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Förord
En god intern arbetsmiljö är en del av Strategi 2030 och en grundförutsättning för
att Karolinska Institutet ska kunna fortsätta att utvecklas positivt som ett av
världens ledande medicinska universitet. När arbetsmiljön fungerar har den en
signifikant betydelse för den vetenskapliga produktiviteten. God forskning
främjas av ett gott socialt klimat, stödjande kollegor såväl som rimlig
arbetsbelastning och god egenkontroll över arbetet. Det visar resultaten från
denna fördjupade analys av arbetsmiljöns betydelse för produktiviteten på
Karolinska Institutet. Ett stort tack till Irene Jensen med kollegor för deras stora
och betydelsefulla insats för vår arbetsmiljö!
Jag har höga ambitioner när det gäller att systematiskt och kontinuerligt arbeta
med arbetsmiljöfrågorna för att ge bästa möjliga förutsättningar för allt arbete vid
Karolinska Institutet. Därför vill jag rikta uppmärksamheten på några
förbättringsområden som framkommer i rapporten.
För det första måste vi arbeta för att underlätta och stödja kombinationen av
undervisning och forskning – det ska vara möjligt att som anställd vid Karolinska
Institutet hantera båda rollerna med en rimlig arbetsbelastning.
För det andra måste vi säkerställa att vi har en genusneutral bedömning av
meritering vid tjänstetillsättningar.
För det tredje och i linje med Strategi 2030, måste vi modernisera vårt
fördelningssystem av statsanslag som för närvarande baseras till stor del på
bibliometri. Enligt rapporten förstärker det här systemet de negativa konsekvenser
som följer av engagemang i undervisning och andra uppdrag. Det bidrar även till
att de könsbaserade skillnaderna i karriärmöjligheter vidmakthålls. Strategi 2030
säger att vi ska ”etablera incitamentsstrukturer, finansiering och resursfördelning
som främjar ett samverkande KI där utbildning och forskning stärker varandra”.
Slutligen vill jag lyfta några av de konkreta sätt på vilket Karolinska Institutet
skulle kunna skapa synergier mellan forskning och andra uppgifter. Exemplen
kommer från de intervjuade i rapporten. Bland annat önskar de hjälp med
karriärplanering, mentorer och nätverk. Det här är bra och konkreta idéer och
synpunkter som är viktiga att vi tar med oss i den fortsatta processen.
Ole Petter Ottersen
Rektor, Karolinska Institutet
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Sammanfattning
Uppdraget
I föreliggande rapport presenteras resultaten från ett fortsatt uppdrag om att
undersöka sambanden mellan arbetsmiljö och produktivitet inom akademin.
Samverkansgruppen vid Karolinska institutet är uppdragsgivare och finansiär.
Övergripande syftet med projektet är att genomföra en fördjupad analys av den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön inklusive ledarskapets betydelse för
medarbetares vetenskapliga produktivitet.
I uppdraget ingick att följande moment skulle belysas:
1. hur tidigare vetenskapliga prestationer (tidigare framgång i anslag samt
publicering) påverkar sambandet mellan arbetsmiljö och framtida
prestationer.
2. om förändring över tid i arbetsmiljön har samband med förändrad
prestation.
3. om sambandet mellan arbetsmiljö och prestation ser olika ut i högre
respektive lägre presterande grupper.
4. hur andra uppgifter än forskning (undervisning, klinik, administration)
påverkar sambandet mellan arbetsmiljö och vetenskaplig prestation.
5. vilka specifika problem det finns med olika arbetsuppgifter som gör att
forskare upplever att de inte klarar av arbetet.
Resultat
Sammanfattningsvis så stödjer de fördjupade analyserna de tidigare slutsatserna i
första rapporten att arbetsmiljön har en signifikant betydelse för den vetenskapliga
prestationen.
Ett gott socialt klimat, stödjande kollegor såväl som rimlig arbetsbelastning och
god egenkontroll över arbetet var de mest framträdande faktorerna i arbetsmiljön
som främjar en god vetenskaplig prestation. Även när hänsyn tagits till hur mycket
bidrag och publikationer gruppen har tidigare så har arbetsmiljön en signifikant
påverkan på framtida prestation.
Dock visar resultaten att både tidigare bidrag och publikationer är betydelsefulla
för framtida prestationer. Som i föregående rapport är det de kvalitativa
bibliometriska indikatorerna som har starkast samband med arbetsmiljön.
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Sammantaget ger resultaten en bild av att en optimalt framgångsrik grupp är en
grupp med gott inflöde av externa medel, högkvalitativ publicering och med en
arbetsmiljö där ett öppet positivt och stödjande klimat råder med rättvist,
omtänksamt ledarskap och med rimliga arbetskrav. Vi fann även i denna rapport
att förändring i arbetsmiljön har ett samband med förändrad prestation, vilket
indikerar att det är möjligt att förbättra vetenskaplig prestation genom att förbättra
arbetsmiljön. Detta understryker vikten av att systematiskt och kontinuerligt
arbeta med en forskargrupps arbetsmiljö för att ge bästa möjliga förutsättningar
för en högkvalitativ prestation.
I enlighet med resultaten från vår första rapport samt tidigare internationell
forskning ger resultaten stöd till att engagemang i undervisning och andra uppdrag
inom akademin har höga alternativkostnader med påverkan på forskarkarriären,
anseende och löner. Ett av universitetets viktigaste uppdrag är, paradoxalt nog
mot bakgrunden av resultaten, att ge högkvalitativ utbildning. Att ha system i
högre akademisk utbildning som innebär att lärare även förväntas vara forskare
och samtidigt inte belöna utan i stället orsaka förluster för de som väljer att
engagera sig i detta, är ett system som varken främjar utbildningen eller de
personer som väljer att engagera sig i det. I resultaten framkom att den höga
arbetsbelastning som rapporteras av de med många uppdrag och fragmenterade
arbetsuppgifter i viss mån leder till en lägre kvalitet i form av en ”good-enoughinställning” och mindre tid till reflektion, kreativitet och utvecklingsarbete i såväl
pedagogik som nya forskningsfrågor. Detta resultat är i linje med tidigare
forskning som visar att många akademiker upplever att det krävs ett totalt fokus
på att producera artiklar snarare än att utveckla nya tankar och idéer samt att tid
för reflektion och utveckling inom det egna ämnesområdet ses som en utopi för
verksamma lärare i ljuset av de krav som idag ställs på undervisande personal
inom akademin.
I intervjustudien (delstudie 2) uttrycker dock majoriteten att engagemanget i flera
olika uppdrag är självvalt och att det ger många positiva synergieffekter. Det
självvalda sägs dock i kontexten att det är det som gäller om man väljer att arbeta
vid KI. Det framkommer också tydligt hur det leder till minskad möjlighet till
forskning och upplevelse av lägre status, som en av de intervjuade uttrycker det:
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"Ibland kan man känna sig som värdelös överallt för man är inte en elithäst någonstans.
Och då kanske man kan få känna sig uppskattad på KI fast man har en delad roll. För
oftast ... det som visas är alltid så här toppublikationer, högst impact-faktor och det kan
ju vara bra….”. De intervjuade lyfter flera konkreta sätt på vilket universitetet

