiljöenkät en gång vartannat
år. Syftet är att få en ökad kunskap om medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, att få
fram underlag för att kunna genomföra förbättringar men även för att få kännedom
om vilka områden som fungerar särskilt bra för att kunna fortsätta stärka dessa. En
majoritet av enkätens frågor består av påstående med svarsalternativ på en skala
mellan 1-6. I anslutning till en del frågor finns öppna svarsalternativ. Den senaste
medarbetarundersökningen genomfördes våren 20141. I denna enkät var
svarsfrekvensen 72 % (377 av 532 anställda). Respondenterna bestod av 251 (67 %)
kvinnor och 126 (33 %) män. 121 (32 %) var teknisk/administrativ (T/A) personal
representerade av en majoritet kvinnor (69 %). Övriga 256 var lärarpersonal varav
121 var disputerade. Disputerade lärare hade en förhållandevis jämn könsfördelning
(53 % kvinnor och 47 % män) medan de icke disputerade lärarna också till stor del
representerades av kvinnor (76 %).
I undersökningen uppgav 86 % att de inte blivit utsatta för hot, våld eller
trakasserier det senaste året, vilket innebar att 14 % kunde kopplas ihop med
upplevelse av att ha varit utsatt för hot, våld eller trakasserier under samma period.
Resultatet var dock svårtolkat eftersom en del respondenter svarade att de inte blivit
utsatta och sedan ändå rapporterade att de blivit utsatta när mer detaljerade frågor
besvarades i enkäten. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i rapportering av
utsatthet mellan yrkeskategorier eller kön.
Det är ett oroväckande högt antal anställda som upplever sig ha blivit utsatta för
hot, våld och trakasserier i anslutning till arbete. Lika oroväckande är det att få pratar
med sin närmaste chef och ingen formell anmälan om hot, våld eller trakasserier har
kommit in till ledning, skydds- eller personalorganisationer, under samma tidsperiod.
Det gör att problemet är svårt att definiera, hantera och göra något åt.
14 % av respondenterna hade upplevt trakasserier från annan anställd. Därför
tittade vi även på medarbetarenkätens resultat med fokus på interpersonella aspekter,
utifrån sju frågor som berörde upplevelse av trivsel, stämning, respekt, be om samt få
hjälp/råd vid behov, få stöd av närmaste chef samt konflikthantering. Resultatet
visade att medarbetare på högskolan har förhållandevis positiva interpersonella
upplevelser, med medelvärde mellan 4.0 och 5.4. Upplevelse av konflikthantering var
dock sämre med ett medelvärde på 3.4 bland lärarpersonalen. Resultatet visade på
skillnader mellan yrkeskategorier för alla sju frågor, där T/A personalen överlag hade
mer positiva upplevelser än lärarpersonalen (p=0,00-0,01). När det gällde upplevelse
av stämning och konflikthantering på arbetsplatsen så visade resultatet dessutom att
männen hade mer positiva upplevelser än kvinnorna (p=0,05 och 0,00).
Avsaknad av skillnader i upplevelse av utsatthet för trakasserier mellan
yrkeskategorier och skillnader i upplevelse av interpersonella faktorer, till T/A
1

Skillnader analyserades med hjälp av One-Way ANOVA alternativt T-test i IBM SPSS Statistics 22.
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personalens fördel, är intressant med tanke på att lägre utbildningsnivå innebär ökad
risk för att vara utsatt för trakasserier (Fornés, Cardoso, Castelló & Gili, 2011; Nolfe,
Petrella, Blasi, Zontini & Nolfe, 2008). Det för tankarna till organisatoriska faktorer
som eventuellt kan förklara resultaten. T/A personalens organisatoriska tillhörighet är
förhållande små avdelningar (ca 6-20 medarbetare) som är tydligt avgränsade i
förhållande till ansvarsområde och arbetsuppgifter. Dessa avdelningar leds av en chef
som har en chefstjänst på 100 % och utför en del avdelningsspecifika arbetsuppgifter i
sin chefstjänst. Lärarpersonalens organisatoriska tillhörighet är avdelningar som oftast
är betydligt större, (ca 40-90 medarbetare)2. Dessa avdelningar leds av chefer som har
chefsrollen som deltidsuppdrag inom ramen för en lärartjänst.

Rekommendationer för Högskolans preventiva arbete
Rekommendationerna för Högskolans preventiva arbete relaterar till genomförd
analys av lärosätets befintliga styr-, policydokument och handlingsplaner samt resultat
från Högskolans medarbetarundersökning med fokus på trakasserier och mobbning.
Resultat från medarbetarenkäten tyder på att det finns förhållandevis många anställda
som upplever sig vara utsatta för trakasserier och att det relaterar till interaktion
medarbetare emellan och/eller mellan medarbetare och chefer (interpersonella
faktorer). Högskolans styrdokument fokuserar dock antingen väldigt lite på
interpersonella faktorer eller så saknas det vägledande konkretiseringar kopplat till det
preventiva arbetet. Huvudfokus är därför systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete
med konkreta aktiviteter kopplat till högskolans medarbetarskaps- och
ledarskapspolicy
samt
kontinuerliga
arbete
med
utgångspunkt
i
medarbetarundersökningarna. Psykosocialt arbetsmiljöarbete med fokus på
information och reflektion relaterar i sin tur till problematiken att förhållandevis många
upplever sig vara utsatta men få pratar med närmaste chef och inga formella
anmälningar görs till arbetsgivaren. Skillnader i upplevelse av interpersonella faktorer
mellan olika yrkeskategorier ligger till grund för att området organisation och ledarskap
berörs. Rekommendationerna inkluderar även fokus på dokumentstöd.
Dokumentanalysen visade att flera styrdokument var relevanta för området, ibland
överlappade de varandra utifrån innehåll men ändå upplevdes innehållet inte
tillräckligt i förhållande till resultat från medarbetarundersökningen.

2

En avdelning med lärarpersonal är dock ett undantag, med endast ca 10 medarbetare.
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Förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom systematiskt psykosocialt
arbetsmiljöarbete
Prevention med fokus på interpersonella riskfaktorer implementeras i form av årligt
psykosocialt
arbetsmiljöarbete.
Vartannat
år
används
resultat
från
medarbetarundersökningen som utgångspunkt för gruppsamtal med fokus på
interpersonella faktorer. Personalavdelningen tar fram konkret arbetsmaterial som
avdelningscheferna använder som utgångspunkt i gruppsamtalen. Viktigt är att
avdelningschefer med stora avdelningar hittar former för att dela upp medarbetarna i
mindre grupper, som fyller en funktion för gruppsamtalens innehåll. Det år som
ingen medarbetarundersökning genomförs kan arbetet utgå från arbetsmaterial, med
fokus på Att komma till tals, Att komma till sin rätt och Att komma till rätta med sina
verksamhetsproblem, som är framtaget av Lisbeth Rydén (http://ellerr.se/filer/
Psykosocial_skyddsrond.pdf).
Ökad kunskap genom information och reflektion
Fenomenets komplexitet innebär att all personal behöver informeras om och få
möjlighet att diskutera vad trakasserier och mobbning är. All personalen behöver
också informeras om ärendehantering och betydelsen av att upplevelse av utsatthet
tillkännages, för att arbetsgivaren ska få förutsättningar att hantera problemsituationer
i ett tidigt skede. Förslagsvis tar arbetsgivaren fram en kommunikationsplan för hur
detta systematiskt ska ske, i samverkan med representanter för skydds- och
personalorganisationerna på Högskolan. Viktigt är att detta görs inom ramen för det
systematiska psykosociala arbetsmiljöarbetet så att de olika delarna kompletterar
varandra och tillsammans blir en integrerad helhet.
Ökad kunskap om organisation och ledarskap genom psykosocialt arbetsmiljöarbete
Resultatet från medarbetarundersökningen behöver kompletteras med ytterligare
underlag för att veta om strategier behövs och i så fall vilka strategier som kan vara
lämpliga, för att organisatoriskt arbeta preventivt mot trakasserier. Det psykosociala
arbetsmiljöarbete kan användas som grund för att diskutera eventuell koppling mellan
upplevelse av interpersonella faktorer och organisatoriska faktorer som till exempel
avdelningstillhörighet, storlek samt ledarskap och arbetsmiljöengagemang.

Förbättrat dokumentstöd genom dokumentöversyn
Befintliga stöddokument behöver ses över utifrån struktur och innehåll. Ett
övergripande paraplydokument i form av till exempel värdegrund kan tas fram i
samverkan med representanter för skydds- och personalorganisationerna på
Högskolan. Innehåll i befintliga dokument ses över, struktureras om och
kompletteras, för en tydlig helhetsbild med logisk struktur som kan ge stöd åt det
preventiva arbetet på olika nivåer.
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Diskussion
Huvudfokus handlar om att förbättra den psykosociala arbetsmiljön generellt på
Högskolan, vilket stämmer väl med rekommendationer för förebyggande arbete mot
mobbning på arbetsplatser (Agervold, & Gemzoe Mikkelsen, 2006; Tuckey, Dollard,
Hosking & Winefield, 2009). Förbättringsarbete med fokus på psykosociala faktorer
relaterar dock inte enbart till fenomenet mobbning och trakasserier utan har även en
viktig roll inom området hälsofrämjande arbete på arbetsplatser generellt (Bringsén,
Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Anställda med mer positiva upplevelser av
den psykosociala arbetsmiljön har nämligen också en bättre självskattad hälsa och
lägre sjukfrånvaro, än anställda med mindre positiva upplevelser (Ljungblad,
Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). Förutom att minska riskerna för mobbning
och trakasserier så kan alltså förbättringsarbetet med fokus på psykosociala faktorer
också innebära en positiv påverkan på medarbetares hälsa, med potential att förbättra
kvaliteten på det arbete som utförs av medarbetare i verksamheten (Bringsén, 2010).
Strategier för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser behöver anpassas utifrån specifik
kontext och beskrivs ofta som ett utvecklingsarbete karaktäriserat av en kontinuerlig
cirkulär process präglad av delaktighet och gemensamt ansvarstagande för arbetet
(European network för workplace health promotion, 1997).
Det konkreta uppföljningsarbetet från det psykosociala arbetsmiljöarbetet
baseras på kommunikation i mindre grupper, i enlighet med Strandmarks
rekommendationer (2014a, b). Samtal i mindre grupper, med fokus på ett
gemensamt ansvarstagande för skapandet av en positiv atmosfär utifrån medarbetares
tankar och konkreta förslag, fungerar väl som grund för prevention mot
arbetaplatsrelaterad mobbning och konflikter (Gemsoe Mikkelsen, Hogh & Berg
Puggaard, 2011). Samtalsgrupperna ger förutsättningar för aktivt deltagande av
medarbetare och har visat sig vara en väl fungerande metod i praktiskt hälsofrämjande
arbete på arbetsplatser (Aust & Ducki, 2004; Bringsén, 2010). En utmaning kan
dock vara de organisatoriska olikheter som finns mellan olika personalgrupper och
verksamhetsenheter på Högskolan. Här är det viktigt att lärarpersonalen i de stora och
mindre tydligt avgränsade avdelningarna delas upp i mindre grupper, utifrån roller
och arbetsuppgifter i verksamheten. Lisbeth Rydén betonar betydelsen av
verksamhetsanknytningen utifrån uppdrag och organisatoriska faktorer i preventivt
arbete mot mobbning på arbetsplatser (Cox, 2014). Därav kommer roller,
arbetsuppgifter, organisation och ledarskap avdelningsspecifikt så väl som
verksamhetsövergripande att vara i fokus när psykosocialt arbetsmiljöarbete
genomförs årligen.
Interaktion mellan organisatoriska faktorer, grupperspektiv inkluderat, och
individuella karaktärsdrag kopplas samman med fenomenets komplexitet och har en
central roll när fenomenet beskrivs utifrån tidigare forskning (Branch, Ramsay &
Barker, 2013). Vi kan konstatera att nuvarande empiriska underlag inte är tillräckligt
för att presentera några konkreta organisatoriska strategier för prevention mot
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mobbning och trakasserier på Högskolan. Resultatet av psykosocialt arbetsmiljöarbete
kan dock vara användbart för reflektion kring förbättringspotential utifrån
organisation och ledarskap i verksamheten.
Dokumentanalysen visade att det på Högskolan fanns dokument som på olika
sätt kan fungera som stöd för preventivt arbete mot mobbning och trakasserier på
arbetsplatsen. En dokumentöversyn och ett utvecklingsarbete med fokus på
stöddokument behövs dock för att innehåll och struktur ska fungera som ett optimalt
stöd. Fenomenet mobbning och trakasserier relaterar till olika lagar vilket innebär att
det ofta blir överlappningar och/eller glapp i olika styrdokument på strategisk nivå
(McCarthy, 2013). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser är också ofta fragmenterat
men behöver fungera som en integrerad helhet för att vara framgångsrikt (Mellor &
Webster, 2013). Dokumentöversynen behöver därför ha fokus på en integrerad helhet
vad gäller prevention mot mobbning och trakasserier specifikt, men troligtvis även på
den helhet av hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen som detta arbete ingår i.
Stöddokumenten behöver sedan komma till praktisk användning med fokus på
utbildning och information till anställda generellt (Wajngurt, 2014). Wajngurt
(2014) menar att högskolor och universitet behöver arbeta med värdegrund, etik och
moral för att komma till rätta med problem kopplat till mobbning och trakasserier.
Högskole- och universitetsmiljöer behöver karaktäriseras av samarbete och en
stödjande psykosocial arbetsmiljö där kritik och olika åsikter kommuniceras öppet
under vägledning av verksamhetens värdegrund.
Information och reflektion som del av eller komplement till det systematiska
psykosociala arbetsmiljöarbetet har potentialen att vara en fungerande helhet för
prevention mot mobbning och trakasserier på Högskolan. Prevention på sekundär
nivå innebär dock att anmälningsbenägenhet vid upplevelse av utsatthet behöver
stimuleras. Förutsättningarna för att hantera och begränsa problem på ett tidigt
stadium förbättras då och risken för allvarliga psykiska och fysiologiska följdeffekter
minskar (Wajngurt, 2014).
Det är tydligt att fenomenets komplexitet innebär svårigheter att bedöma vad
som är trakasserier och mobbning på arbetsplatser, svårigheter att mäta fenomenet
och att praktiskt hantera problemen på ett effektivt sätt (Branch, Ramsay & Barker,
2013). Medarbetarundersökningen pekar till exempel på att förhållandevis många
medarbetare på Högskolan upplever sig vara utsatta för trakasserier samtidigt som få
formella anmälningar görs. Finns det då ett problem eller inte? Utifrån gällande
definition så är det den drabbades upplevelse som bestämmer om det finns ett reellt
problem som behöver hanteras (Arbetsmiljöupplysningen, 2014, Matthiesen &
Einarsen, 2007). Förutsättning att hantera en problematisk situation är dock kunskap
om orsaker till problemet. Även här är fenomenet mobbning och trakasserier
komplext och mångfacetterat, med kopplingar till samhälls-, organisations-, gruppoch individnivå (Branch, Ramsay & Barker, 2013).
Slutligen så kan ju akademin som kontext diskuteras i förhållande till risker för
mobbning och trakasserier. Karaktärsdrag som konkurrens, prestationsförväntan,
frihet, ansvar och kollegialitet i kombination med stress, svagt stöd, stramare
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ekonomiska ramar för verksamheten med tyngre arbetsbörda, instabila villkor, och ett
splittrat arbete med kort framförhållning (Åström, 2008) kan troligtvis förklara en del
av problematiken på högskolan såväl som inom akademin generellt. Även
genusperspektivet är intressant eftersom akademin fortfarande kan betraktas som
manligt könsmärkt (Wingård, 2007) med risk för att kvinnor missgynnas och utsätts
för kränkningar (Södling, 2005). Positivt är att resultatet från
medarbetarundersökningen inte visar större risk för kvinnor att uppleva utsatthet för
trakasserier. Fler kvinnor än män arbetar vid Högskolan Kristianstad men
könsfördelningen från medarbetarundersökningen visar tyvärr att andelen män är
större bland disputerade lärare och den är sannolikt ännu större bland professorer och
chefer.
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Rekrytering till ledande positioner
inom Naturvetenskapliga fakulteten,
Lunds universitet

Inledning
Inom ledarskapsprogrammet AKKA V (AKademiska Kollegors Ansvar) ingick det i
början av programmet ett mindre projektarbete som fokuserade på fakultetskunskap.
I samband med detta insåg vi att vissa namn dök upp på många positioner. Vi började
då fundera på hur man rekryterar till nämnder, kommittéer, styrelser och liknande
organ vid Naturvetenskapliga fakulteten och vi beslöt att gå vidare med frågor kring
rekrytering inom ramen för vårt mer omfattande AKKA projektarbete. Vi har
funderat på, och försökt bringa klarhet i om även akademin har ”styrelseproffs” och
hur man rekryterar man till de organ som är maktgivande. Vilka egenskaper krävs för
att rekryteras och finns det risker med sättet vi rekryterar på? Ställs det krav på
ledaregenskaper överhuvudtaget och i så fall vilka? Kanske är det så att ledarskap är en
ickefråga inom akademin?
Universitet har sedan autonomireformen (SFS 2009:933) trädde i kraft 2011
förändrats i organisationsstruktur. Syftet var, som namnet antyder, att minska den
centrala styrningen och ge respektive lärosäte möjlighet att utforma verksamheten på
lämpligaste sätt. Fackliga organisationer, såsom Sveriges Universitetslärare (SULF),
pekade tidigt ut de mindre lärosätena som särskilt berörda, och hänvisade till andra
länder som redan har genomfört motsvarande reformer (Viktorsson, 2011). Intresset
för reformens utfall är stort. Universitetskanslerämbetet har redan publicerat en
rapport avseende jämställdheten bland personalen efter reformen (UKÄ, 2014) och
ytterligare utredningar är initierade, se nedan om Kåre Bremers uppdrag från
regeringen. Även inom akademin funderas det på vad som hänt, som exempel kan
nämnas den debattartikel som publicerades av fyra forskare på DN debatt i början av
2014 och som varnade för linjeorganisationer och kraftigt centraliserad makt
(Bennich-Björkman et al., 2014) – på bekostnad av det kollegiala ledarskapet. Det är
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därför av största intresse att undersöka hur ledarskapsstrukturen ser ut på Lunds
universitet, en organisation som av tradition präglas av kollegialt ledarskap
(Vetenskapsrådet, 2010; Alvehus, 2012; Uppsala universitet 2014).
Inom autonomireformens ramar finns även ekonomiska aspekter, även om
området inte är lika intensivt debatterat som ledarskapsfrågan. Regeringsförslaget om
att ge lärosätena möjlighet att övergå till stiftelser (Utbildningsdepartementet, 2013)
mötte hårt motstånd, både ur ideologisk och praktisk synvinkel – flera remissinstanser
efterlyste klargöranden om vad man avsåg och att flera aspekter behövde klargöras.
Lokalt ser man att de forskningsledare som drar in stora forskningsanslag får stor
makt, huvudsakligen informellt men även formellt, då de rekryteras till ledande
befattningar inom fakulteten. Är detta en risk eller en fördel? Att sitta på flera stolar
kan ge en avsevärd maktkoncentration, men även ökad effektivitet. Det talas även om
världen som rekryteringsbas till universiteten då vi strävar efter excellens, men
stämmer detta verkligen (Lamont, 2009; EU, 2013)? Den världsomfattande
rekryteringsbasen står i kontrast till det faktum att Lunds universitet har bland de
flesta internrekryteringar till lektorstjänster bland svenska universitet (Bienenstock et
al., 2014). Man kan undra hur stor fördel det är att vara svensk man med en
doktorsexamen från just Lunds universitet? Hur påverkar denna manliga norm
jämställdhet, likabehandling och mångfald som åberopas i Lunds universitets policy
(2011)?
Vi funderade vidare på hur vanligt det är att man utser eller handplockar
personer till olika poster, även när det finns en utlysning eller valberedning – och hur
rekryterar man till en valberedning? Inom all rekrytering finns det en risk att lika
rekryterar lika, dvs. man tar fram kandidater som liknar de som redan finns i
gruppen. Franzén et al. lyfter också fram risken med omedvetet eller medvetet val av
kandidater på grund av lika kulturell bakgrund (2009). Akademin är traditionsfylld
och många beslut saknar transparens (se t. ex. Gisborn, 2014; Skogar, 2014).
Andersson (2013) drar slutsatsen i en enkätundersökning bland medlemmar i
Naturvetarförbundet som arbetar inom högskolesektorn att det finns en bristande
samstämmighet mellan formellt ansvar och reellt beslutsfattande. Man kan i det här
sammanhanget fundera över: Vad är det som inte anges i styrdokument men som
ändå används som urvalskriterier? Varför finns det endast kvantifierbara kriterier i
styrdokumenten?
Vilken
betydelse
får
faktorer
som
ålder,
kön,
institutionstillhörighet? Hur värderas egenskaper som social förmåga, att kunna driva
processer framåt, och att ha tillgång till stora nätverk? Vem nominerar till olika
positioner och hur vanligt är det att någon anmäler sitt intresse? Vad behövs för att
processerna ska bli mer transparenta? Hur kan universitetets värdegrund lyftas fram i
olika styrdokument? Vi upplever att många ledamöter återfinns på flera positioner
och att det är skillnad på kvinnors och mäns representation i styrelser och nämnder.
Vårt fokus ligger på fakultetsnivå och då främst den Naturvetenskapliga
fakulteten.
Inom
den
fackliga
paraplyorganisationen
SACO
gjorde
Naturvetarförbundet 2013 en enkätundersökning bland sina medlemmar
(Naturvetaren, 2014) och resultatet visar att var fjärde svarande anser att ledningen
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fungerar dåligt eller mycket dåligt. Från undersökningen dras slutsatsen att det kan
bero på en otydlighet i ledarskapet som delvis är kopplat till befogenheter. Bremer
menar bl. a. att det finns ett direkt samband mellan ett starkt akademiskt ledarskap
och hög vetenskaplig kvalitet i både utbildning och forskning (Naturvetaren, 2014).
Vid Lunds universitet genomfördes 2012 en medarbetarenkät som visar på liknande
slutsatser (Lunds universitet, 2012a). Vi noterar att vi inte är ensamma om att
fundera kring akademiskt ledarskap. Den förra regeringen tillsatte i maj 2014 en
särskild utredare, professor Kåre Bremer, som har fått uppdraget att kartlägga och
analysera det akademiska ledarskapet vid svenska lärosäten (Kommittédirektiv,
2014:70). Hans uppdrag är att utreda rektors och styrelsens roll i ledningen av
lärosätena samt hur dessa funktioner samspelar, beskriva och analysera det kollegiala
beslutsfattandet samt kartlägga hur högskolor och universitet arbetar med rekrytering.
I den här rapporten har vi koncentrerat oss på rekryteringsprocesser inom, inte till,
akademin.

Målsättning
Vi vill kartlägga befintliga processer och styrdokument rörande hur man rekryterar till
några av de styrande organ som finns inom Naturvetenskapliga fakulteten. Hur är
dokumenten formulerade och är det möjligt att följa upp agerande utifrån dem? Då vi
upplever att det skrivna och det agerande inte alltid sammanfaller vill vi försöka ta
reda på vem som äger rekryteringsprocessen. Vi vill försöka synliggöra hela
rekryteringsprocessen.

Metodik
Rapporten bygger på genomgång och sammanställning av
• vilka organ (t ex nämnder, beredningar, råd, styrelser) som finns vid
Naturvetenskapliga fakulteten. Därefter fokuserade vi på de organ som vi
anser har mest fördelningsmakt,
•

befintliga styrdokument,

•

sammanställning av bemanningen i olika organ,

•

enkätsvar från ledamöter (se bilaga 1 för enkäten),

•

intervjuer med personer med valberedningserfarenhet på olika nivåer inom
fakulteten. Där det inte fanns möjlighet till intervju, skickade vi ut några
korta frågor via e-post,
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Resultat
Genomgående är att materialet från informanter är förhållandevis litet och resultatet
är därför inte statistiskt signifikant. Vi vill lyfta fram reflektioner från de personer som
deltagit via intervju eller enkät.

Lunds universitets organisation och strategi
Lunds universitet leds av universitetsstyrelsen som övergripande beslutsorgan och
rektor med ledningsrådet som verkställande organ. Därunder finns åtta fakulteter och
andra verksamheter såsom bibliotek, Max IV och Universitets särskilda verksamheter
(USV). Dessutom finns det nämnder, kollegier, bolag och stiftelser (figur 1). Det
krävs således ett stort antal ledare för att driva Lunds universitet.

Figur 1. Övergripande organisationsbild.
Lund universitets web-sida http://www.lu.se/om-universitetet/ledning-och-organisation [2014-10-21]
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I Lunds universitets strategiska plan för 2012-2016 (Lunds universitet, 2012b) fastslås
i inledningen av dokumentet att visionen är ”Ett universitet i världsklass som förstår,
förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.” Målet är ”Högsta kvalitet i
utbildning, forskning, innovation och samverkan med det omgivande samhället.” Detta
ska uppnås genom väl genomtänkta strategier för bl. a ledarskap, lärarskap och
medarbetarskap.
”Kraven ökar på ett väl utvecklat ledarskap och chefskap vid universitetet. Det gäller allt
från institutioner och starka forskningsmiljöer till laboratorier och den administrativa
stödverksamheten. Det finns stort behov av ett kommunikativt ledarskap – med förankring i
universitetets vision och grundläggande värderingar – som kan visa vägen i tider av
förändring.” …”Ledare och chefer inom universitetets alla delar och på alla nivåer ska
utvecklas genom utbildning och stöd.” (Lunds universitet, 2012b, s. 12 ).

Rekrytering inom Naturvetenskapliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen
Enligt arbetsordningen vid Lunds universitet (2014a) ska det råda balans mellan
könen inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ inom Lunds universitet.
Med balans menas att representationen av det ena könet inte får understiga 40 % av
ledamöterna, s.k. 40/60-balans. Vidare stipulerar samma dokument att fakulteterna
ska ledas av en fakultetsstyrelse som har ansvar för utbildning, forskning, innovation
och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, organisation, ekonomi, personal,
administration samt informations- och kommunikations-frågor. I styrelsen ska ingå
företrädare för lärare, övriga anställda, studenter, samt externa ledamöter. Antalet
ledamöter ska inte överstiga 15 personer och majoriteten ska vara vetenskapligt eller
konstnärligt kompetenta lärare. Med uttrycket ”vetenskapligt kompetent lärare” avses
professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs
doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Ledamöterna utgörs av dekan, en
ställföreträdare för dekanen (prodekan), sex lärare, två övriga anställda och två externa
ledamöter. Dekan och prodekan ska vara vetenskapligt kompetent lärare, de bör
dessutom representera båda könen (Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet,
2014a). Prodekan och vicedekan ska tilldelas endera ansvarsområdet utbildning- eller
forskarutbildning, uppdelningen dem emellan bör vara avhängigt deras tidigare
huvudsakliga erfarenheter. I styrdokumentet anges att dekan, prodekan och vicedekan
sinsemellan bör representera fakultetens ämnesbredd. Dekan och prodekan ska
företräda fakulteten internt och externt.
Presidiet vid Naturvetenskapliga fakulteten består däremot av dekan, två
prodekaner och två studeranderepresentanter. För Lunds universitet anger
arbetsordningen (2014a) dock att fakulteterna ska ledas av en dekan, som har en
ställföreträdare i en prodekan. Det finns därmed en diskrepans mellan de två
arbetsordningarna i utnämnandet av prodekan. Detta har uppmärksammats
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(Naturvetenskapliga fakulteten, 2014b) och kommer inför mandatperioden 20152017 korrigeras så att rektor utser dekan och prodekan. Dekan utser därefter en
vicedekan som ska ingå i presidiet. Namn på föreslagen vicedekan ska enligt beslut
från Naturvetenskapliga fakultetens styrelse anges på röstsedeln vid det kollegiala valet
till fakultetsstyrelsen.
Val av ledamöter till fakultetsstyrelsen
Dekan och prodekan utses av rektor efter förslag grundat på val inom fakulteten.
Övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen utses genom val bland övriga lärare respektive
kategorin övriga anställda. De externa ledamöterna utses av rektor i samråd med
universitetsstyrelsens ordförande efter förslag från fakultetens valberedning, utan
föregående val. Arbetsordningen anger vem som är valbar, och vem som har röst- och
nomineringsrätt. Röstberättigade och valbara i fakultetsstyrelsevalet är de som är
anställda vid Lunds universitet på minst 50 % vid fakulteten där anställningen är
tillsvidare eller har ett förordnande på minst två års sammanhängande anställning. I
samband med att valberedningens förslag offentliggörs meddelas även övriga
nomineringar som inkommit till valberedningen under arbetets gång.
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelsen, liksom för alla ledamöter i
nämnder och organ vid fakulteten, är tre år (Lunds universitet, 2014a), med undantag
från student- och doktorandrepresentanter vars mandat löper på ett år. Doktorander
med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade i kategorin övriga
anställda då de räknas som studenter enligt 1 kap. 4 § HF och väljs således av
studentkårens medlemmar (SFS, 2009:769).
Valberedningen
I arbetsordningen (Lunds universitet, 2014a) anges att inom varje fakultet ska det
väljas en valberedning som ska ta fram förslag till kandidater till fakultetsstyrelsen.
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, fördelade på tre företrädare för
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och två företrädare för övriga
anställda. De inom fakulteterna som har röst- och nomineringsrätt har möjlighet att
nominera kandidater till valberedningen, därefter sker val till valberedningen. Vid
genomgång av dokument samt via enkäter och intervjuer, noterar vi att
fakultetsstyrelsen har stor makt. Dessutom kan makten uppfattas som
självförstärkande då ledningsgruppen i styrelsen, dvs. presidiet, ger förslag, och även
utser de flesta ledamöterna till majoriteten av nämnderna (Naturvetenskapliga
fakulteten, 2012), valberedningens arbete är därför mycket viktigt.
Vi konstaterar att fakultetens medarbetare väljer en styrelse genom en procedur
där alla anställda först uppmanas att nominera kandidater. Valberedningen tar
därefter via interna diskussioner fram ett förslag till styrelse som presenteras på
valsedlar. På denna får varje röstberättigad person endera välja det förslag som
utarbetats av valberedningen eller stryka föreslagna personer på varje valbar plats och
föreslå annan person som finns med i vallängden. De personer som utses eller föreslås
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ska vara engagerade och erfarna samt ha vetenskapligt goda meriter. Det eftersträvas
även en fördelning i ålder och kön samt att kandidaterna representerar de olika
ämnena på fakulteten (pers. kom. T. Forslid). I de dokument vi har haft tillgång till,
angående instruktionerna till valberedningen, nämns varken förmåga till ledarskap
eller att universitetets värdegrund ska beaktas.
Kanslichef uppmanar till nominering av kandidater inför val och till val av
valberedningen (Lunds universitet, 2014c). Vem som gallrar bland de nominerade
kandidaterna och sätter samman det slutliga förslaget, är trots efterforskningar,
fortfarande något oklart. När val är förrättat, består valberedningen av fyra lärare och
tre övrig personal samt fackliga företrädare, de sistnämnda har enbart närvaro- och
yttranderätt. Gruppen utser inbördes vem som ska ha ordförandeskapet. Ledamöterna
i valberedningen byts i mars året efter fakultetsstyrelseval och har i övrigt samma
mandatperiod som alla nämnder. Notera att det är tillåtet att föreslå sig själv som
kandidat, både till valberedningens val och till val av fakultetsstyrelse.
Då det i AKKA V-programmet ingick deltagare från Kristianstad, Malmö och
Blekinge högskolor samt från samtliga åtta fakulteter vid Lunds universitet, gjorde vi
en web-sökning på hur valberedning väljs och hur val organiseras. Vi kan konstatera
att det skiljer mycket mellan lärosätena rörande hur enkelt det är att hitta dokument i
ärendet och hur transparent processen är. Som ett exempel kan nämnas att Lunds
Tekniska Högskola (LTH) initialt har en klar arbetsgång för val av ledamöter till
fakultetsstyrelse (LTH, 2012), men slutprocessen är icke-transparent för utomstående.
Vi fann också bland högskolorna och fakulteterna exempel att på att hela processen
antingen var kommunicerad via intranät eller möjligen inte kommunicerad alls.
Nämnder
Vi konstaterar att det finns få styrdokument på fakultetsnivå rörande val till och
sammansättning av olika nämnder, med undantag för fakultetsstyrelsen. De skrivna
instruktionerna för rekrytering av ledamöter till olika nämnder är knapphändiga med
avseende på önskad kompetens och ledarskapsegenskaper. I den strategiska planen
(Naturvetenskapliga fakulteten, 2014c, s. 8) framhålls att ”Vi skapar förutsättningar för
en god arbetsmiljö och kompetensutveckling för alla anställda genom ett väl fungerande
ledarskap och chefskap.” Värt att notera är att termen ”ledarskap” nämns en enda gång
i dokumentet.
Nedanstående nämnder valdes ut då de har centrala funktioner inom fakulteten,
här presenteras de kort. Vi lät ledamöterna svara på en kortare enkät i anslutning till
möte, eller svara via e-post.
Lärarförslagsnämnd
Nämnden har till uppgift att bereda frågor rörande anställning av lärare. Här ingår
fyra lärare och två studenter, varav ordförande är en av prodekanerna och
studentrepresentanterna utses av studentkåren efter val.
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Nämnden för utbildning på forskarnivå (NUF)
Nämnden har till uppgift att bevaka forskarutbildningsfrågor och verka som en
informell remissinstans för fakultetsstyrelsen. Nämnden består av sju ledamöter, varav
fyra lärare och tre doktorander.
Infrastrukturråd
Rådet ska se till att ekonomiska och infrastrukturella resurser för forskning inom
fakulteten disponeras på ett effektivt sätt. Nämnden består av fem lärare och här finns
för närvarande ett visst överlapp med ledamöterna i lärarförslagsnämnden.
Docenturnämnd
Docenturnämnden är det beredande organet inför beslut av dekanen om antagning
till oavlönad docent. Här ingår sex lärare och två studenter.

Representationsfördelning
En sammanställning visade att kvinnor innehar 27 % av alla ledande poster dvs.
prefekt för någon av Naturvetenskapliga fakultetens institutioner eller ledamot i
någon av de 14 nämnder och styrelser som finns inom fakulteten. Åtta män och fem
kvinnor av totalt 63 ledamöter innehar två eller fler av posterna, dvs. 17 % respektive
29 %. I dessa siffror är studentrepresentanterna inte medräknade då de väljs genom
annat förfarande och har en kortare mandatperiod.

Nämndenkäten
Enkäten har besvarats av ledamöter från infrastrukturnämnden, lärarförslagsnämnden
och NUF. Docenturnämndens ordförande avböjde deltagande i enkäten och resultat
saknas därför från denna nämnd. Utifrån svaren konstaterar vi att en majoritet av de
som tackat ja till att vara ledamot har gjort det utifrån eget intresse för nämndens
frågor, av plikt eller för att lära sig mer om hur organisationen fungerar och hur beslut
fattas (figur 2).
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Figur 2. Fördelning av svar utifrån enkät.
Frågan som ställdes var ”Varför tackade du ja till att vara ledamot i nämnden?”

Vi konstaterar att doktoranderna, dvs. studentrepresentanterna, är den grupp som har
klarast bild av varför de sitter med i en nämnd. Majoriteten av övriga ledamöter vet
inte hur, och varför, de är uttagna till uppdraget och få har kännedom om
mandatperiodens längd. Svarsfrekvensen var 74 %; och av svaren kom 67 % från män
och 33 % från kvinnor. H-index för lärarrepresentanterna varierade mellan 11 och 49
med ett medelvärde på 28,5.