skulle kunna utjämna obalansen mellan forskning och andra uppgifter, till
exempel erbjuda hjälp med karriärplanering, mentorer och nätverk, se över om
det är möjligt att kompensera vissa centrala uppdrag med forskningsfinansiering
och utlysa interna forskningsanslag på universitetet. Centralt för flera av de
intervjuade var möjligheten att se karriärvägar för de med flera roller, och vikten
av att uppvärdera andra viktiga uppgifter vid sidan om forskningsmeritering.
Fragmenteringen med ansvar för flera olika uppdrag kräver förutom god
kompetens flera olika förmågor såsom flexibilitet, förmåga att byta fokus snabbt
och multitasking, beskrivs som att vara spindeln i nätet i flera olika nät. I
resultaten framkom just detta som en av de fördelar som främjade utveckling och
lärande. Resultatet tyder dock på att det som har stor inverkan på hur pass väl
intervjupersonerna upplever att de kan hantera sin arbetssituation med flera
parallella uppdrag ligger både hos individen själv och hur väl de får stöd från
arbetsgivaren och kollegor. De flesta önskar även fortsättningsvis ha flera olika
delar i sin tjänst, även om det finns önskemål kring organisatoriska förändringar
och resurser som skulle kunna underlätta hanteringen av den fragmenterade
arbetssituationen.
Resultaten tyder på att det som prioriteras bort allra först vid tidsbrist är den tredje
uppgiften. Den hamnar ofta så pass långt ner på agendan att den i de flesta fall
inte ens tas i beaktande när deltagarna redogör för vad som konkurrerar om deras
tid. En möjlig förklaring kan vara att tid sällan finns formellt avsatt för denna
uppgift och en utmaning blir då hur universitetet ska kunna motivera forskare att
utföra den tredje uppgiften utan att det finns avsatt arbetstid åt detta.
Det som intervjupersonerna däremot själva uppger nedprioriteras i första hand vid
tidsbrist är forskning alternativt den egna fritiden och tid för återhämtning. Det
var en utbredd uppfattning bland de intervjuade att arbete på fritiden är något som
hör professionen till, dvs att det anses omöjligt att vara en framgångsrik forskare
på 40 timmar i veckan. Detta tyder på att det råder en organisationskultur som
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innebär att man som anställd forskare bör förvänta sig att göra avkall på familj
och fritid för att kunna göra karriär inom akademin. Att denna typ av kultur
reproduceras i en socialiseringsprocess redan under doktorandtiden är något som
även stöds av flera intervjupersoners uttalanden. I en nyligen utkommen rapport
från Vetenskapsrådet om kvinnor och mäns förutsättningar att bedriva forskning
beskrivs belyses detta med ett uttalande från en prefekt på en högkonkurrens
institution så som ” Förr jobbade man ännu mer (på arbetsplatsen), och normen
har nog förändrats, så att man nu för tiden kan gå hem i tid, till exempel för att
hämta barn. Men det är kanske inte tydligt för alla att det krävs av den som vill
ha en fortsatt karriär att hen fortsätter att jobba på kvällen, med att läsa och
skriva artiklar. Den som inte gör detta kommer inte att klara sig i konkurrensen,
men kommer kanske inte att förstå varför.” (sid 8, Hur Jämställt är det på
högskolan, Vetenskapsrådet 2021 [1])
Att arbete och fritid ofta flyter ihop kan till stor del förklaras av att arbetstagare
inom akademin ofta verkar i en organisatorisk kontext som har relativt låg grad
av reglering i tid och rum. Arbetet är uppgiftsstyrt med stort ansvar för individen
att själv avgöra hur arbetet genomförs och när en arbetsuppgift är slutförd. Den
relativa friheten att själv styra över när, hur och var arbetet utförs framkom i
intervjuerna som en av de viktigaste faktorerna för att klara av arbetet. Detta stödjs
också av resultaten i den fördjupade analysen angående vad som påverkar
forskares prestation, där hög kontroll över arbetet var en av de viktigaste
faktorerna för goda prestationer. Flera av de intervjuade uppger också att