Valberedningens arbete
Valberedningens uppgift är att finna de lämpligaste kandidaterna, ur alla aspekter,
och därefter lägga fram det bredast förankrade förslaget för omröstning. På
Naturvetenskaplig fakultet presenteras, som beskrivits tidigare, ett förslag – med
möjlighet att stryka en eller flera av de föreslagna kandidaterna. Det blir ett val av ett
”kollegium” där man i princip väljer att rösta för eller emot förslaget. Valberedningens
inflytande över fakultetsstyrelsens framtida sammansättning är stor och vi har frågat
personer med erfarenhet från valberedningsarbete hur de ser på sitt uppdrag genom
att ställa några korta frågor (bilaga 2). Här har vi valt att inkludera några
valberedningar för institutionsstyrelseval, för att bredda underlaget, totalt har sju
personer bidragit med sina erfarenheter. Oavsett om det rör sig om fakultets- eller
institutionsnivå är proportionerna mellan valberedningens storlek och det
kandidatmaterial de har att tillgå av sådan karaktär att arbetsbördan kan bli stor om
alla tillgängliga kandidater ska beaktas.
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Av de som svarat på frågorna kan vi konstatera att förfarandet på institutionsnivå
är enklare på så sätt att det är mindre organisationer, men att strävan efter kontinuitet
och balans mellan områden kan ibland bli svår att uppfylla om kandidaterna är få. I
vissa fall tillfrågas samtliga valbara på institutionsnivå om de kan tänka sig att ställa
upp – och många avböjer. Även på fakultetsnivå nämns de krav som arbetsordningen
ställer men därutöver, efter den offentliga uppmaningen till alla berörda att nominera
kandidater, verkar det vara vanligare med riktade förfrågningar till intressanta
kandidater. Personkännedom, man ”vet att personen är villig att engagera sig”, och att
personen på något sätt är synlig för valberedningens medlemmar är återkommande
formuleringar i svaren. Alla tillfrågade var överens om att tänkbara kandidater bör
behärska svenska språket även om detta ledde till ett snävare urval av kandidater.
Möjligen var formatet på frågorna sådant att man undvek detaljerade redogörelse för
sökandet av kandidater. Samtliga tillfrågade menar att det är svårt att genomföra ett
val på något annat sätt än det idag vedertagna. Risken för att man får en
sammansättning som strider mot arbetsordningen eller önskan om jämn fördelning
anses för stor vid friare val.
Ledning av verksamheter utanför fakultetsstrukturen
Inom akademin och inom Lunds universitet är det kollegiala ledarskapet norm. Det
finns dock ett antal institutioner vars ledningsstruktur inte följer det kollegiala
ledarskapet. Det är framförallt inom Universitets särskilda verksamheter (USV) som
detta förekommer: här finns ett tjugotal institutioner med annan ledningsstruktur. I
föreskrifterna för institutionerna anges att styrelsen har det övergripande ansvaret för
verksamheten, dvs. fastställer verksamhetsplan, årlig budget och ansvarar för
verksamhetsredovisningen. Föreskrifterna anger styrelsens sammansättning samt antal
ledamöter. Institutionerna leds av styrelser där majoriteten av ledamöterna inte är
anställda vid aktuell institution utan rekryteras från näringsliv, kommun,
intresseorganisationer samt från andra institutioner vid Lunds universitet och de utses
av rektor. Personalen vid aktuell institution representeras av en anställd som utses av
rektor efter förslag från personalen. I föreskrifterna står inget om kvalifikationer och
egenskaper hos ledamöterna utan fokus ligger på vad eller vem de representerar, valet
görs sålunda utifrån arbetsplats eller arbetsposition. Det finns inga föreskrifter rörande
valberedning till dessa institutionsstyrelser och i praktiken verkar det fungera så att
styrelsen och prefekten frågar runt i sina nätverk efter lämpliga kandidater, man enas
och personernas namn läggs fram till rektor för beslut. Institutionerna leds av en
prefekt (föreståndare). Positionen som utlyses som en tjänst, med gängse
rekryteringsförfarande, när tidigare föreståndare avslutar sin anställning. Formellt
utses prefekten av rektor på förslag av styrelsen, personalen väljer således inte prefekt.
Intressant att notera är att prefekten inte sitter som ledamot i styrelsen utan endast är
huvudfördragande för denna. Personalen kan inte välja ledamöter i styrelsen, förutom
sin egen representant. Möjligheterna för personalen att påverka samt utkräva ansvar
av ledamöterna är begränsade. Hur särskild får en ”särskild verksamhet” vara och ändå
följa arbetsordningen vid Lunds universitet?
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Diskussion
Vi konstaterar att endast fakultetsstyrelsen väljs genom val, övriga nämnder och
kommittéer utses av fakultetsstyrelsen. Detta val kan upplevas som ett
expeditionsförfarande då valberedningen presenterar ett färdigt kandidatpaket. Inför
valet presenteras kandidaterna endast med namn och institutionstillhörighet, vad de
står för och vad de vill verka för är inget som kommuniceras på ett enkelt sätt.
Valberedningens arbete är således av stor betydelse. Vi noterar att det är oklart hur
urvalsprocessen går till och vilka egenskaper hos tänkta kandidater som
valberedningen letar efter. Slutligen konstaterar vi att valberedningens storlek har
minskat efter autonomireformen (SFS, 2009:933), vilket kan innebära en risk för
ökad arbetsbelastning och därmed en forcerad urvalsprocess.
Från enkätsvaren framgår att flera ledamöter inte är säkra på varför man blivit
tillfrågad om att sitta i en specifik nämnd eller kommitté. Återkopplingen till varför
man har blivit tillfrågad kan förbättras. Att ledamöterna sällan vet varför de är
tillfrågade, vilka kvalifikationer som gjort dem lämpade, samt att så få känner till
mandatperiodens längd visar på behovet av ökad transparens för rekryteringsprocessen
och en tydligare dialog mellan fakultetsledningen och ledamöterna. Majoriteten av
ledamöterna svarar att intresse, plikt och eget lärande är orsaker till att man tackat ja
till positionen.
Förfrågan om H-index skapade förvåning och kommentarer, men vi kan
konstatera att jämförelsevis många som engagerar sig i nämnder och kommittéer har
förhållandevis högt H-index (49-11, medelvärde 28,5). Om H-indexet beror på att
ledamöterna engagerar sig, har stora nätverk och kan påverkar medelstilldelning via
sin position i nämnder och kommittéer eller om de har högt H-index trots att de
engagerar sig kan vi inte dra några slutsatser om utifrån våra undersökningar.
Intressant att notera är också att av ledamöterna i de nämnder, styrelser och
kommittéer som vi tittat på är 27 % kvinnor och 73 % män. Det diskuteras ofta
huruvida kvinnliga professorer, som de facto är underrepresenterade på
Naturvetenskapliga fakulteten, får sitta i fler nämnder, styrelser och kommittéer än
manliga kollegor. Av antalet kvinnliga ledamöter i tretton av fakultetens nämnder,
fakultetsstyrelsen samt bland prefekterna, har 29 % av kvinnorna två eller fler
ledamotsuppdrag i jämförelse med männens 17 %. Är detta ett tecken på att
kvinnorna är ”genusgisslan” i dessa nämnder och styrelser för att uppfylla stipulerade
krav i arbetsordningen? Är det bättre att i vissa fall frångå kravet på 40/60
representation? Jämställdhet är ett könstal som inte återspeglas i
personalsammansättningen bland de valbara t ex i kategorin lärare. Personer med
erfarenhet av valberedningsarbete lyfter ofta fram de strikta formella fördelningsregler
som gäller, som könsfördelning. Vi har inte frågat explicit, men ingen reflekterar över
om fördelningen speglar den faktiska fördelningen inom verksamheten. Det strikta
jämställdhetskravet leder till att underrepresenterat kön blir hårdare nyttjat i
kommittéer, nämnder, styrelser, medan icke underrepresenterat kön har mer tid med
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forskningsrelaterade uppgifter för vidare meritering (Franzén et al. 2009). Vidare är
det inte säkert att underrepresenterat kön nödvändigtvis sitter med i de nämnder som
har störst möjlighet att påverka. Andelen kvinnliga professorer på Naturvetenskapliga
fakulteten uppgår idag till 19 % (Kelber, 2014), vid Lunds tekniska högskola 15 %
och vid Ekonomihögskolan 10 %, dessa tre fakulteter har de lägsta siffrorna vid
Lunds universitet (Danielsen, 2014). Vi kan inom projektgruppen, och inte heller via
våra informanter, t. ex. erinra oss någon kvinnlig dekan vid Naturvetenskapliga
fakulteten. Genomgående för AKKA-projektens tidigare rapporter (2006, 2008,
2010, 2012a, 2012b) är att bristen på transparens i val, vid tillsättningar och
ledarrekrytering är en svag punkt inom akademien och trots att man redan i första
AKKA-rapporten (2006) gav tydliga förslag på åtgärder är år 2014 fortfarande mycket
oförändrat.
I genomgången av styrdokument noteras en avsaknad av instruktioner kring
representation kring olika grupper och olika institutioner, förutom kravet på 40/60
med avseende på könstillhörighet. Där utöver står det endast att valda lärare skall vara
vetenskapligt kompetenta, vilket kan tyckas vara ett vagt begrepp då man skulle
kunna efterlysa egenskaper såsom samarbetsförmåga, integritet, intresse, kompetens
och förmåga att arbeta med respektive nämnds uppgifter. Under arbetets gång hörde
vi ofta ”Det viktiga är att det är en bra person”. Vad är en ”bra person” egentligen?
Finns det någon möjlighet att konkretisera begreppet ”bra person”? Vi anser att en
”bra person” karaktäriseras av formell kompetens, erfarenhet och kompetens inom det
aktuella området, tillgång till stort relevant kontaktnät, engagemang, tid, integritet
och vara konstruktiv, socialt kompetent, förmåga och intresse att lyssna. Detta är en
lång lista och många av de uppräknade egenskaperna och kvalitéerna är svåra att mäta
på ett enkelt och kvantifierbart sätt (Lindelöw, 2008). Det borde dock vara möjligt
för organisationen att ta fram kravprofiler och genom exempelvis intervjuer och ett
mer omfattande hörande av personliga referenser hitta dessa ”bra personer” (Lamont,
2009; Alvesson och Sveningsson, 2012).
Lunds universitet har en värdegrund och en strategisk plan (Lunds universitet,
2012b). Dock, under alla möten och samtal vi har haft med olika ledamöter och med
personer i chefsposition samt vid genomläsning av diverse styrdokument har inte
värdegrunden nämnts en enda gång, inte heller den existerande strategiska planen.
Det är anmärkningsvärt att arbetsordningen inte är kopplad till värdegrunden men
detta är troligen en följd av den meritokratiska urvalsprocess som råder. Vi anser att
värdegrunden borde utgöra basen i alla rekryteringsprocesser, interna såväl som
externa. Vi håller med vicerektor Nils Danielsen som i en intervju (Sydsvenskan,
2013) påpekar ”En viktig väg är att alltid tänka på värdegrundsfrågorna”...”När vi
agerar och fattar beslut så måste vi fundera på om detta överensstämmer med vår
strategiska plan och det vi skriver i vår värdegrund”. Det är mycket svårt att se hur
värdegrundsarbetet ska implementeras och genomsyra verksamheten om den inte
utgör själva basen i rekryteringsarbetet.
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Slutsatser
Vi konstaterar att rekryteringsprocesserna till fakultetsstyrelse, nämnder och
kommittéer präglas av otydlighet. Det finns en begränsad transparens i systemet trots
att universitetet är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen.
Ledamöterna gör ett stort och viktigt arbete för hela fakulteten. Vi menar dock att
ledningsuppdragen är otydligt formulerade och att akademin i vissa fall, skulle tjäna
på att chefsrollerna är tydligare formulerade. Kollegialt styrande kan skapa stress då
det bidrar till en icke-transparent struktur och ett otydligare ledarskap. Möjligen är
detta en medveten akademisk strategi eftersom ledamöterna ofta blir ”vanliga”
kollegor efter mandatperioden. En intressant fråga, som vi inte har lyckats analysera,
är hur stor roll anslagstilldelning har för fördelningsmakten på fakulteten. En annan
undersökning inom AKKA V, med fokus på Medicinska fakulteten, indikerar att
pengar styr mer än vad som kanske är önskvärt (Forsberg, 2015).
Befintliga styrdokument rör framförallt fakultets- och institutionsstyrelse. För
övriga styrelser, nämnder och kommittéer är det otydligare, förutom krav på jämn
könsfördelning och representation från olika intressegrupper. Mellan raderna kan vi i
diskussioner och kommentarer skymta en koppling till egenskaper som finns
formulerade i universitetets värdegrund. Den verkliga makten ligger snarare hos
valberedningen för fakultetsstyrelsen och hos presidiet, än i själva valet till styrelsen.
Valet till fakultetsstyrelsen är därför mer av ett expeditionsärende där
styrelsesammansättningen är fastlagd utifrån valberedningens förslag. Möjligheten till
att stryka kandidater på valsedeln och där föreslå egna kandidater finns, dock blir
enskilda strykningar endast en markering av missnöje med en enskild kandidat än en
reell möjlighet till förändring av styrelsesammansättningen.
Vi noterar att vissa styrdokument är väldigt ordrika men även att konkreta
instruktioner ändå ofta saknas. En tydligare återkoppling till valda ledamöter
angående varför de har blivit valda, vilken deras roll är och vad förväntningarna är på
dem skulle vara önskvärt. En förändring i valberedningsprocessen kan vara att införa
intresseanmälningar och presentation av valbara kandidater i god tid före valet.
Värdegrundsorden är osynliga inom styrdokumenten för ledarrekrytering och
värdegrunderna frånvarande. Instruktionerna till valberedningarna bör ses över så att
värdegrundande egenskaper lyfts fram. Valberedningens arbete kan bli mer
transparent genom att deras uppgift blir att lyfta fram egenskaper och kvalitéer hos
kandidaterna och presentera dessa inför valet, istället för att själva ”göra
laguppställningen” och om möjligt ta fram två olika alternativ per post till
fakultetsstyrelsen.
Vidare konstaterar vi att det krävs stor kunskap om organisationen för att förstå
universitetet som helhet och de ingående rekryteringsprocesserna, det tar tid att söka
efter information och styrdokument. Det torde finnas stora tidsvinster att göra om ett
mer lättsökt och lättöverskådligt system infördes samt kommunicerades i högre grad
via chefer och mellanchefer.
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Förslag till förändring
1. Använd tydliga kravprofiler, med utgångspunkt i Lunds Universitets
värdegrund, som bas för rekrytering av ledamöter. Kravprofilerna ska vara
offentliga.
2. Säkerställ återkopplingen till ledamöter i nämnder om varför de har blivit
utsedda, vilken roll de har, och vad organisationen har för förväntningarna på
dem.
3. Värdegrunden bör implementeras i den löpande verksamheten för hela
universitetet.
4. Skapa funktionella sökvägar för universitetets styrdokument – eller samla
dokumenten i en gemensam portal.
5. Se över organisationsstrukturen inom universitetet. Vi ser gärna att man
hämtar goda exempel från andra organisationer, t. ex andra statliga
myndigheter och näringslivet.
6. Kommunicera organisationsstrukturer och kommande förändringar på ett
tydligt sätt för ökad transparens.
Slutligen kan vi konstatera att den av regeringen tillsatta utredningen om
ledarskapsrekrytering till universitet och högskolor pågår och vi ser fram emot att få ta
del av Bremers slutsatser i den rapport som kommer 2015.

Stort tack till Torun Forslid och Naturvetenskapliga fakultetens kansli, ledamöter i de
nämnder som tog sig tid för att svara på vår enkät, samt till alla övriga vi kontaktat i
samband med denna rapport.
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Bilaga 1. Enkät till ledamöter
Frågorna redovisade här nedan ställdes i en skriftlig enkät till ledamöter i följande
organ; Lärarförslagsnämnden, NUF och Infrastrukturrådet.
1. Hur blev du invald/placerad i lärarförslagsnämnden?
2. Är din plats i nämnden/styrelsen i egenskap av befattning eller person?
3. Hur såg valprocessen ut?
4. Varför tackade du ja?
5. Har du någonsin tackat nej till något liknande uppdrag?
6. Sitter du i fler nämnder/styrelser?
7. Om JA, vilka och hur blev du invald där (kort)?
A. Biblioteksnämnden
B. Docentur
C. ETP
D. NUF (FUN)
E. HMS
F. Infrastrukturråd
G. IT-råd
H. Jämställdhetskommitté
I.

Lärarförslagsnämnd

J.

Stipendiekommitté

K. Utbildningsnämnd
L. Institutionsstyrelse
M. Ledningsgrupp till Institutionsstyrelsen eller centrumbildningen
N. Styrelse för centrumbildning
O. Annan? Vilken?
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8. Hur ser mandatperioden ut vad gäller tidsbegränsning?
9. Om du har flera olika uppdrag; Upplever du att det är bra eller dåligt att sitta
i flera styrelser/nämnder – varför eller varför inte?
10. Vad har du för H-index? Om du ej är säker, skriv ungefär!
11. Vad har du för kön?
A. Kvinna
B. Man
C. Annat
12. Vad har du för akademisk titel?
A. Professor
B. Docent
C. Dr.
D. Annat, ange vad
13. Har du andra kopplingar som du tror gör att du är med i nämnden/styrelsen,
t. ex. uppdrag för Formas, VR, Mistra, Vinnova, EU eller annan
organisation/näringslivskoppling som du tror är relevant? Vilken/vilka?
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Bilaga 2. Frågor till valberedningsledamöter
Frågorna skickades till valberedningsledamöter via e-post, med uppmaning att hellre
svara kort – än inte alls.
1. Varför tackade du ja till att sitta i fakultetens valberedning till
fakultetsstyrelsen?
2. Hur ser arbetsprocessen ut när valberedningen söker kandidater?
3. Vilka nyckelegenskaper, utöver de som anges i arbetsordningen, letar ni efter
hos de kandidater som ni för fram i förslaget? – Är det en begränsning i
urvalet av kandidater då svenska är myndighetsspråket?

4. Varför finns det inte fler kandidater föreslagna på valblanketten? Är det då
verkligen ett val?
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Sanja Bogojevic, Ulf Maunsbach, Jenny Julén Votinius, Juridiska fakulteten

Legitimitet och vetenskaplig
överlevnad i det kollegiala ledarskapet

Inledning
Principen om kollegial styrning i akademin har djup historisk förankring. Att
akademiska ledare skall rekryteras bland lärare och forskare är ett grundläggande
axiom i universitetsvärlden.1 Men det är allt annat än självklart att den som blir
tillfrågad att ta på sig en ledarskapsfunktion tackar ja till uppdraget.2 I en välciterad
rapport om ledarskap vid Lunds universitet talar Lars Haikola, religionsfilosof och
tidigare universitetskansler, om ledningsfrågornas låga status i akademin; han kopplar
detta till att det finns en akademisk självbild enligt vilken intellektualitet är oförenligt
med makt, och förklarar att denna självbild har sin grund i en felaktig identifiering av
makt som tvång.3
En annan orsak till att det kan vara svårt att rekrytera ledare inom akademin är
att det akademiska, kollegiala, ledarskapet konstrueras och utövas i ett sammanhang
som är motsägelsefullt och därför svårhanterligt. Ledaren väljs av kollegiet och endast
den som är vetenskapligt välmeriterad skall få kollegornas förtroende. En akademisk
ledares legitimitet hänger på så sätt samman med ledarens vetenskapliga förankring.
Samtidigt finns det en utbredd uppfattning om att den som tar på sig
ledarskapsuppdrag löper allvarlig risk att gå miste om sin position i forskarsamhället;
och därmed sakta förlora dels en del av sin legitimitet som akademisk ledare, dels sina
framtida möjligheter att bedriva forskning.
I denna motsägelsefulla kontext är det två frågor som framträder som de mest
centrala: frågan om legitimitet som akademisk ledare och frågan om vetenskaplig
överlevnad på längre sikt. Båda dessa frågor har också en tydlig könsdimension; den
kvinnliga ledarens typiskt sett svagare legitimitet är väl belagd och analyserad i
genusvetenskapligt orienterad organisations- och ledarskapsforskning, och på samma
1
2
3

Björck, Henrik, 2013.
Jfr också Kollegialitet i koncentrat, 2014-05-20.
Haikola, Lars, 1999, s. 28 f., med vidare hänvisning till May, Rollo, May, 1972 samt till Thylefors
Ingela, 1996, s. 73.
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sätt visar genusvetenskapliga studier om forskningens villkor hur akademins manligt
orienterade strukturer begränsar kvinnors möjligheter till framgång och överlevnad i
vetenskapssamhället. I förevarande rapport problematiseras det kollegiala ledarskapet,
med fokus på frågorna om ledarens legitimitet och om överlevnad i det akademiska
sammanhanget, och med hjälp av exempel hämtade från den juridiska fakulteten vid
Lunds universitet.
Inledningsvis följer ett avsnitt (2) som beskriver det kollegiala ledarskapet; dess
innebörd och grundläggande förutsättningar för dess utövande, samt faktorer som kan
fungera som institutionella, praktiska och psykologiska hinder i ledarskapet. Därefter
kommer ett avsnitt (3) som behandlar genusstrukturer i akademin och forskning som
särskilt rör kvinnors villkor på akademiska ledarskapspositioner. Mot denna bakgrund
följer sedan ett empiriskt baserat avsnitt (4) där intervjuer med sex olika forskare i
ledarskapspositioner vid juridiska fakulteten används för att undersöka aspekter på
legitimitet i det akademiska ledarskapet, respektive förutsättningarna för en fortsatt
vetenskaplig karriär vid samma fakultet efter avslutat ledningsuppdrag. Vi har
intervjuat tre manliga och tre kvinnliga forskare som har eller har haft
ledarskapsuppdrag vid fakulteten. Samtliga personer som har intervjuats har
erfarenhet av omfattande ledarskapsuppdrag till vilka de har rekryterats genom en
kollegial process. Vårt urval har gjorts i syfte att få en bred och varierad bild av hur
ledare vid den juridiska fakulteten ser på det kollektiva ledarskapet, legitimiteten i
ledarskapsuppdraget samt förutsättningarna för att överleva som forskare efter avslutat
ledarskapsuppdrag. Härefter följer ett avsnitt (5) där resultatet från intervjuerna
belyses från ett genusperspektiv. Rapporten avslutas (6) med några försiktiga förslag
om hur den kollegialt tillsatta ledaren skulle kunna stödjas i sitt uppdrag.

Det kollegiala ledarskapet
En akademisk ledare skall enligt den kollegiala ledarskapstraditionen vara en kollega
bland kollegorna.4 Ledaren utses på förslag av kollegorna i valberedningar och val, och
traditionellt har ledarskapsrollen cirkulerat bland professorerna med några års
intervall. Den kollegialt tillsatta ledaren får sin legitimitet genom kollegornas
förtroende. Av betydelse för diskussionen i denna rapport är att detta förtroende
idealtypiskt sett ges på grundval av ledarens akademiska och vetenskapliga förankring,
och allmänna förtrogenhet med verksamheten. I verkligheten är det många andra
faktorer än just frågan om vetenskaplig tyngd som spelar in när en akademisk ledare
väljs. Men idealtypen verkar ändå på så sätt att förankring i vetenskapssamhället är
något som typiskt sett stärker den akademiska ledarens förtroendekapital, medan
bristande vetenskaplig tyngd typiskt sett leder till att ledarens position försvagas.
4

Se Kälvemark & Lönn, 2004, s. 21f., om det gamla idealet om den akademiska ledaren som en
primus inter pares eller den främste bland likar.
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Det kollegiala styret omfattar den del av universitetets verksamhet som handlar
om utbildningens och forskningens organisering och innehåll. Utgångspunkten är att
det är lärarna och forskarna som i kraft av sin profession bäst kan besluta i frågor som
har att göra med kvaliteten i undervisningen och forskningen. På dessa områden har
den grundlagsskyddade principen om akademisk frihet en stark position.5 Ledaren
förstås i ljuset av denna princip som en person vars roll är att vara stöttande och
möjliggörande, snarare än begränsande och styrande.
Eftersom universiteten är förvaltningsmyndigheter samexisterar vid universitet
den kollegiala styrningen med den form av styrning som används vid alla
förvaltningsmyndigheter; principen om linjestyrning. I motsats till den kollegiala
styrningsprincipen – som betonar den förtroendevalda ledarens legitimitet, kollegialt
ansvarstagande för beslut som rör kvaliteten i utbildning och forskning, samt
säkerställande av kollektivets och individens akademiska frihet – är linjestyrningen en
ordning som vilar på hierarki, resultatorientering, och möjlighet till individuellt
ansvarsutkrävande. Det är principen om linjestyrning som är utgångspunkten vid
universiteten, och denna princip gäller i alla delar av verksamheten utom just de som
handlar om utbildningens och forskningens organisering och innehåll.
Linjestyrning är en organisationsform som har rötter i new public management
och som allt oftare framhålls som en modell för styrning av den statliga förvaltningen;
i det sammanhanget ofta benämnd förvaltningsstyrning.6 I realiteten innebär
styrformen att ledning utövas hierarkiskt och att direktiv från riksdag och regering,
genom lagstiftning och andra styrmedel (exv. ekonomiska), kanaliseras till universitet
och högskola och dessa myndigheters ledningsorganisationer. Respektive myndighet
förväntas sedan förmedla budskapen från högre instans nedåt i organisationen.
Viktiga element i linjestyrningen är mätbarhet och ett kontinuerligt behov av
utvärdering. Linjestyrning har under lång tid förkommit som en modell för styrning
av statlig förvaltning, men modellen har, inte minst i kölvattnet efter den så kallade
autonomireformen som genomfördes år 2011, fått ett allt tydligare inflytande inom
universitet och högskola.7
Vi ser här att den kollegiala ledarskapsrollen är komplex. I relation till sina
arbetskamrater är den akademiska ledaren både kollega och chef; och dubbla roller
kan leda till svårigheter både på det personliga och på det professionella planet. Och i
sitt uppdrag måste ledaren, i sin egenskap av chef i en statlig förvaltningsmyndighet,
agera i enlighet med de många krav som följer av universitetsorganisationens princip
om linjestyrning. Samtidigt har den kollektivt utsedda ledaren att förhålla sig till
kollegornas förväntan på styrning i enlighet med principen om kollegialt ledarskap.
Ledarens legitimitet är helt beroende av förmågan att behålla kollegornas förtroende.
Den som misslyckas med att upprätthålla kollektiva beslutsgångar och med att värna
kollektivets och individernas akademiska frihet får legitimitetsproblem.
5
6
7

Regeringsformen 10 kap 18 §, jfr Högskolelagen 1 kap 6.
Se vidare Kollegialitet i koncentrat, 2014-05-20.
Se vidare SOU 2008:104 och prop. 2009/10:149.
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Autonomireformen, som genomfördes i avsikt att öka universitetens
självbestämmande, har inneburit att principen om kollegial styrning vid universiteten
har försvagats på flera sätt.8 Detta har i vissa avseenden skett genom bestämmelser om
att den kollegiala beslutsmakt som hör samman med den vetenskapliga professionen,
även skall tillkomma teknisk-administrativ personal; en betydelsefull urvattning av
begreppet kollegialitet. Vidare har principen om linjestyrning givits ett större
utrymme i frågor som rör val av kollegiala ledare, i anställningsärenden och i frågor
som rör kvaliteten i utbildningen, inklusive utbildningen på forskarnivå. Slutligen
finns det även exempel på hur beslutsmakt flyttats från lokala till centrala kollegiala
organ.9 Tillsammans innebär dessa förändringar att den akademiska ledarens
förutsättningar att förvalta sina kollegors förtroende genom att initiera och genomföra
kollegialt förankrade beslut har minskat, vilket i sin tur innebär en typiskt sett större
utmaning att behålla legitimiteten i sitt ledarskapsuppdrag.
Den akademiska ledarens legitimitet är till stor del beroende av förmågan att på
ett bra sätt värna, främja och företräda det kollektiv som valt ledaren. Men ledarens
förtroendekapital är också beroende av god vetenskaplig förankring. Idén om det
akademiska kollektiva ledarskapet bygger på en tilltro till den vetenskapliga
professionens egen förmåga att organisera sin verksamhet, och för att ha kollegornas
förtroende krävs följaktligen att man skaffat sig förankring i forskarsamhället. Den
vetenskapliga förankringen är ett fundament i den akademiska ledarens legitimitet,
även om detta kanske inte märks tydligt förrän den dag då ledarens förmåga
ifrågasätts.
Också i detta avseende är det akademiska ledarskapsuppdraget behäftat med en
dubbelhet, som närmast har karaktären av paradox. För samtidigt som den
vetenskapliga förankringen legitimerar ledarskapsuppdraget, så uppfattas
ledarskapsuppdraget i sig som något forskningsfrånvänt – något som distanserar
forskaren från det vetenskapliga sammanhanget och sålunda reducerar den
vetenskapliga förankringen.10 Denna uppfattning är till en del ett uttryck för
stereotypa föreställningar med koppling till den ovan nämnda akademiska självbild
enligt vilken intellektualitet är oförenligt med makt. Att tacka ja till
ledarskapsuppdrag blir med denna självbild detsamma som att på ett psykologiskt och
idémässigt plan distansera sig från det intellektuella; en slags antiintellektuell handling
i sig själv. Möjligen kan de senare årens stora satsningar på utbildning i akademiskt
ledarskap vid landets universitet ha bidragit till att förändra denna självbild något.
Samtidigt har professionaliseringen av det akademiska ledarskapet, tillsammans med
en snabb ökning av mängden arbetsuppgifter och administrativt ansvar i
ledarskapsuppdraget, bidragit till att utmejsla två olika karriärvägar; den som forskare
och den som ledare.11 Det är tydligt att uppfattningen att ledarskapsuppdrag är något
8
9
10
11

Prop. 2009/10:149.
Kollegialitet i koncentrat, 2014-05-20.
Anders Fransson, 2002.
Peterson, Helen, 2011, s. 29.
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som riskerar att fjärma forskaren från vetenskapen inte enbart är en fråga om
akademikerns självbild, utan också till stor del grundar sig på erfarenheter från
verkligheten. Det är många gånger praktiskt svårgenomförbart att kombinera ett
omfattande ledarskapsuppdrag med undervisning och forskning. Om uppdraget varar
under två mandatperioder, vilket är brukligt, innebär ledningspositionen ett sexårigt
avbrott i den egna forskningen.12 Att vid ledarskapsuppdragets upphörande reparera
skadan efter dessa förlorade forskningsår kan visa sig bli mycket svårt.
Så här långt kan vi konstatera att den kollegialt förtroendevalda akademiska
ledaren får sin legitimitet framför allt genom att i sitt ledarskapsuppdrag förvalta
kollegornas förtroende genom att initiera och genomföra kollektivt förankrade beslut
som främjar forskningens och utbildningens kvalitet, men också genom vetenskaplig
förankring. Vi kan också konstatera att det akademiska ledarskapet utövas i en
svårmanövrerad kontext av motstridiga krav och dubbla roller. På psykologisk nivå
måste den akademiska ledaren bland annat förhålla sig till egna och andras
föreställningar om ledarskap som oförenligt med intellektuell verksamhet, men också
till den påfrestning i arbetsrelationerna som kan uppstå när en kollega samtidigt blir
chef. På institutionell nivå utgör universitetets parallella styrningsformer, där kollegial
styrning skall pareras mot linjestyrning, en utmaning. På den praktiska nivån är det
framför allt arbetsbördan och svårigheten att hålla liv i den egna forskarkarriären som
framstår som de största hindren.
Under senare tid har andelen kvinnor på universitetens ledningspositioner ökat
påtagligt.13 För en förståelse av de särskilda utmaningar som möter den akademiska
ledaren för det fall att hon är kvinna ger genusvetenskaplig forskning om akademin
som könsmaktordning, och om kvinnors akademiska ledarskap, intressant kunskap.