flexibiliteten och de vagt specificerade uppdragen ger en känsla av inflytande över
den egna arbetssituationen. Många beskriver det som att en hög grad av autonomi
är en förutsättning för att klara av undervisningsuppdrag och det gör tillvaron mer
hanterbar och motiverande. Utöver autonomi, uppger många att de har ett bra
kollegialt stöd och förtroende från chefer, vilka samtliga är faktorer som våra
resultat och i internationell forskning beskrivits som skyddande mot
arbetsrelaterad stress.
Den fördjupade analysen visade att förmågan hos forskarna att attrahera externa
bidrag är avgörande för den framtida vetenskapliga prestationen. Samtidigt fann
vi att tidigare framgångsrik publicering också har stor betydelse för att erhålla
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bidrag vilket ger stöd i att det system med bedömning av kompetens som är
etablerat bland majoriteten av forskningsfinansiärerna fungerar. Det stödjer
dessvärre också hypotesen om den s.k. Matthew effekten, dvs ”den som har skall
varda givet” vilket bl a indikerar svårigheten för dels unga forskare att erhålla
medel och därmed kommande publiceringar, men även tidsallokering för forskare
med stort engagemang i undervisning och det ”akademiska hushållsarbetet”,
d.v.s. arbetsuppgifter som i sig inte är meriterande, vilket leder till mindre faktisk
forskningstid i anställningen. Alternativkostnaden för att engagera sig i
undervisning och andra arbetsuppgifter är förlust av tid för forskning och därmed
minskad vetenskaplig produktion och meritering som forskare som i sin tur leder
till svårigheter att få högre tjänster. I ett par studier har man dessutom sett att
alternativkostnaden för undervisning pga av dessa konsekvenser även innebär
sämre lönenivåer [2].
Ett flertal vetenskapliga svenska och internationella studier, har påvisat att det är
yngre, kvinnliga forskare i lägre till medium höga akademiska positioner som tar
en stor del av både undervisning och det akademiska hushållsarbetet [3-5] samt
att kvinnliga forskare har lägre produktivitet mätt som publikationer. Nyare
studier visar att det framför allt är antal publikationer (produktivitet) som är lägre
hos kvinnliga forskare medan de bibliometriska kvalitetsindikatorerna (impact)
inte skiljer sig mellan könen utan att det i stället i vissa discipliner är högre än för
manliga forskares. Bibliometri data från KI visar att det är skillnader mellan könen
både när det gäller kvantitativa och kvalitativa bibliometriska indikatorer (se
bilaga 2). För crown facto (cf), som är en av de betydelsefulla indikatorerna som
ligger till grund för fördelning av statsanslag, ligger kvinnliga forskare
konsekvent under de manliga över tid (2010-2019) med en trend av ökande
skillnad sedan 2015. Skillnaden mellan könen ökar någonstans runt 35- 40-års
ålder (bilaga 2). Huruvida det inom KI råder samma förhållande med att
undervisning och akademiskt hushållsarbete utförs till största delen av kvinnliga
forskare i mellanpositionerna går inte att fastställa från våra data. Om så är fallet
kan det i så fall vara en förklaring till den generellt lägre bibliometriska
prestationen bland kvinnliga forskare.
Med det fördelningssystem som KI för närvarande baserar tilldelningen av
statsanslag på med bibliometri som den tyngsta fördelningsposten så riskerar
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systemet att förstärka effekterna av alternativkostnaderna för engagemang i
undervisning och andra uppdrag samt att det bidrar till att de könsbaserade
skillnaderna i karriärmöjligheter vidmakthålls.
Andelen kvinnliga professorer i Sverige är totalt 29% och vid Karolinska institutet
är den 32% (Personal vid universitet och högskolor (scb.se)). Inom de övriga lägre
akademiska positionerna vid KI är det mer lika förutom för tjänstetiteln adjunkter
där 79% är kvinnor.
Forskning bl. a från Sverige visar att skillnader i vetenskaplig prestation till stor
del förklaras av val av forskningsfält, akademisk position, forskarens roll i teamet
(placering