Akademin som könsmaktsordning och kvinnor på ledande
positioner
Förståelsen av könsmaktsordningen i universitetsvärlden bygger på ett ifrågasättande
av den mycket starkt etablerade föreställningen om akademin som en könsneutral
plats där den meritokratiska ordningen förmår sålla fram de allra främsta inom
forskningsområdet.14 Flera forskare har visat att akademin i själva verket bara
uppfattas som könsneutral så länge som män är i majoritet. När andelen kvinnor ökar
12

13

14

Dessutom har det på vissa håll inom universitetsvärlden – dock inte vid juridiska fakulteten i Lund –
blivit vanligare ett den som haft en framgångsrik period som akademisk ledare fortsätter sin karriär
som chef vid det egna eller andra lärosäten, och därmed i princip ger upp sin forskningsverksamhet.
Ibid., jfr Haake, Ulrika, 2007.
Statistiken visar dock att andelen kvinnliga professorer vid Lunds universitet knappt kommer upp
till en fjärdedel, <http://www.lum.lu.se/fortfarande-for-fa-kvinnliga-professorer/>.
Se härtill t.ex. Eduards, Maud 2007; Dahlerup, Drude, 2010; och Wahl, Anna, Maud Eduards,
Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag & Malin Rönnblom, 2008.
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upplevs systemet som orättvist.15 Att det finns en tydlig överrepresentation av män på
vissa positioner, inom vissa områden eller i vissa belöningsförfaranden uppfattas
däremot inte som problematiskt; sammanhanget uppfattas normalt ändå som präglat
av könsneutralitet. Detta har formulerats som att ”den akademiska mannen är en
individ utan könstillhörighet”.16
I detta avseende är akademin lik resten av världen; politiskfilosofisk och historisk
forskning har gång på gång visat att kvinnor aldrig är könsneutrala utan alltid först
och främst uppfattas som representanter för just sitt kön, medan män uppfattas som
representanter för mänskligheten, samhället eller för det specifika sammanhang där de
verkar, till exempel sin vetenskapliga disciplin.17 Men till skillnad från vad som gäller i
resten av världen finns det inom akademin en mycket starkt förhärskande förställning
om den egna verksamhetens objektivitet och neutralitet.
Föreställningen om akademin som en objektiv och könsneutral institution gör
att det blir svårare att upptäcka könsdiskriminering eller negativ särbehandling. Den
föreställning, tillsammans med uppfattningen om män som könsneutrala, skapar
också en förväntan i akademiska sammanhang på att kvinnor skall verka tillsammans
med män och inte med andra kvinnor. Allra minst motstånd möter den kvinna som
därtill avstår från att bedriva könskritisk forskning – eftersom hon är lojal med
rådande könsnormer betraktas hon som könsneutral.18
Samtidigt tar alltså kvinnor faktiskt plats i akademin på ett helt annat sätt än
tidigare. Metaforen leaking pipeline, som används för att beskriva hur andelen kvinnor
i akademin tunnas ut ju högre upp i hierarkin man kommer (medan den manliga
populationen anrikas – blir allt större) stämmer visserligen fortfarande.19 Men inte
desto mindre har andelen kvinnliga professorer ökat väsentligt under de senaste
femton åren, och i ännu högre utsträckning har andelen kvinnor ökat som har
ledande förtroendeuppdrag i akademin.20 Därtill har frågor om genus och kön fått ett
utrymme i det akademiska rummet genom feministisk vetenskaplig produktion och
genom ett medvetet införlivande av jämställdhets- och genusperspektiv i vissa delar av
fakultetsarbetet. Denna utveckling har beskrivits som en maktparadox för kvinnor,
där aktörsskap ställs mot underordning.21Forskning om kvinnor som akademiska
ledare visar att den egna könstillhörigheten då och då blir något som spelar roll på
ledarpositionen – ”en fråga att förhålla sig till, en erfarenhet att tolka, ett minne att

15
16
17
18

19

20
21

Wold, Agnes, 2002-04-16.
Thörnqvist, Maria, 2006.
Se t.ex. Eduards, Maud, 2002 och Hirdman, Yvonne, 2001.
Eduards, Maud, 2007, och Wahl, Anna, Maud Eduards, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie
Linghag & Malin Rönnblom, 2008.
Leaking pipeline eller leaky pipeline är en vedertagen metafor som används internationellt och i
Sverige. Hur män anrikas i det akademiska systemet har beskrivits av Cecilia Chrapkowska i
Chrapkowska, Cecilia, 2006.
Peterson, Helen, 2011.
Dahlerup, Drude, 2010.
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smälta eller bara en förnimmelse av skillnad”, som Rebecca Selberg uttrycker det i en
färsk rapport från Lunds universitet.22

Erfarenheter av kollegialt ledarskap vid juridiska fakulteten
i Lund
Vår undersökning av det kollegiala ledarskapet vid juridiska fakulteten i Lund tar sin
utgångspunkt i våra faktiska erfarenheter av att vara verksamma inom nämnda miljö.
I syfte att tydliggöra det kollegiala ledarskapets specifika förutsättningar har vi
genomfört intervjuer. Informanterna är tre kvinnor och tre män med erfarenhet av att
ha kollegiala ledarskapsuppdrag vid juridiska fakulteten under de senaste tio åren.
Intervjuerna, som genomfördes med en informant i taget, var semistrukturerade och
utgick från öppna frågor som tillsändes informanterna i förväg. I syfte att få
informanterna att tala om de aspekter av det akademiska ledarskapets motstridiga krav
och dubbla roller som diskuteras i avsnitt 2 och som hänger samman med egna och
andras syn på och föreställningar om ledarskap, med de legitimitetsproblem som kan
följa bland annat av universitetets parallella styrningsformer, samt med utmaningen att
hålla liv i den egna forskarkarriären ställde vi följande tre frågor:
•

Vad innebär kollegialt ledarskap?

•

Vad behövs för att ha och behålla legitimitet som kollegial ledare?

•

Hur ser du på dina möjligheter att överleva som forskare, under och efter
perioden som kollegial ledare?

I svaren på den första frågan – vad innebär kollegialt ledarskap? – reflekteras främst
informanternas egna uppfattningar om det kollegiala ledarskapets innebörd och
betydelse. Genomgående framhöll informanterna det kollektiva styret som ett uttryck
för universitetets egenart och dess betydelse för att upprätthålla känslan av
självständighet och ansvar hos alla lärare och forskare i den akademiska verksamheten.
Det kollegiala ledarskapet som organisationsform förstås som något som förstärker
banden mellan de akademiskt verksamma och deras forsknings- och utbildningsmiljö.
Att de som för tillfället innehar ledarskapsuppdrag är valda från verksamheten ses
också som ledarskapsrollens stora styrka.
I informanternas egen syn på ledarskapsuppdraget är det tydligt att själva
förtroendet från kollegorna är av stor betydelse. Eftersom man är vald till sitt uppdrag
är det, förklarade flera informanter, naturligt och självklart att det akademiska
ledarskapet är lågmält, lyssnande och fokuserat på medbestämmande. Informanterna
framhöll också att det som kollegial ledare är en viktig uppgift att förhålla sig till den
22
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pluralism av intressen, uppfattningar och behov som kollegiet representerar. Ledarens
uppgifter blir med denna beskrivning mindre av beslutsfattande och mer av medling,
förhandling och koordinering. De saker man kan komma överens om är enkelt
uttryckt det som blir gjort. Samtidigt framhöll också informanterna att det kollegiala
ledarskapet i praktiken inte alls är fritt från beslutsfattande, och att detta måste
hanteras är något som vi återkommer till nedan.
När det gäller andras syn på det kollegiala ledarskapet, vittnade informanterna
om att det finns olika uppfattningar representerade i verksamheten om vad kollegialt
styre skall innebära. I vissa fall kan det vara svårt att få gehör från sina kollegor om det
LU centralt har begärt skall införas på institutionsnivå – då kan det vara svårt att alls
komma fram till ett kollegialt förankrat beslut om hur genomförandet skall ske. I
dessa fall är det tydligt att det kollegiala ledarskapet bara kan utövas fullt ut om
kollegorna är med i de gemensamma diskussionerna. Informanterna gav också uttryck
för en erfarenhetsbaserad insikt om att viljan att medverka i det kollegiala i praktiken
skiljer sig åt mellan olika forskare. Så långt synen på den kollegiala
organisationsformen. När det sedan gäller omgivningens föreställningar om själva det
kollegiala ledarskapet påpekade vissa av informanterna att det finns ett behov av att
arbeta för en förändrad syn på kollegialt ledarskap. Ledarskapsuppdraget bemöts ofta
av kollegor med kommentaren så som ’skall du syssla med administration.’ Det är
således viktigt att arbeta för att ändra bilden av det kollektiva ledarskapet och
tydliggöra att den centrala uppgiften för en kollektiv ledare inte är att ägna sig åt
administration, även om det i praktiken går åt mycket tid till sådana uppgifter.
Svaren på den andra frågan – vad som behövs för att ha och behålla legitimitet som
kollegial ledare – hakade delvis in i svaren på den första frågan. För att legitimera sitt
ledarskap är det viktigt att jobba med att förankra beslut, något som förutsätter en
god kännedom om hur beslut fattas. Legitimiteten handlar i övrigt om att kunna leda,
medla, ha överblick, administrera och att kunna balansera mellan dessa uppgifter. En
informant formulerade det som att förmågan att utföra ett bra arbete i sig självt ger
legitimitet åt den som sitter på uppdraget. En genomgående reflektion är att det finns
ett relativt högt ingångsvärde vad gäller förtroende och legitimitet i det att man blivit
vald av kollegor – eller som en informant beskrev det, man ”har kollegorna i ryggen”.
På detta sätt skiljer sig ett kollegialt ledarskap väsentligt från andra typer av ledande
uppdrag, där den nyanställde externe ledaren inte sällan kan mötas av misstänksamhet
i början. Detta är något som den nyvalda akademiska ledaren inte behöver hantera i
samma utsträckning. Snarare ligger utmaningen i att leva upp till förtroendet och
kanske till och med fylla på förtroendekapitalet.
Även om det akademiska ledarskapet som vi sett inte i första hand förknippas
med beslutsfattande måste ledaren hela tiden vara beredd på att fatta beslut. Det är
då, i ljuset av de krav och förväntningar som följer med den kollegiala
styrningsformen, mycket viktigt att välja när och hur beslutet fattas, att vara
konsekvent och att fatta rätt beslut utifrån korrekta grunder. Konflikter identifierades
som en viktig svårighet att hantera inom ramen för det kollegiala ledarskapet, och
som någonting som tar mycket kraft i anspråk. Vill man åstadkomma förändring är
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det därför bättre att sätta upp ett tydligt långsiktigt mål och att styra försiktigt mot
det, i små steg, eftersom stora förändringar ofta leder till motsättningar. Konflikter
måste hållas på en rimlig nivå och de måste vara jämt fördelade mellan skilda grupper
inom fakulteten. Det är viktigt att inte missgynna eller gynna särskilda grupper. Det
ansågs också viktigt att upprätthålla en balans mellan forskning och utbildning.
Pluralismen i detta sammanhang innebär att man ser bredden, dvs. alla ämnen och all
forskning. Det finns också ett behov av att balansera mellan det akademiska och det
praktiska.
Men i slutändan handlar det om att prioritera. Det är omöjligt att göra alla
nöjda. Det kan vidare konstateras att det under senare år blivit allt svårare att
bibehålla den nödvändiga överblicken. Det är helt enkelt svårare att hålla sig
informerad om allting. Här handlar ledarskapet mer och mer om att använda sig av
den stora potential som finns inom organisationen och att delegera.
Svaren på den tredje frågan – om möjligheterna för den kollegiala ledaren att
överleva som forskare – skilde sig åt bland annat beroende på i vilken utsträckning
informanterna identifierade sig som framför allt forskare, samt vid vilken ålder de
hade tagit på sig ledarskapsuppdraget. Vissa förklarade sålunda att de inte bekymrade
sig om tiden efter uppdraget, utan att istället fokuserade på ledarskapsrollen med
inställningen att detta var en period utan forskning och undervisning.
Andra informanter hade en tydlig ambition att upprätthålla sin forskning både
under och efter sitt ledarskapsuppdrag. Denna hållning beskrevs av några informanter
som en absolut ambition, speciellt med tanke på att det kollegiala
ledarskapsuppdraget inte är tänkt att vara ett steg i en chefskarriär, utan skall utövas
under en bestämd tid med avsikt att man återgår till forskning och undervisning efter
uppdragets slut. I detta sammanhang påpekades det att det har stor betydelse när i
den vetenskapliga karriären uppdraget som kollegial ledare tar sin början. För den
som befinner sig tidigt i sin forskarkarriär är det särskilt viktigt att upprätthålla en del
av sin forskningsverksamhet under ledarskapsuppdraget, och det måste finnas en
tydlig plan för hur man skall kunna återgå till forskningen efter uppdragets
slutförande. En annan aspekt som lyftes i svaren var att det är en stor fördel för den
som tar på sig ett ledarskapsuppdrag om man redan ingår i en etablerad
forskningsmiljö och har ett pågående, finansierat, forskningsprojekt.
I detta sammanhang påpekade flera informanter betydelsen av att det finns en
”grace period” som inträder efter perioden av ledarskap. Ett sådant utrymme för
repatriering behövs inte minst för att klara den stora omställningen det innebär att
helt plötsligt stå utanför de beslutande organen. Här framhölls betydelsen av att, efter
ledarskapsuppdragets upphörande, medvetet avstå från ett fortsatt engagemang i vissa
frågor, eftersom det annars kan vara svårt för de nya ledarna att utvecklas
självständigt. Av svaren framgår att en särskild svårighet är att själv ställa om fokus.
Några informanter betonade att ledarskapet ger nya erfarenheter som kan nyttiggöras
på annat håll. Detta innebär att den kollegiala ledaren efter avslutat uppdrag inte
återgår till situationen som den var före ledarskapsuppdraget, utan snarare till en ny
situation som innebär andra uppgifter. I ett uppdrag som ledare ges tillfälle att
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utveckla viktiga förmågor, som exempelvis förmågan att förhandla och att analysera
beslut. Den som har utvecklat sådana egenskaper är som regel intressant för andra
uppdrag efter ledarskapstiden, inte minst gäller detta skilda uppdrag som innefattar
forskningsledning.
Sammanfattningsvis beskrev majoriteten av våra informanter möjligheten att
överleva som forskare under och efter ledarskapsuppdraget som en utmaning, men
samtidigt som något nödvändigt och genomförbart. Det är helt enkelt inte ett
alternativ att helt släppa sin forskning.

Lyssna, förhandla och arbeta för två
Under lång tid har frågor om jämställdhet inom universitet och högskola varit
uppmärksammade och mycket arbete har lagts ned på att kartlägga och systematisera
fakta om hur jämställdheten faktisk tar sig uttryck och hur den utvecklats över tid.23 I
många av de rapporter och utredningar som publicerats finns också konkreta förslag
på hur jämställdhetsarbetet kan förbättras och inte sällan lyfts frågan om ett aktivt
genusmedvetet ledarskap som en viktig, central, beståndsdel i arbetet med att
förbättra jämställdheten. Vad som däremot sällan problematiseras eller diskuteras är
om det akademiska ledarskapet, i sig, cementerar könsojämlikhet. Ett av syftena med
vår undersökning är, som framgått ovan, att problematisera denna fråga. Våra
reflexioner utgår i första hand från erfarenheter och exempel hämtade från juridiska
fakulteten i Lund. Vår övertygelse är dock att våra slutsatser i stor utsträckning är mer
generella och överförbara till andra liknande miljöer inom universitet och högskola.
Den bild som framträder i våra intervjuer är förvånansvärt entydig. Enkelt
uttryckt handlar det kollegiala ledarskapet, så som det förstås hos personer med
erfarenhet av ledarskapsuppdrag på juridiska fakulteten, främst om att lyssna,
förhandla och att arbeta för två. Så förstått ställer ledarskapsuppdraget krav på
egenskaper som svarar väl mot vad som typiskt sett förknippas med kvinnors sätt att
interagera och agera i arbetslivet. Forskning visar också att kvinnor inom akademin
generellt lägger ned mer tid på annat än undervisning och forskning än vad de
manliga kollegorna gör.24 Detta gäller särskilt för kvinnliga professorer, och kan delvis
förklaras med att de förhållandevis få kvinnorna belastas mer än männen för att
styrelser, nämnder och andra beslutande och beredande organ skall få en jämn
könsfördelning. I det nationella IDAS-projektet, som syftar till att främja
rekryteringen av kvinnor till ledande akademiska poster, ser Helen Peterson även en
korrelation mellan den ökande andelen kvinnor som har ledande förtroendeuppdrag
23
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och ledningsfrågornas låga status i akademin.25 Petersons undersökning bygger på
intervjuer med kvinnliga akademiska ledare vid svenska lärosäten som hänvisar till att
deras ledarskapsroll har blivit allt mindre prestigefylld och kollegial och allt mer
administrativ, eller som Peterson sammanfattar det; ’pige lik’.26
Att det akademiska ledarskapet till stor del uppslukas av administrativa uppdrag
bekräftas i flera av våra intervjuer. Ledarskapsuppdraget beskrivs i detta sammanhang
som väldigt spontant där många viktiga ärenden dyker upp oväntat men att det
saknas hjälp med de ’enkla sysslorna’ (så som boka resor, filtrera mail etc.) som en
sekreterare hade kunnat utföra. Detta kan tyckas vara en renodlad resursfråga, men
som framgår av bland annat Petersons forskning, är det i själva verket en fråga med
viktiga implikationer ur ett genusperspektiv.
I en alltmer linjestyrd akademi läggs fokus på ’kvantitativa mått och ständiga
utvärderingar’ i en struktur som präglas av micro management eller mikro-styre.27
Detta bidrar till att ledare i akademin (som allt oftare är kvinnor) får påtagliga
administrativa arbetsbördor och att tid till egen forskning och meritering uteblir. Vi
sidan av de svårigheter att utöva det akademiska ledarskapet med bibehållen
legitimitet som uppstår i skärningspunkten mellan linjestyrning och kollegialt
ledarskap, riskerar också en ökad linjestyrning på detta sätt att försämra
förutsättningarna för en fortsatt vetenskaplig karriär efter avslutat ledarskapsuppdrag.