i

författarordningen)[1,

4,

5].

Kvinnliga

forskare

är

underrepresenterade i högre akademiska positioner och har oftare en mindre
betydelsefull placering i författarordningen.

Detta ger i sin tur framtida

svårigheter med karriärutveckling inom akademin.
Ett flertal studier ger stöd åt att kvinnliga forskares position och karriär inom
akademin beror på en könsbaserad selektion i allt från bedömning av
forskningsanslag och tillsättning av tills vidaretjänster, till roll i forskargruppen,
medförfattarskap och lönesättning. Kvinnliga forskare har också generellt sett
mindre andel forskningstid i sin anställning bl a på grund av att kvinnliga forskare
i stor utsträckning innehar de lägre akademiska positionerna, vilket ofta innebär
en högre undervisningsbörda och mer engagemang i det ”akademiska
hushållsarbetet”. Det existerar dessutom fortfarande en ojämställd fördelning i det
svenska samhället av ansvar för hem och barn med föräldraledighet, vård av sjukt
barn etc. där kvinnor generellt sett lägger fler timmar än män på det obetalda
hemarbetet [6]. Kunskapsläget rörande hur just detta ansvar för hem och barn och
föräldraskap påverkar kvinnliga forskare är dock inte entydigt. I en undersökning
från UKÄ, fann man att föräldraskap inte påverkade chansen att få en
meriteringsanställning inom akademin i Sverige [7]. Samma rapport visade i en
kunskapssammanställning att den vetenskapliga prestationen påverkades av
föräldraskap. I vetenskapsrådets senaste rapport visar resultaten att kvinnor i
högre grad än männen uppger att det är svårt att kombinera ansvar för yngre barn
med karriär i högskolan [1]
Vad kan Karolinska institutet göra för att underlätta?
En fråga till de intervjuade var vad Karolinska institutet skulle kunna göra för att
underlätta för personer med fragmenterade uppdrag. På denna framkom en önskan
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om åtgärder som utjämnar obalansen i relationen mellan undervisning och
forskning, där forskning väger tyngre meritmässigt än undervisning. Åtgärder
som föreslogs var:
•
•