Förslag till stöd för den kollegiala ledaren
I våra intervjuer framkom ett antal spontana förslag på hur den kollegiala
styrningsformen skulle kunna stärkas genom strukturella förändringar som syftar till
att bättre värna legitimiteten hos den kollegialt tillsatta ledaren, och bättre säkra den
akademiska överlevnaden för de meriterade lärare och forskare som tar på sig
ledarskapsuppdrag.
Det är tydligt av våra intervjuer att det finns ett stort behov av
ledarskapsutbildning i olika skeden i den enskilda forskarens karriär. Det är också
viktigt att planera så att yngre forskare steg för steg tillåts växa in i rollen som ledare
genom mindre betungande uppdrag i exempelvis olika nämnder. Ett annat exempel är
att förbättra kunskapen om universitets centrala verksamhet. Att öka kunskapsnivån
generellt hos lärare och forskare, och inte bara hos de som har eller står i begrepp att
få ledande positioner, beskrevs som betydelsefullt eftersom en särskild utmaning i det
kollegiala ledarskapet just är att tydliggöra olika beslutsstrukturer som påverkar
verksamheten. Ju fler som inkluderas på ett aktivt sätt på olika nivåer i det kollegiala
25
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styret, desto bättre förutsättningar finns det att öka förståelsen för den kollegiala
ledarens roll. På så sätt värnas den kollegiala ledarens legitimitet, samtidigt som detta
främjar universitets kollegiala traditioner.
Samtliga informanter poängterade vikten av ett fungerande administrativt stöd,
inte minst eftersom förväntningarna på service från ledare och administration ständigt
ökar. Här finns det olika syn på i vilken utsträckning man kan använda resurser till
sådant stöd. Det påpekades att alla förväntas vara med och bidra till en välfungerande
arbetsmiljö men att man också måste analysera vad som är rimligt och hur man kan
utnyttja resurser på effektivt sätt. En väl fungerande administrativ organisation är
också en förutsättning för att den kollegiala ledaren skall ha en verklig möjlighet att
bibehålla sin forskning.
Ett sammanfattande intryck är att förutsättningarna för det kollegiala
ledarskapet förändras i snabb takt. Uppdraget har blivit mer mångfasetterat, kraven på
ledarens förmåga att hantera olika uppgifter har ökat, och genom den allt tydligare
linjestyrningen har inflytandet från central nivå blivit mer påtaglig. Samtidigt ökar
också kraven på den enskilda forskaren att ansvara för och finansiera sin egen
forskning. Detta sammantaget gör att vår avslutande reflektion blir att det är
nödvändigt att börja omvärdera själva det kollegiala ledarskapsuppdraget – dess
omfattning, varaktighet och innehåll.
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Martin Hall, Henrik Levinsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Autonomi, coping och
brandkårsutryckningar: Om
gränsdragningen mellan arbetsliv och
fritid ur ett ledarskapsperspektiv

Introduktion
Att hitta balans i livet är något som många idag eftersträvar, i synnerhet balansen
mellan arbete och privatliv. Inom vissa yrkesgrupper kan denna balans vara svår att
uppnå. Inom yrkesgruppen universitetsanställda är det dubbelt så vanligt att arbeta
övertid och ta med sig jobbet hem jämfört med den sysselsatta befolkningen i övrigt
(Högskoleverket, 2008). Enligt samma rapport är det vanligt att man upplever stress.
Sjukskrivningsantalet har ökat, och i synnerhet bland kvinnor. För kvinnliga
universitetslärare är sjukskrivningsperioden närmare tre gånger så lång jämfört med
männens (Ericson, M, 2014). Ledare inom akademin arbetar i genomsnitt sex dagar i
veckan och den reglerade arbetstiden räcker inte till (Högskoleverket, 2008).
Akademiska ledare upplever också att tid till att vårda den egna hälsan, familjeliv,
sociala aktiviteter och fritidsintressen får stå undan för ledarskapet (Haake, 2004). I
föreliggande rapport tittar vi närmare på hur ledare inom akademin upplever gränsen
mellan arbetsliv och privatliv och hur de hanterar de problem som kan sätta denna
balans i gungning.
Inledningsvis presenteras forskning om balans och hälsa samt en rad copingstrategier som delvis kan förklara huruvida vi mer eller mindre lyckas uppnå denna
balans. Därefter ges en lägesbeskrivning över hur ledare inom akademin upplever sitt
ledarskap i relation till hälsa och privatliv. Bland annat presenteras resultat från den
rapport som undersökte hur anställda vid Lunds universitet upplever sin
arbetssituation, däribland de akademiska ledarna (Eldh & Rahm Hallberg, 2012). För
att ytterligare fördjupa förståelsen kring arbetssituationen för de akademiska ledarna
lät vi intervjua sex personer med ledningsuppdrag anställda vid Lunds universitet.
Resultatet från dessa intervjuer presenteras och diskuteras. Avslutningsvis reflekterar vi
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över befintliga kunskapsluckor som rör arbetssituationen för akademiska ledare och
vad som tycks motverka att balansen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut och
därmed verkar hälsofrämjande. Det kan vara intressant att notera att det finns en
tydlig skillnad mellan den bild rapporterna ger, och den bild våra respondenter ger.

Tid är det enda vi har
Enligt Bodil Jönsson (1999) är tid det enda vi har. I själva verket är idén om att ha
ont om tid en livslögn. Jönsson frågar sig om det kanske är så att vi har så bråttom
med att ha bråttom att vi inte hinner med något annat? Genom att ändra våra tankar
om tid, alltså vårt förhållningssätt till tid, leder detta i sin tur till ett ändrat
tidsmedvetande kring hur vi faktiskt använder vår tid och kring de prioriteringar vi
gör.
Hur vi ser på framtiden spelar enligt Jönsson en central roll för hur vi tänker om
tid. Hon menar att framtidspessimism verkar hämmande för att kunna utveckla goda
tankar om tid. Hur vi lever här och nu påverkas av hur vi ser på framtiden såväl som
vårt förflutna och hur vi förhåller oss till våra minnen.
Att kunna ha goda tankar om tid kräver såklart inre och yttre förutsättningar.
Det kräver exempelvis att vi kan välja bort något för att få något annat gjort, liksom
hänsyn från omgivningen och att vi har det hyfsat ordnat runtomkring oss. Jönsson
lyfter bland annat fram värdet av att ha fri tid. Man kan tolka Jönssons resonemang
som en coping-strategi till hur vi förhåller oss till tiden.

Coping-strategier
Svårigheter med att balansera arbetsliv och privatliv är associerat med bland annat
stress, depression, alkoholproblem, familjekonflikter, mindre livstillfredsställelse, såväl
som att man trivs sämre på jobbet och blir mindre produktiv. Att ha en god balans
mellan arbete och privatliv är associerat med hög livstillfredställelse. (Burke, 1988;
Grzywacz & Bass, 2003; Crouter, Bumpus, Head & McHale 2001; Greenhaus,
Collins & Shaw, 2003)
Viktiga faktorer för att uppnå eller upprätthålla en god livsbalans har bland
annat visat sig vara att ha en god tidsplanering, känslan av kontroll och förmågan att
kunna slappna av (Gröpel, 2005). Inom den psykologiska forskningen talar man om
coping och värdet av att ha coping-strategier för att uppnå balans och hälsa i livet.
Coping handlar generellt sett om att vi har olika strategier för att hantera svårigheter
och problem, exempelvis stressfyllda situationer (Lazarus & Folkman, 1984). Olika
individer har såklart olika tillvägagångssätt för att hantera de problem och svårigheter
som de konfronteras med i vardagen. Utifrån den psykologiska forskningen brukar
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dessa strategier vanligtvis indelas i tre kategorier: problemfokuserad coping,
emotionsfokuserad coping samt social support. Kategorierna skiljer sig något åt men
samtliga sker på en medveten nivå.
•

Problemfokuserad coping handlar om att hantera eller förändra en situation
så att den inte längre upplevs som stressfylld. Det kan exempelvis vara att
personen planerar sin tid, löser ett problem med en kollega direkt för att
undvika missförstånd, eller tar en kurs i stresshantering för att bli bättre på
att balansera jobb och fritid.

•

Emotionsfokuserad coping syftar till hantera de känslomässiga responser som
uppstår i samband med en stressfylld situation. Exempelvis kan en person
aktivt välja att undvika situationen eller försöka att acceptera situationen
genom att kontrollera sina känslor eller försöka omtolka situationen som
positiv.

•

Att söka social support som en coping-strategi innebär att personen vänder
sig till andra för att få råd eller (känslomässigt) stöd i stressfyllda situationer.
En person som vänder sig till en kollega för att prata av sig om en konflikt
med en annan kollega exemplifierar en sådan typ av strategi.

Män och kvinnor tenderar att använda sig av de olika coping-strategierna i olika
utsträckning. Män använder i högre utsträckning problemfokuserad coping medan
kvinnor oftare använder sig av emotionsfokuserad coping, samt socialt stöd (Ptacek,
Smith & Zanas, 1992; Schwarzer, 1998; Carver, Scheier, & Weintraub, 1989).
Huruvida den ena eller andra coping-strategin är effektiv eller inte beror på
situationen och ingen av dem är effektiv i alla typer av situationer. Forskning har visat
att problem-fokuserad coping är en bra strategi att använda sig av då stressorer är
möjliga att kontrollera (Park, Armeli, & Tennen, 2004). Men, i situationer som vi
inte kan kontrollera eller förändra lämpar sig denna strategi inte särskilt bra. Effekten
kan snarare bli den motsatta. I sådana situationer har emotionsfokuserad coping visat
sig vara mer effektivt, där personen försöker ta kontroll över sina emotionella
responser (Auerback, 1989). I exempelvis arbetslivet har personer generellt sett en
mindre grad av kontroll och problemfokuserad coping är därmed inte alltid den mest
effektiva strategin (Andreassi, 2011). Å andra sidan visar studier att
emotionsfokuserad coping kan vara utmattande rent känslomässigt, vilket i sin tur
kan resultera i att personen drabbas av utbrändhet (Lewin & Sager, 2008). För att
upprätthålla livsbalans verkar dock problemfokuserad snarare än emotionsfokuserad
coping vara mer verksamt vid högre grader av stress (Gröpel, 2005).
Olika coping-strategier korrelerar också med grad av välbefinnande.
Undvikandebeteenden, förträngning av känslor eller att jämföra sig med andra
tenderar att minska välbefinnande, medan de som fokuserar på det som är positivt i
livet, skapar lustfyllda aktiviteter, tar tag i problemen för att bättre förstå dem och
därmed försöker undvika att liknande situationer uppstår i framtiden, och som inte
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drar sig undan visar på en högre grad av välbefinnande (Barber, Bagsby, & Munzs,
2010; Shiota, 2006).
Medvetenhet om olika coping-strategier bland akademiska ledare bör vara ett
viktigt verktyg för att nå eller upprätthålla en god balans mellan arbete och privatliv.
Hur ser då situationen ut vad gäller akademiska ledares livbalans och hälsa? Nedan
presenteras resultat från några kartläggningar och rapporter som undersökt deras
situation och hur de upplever den.

Situationen för akademiska ledare
I en rapport från Högskoleverket (2008) konstateras att övertidsarbete på kvällar och
helger är mycket vanligt bland institutionsledare. I genomsnitt arbetar de 52-53
timmar i veckan och de manliga ledarna arbetar i något högre utsträckning.
Arbetstiden bland ledarna motsvarar en dryg sexdagarsvecka och den reglerade
arbetstiden upplevs för många av dem som otillräcklig.
De flesta har ledningsuppdraget på deltid och de ägnar runt 25 timmar i veckan
åt sina ledningsuppdrag samt administration, kvinnorna några timmar mer jämfört
med männen (27 respektive 22 timmar). Det är inte ovanligt att institutionsledarna
har flera ledningsuppdrag på olika nivåer inom universitetet, t.ex. inom både den
egna institutionen samt på fakultetsnivå. Utöver ledningsuppdragen bedriver de
forskning och undervisning. Det finns tydliga könsskillnader i vilken utsträckning
man forskar och undervisar. Männen forskar betydligt mer än kvinnorna som istället
ägnar mer tid åt undervisningen. Det ska också tilläggas att ledningsuppdrag på deltid
innebär att man intar olika roller på sin arbetsplats. Man är både ledare, forskare och
lärare.
Inom ramen för ledningsuppdraget upplevs personalärenden och byråkratiska
problem som mest tidskrävande. Personalfrågor upplevs vara det som är mest
svårhanterat. Att ha många olika arbetsuppgifter kan innebära slarv och kompromisser
vilket i sin tur leder till stress. I rapporten framgår också att ändrade ekonomiska
förhållanden har inneburit att arbetsbelastningen har ökat. Likaså innebär den
mellanposition som många institutionsledare har att arbetsbelastningen ökar på grund
av motstridiga krav. Man hamnar inte sällan i en klämposition där man som ledare
förväntas vara lojal ur flera avseenden vilket också kan skapa stress. Man ska hantera
trycket nedifrån från sina arbetskamrater samtidigt som man ska företräda
arbetsgivaren. Ledarrollen kan också upplevas som diffus eftersom de anställda ofta är
högst autonoma individer. En utmaning som institutionsledarna upplever är att
försöka” leda de oledbara” (Högskoleverket, 2008, sid 25).
Jämfört med universitetslärarna har institutionsledarna mindre till perioder där
de kan arbeta oavbrutet. Det är tvära kast mellan olika arbetsuppgifter. Arbetet som
institutionsledare innebär många gånger att den egna planeringen blir lidande på
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grund av så kallade brandkårsutryckningar, det vill säga att problem som ska lösas
dyker upp sent och där tid för reflektion och långsiktighet får stå tillbaka.
En ytterligare stressfaktor som lyfts i tidigare rapporter är att ledarskapet kan ha
negativ inverkan på den egna karriären som forskare. Att vara ledare kan innebära
färre publikationer och mindre tid till skrivande (Haake, 2004).
I rapporten från Högskoleverket poängteras också behovet av möjlighet till
ledarskapsutbildning såväl som mötespunkter, nätverk och mentorer för ledare. Ur ett
genusperspektiv bör man också lyfta önskemålet om enkönade ledarskapsutbildningar
för kvinnor. Å andra sidan har detta förslag kritiserats eftersom en sådan insats kan
tänkas innebära att könsskillnaderna blir mer explicita.
Internationellt sett varierar synen på akademiskt ledarskap. Medan man i
Europa tillskriver akademiskt ledarskap mindre betydelse tillskriver man den i USA
en betydligt större. Enligt Högskoleverkets rapport ser sig prefekter ofta sig själva som
främst forskare fastän de har ett ledningsuppdrag och ”man ställer ofta upp” när man
väljer att tacka ja till ett ledningsuppdrag.
I rapporten lyfts fram att man bör arbeta med att stärka identiteten hos ledare.
Satsningar på detta har gjorts, framförallt hos mellancheferna. Dock talas det ibland
om en kris där behovet av ett starkare och tydligare ledarskap bör beaktas i högre
utsträckning. Eftersom professionen främst är riktad mot annat arbete såsom
forskning och undervisning får rollen som ledare inte bara en mindre status,
ledarrollen blir också diffus.
Behovet av en tydligare profession och bättre organisation kring akademiskt
ledarskap är enligt rapporten från Högskoleverket något som identifierats bland
exempelvis institutionsledarna. Personer som tar på sig ett ledarskap inom akademin
är ofta amatörer utan utbildning och inte sällan saknas stöd från fakulteten. Både
utbildning och stöd bör ses som två viktiga faktorer för ledare för att kunna fatta
jobbiga beslut, göra prioriteringar samt för att kunna utveckla verksamheten. En
organisatorisk förändring som eventuellt kan lösa ovanstående problem är förutom
utbildning och en stärkt position som ledare, att man ägnar sig åt ett ledningsuppdrag
på heltid. Detta heltidsuppdrag bör pågå under en längre tidsperiod än de tre till fyra
år som man vanligtvis sitter som ledare. I nuvarande situation arbetar man ofta
samtidigt med forskning och undervisning och ledningsfrågor tenderar att inte få lika
hög status.
I en rapport från SACO (Krafft, 2009) belyses könsskillnader i det akademiska
ledarskapet där kvinnor inte sällan tar ansvar för uppgifter som inte syns men som
ändå fungerar som själva ”smörjmedlet” inom organisationen. Här finns en risk att
kvinnliga ledare tar på sig ett dubbelt ansvar och arbete där rollen som samordnare
och planerare är densamma i hemmet som på arbetet.
Enligt rapporten från SACO talar kvinnliga ledare om svårigheten med att
förena familjeliv och jobb och att det krävs träning i att använda sin så kallade on/offknapp. Ledningsarbete handlar många gånger om styrka och den inlärda rollen att
som ”duktig flicka” alltid vara bäst bör undvikas. Fokus bör snarare ligga på ”good
enough” då ledarskap många gånger är gränslöst vad gäller arbetsuppgifter. Det är lätt
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att bli absorberad i uppdraget vilket i sin tur kan få till följd ett dåligt samvete för
familjen.
Krafft noterar också att man bör uppmärksamma kvinnors möjligheter till
karriär. Generellt är möjligheterna som störst i samband med familjebildning vilket
kan innebära en risk för frånvaro. Denna risk bedöms vara högre för kvinnor, vilket
kan leda till att möjligheten att bli rekryterad till ett ledningsuppdrag påverkas
negativt.
Lunds universitet lät sina anställda besvara en enkät om sin arbetssituation.
Resultatet presenterades i rapporten Vår arbetsplats (Eldh & Rahm Hallberg, 2012). I
denna rapport framgår att många upplever sitt arbete som meningsfullt och att man
besitter en hög grad av autonomi. Samtidigt uppger de anställda att
arbetsbelastningen är hög vilket i sin tur har en negativ inverkan på privatliv och den
egna hälsan. Drygt en fjärdedel av de anställda ligger i riskzonen vad gäller
hälsomässiga aspekter som exempelvis sömnsvårigheter och oro. I rapporten lyfts
också fram att man bör arbeta med att stärka personalen för att förbättra
arbetssituationen. Samtidigt tycks det enligt rapporten vara oklart om vad som
kännetecknar ett gott akademiskt ledarskap.
Med bakgrund i ovanstående kartläggningar lät författarna till föreliggande
rapport intervjua sex ledare inom akademin med syfte att erhålla en djupare förståelse
kring de akademiska ledarnas situation och med fokus på gränsen mellan arbete och
fritid. Författarna var specifikt intresserade av att belysa ledarnas upplever, hur de
hanterar sin arbetssituation, samt vad de anser kan göras bättre för att stärka
förutsättningarna för det akademiska ledarskapet. Följande fyra teman utgjorde
grunden för intervjun:
1. Gränsen mellan arbete och fritid och förväntningen om att alltid vara
tillgänglig
2. Privata förutsättningar som är förenliga respektive oförenliga med ledarskap
3. Vad Lunds universitet kan göra och hur det bör arbeta med att förändra
situationen för ledare
4. Vad man själv som ledare kan göra för att påverka sin situation
Urvalet av respondenter är baserat på kvinnliga och manliga ledare i olika åldrar vid
Lunds universitet. För att erhålla en bredd av upplevelser intervjuades ledare både
inom och utanför den egna fakulteten och ledare med olika typer av ledningsuppdrag.
Nedan presenteras resultatet från dessa intervjuer.
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Resultat
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av intervjuerna i linje med den
ovanstående tematiken.

Gränsen mellan arbete och fritid och om att alltid vara tillgänglig
Vårt generella intryck av ledarnas erfarenheter gällande gränsen mellan arbete och
fritid är att de har strategier för att hantera denna gränsdragning, och att problemet
många gånger är uppdiktat. De är medvetna om att det kan uppstå problem med
gränsdragningar. Denna medvetenhet är vad vi förstår själva lösningen för att kunna
hantera ledarskapsuppgiften. Exempel på sådana gränsdragningar som framkommit
under intervjuerna är att inte kolla mail på kvällen, att inte vara för tillgänglig och att
förlita sig på sina medarbetare. Att kolla mail sent på kvällen kan lätt resultera i
grubblande och därmed en försämrad sömnhygien. Flera av ledarna framhåller en god
sömnhygien som en grundläggande förutsättning för att klara av jobbet. Det är viktigt
att man skyddar sömnen och tar sig så kallad fri tid (se även Jönsson, 1999). Flera av
våra respondenter framhåller att den personliga inställningen eller attityden är viktig
för hur man hanterar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Vår tolkning är att
akademiskt ledarskap är förhandlingsbart och är avhängigt av upprätthållandet av sin
egen autonomi. Exempelvis bestämmer man själv hur tillgänglig man vill vara. I
förlängningen upplevs det också som viktigt att stiga in och ut i ledarskapsrollen; att
man gör andra saker än att vara ledare under sitt arbetsliv. Ansvar för andra
människor kan vara tungt.
Detta sagt går det tydligen inte att fullt ut planera sin arbetsdag eller arbetsvecka.
Brandkårsutryckningar, mailhantering, underskrifter, inbrott, krav och förväntningar
från personal samt den teknologiska utvecklingen, har drivit fram en just in timemanagementfilosofi som kan begränsa ledarens tids-autonomi. Arbetsveckan kan
upplevas som flytande och arbete som kräver en längre tids koncentration och
reflektion hinns inte alltid med inom en normal arbetstid. Arbetsveckan är inte sällan
uppstyckad där möten verkar hindrande för mer kreativt arbete.
Något som skiljer respondenterna åt är synen på den traditionella 8-17mentaliteten. En av respondenterna önskar att akademiskt ledarskap i högre
utsträckning borde vara mer förenligt med denna mentalitet. Dock är en vanlig
uppfattning att en sådan typ av mentalitet utgör ett hot mot akademiskt arbete
generellt. Man ska dock notera att en sådan mentalitet kan fungera som en copingstrategi med syfte att upprätthålla en god balans där man värnar om hälsa och sömn. I
kontrast till denna önskan menar en av de andra ledarna att 8-17-mentaliteten är
problematisk och i någon mening förlegad. Respondenten menar att man som ledare
exempelvis kan brinna för ett problem man vill lösa. Ledarskap kan innebära att du
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processar problem oavsett vad klockan är. Gränslösheten kan därmed förklaras i
termer av det egna intresset.

Privata förutsättningar som är förenliga respektive oförenliga med ledarskap
Respondenterna konstruerar listor på vad som är svårförenliga privata förutsättningar
med ett ledningsuppdrag. Till dessa problematiska förutsättningar hör småbarn,
skilsmässa, samtidig bostadsflytt, gamla föräldrar, samt boendeort som innebär lång
pendling till jobbet (ledarskap förutsätter fysisk närvaro på arbetsplatsen).
Positiva förutsättningar som lyfts fram är bland annat en accepterande partner,
goda relationer till administrativ personal – vilket bland annat innebär att man litar
på sin delegering, stabilitet i tillvaron, goda rutiner och gränssättningar, stödpersoner,
hög integritet samt fria zoner till att hämta kraft och energi. En av respondenterna
lyfter värdet av en hög ambitionsnivå och det är olika typer av belöningar ett gott
arbete kan medföra utöver den rent monetära. Samtidigt framhåller respondenterna
att den egna ambitionen och viljan inte bör ske på bekostnad av medarbetarnas
välbefinnande. En ytterligare aspekt som lyfts är att man har en hög toleransnivå för
förändringar och oförutsägbara händelser, samt har en kännedom om sina egna
begränsningar och att man är tolerant gentemot dessa.

Vad Lunds universitet kan göra och hur det bör arbeta med att förändra
situationen för ledare
Respondenterna lyfter värdet av utbildning i ledarskap, organisation och
stresshantering. Det framhålls att det är märkligt att en organisation som ägnar sig åt
kunskapsproduktion och kunskapsförmedling själv är så bristfällig i sin produktion
och förmedling av ledarskapsutbildning. Mentorskap är önskvärt liksom en
medvetenhet om ledarens oändliga antal arbetsuppgifter. Ledarskapsutbildningar
borde även finnas för seniora anställda såsom för dekaner och
universitetsstyrelsemedlemmar. Utöver de befintliga utbildningarna bör även finnas
mer inriktade utbildningar som fokuserar på specifika verksamheter som exempelvis
administrativa- och serviceenheter. Man lyfter också fram värdet av goda förebilder
som signalerar vad som är acceptabelt vad gäller exempelvis arbetstid och efterlyser
fler goda förebilder. En av respondenterna menar att universitetet borde arbeta mer
med att stärka sin personal, vilket är en viktig faktor för framgång. Jämför med ett
modernt företag i näringslivet.
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Vad man själv som ledare kan göra för att påverka sin situation
Något som lyfts fram är den teknologiska och regelmässiga utvecklingen och sina egna
förväntningar kring att behärska dessa. En av respondenterna menar att man som
ledare bör fokusera på sin ledarskapsidentitet och låta sina medarbetare bli experter på
dessa utvecklingar.
Som ledare är det också viktigt att man upplever att man äger sitt eget arbetsliv.
Lite egenmakt och mycket stress är en kombination som framhålls som farlig. Det är
därmed viktigt att man reflekterar över hur man hanterar sitt ledarskap, att man
identifierar problemen och gör dem explicita.
Som ledare bör man också tänka på att inte utplåna sig själv. Man bör heller inte
utplåna sina medarbetare. Ett exempel kan vara att inte lägga möten under lunchtid
då denna är en tillfällig paus som snarare bör förknippas med återhämtning och vila,
utöver näringsintag.
En ytterligare aspekt som gäller ledarens självförståelse handlar om synen på vad
det är man gör; hanterar man problem (brandkårsutryckningar) eller driver man
verksamheten framåt genom att förverkliga en vision?

Avslutande reflektioner
Av intervjuerna framgår tydligt att ledarna har väl utvecklade coping-strategier, i
synnerhet problemfokuserade. Bilden som dessa sex respondenter ger av sin situation
överensstämmer inte till fullo med den bild som förmedlats i de rapporter som
presenterades inledningsvis. I rapporterna framstår ledarskapet som både mer
besvärligt och betungande. En möjlig förklaring till diskrepansen kan vara att samtliga
av de intervjuade är erfarna ledare. I urvalet ingick inte någon nybliven ledare. Det är
såklart en öppen fråga när man kan anses vara en erfaren ledare. Utifrån intervjuerna
framkommer inte att balansen mellan arbete och fritid är i gungning. Problemet med
att man alltid ska vara tillgänglig är i stor utsträckning ett uppdiktat och i någon mån
ett socialt konstruerat problem. Man sätter själv gränsen av intervjuerna att döma.
Som vi förstår det, upplever de intervjuade ledarna en tämligen hög grad av
autonomi.
Att så pass få negativa upplevelser kring ledarskapet förekommer i intervjuerna
kan möjligtvis bero på att man som ledare inte vill beklaga sig inför sina medarbetare.
Det kan också bero på intervjufrågornas karaktär och intervjuns upplägg. Dock
upplever vi starkt att respondenternas svar var genuina och förankrade i en
självupplevd verklighet. De var tydliga med att signalera vilka fallgropar som finns
inom ramen för ledarskapet men också att de har verktyg för att hantera dem bra. De
var också tydliga med vilka organisatoriska brister som finns vid Lunds universitet i
termer av utbildning och mentorskap. Ingen av de intervjuade ledarna talar om kön
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eller genusaspekter i ledarskapet, glastak, diskriminering eller svårigheter med att
balansera familjeliv och karriär.
Våra respondenter bekräftar dock vissa av rapporternas slutsatser. De belyser
behovet av mer utbildning, erfarenheten av den styckade arbetstiden och de så kallade
brandkårsutryckningarna som i hög grad karaktäriserar arbetsveckan. Likaså görs
explicit ansvarsfrågan och upplevelsen av att personalärenden kan vara betungande.
De efterlyser också en organisatorisk utveckling av arbete med att stärka personalen,
initiera stödsystem för ledare, samt lyfta fram goda förebilder. Detta gäller även i
relation till den administrativa personalen.
Avslutningsvis vill vi återknyta till Bodil Jönssons tankar om tid. Vi är i grunden
sympatiskt inställda till Jönssons resonemang och känner oss inspirerade av hennes
grundläggande insikt att tid är det enda vi har och vi väljer vad vi gör med den.
Samtidigt vill vi problematisera hennes åsikt att tidsbrist är en livslögn. De ständigt
återkommande brandkårsutryckningarna är sannolikt inget man kan tänka bort och
därmed undermineras denna idé. Jönssons resonemang är avhängigt av att vissa yttre
villkor är uppfyllda såsom en hög grad av predicerbarhet och kontroll. Sällan är båda
dessa villkor uppfyllda i ledarens vardag. Dock tror vi att Jönssons tankar om tid är
mer fruktbart vägledande i fundamentala livsval snarare än i konkreta
arbetslivssituationer; i valet att exempelvis tacka ja till ett ledningsuppdrag snarare än i
livet som ledare.
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Mikael Askander, Humanistiska fakulteten

”Vänta lite, jag ska bara kolla mejlen
först...”

Några tankar om akademiskt ledarskap och stress
Att hinna med – det har kommit att bli något av en nyckelfråga för många människor
idag. Det gäller såväl privatliv och det så kallade ”livspusslet”, som arbetsliv med
dignande fång av arbetsuppgifter och ökande krav på prestation och måluppfyllelse. I
värsta fall kan det leda till utmattning, depression och sjukskrivning i olika grad. Det
är
mer
än
något
annat
en
fråga
om
hälsa.
1
Samtidigt skapar ohälsan, exempelvis sjukfrånvaron, en rad andra följdproblem:
arbetsuppgifter och uppdrag blir sämre, om alls, utförda; och det kan skapa problem
och ökad belastning på övriga medarbetare. Att motverka och på bästa sätt hantera
stress är med andra ord i flera avseenden av största intresse, och en central roll här,
kan en misstänka, spelar ledare och chefer för en verksamhet/organisation.
I universitets- och högskolevärlden präglar just stress mängder av utvärderingar
och medarbetarenkäter. I exempelvis den stora undersökning som senast gjordes vid
Lunds universitet (2012) framträder stress som en central fråga för många av de
anställda som besvarade enkäten:

1

Oftast blir det tal om långa tidsperioder för återhämtning och rehabilitering; se bland annat ”Nya
forskarrön om utmattningssyndrom” (osignerad text, 1.11.2012), på följande adress:
<https://www.suntliv.nu/forskning/battre-rehabilitering/elva-ars-forskning-omutmattningssyndrom/#.VF5BTCiSZng.facebook> (28.11.2014).
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Resultaten pekade på en hög grad av belastning och upplevd stress. En betydande andel
ansåg att de inte hade en rimlig arbetsbörda, att de regelbundet jobbade över, att man
måste arbeta i högt tempo, att man hade för mycket att göra, att privatlivet blev
lidande på grund av arbetet [...] och att man hade svårt att slappna av på fritiden [...]2

I problem som rör och utgår från stress av olika slag blir chefen eller ledaren central:
det är hen som har ansvar för arbetsmiljöfrågor, och som kan göra skillnad och
påverka – eller åtminstone förväntas kunna påverka – på olika sätt och i olika
sammanhang, genom beslut och initierande av diskussioner.
Det finns många typer av stress, och jag ska strax återkomma till fenomenet och
precisera hur jag i föreliggande framställning använder mig av begreppet.

Syfte, metod, begrepp
Syftet med föreliggande undersökning är att försöka besvara frågan om hur stress dels
präglar och påverkar akademiskt ledarskap, dels hur stress motverkas och hanteras av
ledare. Undersökningen är upplagd som en explorativ, praxis-nära genomgång av hur
några akademiska ledare med avseende på stress upplever dels sitt eget ledarskap i sig,
dels arbetet med att hantera stress i organisationen.
Min undersökning kan beskrivas som en fallstudie, som förvisso är alltför
begränsad (det brukar fallstudier tendera att bli) för att fördjupade och välgrundade
slutsatser ska kunna dras utifrån det som här framkommer. Samtidigt tror jag att detta
är en högst framkomlig väg: att göra en praxisnära fallstudie, utifrån vilken vissa också
mer generella resonemang kan börja föras och problem – i detta fall stressrelaterade
problem – kan börja nystas upp. Att komma åt stress som problem bygger, menar jag
på två grundläggande strategier: dels behöver stress identifieras och utforskas mer och
på ett mer fördjupat sätt, dels måste sedan olika åtgärder kunna både formuleras och
planeras, och verkligen genomföras.
Jag har intervjuat fyra personer anställda och verksamma inom HT-fakulteterna
vid Lunds universitet. De fyra informanterna har alla erfarenhet av ledarskap, de har i
detta nu och sedan flera år tillbaka i tiden uppdrag som akademiska ledare. Med hjälp
av intervjuerna har jag velat få fram en bild av dels hur stress upplevs av respektive
ledare, dels hur en ledare försöker arbeta för att motverka stressrelaterade problem för
såväl ledning som andra medarbetare. Jag har vidare intresserat mig för frågan om
huruvida genus påverkar stress eller upplevelse av stress i någon riktning, även om
detta genusorienterade delsyfte inte har dominerat min undersökning.

2

Se rapporten Vår arbetsplats. Enkät till anställda 2012, sammanställd av Christer Eldh och Ingalill
Rahm Hallberg, Lunds universitet, 2012, s. 39. Och specifikt om de anställdas upplevelse av stress, se
även s. 20-21.

194

Mina intervjuer har genomförts utifrån ett frågebatteri (se bilaga 1) och med
idén om den ”semistrukturerade intervjun” som modell. Detta innebär att
intervjutillfället ifråga får kretsa kring ett par större frågeområden, utan att ett antal
frågor formuleras i detalj och gås igenom.3 Intervjuerna formade sig till relativt öppna,
fria samtal mellan mig och respektive informant. I alla mina intervjuer gjorda för
denna studie har jag arbetat så, och följande två huvudfält har jag låtit samtalen kretsa
kring:
•

informantens upplevelser av stress i det egna ledarskapet

•

informantens upplevelse av och syn på stress bland kollegor/i verksamheten

I båda dessa frågefält har främst lyfts frågor som rör orsaker till stress, hantering av
stress, samt frågor relaterade till stress och genus.
Jag har valt att i min framställning anonymisera informanterna; detta gjordes i
syfte att få till ett öppnare samtalsklimat i intervjutillfällena, utan att den intervjuade
skulle behöva känna sig pressad av att försäga sig eller riskera att råka yttra sig om vad
som skulle kunna tänkas uppfattas som mer känsliga uppgifter.
Intervjuerna blev ungefärligen timslånga, och har spelats in med hjälp av
inspelningsfunktion i mobiltelefon; och sedan överförts till dator, som ljudfiler.
Ljudfilerna har säkerhetskopierats; dessutom har jag transkriberat alla intervjuerna,
och dessa texter finns sparade som Word-filer och i utskrift, på papper, i
undertecknads ägo.
Tidigare forskning på området har jag också tagit del av, i syfte att skapa
sammanhang och vidga perspektiven. Det gäller forskning om såväl stress, som
akademiskt ledarskap. Detta material kommer jag löpande i min framställning att
aktualisera. Längre fram i denna text kommer jag att återkomma till en del problem
vad gäller urval och sammansättning av gruppen med informanter.

Begreppen stress och akademiskt ledarskap
Stress finns i många olika former; här kommer jag att fokusera främst negativ stress,
alltså något som stör och skapar problem i en människas livssituation, privat och/eller
i arbetslivet.4 Jag vill redan här påpeka att stress kan vara av antingen positiv eller
negativ karaktär, men att jag i mitt föreliggande arbete har valt att koncentrera mitt
studium på den negativa stressen.
Begreppet stress myntades av fysiologen Hans Seyle, i samband med ett
forskningsarbete om hur djur reagerar på olika hot och faror. Stress är det tillstånd
som uppstår när en levande varelse utsätts för fysiska eller psykiska påfrestningar, och
3
4

Johan Alvehus: Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Stockholm: LIBER 2013, s. 82-83.
Mina beskrivningar av stress här bygger på de definitioner som presenteras i Nationalencyklopedin, se
NE.se, sökord ”stress”.
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försöker hantera dessa. Påfrestningarna, det vill säga de faktorer som kan utlösa stress
benämns stressorer.
Värt att notera är också att talet om stress i vardagligt språkbruk ofta tycks avse
tidsaspekter: att hinna/inte hinna, att ha så mycket att göra att tiden inte räcker till,
och så vidare. Stress kan emellertid också infinna sig när en har i princip all tid i
världen: det är då istället fråga om utsatthet, att känna sig pressad, exempelvis då en
ställs inför svåra problem som måste lösas och där en själv har att fatta beslut.
Ytterligare exempel syns i frågor som rör ansvar; ansvar kan också i en del fall leda till
stress, oavsett om tidspress på något sätt vidhäftar ansvarsproblematiken ifråga eller
inte. I akademiska sammanhang är det inte ovanligt att flera av dessa stressvarianter
förekommer för en och samma person i ett och samma uppdrag.
Stress i arbetslivet
Stress kan uppstå i en människas arbetsmiljö, vanligen på grund av ansvar, högt
tempo och/eller hög förändringstakt. Inte sällan ser det också ut så att stressen
fördelar sig ojämnt över ett år, eller som i universitetsvärlden, över ett läsår. Detta var
inget som diskuterades närmare i mina intervjuer i denna undersökning, men jag vet
själv som erfaren universitetslektor (dessutom ofta med olika former av
ledningsuppdrag på agendan) att exempelvis november månad kan vara betydligt mer
påfrestande än, säg juni.
Stress i arbetslivet är inte ett fenomen som är isolerat från det som har skett eller
pågår i en människas (anställds) privatliv. Privatliv och yrkesliv hänger ihop, men inte
på alldeles enkla sätt: förvisso kan en människa som har en mycket pressad situation
socialt och på sin hemmafront, också därmed bli mer pressad och stressad på jobbet.
Det motsatta kan emellertid också vara fallet: om den ena biten präglas av mycket
stress, kan den andra biten av tillvaron bli något av en oas eller en luftficka – en
luftficka som räddar alltihop och skapar balans i tillvaron som helhet.
Dessutom är det intressant att konstatera vad som gör att vissa människor tycks
kunna drabbas lättare av stress, medan andra tycks ha en så kallad hög stresströskel
eller stresstålighet. Vad skälen till dessa utfall är tänker jag inte spekulera i, mer än att
jag kan konstatera att frågor som rör orsaker till stress, hur denna tar sig uttryck och
hur den hanteras (individuellt och organisatoriskt) är en komplex historia. Jag
återkommer till det längre fram i denna text, då jag berör bland annat genus och ålder
som exempel på centrala aspekter att beakta i studiet av stress.
Stress och genus
Inledningsvis hade jag för avsikt att i min undersökning belysa olika slag av stress med
betoning på genusrelaterade aspekter. Detta blev nu inte riktigt som jag hade tänkt
mig eller förväntat mig: de föreställningar eller förutfattade meningar om att det i min
undersökning tydligt skulle komma att framträda skillnader mellan könen vad gäller
stress, kom en smula på skam. Detta tycks då understrykas – även om framställningen
kan problematiseras – i Arbetsmiljöverkets rapport gällande hela arbetsmarknaden,
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där det bland annat står att läsa: ”Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
har under våren presenterat en kunskapssammanställning som visar att symtom på
depression och utmattningssyndrom hänger ihop med arbetsmiljön. De kunde också
påvisa att män och kvinnor har lika stor risk att drabbas”.5 Jag återkommer till detta
nedan, i avsnittet som handlar om just akademiskt ledarskap och genus.
Samtidigt finns det en hel del forskning som klart pekar mot att kvinnor i
yrkeslivet oftare sjukskrivs och oftare upplever sig som mer stressade än män.
Arbetsmiljöverket har uppmärksammat detta i flera rapporter, se exempelvis Marie
Mulders artikel ”Kvinnor mer sjukskrivna i alla yrkesgrupper” och Arbetsmiljöverkets
Omvärldsrapport Våren 2014.6 I Ulrika Nissers rapport Prefekt och kvinna. En rapport
om akademiskt ledarskap ur kvinnors perspektiv (2006) framskymtar också i en del
avseenden detta, även om inte stress explicit står i fokus i Nissers studie.7 Exempelvis
pekar flera av Nissers respondenter på att en kvinnlig ledare har snävare utrymme och
mindre marginaler för misslyckanden; att vara ledare och kvinna, menar en av Nissers
respondenter, är att vara ytterligare utsatt i en position (ledarens/prefektens) som
redan är mycket utsatt.8
Att vara kvinna och ledare tycks föra till att vara utsatt för mer press och högre
och andra förväntningar än att vara man och ledare. Samtidigt som alltså tendenserna
verkar tydliga, vill jag ändå dra lite i nödbromsen här. Mina informanter ger alla – två
kvinnor och två män – i sina intervjusvar en mindre entydig bild vad gäller kvinnors
och mäns stress i akademiskt ledarskap och akademiska organisationer.
Akademiskt ledarskap
Vad är då egentligen akademiskt ledarskap? Och hur skiljer det sig eventuellt från
andra typer av ledarskap? Akademiskt ledarskap går också under beteckningen
kollegialt ledarskap. Kollegialitet är benämningen på förhållandet emellan kollegor
(Kollegialitet i koncentrat, s. 5-6).9 Tanken är att alla i ett kollegium ska bidra till
verksamhetens hantering, uppfyllande av mål och strävan mot hög kvalitet. Detta sker
bland annat genom att ledaren kommer från de egna leden, och utses just kollegialt,
det vill säga föreslås och väljs av kollegorna. Ett bärande syfte med det kollegiala

5

6

7

8
9

Arbetsmiljöverket, Omvärldsrapport Våren 2014, s. 13. Rapporten finns att läsa på:
<http://www.av.se/dokument/omoss/Omvarldsrapport_2014.pdf> (28.11.2014).
Maria Mulder, ”Kvinnor mer sjukskrivna i alla yrkesgrupper”, i Välfärd, 2011:4, på
<http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljeradinformation/?publobjid=14606> (28.11.2014), och Arbetsmiljöverkets rapport Omvärldsrapport
Våren 2014, på <http://www.av.se/dokument/omoss/Omvarldsrapport_2014.pdf> (28.11.2014).
Ulrika Nisser, Prefekt och kvinna. En rapport om akademiskt ledarskap ur kvinnors perspektiv, Uppsala:
Uppsala universitet 2006.
Nisser, s. 49.
Kollegialitet i koncentrat. Rapport från Arbetsgruppen för utveckling av kollegiala
styrformer, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala: Uppsala universitet
2014, s. 5-6. Se även Nisser, som diskuterar akademiskt och kollegialt ledarskap; Nisser, s. 16-18.
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ledarskapet och den kollegiala organisationsmodellen är strävan mot att garantera
vetenskaplig kvalitet.10
Idag tenderar det enligt många att se annorlunda ut. Det akademiska ledarskapet
och hela universitetsvärlden präglas allt mer av spänningar mellan å ena sidan det
kollegiala ledarskapet, och så kallad linjestyrning, å andra sidan.11 Linjestyrning är ett
uttryck för professionalisering ifråga om ledning, organisation och administration.
Ledaren väljs inte så att säga underifrån, som i fallet med den kollegiala varianten,
utan utses av en huvudman. Idag tycks alltså detta dubbla modellerande skapa
spänningar i universitetsvärlden. En kan, menar jag, misstänka att det i dessa
spänningar också vilar en påtaglig risk för stress av olika slag för alla involverade.

Akademiska verksamheter och stress
Detta avsnitt är tematiskt strukturerat efter de sfärer jag vill belysa, nämligen
ledarskapet i sig, samt verksamheten i övrigt, och det arbete som bedrivs vad gäller
hantering av stress. Min framställning bygger här på de fyra intervjuer jag har
genomfört, och som jag har beskrivit mer ingående ovan.