•
•
•
•

att se över meriteringsmöjligheter och karriärvägar för de med flera
uppdrag
att inte kräva lika många forskningspublikationer av den som också har
meriterat sig undervisningsmässigt för att ta vissa steg i karriären
(docentur/professur)
att stötta juniora forskare som har fragmenterade uppdrag med till exempel
mentorer som kan vara till hjälp också för att långsiktigt planera karriären
att se över karriärvägar och kompetensutveckling för de som jobbar
mycket administrativt
att se över möjligheten att finansiera forskning för de med flera uppdrag
som kan ha svårt att hinna skriva ansökningar
att det skulle finnas fler forskningsbidrag att söka internt på KI.

Slutord
För att bidra till att KI skall uppfylla de mål som uttrycks i strategi 2030 bör
ansträngningar göras för att göra undervisning och engagemang i andra uppdrag
inom akademin mer attraktiva och meriterande. Universitet borde även finna
vägar att ta tillvara det engagemang och den positiva synen på hur engagemang i
olika uppdrag och undervisning verkligen stimulerar och befruktar den egna
kompetensen och utveckling. Den buffrande effekten av en hög grad av autonomi
är också viktig att värna med tanke på en global trend mot ökad styrning och
mindre autonomi inom akademin. Det är med andra ord viktigt att säkerställa att
den ökade styrningen inte inkräktar negativt på individens upplevelse av
autonomi, som i studien framkom som en avgörande faktor för att klara av
fragmentering av arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning. Att utveckla ett
standardiserat sätt att väga in undervisning och andra uppdrag i meriteringen vid
tillsättning av tjänster, lönesättning, bedömning vid strategiska satsningar etc
skulle troligen göra det mer attraktivt att engagera sig och det skulle troligen även
leda till att minska de höga alternativkostnaderna som engagemang i undervisning
och andra uppdrag är förknippat med. Som ett led i universitetens
jämställdhetsuppdrag (JiHu, 2016) kan KI med dess institutioner även tydligt och
konkret sträva mot att ha en jämn könsbalans i hur undervisning och uppdrag
tillsätts och fördelas. Vidare bör universitetet för att stödja en genusneutral
bedömning av meritering ha en standardiserad kalkylering där faktisk
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forskningstid och engagemang i andra uppdrag viktas mot bibliometri och
erhållna anslag där detta värde tydligt framgår i meritportföljen.
Det finns utmaningar med att vara ett konkurrenskraftigt universitet med hög
prestige och med både intern och extern konkurrens mellan individer och grupper
och samtidigt ha ett arbetsklimat som är positivt, stödjande och rättvist. Resultaten
både från vår studie och studier internationellt visar dock att det är möjligt och att
när man uppnår en god arbetsmiljö med stödjande klimat så leder det också till
goda konkurrenskraftiga prestationer.
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Inledning

I ett tidigare uppdrag från samverkansgruppen vid Karolinska institutet
undersöktes sambanden mellan arbetsmiljö och produktivitet inom akademin.
Övergripande syftet med projektet var att undersöka faktorer i den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön inklusive ledarskapets betydelse för medarbetares
vetenskapliga produktivitet.
Resultaten från den första studien visade ett tydligt och konsekvent samband
mellan forskares arbetsmiljö och den vetenskapliga prestationen. Resultaten
visade även att det är möjligt att förbättra (men även försämra) vetenskaplig
prestation genom att förändra arbetsmiljön. Ledarskapet är mycket betydelsefullt
och resultaten visar att det är den typ av ledarskap som KI tidigare valt att satsa
på dvs det utvecklande ledarskapet som har stor betydelse för den vetenskapliga
prestationen [8].
Från resultaten i det första projektet kunde följande implikationer för KI:s fortsatta
utvecklingsarbete ges:
För att ta tillvara potentialen för vetenskapliga prestationer och förbättra det
vetenskapliga utfallet för KI kan man:


arbeta med att förbättra arbetsmiljön på de institutioner som har
en sämre arbetsmiljö samt sträva efter att vidmakthålla och stödja



de goda miljöer som finns.

stödja en positiv utveckling när det gäller dimensioner av
omtänksamt och rättvist ledarskap och balansen mellan arbetets



krav och eget inflytande/kontroll.

minska eller jämnare fördela splittring av arbetsuppgifter

(undervisning, klinik, administrativa uppdrag mm). Splittringen
på ett antal olika uppgifter som ingår i en forskares vardag är en av
orsakerna till den höga stressnivån på KI. I resultaten fann vi att en

mycket hög andel rapporterade att de inte hann med alla de olika
uppgifterna inom den normala arbetstiden. Splittringen är

dessutom ojämnt fördelad över institutionerna. För att komma till
rätta

med

den

höga

stressnivån

vid

universitetet

bör

verksamheten se över hur tjänster kan utformas för att minska


eller jämnare fördela denna splittring.

bedömningen av forskares vetenskapliga prestationer bör viktas

på ett standardiserat sätt i relation till omfattning av undervisning
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för att uppnå en jämställd möjlighet till karriärutveckling. Kanske
kan ett likartat system som används inom vissa verksamheter för


att väga in föräldraledighet användas.

uppmärksamma ledarskap genom att genomföra upprepade

mätningar vilket ger chefer/ledare en möjlighet att utvärdera sitt

ledarskap. Detta ger en grund för att utveckla åtgärder för att
förbättra ledarskapet vilket sedan kan följas upp genom
upprepade mätningar.

Vid efterföljande diskussioner av resultaten framkom behovet av att utöka
kunskapen kring splittrade/fragmenterade arbetsuppgifter samt att undersöka
vidare hur tidigare vetenskapliga prestationer (tidigare framgång i anslag samt
publicering) påverkar sambandet mellan arbetsmiljö och framtida prestationer.
Kritiken gick ut på att det bör undersökas hur prestationer påverkar arbetsmiljön
och hur de olika faktorerna hänger ihop med framtida prestationer.
Som en inledning till det fortsatta uppdraget genomfördes en systematisk
sammanställning av kunskapsläget angående sambandet mellan arbetsmiljö och
vetenskaplig prestation[9]. Syftet med denna granskning var att undersöka
sambandet mellan forskares prestation och den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön för akademiker inom universitetsmiljön. Översikten visar att
arbetsmiljön på universiteten påverkar forskares prestation mätt i antalet utgivna
publikationer. Resultaten visar att arbetsförhållanden som resulterar i fler
forskningspublikationer inkluderar ett gott ledarskap, bra socialt klimat och
socialt stöd, en icke diskriminerande miljö, definierad forskningsagenda med mål
och förväntningar, tillräckligt med personal, mentorer, ett nätverk av externa
kollegor, mindre undervisning och tillräckliga ekonomiska resurser. Resultaten
tyder på att högt presterande forskare och institutioner i hög grad tenderar att
påverkas av de organisatoriska och sociala egenskaperna i arbetsmiljön. De flesta
av de granskade studierna bedömdes dock vara av måttlig kvalitet på grund av
utmaningar relaterade till mätningen av forskares prestation. Den praktiska
relevansen av denna granskning är att den belyser var forskarna behöver för stöd
och

hur

arbetsmiljön

kan

förbättras

för

att

höja

deras

produkt-

ivitet. Sammanställningen ger stöd åt de resultat vi fann i föregående rapport
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rörande faktorer som påverkar prestation inklusive hur undervisningsuppdrag
påverkar den vetenskapliga publiceringen negativt[8].