Det stressade ledarskapet
Stress har mycket med tidspress att göra, det är uppenbart. Samtidigt kom flera av
intervjutillfällena att kretsa kring såväl frågor om tidsbrist, som frågor om ansvar, som
orsaker till press och stress.
Att vara den som leder en verksamhet kan i sig skapa stress, en får till exempel i
en sådan situation finna sig i att vara tillgänglig i omfattande grad. Detta var något
som flera av informanterna pekade på som ett problem som också kan hanteras så att
vissa bestämda tider måste en för exempelvis den egna forskningens skull kunna göra
sig otillgänglig, kanske genom att arbeta i hemmet en dag eller en halvdag, och då
utan att svara i telefon eller läsa e-post.
Den enskilda bland olika stressorer som framstod som mest problematisk och
mest stressande, hos alla informanterna, var personalärenden av olika slag. När det
uppstår konflikter av det ena eller det andra slaget, när en anställd eller medarbetare
hamnar i problem privat eller på grund av sådant som har med
anställningsförhållanden att göra, är avgjort det som stressar såväl de kvinnliga som de
manliga ledarna mest, enligt mina intervjuer. Detta gäller både det faktum att ledaren
har ett stort ansvar i en sådan situation, och att det många gånger är situationer som
måste lösas om inte direkt på stående fot, så i alla fall börja lösas tämligen omgående.
10
11

Kollegialitet i koncentrat, s. 6.
Kollegialitet i koncentrat, s. 6.
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Arbetet med/mot stress i verksamheten
Flera av informanterna hade uppslag och idéer som rör hanteringen av stress. Dels
diskuterades i intervjuerna sätt att motarbeta stress i den egna arbetssituationen som
ledare, dels i verksamheten. Det kom att handla en hel del om hur balansen mellan
vardagslivet på hemmafronten och arbetet inte rubbas allt för mycket, allt för ofta,
och definitivt inte hela tiden. Mina informanter är både som människor och som
yrkesverksamma akademiker mogna och erfarna, och ger alla uttryck för vikten av att
kunna ”stänga av” arbetet emellanåt. Informant 4 såg detta som något av en nyckel
vad gäller att undvika stress: att försöka sova gott och kunna värna sin fritid.
Att på olika sätt försöka begränsa en – vad gäller tid, kvantitet och känslan av
krav – skenande e-postkultur inom verksamheten var ett exempel som dök upp och
diskuterades av flera av informanterna. Ett annat exempel som prövats och som i
mina intervjuer flera gånger lyftes fram var försöken till att minska antalet möten.
Dock framträdde överlag svårigheterna i att organisera och styra fram en lyckosam
kamp mot stress som det mest dominerande i informanternas syn på detta. Det
hänger enligt informanterna samman med att det i universitetsvärlden är så att en
verksamhet bara är en del av ett större komplex av integrerade verksamheter. Exemplet
med försök att tämja e-postflödet blir ju verkningslöst så länge övriga delar av den
totala organisationen inte följer samma linje – och utanför ett universitet finns dels
andra universitet, dels andra aktörer som pockar på uppmärksamhet. Det är
egentligen inte bara frågor som rör stress som är svåra att hantera i detta
sammanhang: exempelvis menade informant 1 överlag att ”arbetsmiljöfrågor var en av
de mest svårfångade arbetsuppgifterna att hinna med” på ett bra sätt.

Stressade män och stressade kvinnor
Alla informanterna fick diskutera frågan om huruvida genus påverkar risken för stress.
Här framkom faktiskt en tydlig bild: varken män eller kvinnor uppfattas av de
intervjuade som förfördelade, eller enklare uttryckt: män och kvinnor tycks generellt
sett i lika hög grad drabbas av stress. Däremot är det sannolikt så att stressorerna
ifråga skiljer sig åt, åtminstone lite, samt hur stress tåls och hanteras av den enskilde.
Informant 1 tyckte precis som de övriga informanterna att det var svårt att se
tydliga skillnader här, men lyfte ändå fram ett exempel ur den egna arbetsvardagen.
En medarbetare hade påpekat att det var länge sedan något kul socialt (samkväm eller
extra fika en dag) hade hänt på institutionen ifråga. Då fick informant 1 lite dåligt
samvete för att hon inte hade hunnit med detta, hon kände sig stressad, men slogs
efter ett tag av att det kanske inte hade påpekats om hon hade varit man. Här ligger
en möjlig skillnad i manligt och kvinnligt i en verksamhet, vad gäller ledarskap och
dess stressorer: kanske förväntas kvinnliga ledare generellt sett att oftare och i högre
grad ta hänsyn till och ordna med så kallade ”mjuka frågor”. Detta kan då mycket väl
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leda till att kvinnor tar på sig mer av ”osynligt” arbete som inte syns som
arbetsuppgifter i en personalplan eller i direktiv om vad tjänsten ska innehålla.
Även om just mina informanter på det hela taget var försiktiga i sina
intervjusvar, och inte tyckte sig kunna urskilja tydliga skillnader mellan mäns och
kvinnors stress, så framkom det ändå en tendens till att de (alla fyra informanterna)
misstänker att kvinnor i de akademiska verksamheterna har högre krav att leva med.
Exempelvis kunde informant 4 berätta att de som i hans organisation hade drabbats
av utmattningssyndrom och depression, ja de var alla kvinnor.
Sedan kan jag också en smula självkritiskt konstatera att min grupp med
informanter är tämligen homogen: de befinner sig alla i ett ganska snävt åldersspann
(ca 54-63 år) och har familj och barn. Om någon av informanterna exempelvis hade
haft en annan sexuell identitet än heterosexuell, om någon av dem varit betydligt
yngre, om någon av dem inte hade varit fast anställd hade med största sannolikhet
andra svar framkommit. För framtida stressforskning av liknande karaktär som den
jag här presenterar, bör en eftersträva större och mer varierat sammansatta grupper av
informanter.
Snarast framstår stress som ett fenomen som bäst studeras inte genom ett
ensidigt genusorienterat perspektiv, utan istället utifrån ett holistiskt synssätt. Ett
sådant erbjuder intersektionalitetsforskningen. Med det avses undersökningar som
bygger på att flera aspekter tas tillvara i försöken att skapa en förståelse för det
fenomen som studeras. Johan Fornäs skriver i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift, i
ett temanummer om just intersektionalitet, att begreppet
används särskilt för samspel mellan just identitetsordningar, och öppnar därför för en
bred tvärvetenskaplig samverkan mellan perspektiv som sätter enskilda sådana
identitetsdimensioner i centrum. Intersektionaliteten fordrar samspel mellan de unga
tvärvetenskapliga fälten för analyser av klass, kön, generation och etnicitet.12

Intersektionalitet handlar också om maktstrukturer och normer, eller som begreppet
beskrivs i Nationalencyklopedin, att det ”syftar till att synliggöra specifika situationer
av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och
klass”.13 Vad gäller stress i ett sådant avseende menar jag att ansvar blir en viktig fråga
att beakta; vem har ansvaret för den stress som stör en individ och/eller en
verksamhet? I ett akademiskt sammanhang visar det sig (som i många andra
”branscher förstås) att även ansvarsfrågan är tämligen komplex. Många instanser har
ansvar i frågor som dessa, vilket inte gör saken lättare i fråga om att lyckas hantera
stressproblematik.
12

13

Johan Fornäs, ”Röster som gjorde skillnad. Korsande identifikationer i folkhemmets populärkultur”,
i Kvinnovetenskaplig tidskrift, temanummer om intersektionalitet, 2005:2-3, s. 57-68; citatet från s.
57.
Se NE.se, sökord ”intersektionalitet”. Det är inte heller förvånansvärt, med tanke på att begreppet
vuxit fram i ett samspel mellan feministisk teori, postkoloniala studier och ”black feminism”, se bland
annat Nina Lykkes artikel ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, i
Kvinnovetenskaplig tidskrift, temanummer om intersektionalitet, 2005:2-3, s. 7-17; citatet från s. 8.
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I fallet med min undersökning av stress i akademiskt ledarskap, syns exempel på
aspekter att ta fasta på utifrån intersektionella perspektiv i bland annat ålder (i min
studie såväl biologisk som ”akademisk”), social bakgrund, etnicitet, religion, politisk
tillhörighet och genus.14 Med intersektionella perspektiv på stress framträder nog på
ett mer adekvat och rättvisande sätt, misstänker jag, den komplexitet (av olika direkta
och indirekta stressorer) som i grunden ofta på ett samverkande sätt bidrar till stress
för den enskilde. I det följande ska jag dröja vid en sådan ytterligare aspekt, utöver
genus, som visar sig vara av minst lika stor vikt vad gäller förståelsen av stress och dess
mekanismer i akademiska miljöer.

Biologisk och akademisk ålder
Förutom genusrelaterade frågor ställde jag också i mina intervjuer frågor om ålder i
relation till stress och ledarskap. Jag syftade då på såväl biologisk ålder, som
”akademisk ålder”. med det sistnämnda avser jag den tid som har gått sedan
disputation och den tid som informanten/ledaren ifråga har varit verksam som ledare
i det akademiska livet. Informanterna i studien befann sig i spannet 54-63 års
(biologisk) ålder. Tre av dem hade disputerat innan de fyllt 40, och en vid 40 års
ålder. Det är alltså personer som har hunnit skaffa sig en hel del livserfarenheter, både
inom och utom det akademiska arbetslivet. Flertalet informanter har också ungefär
tiotalet år bakom sig i ledande position av något slag, i sina organisationer. Åldern i
såväl biologisk som akademisk bemärkelse tycks ha betydelse: den generar just
erfarenheter som i sin tur möjliggör ett mer påtagligt lugn i den professionella
vardagen, på ett annat sätt än för yngre kollegor. De sistnämnda kan uppleva stress av
en rad olika skäl, exempelvis kan doktorander känna sig allt mer stressade ju närmare
disputationsdags de kommer. Unga forskare måste meritera sig, och stressas av
konkurrensen om tjänster, projekt och pengar. Informant nr 4 har också noterat att
flertalet ledare i universitetsvärlden är lite äldre, vilket han tycker är trist (om en
jämför med näringslivet). Det finns många bra ledare bland de yngre som inte får
chansen bara för detta.
Informant 2 berättade också hur han medvetet hade valt att tidigt i sin karriär
meritera sig som forskare (och lärare); han tackade till och med nej till ett erbjudande
om ledarskap tidigare i karriären. Först när han hade hunnit genomföra en hel del
forskning, och varit professor en tid tyckte han att det var dags att gå in i rollen som
akademisk ledare, med olika uppdrag som bland annat studierektor och prefekt.
Informant nr 2 menar att detta högst sannolikt också har bidragit till att han som
ledare idag upplever arbetssituationen överlag som mindre stressig, jämfört med om
han samtidigt också i detta nu skulle behöva meritera sig som forskare.
Bara för att en är äldre och har mer erfarenheter behöver en så klart inte vara
immun mot stress. Det kan mycket väl vara så, vilket inte heller är ovanligt, att stress i
14

Fornäs, s. 65.
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den mest dramatiska och kanske farligaste formen, det vill säga sammanbrottet och
utmattningssyndromet (och liknande uttryck), kommer först efter en längre tids
förnekelse, en längre tids bortträngning.
Det är inte heller åldern i sig som spelar roll här, utan just erfarenheterna som av
den enskilde har identifierats och reflekterats kring, som ger insikter av både
professionell och mer generell karaktär. Generellt sett är det lätt att förstå att den som
har fått barn, genomgått en livskris, eller upplevt andra mer eller mindre omstörtande
händelser i livet, också är bättre rustad att se tiden an, och att ha en mer tränad och
utvecklad förmåga till att kunna avdramatisera en del saker som de facto bör kunna
just avdramatiseras. När det gäller det professionella planet, både som ledare och som
akademiker generellt, återkommer alla mina informanter också till förmågan att
verkligen kunna prioritera mellan uppgifter en ställs inför.

Systemstress
Informant nr 1 menar att hon har kommit till insikten om att en måste göra vissa val,
att medvetet fundera kring frågor som ”vad vill jag egentligen?”, och ”hur bör jag
tänka strategiskt på sikt när det gäller karriären?”. Här berättar informant 1 att hon
efter hand kom fram till att det fick bli forskningen som nedprioriterades, högst
medvetet. Informant 4 resonerade kring sin forskning på ett likartat sätt. Informant 1
använde uttrycket ”systemstress”, med avseende på hur den akademiska världen eller
det akademiska systemet är konstruerat på ett sådant sätt att det är hart när omöjligt
att se hur det inte skulle vara stressande för den enskilde anställde. En ska hinna med
utbildning/undervisning och forskning och i många fall ledarskap. Dessutom präglas
dessa områden av arbetsuppgifter av en enligt många ökande administration; läraren
ska lägga scheman och få kommunikationen med studenter att fungera; forskaren ska
fylla i reseräkningar och redovisningar, och ledaren har i sig per definition en stor
mängd administrativa uppgifter (och även om en del av dessa kan delegeras så
ansvarar ledaren för att uppgifterna genomförs). Att vara engagerad i alla dessa
områden upplever informanterna som en bärande orsak till den höga graden av stress
som finns och som syns i olika medarbetarenkäter.
Två av informanterna har som jag redan varit inne på i det föregående,
efterhand i sina karriärer medvetet valt att disponera sina satsningar på ett sätt som
innebär att den egna forskningen har fått stryka på foten. Informant 4 menar rentav
att ”det är ju så det här systemet är uppbyggt, att man får ta av sin forskningstid för
oförutsedda saker som dyker upp”. Att försöka hinna med allt (eller nästan allt) slutar,
tycks det, oftast med att det mesta som görs, görs sämre eller inte alls.
Samtidigt som akademien sett som ett – komplext – system genererar mycket
stress, framhålls vikten av kompetenta medarbetare, som skapar teamwork och ett mer
delat ansvar för att verksamheten ifråga ska fungera. Flera av informanterna är också
måna om att framhäva att universitetet och fakulteten har bra och gott om stöd i olika
frågor; informanterna upplever med andra ord att de som ledare kan få hjälp med
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många olika problem som behöver lösas. Informant 2 påpekade exempelvis hur han
först på senare tid har börjat inse hur ”enormt mycket man kan få hjälp med i olika
situationer”. Exempel på en stödfunktion som flera informanter nämner är
Företagshälsan, som genomgående tycks uppfattas som mycket behjälplig.
Att se universitetet som ett system med komplicerade strukturer vad gäller
arbetsuppgifter, funktioner, ekonomiska flöden, kommunikation och organisation,
bör numera också betraktas i ljuset av det resonemang jag inledningsvis förde om
spänningarna mellan kollegialt ledarskap och linjestyrning. Utöver att förekomsten av
båda varianterna samtidigt i sig kan fungera stressgenererande, så bör noteras att det
kollegiala sättet många gånger i sig skapar stress, i relationer och konflikter kollegor
emellan. Att fullt ut, medvetet och strategiskt, satsa på det kollegiala ledarskapet
kommer alltså inte per automatik att radera stress ur verksamheten.

Några sammanfattande ord
I ett flertal avseenden framträder tydliga överensstämmelser, gemensamma nämnare,
vad gäller informanternas syn på det som stressar, såväl i det egna ledarskapet, som i
verksamheten i stort. Några sådana gemensamma nämnare syns i uppfattningar om
vad som skapar stress, problemen med att hantera stress hos den enskilde
medarbetaren såväl som i verksamheten i stort, samt att det genusperspektiv jag
initialt ville göra till en betydelsefull del av min undersökning, inte så lätt låter sig
fångas in i termer av skillnader och/eller likheter mellan könen vad gäller stress.
Tendensen kan ändå skönjas: kvinnor är mer utsatta för stress, det framkommer i alla
mina fyra intervjuer, och i annan ovan refererad forskning.
Strategier och metoder för att få bukt med sådant som stressar en har
informanterna också föreslagit. Det som är slående här är att dessa insatser upplevs
som trevande försök; att motarbeta och förebygga stress tycks uppfattas som svårt.
Varje informant/ledare tycks ändå ha kommit till en punkt i sina karriärer där de
verkar kunna hantera den stress de själva utsätts för; däremot är det den ”systemstress”
som vidhäftar verksamheten i stort som framstår som svårbemästrad, ja till och med
som mycket svårbemästrad. Som en sorts vägledning i detta sammanhang kan en
vända sig till Arbetsmiljöverket, som på sin hemsida – under rubriken
”Organisatoriska åtgärder kan förebygga stress” – också skriver om detta, och att det
är viktigt att arbeta för en arbetsplats och ett arbetsklimat där stress inte styr och
plågar de anställda och i förlängningen av det, hela verksamhetens grundvalar och
resultat:
Arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress genom organisatoriska åtgärder. Det
kan handla om att öka resurserna för att utföra arbetet eller minska kraven i arbetet.
Att arbetsgivaren är tydlig när det gäller verksamhetsmål och arbetskrav kan förhindra
belastningar som är kopplade till otydlighet och bespara arbetstagarna belastande
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merarbete. Det kan också handla om att ändra bemanningen vid ensamarbete eller om
att vidta säkerhetsåtgärder vid risker för våld. Arbetsbelastningen kan minskas genom
att fler hjälps åt med en arbetsuppgift eller genom att arbetsgivaren ökar bemanningen.
Man kan också plocka bort vissa arbetsuppgifter eller senarelägga utförandet av arbetet.
Stöd med att prioritera ger förutsättningar för att kunna minska arbetsmängden när det
behövs. Det är också viktigt att det finns tydliga rutiner för hur man ska agera vid
konflikter och kränkande särbehandling på arbetsplatsen (AV, 2014).15

Råden som här ges är goda, och egentligen helt nödvändiga. Samtidigt är det
fenomenalt svårt, menar jag, att se hur detta rent praktiskt skulle kunna genomföras
bland anställda i en universitetsmiljö. Råden som Arbetsmiljöverket ger tycks också
isolera en verksamhet på ett i mina ögon lite verklighetsfrämmande sätt. Inte minst
akademiska miljöer präglas ju i extremt hög grad av att vara komplicerat
sammanvävda: både vad gäller delar med delar inom ett universitet, såväl som
universitet och högskolor emellan (genom exempelvis olika samarbeten i forskning
och utbildning).
Eller är det så svårt, egentligen? Kanske ligger mycket av problemet i att det de
facto inte har gjorts? Kanske har inte ens försök till verkligt seriösa problemlösningar i
frågan kommit upp på agendan, i realiteten. Jag tror alla som läser denna min text
utan tvekan skriver under på att det talas mycket om stress, men det är inte samma
sak som att det finns en systematisk och genomtänkt, realiserbar åtgärdsplan för att
råda bot på stressproblematikerna, än mindre har en sådan realiserats, genomförts. Jag
menar att detta är allvarligt: stressrelaterade problem kostar, i termer av pengar, i
termer av tid, i termer av kvalitet i forskning och utbildning, och viktigast av allt: i
termer av människors väl och ve och hälsa.
En annan punkt som jag inte har berört så mycket hittills, men som framträder
som gemensam för mina informanters syn på stress i sina verksamheter i dagsläget, är
de tekniska och administrativa system som i allt högre grad tränger sig på i den
professionella akademiska vardagen. Informanterna hör alla till samma fakultet som
under perioden 2013-14 har fått genomleva introducerandet av ett flertal nya digitala
verktyg och system (bland annat för arbetet med kursutvärderingar,
kursplanehantering, schemaläggning och undervisningsplattform). Sammantaget har
detta inneburit påtagligt ökade påfrestningar för enskilda anställda. Detta är också en
del av det som jag med informant 1:s ord vill beteckna som en del av ”systemstressen”
i det akademiska arbetslivets vardag.
Min studie som här föreligger är allt för begränsad för att en ska kunna dra reella
slutsatser utifrån den. Jag har genomfört en tämligen nischad fallstudie, med en rad
potentiella felkällor och begränsningar att ta hänsyn till. Exempelvis är intervjuer inte
alls nödvändigtvis den bästa metoden för att identifiera stressorer i en verksamhet.
Det behövs bland annat andra metoder, fler informanter, en större bredd i vilka som
intervjuas, och ett större batteri frågeställningar för att kunna komma till tals med
15

Arbetsmiljöverket, ”Belastande förhållanden på arbetet kan leda till arbetsrelaterad stress”, på:
<http://www.av.se/teman/stress/?AspxAutoDetectCookieSupport=1> (28.11.2014).
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såväl identifierandet av stressorer, som tänkbara, rimliga sätt att hantera situationen
på. Läst så är min framställning att betrakta som en ansats, en förstudie till mer
genomgripande forskningsinsatser rörande stress och akademiska organisationer och
arbetsmiljöer. Kommande forskning bör, menar jag, också ta sin utgångspunkt (som
jag ovan antytt) i intersektionella teoretiska perspektiv.
Avslutningsvis skulle jag också vilja nämna att min undersökning har gett mig
en ökad förståelse för stress och dess förutsättningar och konsekvenser. Och min
undersökning, med tanke på de intervjuer jag gjort tycks också kunna ses som en del i
ett större sammanhang som är något av nyckeln till att framgångsrikt hantera stress
och en emellanåt alltför tung och komplex arbetsbörda: att överhuvudtaget lyfta dessa
frågor till diskussion och reflektion. Att skapa ett samtal om sakernas tillstånd och en
känsla av att bli sedd, det är viktigare än något annat, om än inte uppfattat som en
enskild perfekt lösning på alla problem. En av mina informanter tackade för samtalet
och påpekade tankfullt, när intervjun ifråga var slut och inspelningsapparaturen
avstängd, att ”det här var inte alls dumt, det blev ju rena terapin!”.
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Källor
Opublicerat material
Intervjuer, sparade som ljudfiler och transkriberade texter i Word-format och i
utskrifter, i rapportförfattarens ägo:
•

Intervju gjord med Informant 1, 29.9.2014

•

Intervju gjord med Informant 2, 29.9.2014

•

Intervju gjord med Informant 3, 2.10.2014

•

Intervju gjord med Informant 4, 6.10.2014

Publicerat material
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jag till i min text (14.11.2014):”Belastande förhållanden på arbetet kan leda till
arbetsrelaterad stress”, på:
<http://www.av.se/teman/stress/?AspxAutoDetectCookieSupport=1>Mulder, Marie:
”Kvinnor mer sjukskrivna i alla yrkesgrupper”, i Välfärd 2011:4, på:
<http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljeradinformation/?publobjid=14606+>
Arbetsmiljöverket, Omvärldsrapport Våren 2014, på:
<http://www.av.se/dokument/omoss/Omvarldsrapport_2014.pdf>
Fornäs, Johan: ”Röster som gjorde skillnad. Korsande identifikationer i folkhemmets
populärkultur”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, temanummer om intersektionalitet,
2005:2-3, s. 57-68
Kollegialitet i koncentrat. Rapport från Arbetsgruppen för utveckling av kollegiala styrformer,
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala: Uppsala universitet
2014
Kvinnovetenskaplig tidskrift, helt temanummer om intersektionalitet, 2005:2-3
Lykke, Nina: ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, i
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Nationalencyklopedin, uppslagsorden ”stress” och ”intersektionalitet”, på www.ne.se
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Nisser, Ulrika: Prefekt och kvinna. En rapport om akademiskt ledarskap ur kvinnors perspektiv,
Uppsala: Uppsala universitet 2006
”Nya forskarrön om utmattningssyndrom” (osignerad text, 1.11.2012), på följande adress:
<https://www.suntliv.nu/forskning/battre-rehabilitering/elva-ars-forskning-omutmattningssyndrom/#.VF5BTCiSZng.facebook> (14.11.2014)
Vår arbetsplats. Enkät till anställda 2012, sammanställd av Christer Eldh och Ingalill Rahm
Hallberg, Lunds universitet, 2012

Bilaga: Intervjufrågor
Följande frågor användes som utgångspunkt vid intervjuerna som genomförts för
föreliggande undersökning.
Jag förklarar kort vad jag avser med ”stress”, sedan ställer jag följande frågor som
diskuteras under en timmes tid:
Den egna situationen, som ledare
Känner du dig oftast stressad i din arbetsvardag?
Eller lite mer sällan?
Upplever du stressen i din arbetsvardag som hanterbar?
Vad beror denna stress på, tror du? Inom jobbet? Andra faktorer?
Ålder? Ställning? Social och kulturell bakgrund? Kön?
Över tid, förändras detta?!
Hur be- eller mot-arbetar du stress?!
I verksamheten
Är dina kollegor och medarbetare stressade? Många? Hur framträder detta?
Skillnader i kön, ålder, ställning? Tror du?
Hanterbart? Hur hantera det? Inom organisation, eller person/individ-nivå?
Ledarens ansvar visavi stress; vad göra?! Möjligheter/problem?!
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Tomas Sniegon, Eleonora Narvselius, Susanne Schötz, Humanistiska fakulteten

Värdegrundsbaserade lösningar på
institutionella konflikter. En
fallbeskrivning.