Uppdragets syfte

Övergripande syftet med uppdraget är att undersöka faktorer i den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön inklusive ledarskapets betydelse för medarbetares
vetenskapliga produktivitet.
I det nya uppdraget skall, utifrån tidigare resultat och efterföljande diskussion,
fördjupade analyser genomföras enligt följande fem punkter:
1. Hur tidigare vetenskapliga prestationer (tidigare framgång i anslag samt
publicering) påverkar sambandet mellan arbetsmiljö och framtida
prestationer.
2. Om förändring över tid i arbetsmiljön har samband med förändrad
prestation.
3. Om sambandet mellan arbetsmiljö och prestation ser olika ut i högre
respektive lägre presterande grupper.
4. Hur andra uppgifter än forskning (såsom undervisning, klinik,
administration) påverkar sambandet mellan arbetsmiljö och vetenskaplig
prestation.
5. Vilka specifika problem det finns med olika arbetsuppgifter som gör att
forskare upplever att de inte klarar av arbetet.
I denna rapport är det den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som avses att
studeras, vilket definieras som villkor och förutsättningar för arbetet som
inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, balans mellan krav, resurser och ansvar,
socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor
(Organisatorisk och social arbetsmiljö – har du koll? - Arbetsmiljöverket (av.se).
I fortsättningen i rapporten kommer dock organisatoriska och sociala arbetsmiljön
kallas för enbart arbetsmiljö.
De produktivitetsmått som kommer att användas i denna studie är som tidigare
bibliometriska och ekonomiska indikatorer. I det föregående uppdraget betraktar
vi ekonomisk prestation som ett utfall tillsammans med bibliometri. Produktivitet
enligt denna modell har då som input Arbetsmiljö, som antas påverka utfallet
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vetenskaplig prestation sett i förhållande till antal forskare i gruppen enligt
modellen nedan.
Produktivitetsmodell i föregående rapport:
Antal forskare i gruppen

Bibliometrisk prestation

Arbetsmiljö

Ekonomisk prestation

I föreliggande rapport kommer de båda prestationsindikatorerna även att betraktas
som input enligt följande modell:
2 år före
baslinje

Baslinje

3 år efter

Antal forskare i gruppen

Bibliometrisk prestation

Arbetsmiljö

Ekonomisk prestation

Bibliometrisk samt
ekonomisk prestation

Uppdragets metod och genomförande

Studien består av två delstudier med olika metodologiska angreppssätt. Den första
är en fördjupning av de kvantitativa analyser som genomfördes i första rapporten
med användning av samma data, (Delstudie 1). Den andra är en kvalitativ
intervjustudie där frågeställning 4 samt 5 belyses, (Delstudie 2).

Etiskt godkännande

Projektet är godkänt av regional etikprövningsnämnd (Diarienummer 2015/5:2)
för den kvantitativa studien och (Diarienummer 2020-04728) för den kvalitativa
studien.
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Delstudie 1: Fördjupad analys av sambandet mellan
arbetsmiljö och produktivitet
Metod

I rapport 1 [8] finns metoden beskriven i detalj.
Material
Studien är en registerstudie med data över tid från 2007 till 2014. Studiedeltagarna
består av anställda (forskare och lärare) vid Karolinska institutet som deltog i
medarbetar-undersökningarna (MU) 2007, 2009 samt 2011. Informerat samtycke
inhämtades från samtliga. Data från MU 2009 samt 2011 används där 22
institutioner ingår med totalt antal inbjudna forskare 2009: n=2809, 2011:
n=3202. Svarsfrekvensen var 2009 68 %, 2011 66 %. Ingående institutioner med
antal forskande personal som besvarat MU redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Inkluderade institutioner och antal medverkande forskande personal (forskare,
doktorander) per institution, samt andel medverkande kvinnor.
Institution
BioNut
CLINTEC
CMB
CNS
FYFA
IMM
KBH
KI DS
KI SÖS
LABMED
LIME
MBB
MEB
MedH
MedS
MMK
MTC
NEURO
NVS
OF/DENTMED
OnkPat
PHS
Totalt
medverkande

antal

2009 n,(%♀)
107 (51)
48 (52)
55 (38)
155 (58)
56 (52)
99 (62)
92 (72)
35 (57)
31 (48)
125 (54)
36 (50)
88 (42)
59 (59)
73 (53)
118 (56)
95 (51)
107 (56)
82 (42)
177 (81)
74 (54)
113 (55)
87 (55)
1912

2011 n,(%♀)
137 (45)
73 (60)
70 (41)
177 (54)
62 (60)
152 (56)
85 (71)
11 (46)
27 (59)
126 (56)
42 (62)
120 (41)
55 (56)
73 (44)
159 (61)
98 (59)
112 (55)
78 (40)
213 (80)
72 (54)
101(55)
64 (70)
2107