Inledning
Tillämpning av värderesonemang i konfliktsituationer kan betraktas som en av de
stora utmaningarna för universitetsledningen. Dels måste man ta hänsyn till glappet
som alltid uppstår mellan verklighetens “banalitet” och de ganska abstrakta – om än
väldefinierade – värdeprinciper som saknar de juridiska lagarnas kausalitet och
rättsliga dimension. Dels tenderar konflikter som utspelar sig vid ett universitet att
präglas av dess institutionella säregenhet. En institutionsledning kan känna att det är
nödvändigt att hålla fasaden uppe och inte låta konflikter bli synliga. Dels bör
akademikernas höga intellektuella kapacitet, analytiska tänkande och förmåga att
utveckla intrikata resonemang ständigt tas i beräkning. Institutionaliserade
intressekonflikter, mindre synliga makthierarkier och dold logik som ligger till grund
för många konflikter inom den akademiska miljön gör uppgiften att lösa akuta
konflikter till alla inblandades belåtenhet ännu svårare.
Enligt Lunds universitets Strategiska plan för 2012-2016 bör
universitetsledningen vägledas av samt aktivt försvara mänskliga rättigheter och
demokratiska och akademiska värden. Jämställdhet samt etnisk och social mångfald är
viktiga dimensioner i den värdegrund som LU ska stå för. Dessutom skall respekt,
tolerans och omtanke gälla i alla relationer. Sådana grundläggande moderna värden
som rationalitet, kritiskt tänkande, humor, tolerans och engagemang nämns också i
samma korta avsnitt ”Grundläggande värderingar” (Lunds universitet, 2011:4). Vid
en första anblick upplever man detta som en samling av flera ”positiva” aspekter och
dimensioner som förmodligen, enligt ledningens tankegång, bör förstärka varandra.
Ändå är det inte kumulation som bör ifrågasättas, för trots allt nämns de olika
värdena i en viss hierarkisk ordning där mänskliga rättigheter kommer först och
humor näst sist. Däremot ger avsnitten ”Grundläggande värderingar” inga ledtrådar
om hierarkin av sociala grupper, kategorier och positioner som värdegrunden relaterar
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till. Vems intressen bevakas i första hand? Finns det grupper vars ställning och
integritet anses vara sårbar och därmed i behov av ett slags ”affirmative action”?
Texten omnämner både termer som ”vi” och ”alla relationer” i ett försök att retoriskt
förmedla en känsla av gemenskap och frånvaro av hierarki, men i konfliktsituationer
gäller det ofta att skaffa sig en realistisk bild av maktförhållandena mellan de
inblandande parterna i syfte att återställa (alternativt förändra) maktbalansen. I detta
avseende är universitetets värdegrund öppen för olika tolkningar och infallsvinklar.
Fallet som vi tänker analysera belyser just denna tvetydighet och problematiskt
”tillplattade” inställning till relationer som berör universitetet, dvs. en av tradition
högt hierarkiskt miljö.
De grundläggande frågor som vi ställer i denna uppsats är: Kan universitetets
värdegrund vara vägledande vid lösning av just denna konkreta konfliktsituation? Om
inte, varför? Om svaret är ”ja”, på vilka sätt? Vi kommer inte att förespråka en
bestämd ”best practice” lösning i detta hypotetiska fall. Istället kommer vi att dra
uppmärksamhet till en rad olika lösningar som belyses från tre relaterade perspektiv:
institutionens bästa, den ”konfliktprovocerande” partens bästa, och den ”drabbade”
partens bästa.

Ett hypotetiskt fall
Vårt fall handlar om en medelålders kvinnlig professor och en yngre manlig post-doc.
Efter att ha haft en vänskaplig relation under en viss tid gör professorn ett sexuellt
närmande utanför arbetstiden och arbetsplatsen som dock avvisas kategoriskt av den
överraskade mannen. Hon känner sig känslomässigt skadad och tar vissa steg som
mannen klart uppfattar som kvinnans hämnd. Eftersom konfrontationen delvis
utspelar sig på arbetsplatsen inför några studenters och medarbetares ögon (dock utan
att de utomstående begriper alla omständigheter), blir konflikten känd i bådas
arbetsmiljöer. Institutionsledningen befinner sig därför i en känslig situation och
måste balansera mellan problemets juridiska och mänskliga dimensioner. Även
ledningen blir överraskad eftersom de båda berörda personerna är kända som duktiga
forskare utan inblandningar i några tidigare konflikter.
Sett ur ett sociologiskt perspektiv handlar fallet om en komplicerad
konfliktdynamik som involverar intersektionalitet. Intersektionalitet är en
övergripande teori som gör anspråk på att förklara den sociala ojämlikhetens och
förtryckets mekanismer. Den fokuserar på hur sådana identitetsrelaterade skiljelinjer
som klasstillhörighet, kön/genus, etnicitet, religion, ras, sexualitet, ålder och status
interagerar på olika nivåer och slutligen skapar vissa förtrycksmönster och systematisk
orättvisa. Denna teori anser att olika former av social ojämlikhet och förtryck är
sammankopplade. Deras samspel skapar så kallade ”intersektioner” där särskilt
uthålliga, och oftast institutionaliserade former av diskriminering uppstår (Crenshaw,
1991; Muhs, Niemann, Gonzalez & Harris, 2012).
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I vårt fall ser vi en intersektion där tre dimensioner – kön/genus, ålder och
(akademisk) status – knyts ihop. Både den kvinnliga professorns och den manlige
postdocens position i det sociala koordinatsystemet är varken absolut överlägsen eller
underlägsen den andra parten. Medan status som en etablerad medelålders
akademiker väger tyngre än den yngre nydisputerade postdocen, blir kön/genus den
faktor som komplicerar maktförhållandet och öppnar för flera olika typer av utspel för
varje inblandad part. Med olika typer av resonemang och med olika värderingar i
åtanke, kan både professorn och postdocen hävda sin rätt att bli betraktad som den
orättvist behandlade; som ett ”offer.” Dessutom kan alla inblandade parterna vilja
dölja frågan om flirt och sexuella antydningar bakom mer ”neutrala” förklaringar.
Professorn kan spela på sin rätt att bedöma postdocen utifrån sin överlägsna
akademiska position. Hon kan stämpla honom som ”oduglig” och ”lat” samt förklara
hans beteende som ett tecken på ”vanlig manlig arrogans” gentemot en mer
framgångsrik kvinnlig medarbetare. Postdocen kan, i sin tur, bli generad av sin
”feminiserade” roll som ”an object of desire” och välja att definiera hela situationen
som mobbning. Detta kommer att ge honom en möjlighet att framstå som ett offer av
hämnd i samband med missförstånd av rent akademisk natur - eller av ett oförklarligt
hat som professorn hyser mot honom. Det ligger dock också i hans intresse att hålla
en låg profil eftersom han inte vill bli klassad som “problematisk” på grund av detta,
vilket enligt hans uppfattning skulle kunna hota hans akademiska framtid.

Möjliga lösningar
Vi har valt att försöka belysa ett antal värden som nämns i Lunds Universitets
strategiska plan i olika förslag på möjliga lösningar som ledningen har att välja mellan.
De lösningar vi presenterar här är inte rangordnade och vi förespråkar ingen lösning
framför den andra, utan syftet är att peka på olika sätt att lösa konflikter av det här
slaget med hjälp av olika värden:
•

jämställdhet

•

demokratiska värden

•

akademiska värden

•

humor

•

tolerans

Varje lösning bör beskriva dess effekt på alla inblandade partner, inklusive ledningen.
Institutionsledningen måste reagera så fort information om situationen når den.
I en första etapp bestämmer man sig för att undersöka om det finns en lokal lösning
på konflikten inom institutionen. Man kallar båda parterna var för sig till enskilda
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samtal snarast möjligt. Då man samtidigt känner en viss plikt att rapportera vidare
kontaktar ledningen parallellt en jurist och undersöker vilka befogenheter den har i en
sådan situation, utan att uppge några detaljer eller namn i den aktuella konkreta
situationen. Av de enskilda samtalen framkommer det att konflikten bottnar i en rad
missförstånd, och att ingen av parterna avsett att skada den andre. Dock anser
ledningen att parternas egen hantering av situationen har blivit mer emotionell än
juridisk. Därför blir juridiken ett av redskapen att lösa situationen. Ledningen inser
att en strikt juridisk lösning är nödvändig om ingen annan lösning finns, men är
medveten om att detta är en sista utväg om man inte lyckas lösa situationen
tillsammans med parterna.

Jämställdhet
Jämställdhet definieras av Lövkrona (opublicerad) som ett politiskt begrepp som
används för att utjämna obalansen mellan kvinnor och män. Genus är däremot ett
vetenskapligt begrepp, som handlar om de strukturella förhållanden som orsakat
obalansen. Om ledningen vill lösa problemet med metoder och medel som framhäver
jämställdhet måste den samtidigt beakta den intersektionalitet som genomsyrar den
hypotetiska konflikten. Ledningen kan vända sig till flera juridiska och politiska
dokument samt grupper och organ inom LU för att få hjälp. En ledningsgrupp för
jämställdhet och likabehandling har som uppgift att stödja och sprida kunskap om
jämställdhet och likabehandling, samt föreslå och initiera jämställdhets och
likabehandlingsåtgärder för att motverka diskriminering. I Lunds universitets policy
för jämställdhet (Lunds Universitet, 2011:1), likabehandling och mångfald kan vi läsa
följande:
“Inom universitetet råder nolltolerans mot kränkande särbehandling. Det kravs också̊
ett bemötande som ger var och en möjlighet att utvecklas utifrån sina erfarenheter.
Respekt och omtanke galler i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande mot
universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål.“

Ledningen bör ingripa så fort de får vetskap om konfliktsituationen, då det råder
nolltolerans mot kränkande särbehandling inom universitetet. De kan kontakta
Ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor och även en LU-jurist för att få råd,
t.ex. om vilka juridiska befogenheter de har. De bör också undersöka om och i vilken
omfattning kränkande särbehandling ägt rum. Enskilda inledande samtal med bägge
parterna såväl som andra medarbetare som bevittnat konfrontationerna kan ge en bild
av detta. Eftersom båda parter har upplevt att de fallit offer i konflikten är det viktigt
att ledningen poängterar att jämställdhet måste råda på alla plan, inte bara vad gäller
kön/genus, utan att likabehandling även gäller ålder, akademisk status och andra
värden såsom religion, etnicitet, sexualitet osv.
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Samtalen följs upp med en jämställdhetsdag för alla medarbetare på
institutionen där ledningen informerar om LUs jämställdhetspolicy, den uppkomna
situationen, samt arbetet med att lösa den. Ledningen beslutar också att fortsätta
arbetet med att förebygga diskriminering genom att anordna utbildningshalvdagar
med jämna mellanrum så att personalen uppdaterar sina kunskaper om innehållet i
LUs handlingsplan mot diskriminering, inklusive kränkande särbehandling och
sexuella trakasserier och även om likabehandling för att systematiskt och målmedvetet
förebygga och motverka att liknande situationer uppstår igen.
Förhoppningsvis inser ledningen såväl som de inblandade parterna att
jämställdhet mellan könen måste kompletteras med jämställdhet mellan ålder och
akademisk status, och att intersektionalitet påverkar de flesta relationer mellan
kollegor. Professorn bör inse att hennes ställning som senior och med högre
akademisk status kan ha bidragit till att konflikten uppstått, medan postdocen bör
förstå att hans kön spelat en roll i konflikten. Så småningom bör ledningen med hjälp
av råd från jurist eller jämställdhetsledningsgruppen tillsammans med de inblandade
kunna enas om att avblåsa konflikten så att parterna kan fortsätta sina arbeten som
kollegor.

Demokratiska värden
Universitetets verksamhet bygger på och förmedlar demokratiska värden. Det är
därför viktigt att båda parterna får komma till tals när ledningen utreder konflikten.
Dessutom bör de medarbetare och studenter som bevittnat konflikten också få en röst
i arbetet med att lösa konflikten.
Lövkrona (opublicerad) skriver att “Institutionell diskriminering är en form av
strukturell diskriminering och har sin grund i arbetslivets regelverk och normsystem,
dvs. de specifika regimer som uppstår när samhälleliga normer, värderingar, regelverk
omsatts På arbetsplatser och organisationer. I konkreta institutionsmiljöer ges vissa
grupper fördelar i form av materiella och symboliska resurser, status, positiv
uppmärksamhet, privilegier m.m. (de los Reyes 2007:1). Akademin är en institution
med en utpräglad hierarkisk maktstruktur och med ett specifikt normsystem och
regelverk, där diskriminerande praktiker lätt utvecklas; begreppet ”akademisk kultur”
används här som paraplybegrepp för den institutionella kulturen.“
Hur kan institutionsledningen bäst ta tillvara demokratiska värden när de ska
försöka lösa konflikten? Det vore kanske att ta i om man engagerade hela
institutionen, både personal och studenter i konfliktlösningen, men att låta alla som
berörts av konflikten komma till tals genom att ha samtal (enskilt eller i grupp där
detta är möjligt) är i alla fal ett steg på vägen. Under samtalen bör man vara lyhörd för
vad som sägs, för att kunna bedöma hur allvarlig situationen är för alla. Om det finns
en möjlig lokal lösning på institutionen kan man föreslå att man träffar båda parterna
för att hjälpa till att medla fram en lösning som är acceptabel för båda parter. Om inte
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får ledningen gå vidare till en mera global lösning, vilket innebär att man kontaktar
jämställdhetsombudsman, och ber om hjälp från fakulteten och/eller
universitetsledningen.

Akademiska värden och humor
Att anställda med tidsbegränsade postdoc-tjänster befinner sig i en relativ känslig
position inom universitetets akademiska hierarki måste också tas med i bedömningen.
LUs strategiska utvecklingsplan (Lunds universitet, 2012) specificerar både anställdas
och studenters rättigheter, men skiljer inte ut postdoc-anställda som en särskild grupp
vars ställning är betydligt mer osäker än de fast anställdas. Det har redan nämnts att
det inte ligger i mannens intresse att bli stämplad som “problematisk”. Därför kanske
ledningen kan lockas till att avvakta tills mannens tjänst avslutas i stället för att agera
och lösa situationen snarast möjligt.
Å andra sidan befinner sig professorn med hänsyn till sin akademiska status i en
känsligare position ur ett offentligt perspektiv. Blir fallet känt i media och fokus
hamnar på professorn som skyldig är det högst sannolikt att det får större
uppmärksamhet än om fokuseringen ändras till att mannen är skyldig. Detta är dock
inget som ledningen kan använda för att tvinga fram en försonande lösning, eftersom
det skulle kunna ses som utpressning.
Hänsyn till akademisk status hos de båda parterna i den här konflikten beror
framför allt på professorns argumentation avseende postdocens akademiska nivå.
Professorns ifrågasättande av hans akademiska nivå måste stoppas om och så fort detta
sker. Då måste man också motbevisa anklagelserna och tydliggöra att professorn och
postdocen inte arbetar inom samma vetenskapliga disciplin, och att professorn därför
inte har någon rätt att betygsätta mannens kunskaper. Avstår professorn från att
nedvärdera postdocens akademiska nivå bör dock parternas akademiska meriter och
status lämnas utanför den diskussion vars mål är att hitta lösningen.
Ledningen måste naturligtvis göra båda parterna medvetna om att liknande
konflikter på längre sikt är oacceptabla på arbetsplatsen. Men samtidigt kan man
signalera att man har en viss förståelse för att missförstånd (om man verkligen kan
bevisa att detta var ett missförstånd) kan hända och att det kanske går att lösa
situationen tillsammans. Man bör försöka att initiera ett gemensamt möte där de
inblandade skulle kunna få en chans att förklara sin ståndpunkt för varandra och
eventuellt försonas. Om detta skulle kunna ske är det kanske inte fel att t.o.m. kunna
tillämpa lite humor som också finns i institutionens värdegrund. En sådan attityd är
emellertid mycket känslig eftersom den även kan tolkas som ledningens nonchalans
och/eller banalisering av fallet. Därför bör man vara väldigt försiktig med just den här
aspekten.
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Tolerans
Begreppet tolerans härstammar från moralisk filosofi och politisk diskurs där den har
en lång historia. Delvis på grund av detta innehåller toleransens definition flera
motstridiga betydelser och nyanser. Svenska Akademiens ordbok definierar tolerans
som “handlingen, förmågan, viljan att tillåta … att något som man ogillar eller är
kritisk mot existerar, sker, pågår; fördragsamhet, överseende; ...respekt för annans
beteende, levnadssätt, åsikt, tro; vidsynthet.” Tolerans innebär oftast att man väljer att
godta en persons eller grupps åsikt eller värdering, trots att man inte gillar den, eller
tycker att den är omoralisk. Att vara intolerant är, å andra sidan, att försöka hindra
personer med andra åsikter och värderingar att få uttrycka sina åsikter och leva sina
liv. Tolerans har därmed med både yttrandefrihet och handlingsfrihet att göra
(http://www.tolerera.se/se/info.asp?q=makt). Å andra sidan misstolkas tolerans ofta
som acceptans av och ovilja att motverka orättvisor eller diskriminerande
förhållanden. Den kan också innebära en ganska distanserad, beräknande och kylig
attityd mot medparterna eller motparterna. I vårt fall bör man uppenbarligen inte
tolka tolerans som handlingsförlamning eller försök att distansera sig från konflikten
som tydligt påverkar arbetsklimatet på institutionen. Tvärtom, ledningen behöver
skicka en tydlig signal till båda parterna att deras konflikt inte tolereras inom den
institutionella miljön. Samtidigt bör ledningen insistera på att den personliga
konflikten ska lösas mellan parterna, och att dessa är förpliktigade att respektera
varandras åsikter samt ta hänsyn till kollegorna och studenterna som påverkas av
konflikten. Ledningen kan i denna situation välja att kalla båda parter separat och ge
dem en varning. Postdocen och professorn försöker efteråt att prata med varandra och
komma till konsensus om vad de kan göra för att dämpa konflikten och visa tolerans
mot varandras beteende och åsikter.

Slutsatser
Om den lokala lösningen fungerar är det inte nödvändigt att gå vidare, förutsatt att
ledningen har förstått vilka juridiska befogenheter den har och inte överträder dessa.
Misslyckas ledningen med sitt initiativ måste man dock lämna över fallet till
juristerna. Sedan måste alla acceptera det juridiska beslutets konsekvenser, trots att det
sannolikt leder till fortsatt spänning mellan professorn och doktoranden. Ledningen
måste se till att de båda i fortsättningen uppfyller sina arbetsplikter och behåller en
korrekt professionell relation.
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