För att utvärdera vetenskaplig prestation beviljade KI:s ledning uppdragsgruppen
tillgång till register vid universitetet där data på prestation registreras.
Vetenskaplig prestation mäts med bibliometriska indikatorer och erhållna
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ekonomiska externa bidrag enligt dessa register (se detaljerad beskrivning rapport
1).
Ingående faktorer
I denna fördjupade studie har vi förutom att använda alla de ingående faktorerna
för arbetsmiljö, bibliometri samt bidrag i analyserna även genomfört analyser med
ett urval av de faktorer som resultaten i det första uppdraget visat ha betydelse för
prestationen. Urvalet representerar de olika teoretiska koncepten i arbetsmiljön
och bibliometri. Urvalet har gjorts för att minska antal variabler i analysen då det
introduceras

nya

förklaringsfaktorer

som

mäter

prestation

innan

arbetsmiljömätningen. Faktorerna som valts ut i den reducerade modellen är för
arbetsmiljö: en faktor i det utvecklande ledarskapet- Personlig omtanke, en faktor
av arbetsklimat; socialt klimat samt en faktor av krav-kontroll-stöd modellen;
arbetsbelastning. För bibliometrisk prestation har två kvalitetsindikatorer valts:
tidskriftens kvalitet (Avg JCf) och andelen av publikationerna som tillhör de mest
citerade (Share Top 5%) samt en kvantitativ indikator: summa citeringar
fältnormerade (∑ Cf).
Ingående faktorer för Arbetsmiljö
Uppmuntrande och rättvist ledarskap. Ett Uppmuntrande ledarskap
kännetecknas av en ledare som har förmågan att motivera människor, sprida
energi, entusiasm, uppmuntra medarbetare till att uttrycka åsikter och ge
möjlighet till personlig utveckling. Forskning har visat att arbetsledare på
mellannivå, med höga nivåer av uppmuntrande ledarskap, betraktades av sina
medarbetare som mer innovativa, influerande och inspirerande. Rättvisa inom
organisationen/företaget är nära knuten till ledarskapet. Den upplevda rättvisan i
de beslut som tas är knutet till tillfredsställelsen och engagemanget i arbetet men
även hälsa och välmående hos medarbetarna.
Utvecklande ledarskap består av tre delar; Föredöme, Personlig omtanke och
Inspiration. Det kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och
lyfter upp frågor om moral och etik, samt agerar utifrån en synliggjord
värdegrund. En utvecklande ledare är även inspirerande och motiverande i syfte
att stimulera till delaktighet och kreativitet i arbetsgruppen. Personlig omtanke,
som handlar om att ge stöd men också om att konfrontera i ett gott syfte, både för
individen och för organisationen, är ytterligare en egenskap hos den utvecklande
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ledaren. Det vetenskapliga stödet inkluderar studier där man påvisat förbättrad
effektivitet inom organisationer där det finns en hög förekomst av utvecklande
ledarskap.
Socialt stöd handlar om vetskapen om att man kan lita på andra för att få hjälp
och stöd, inte bara i krissituationer utan även i det dagliga arbetet. Socialt stöd
kan delas in i fyra olika typer av stödjande beteenden eller handlingar.
Känslomässigt stöd handlar om empati, vänskap, tillit och omtanke. Detta har
visat sig ha starkt samband med det allmänna hälsotillståndet. Instrumentellt stöd
berör tillgången till resurser. Informationsstöd handlar om att erhålla råd, förslag
och upplysningar. Utvärderande stöd innebär att få bekräftelse.
Socialt stöd har visat sig vara viktigt för den enskildes hälsa och trivsel på arbetet.
Otillräckligt socialt stöd och höga krav har bl.a. kopplats till förekomsten av
besvär från nacke och axlar och psykisk ohälsa. I medarbetarenkäten ingick
socialt stöd från chef och från arbetskamrater/kollegor.
Organisationsklimat beskriver den sociala och emotionella atmosfären på
arbetsplatsen. I det dagliga samspelet mellan människor i en organisation som
består av strukturer och processer utvecklas beteendemönster, attityder och
känslostämningar som tillsammans med en rad andra faktorer utgör
organisationsklimatet. Organisationsklimatet mäts med två olika index; Socialt
klimat och Innovativt klimat. Det sociala klimatet har att göra med om
arbetsklimatet är trivsamt, uppmuntrande, stödjande eller misstroget och
misstänksamt. Ett innovativt klimat kännetecknas av att de anställda uppmuntras
till att ta initiativ, göra förbättringar på arbetsplatsen och hur kommunikationen
fungerar inom arbetsgruppen. Ett bra innovativt gruppklimat har samband med en
ökad känsla av grupptillhörighet, tydligare mål och ökade sociala kontakter, även
utanför gruppen. I ett innovativt klimat upplevs även arbetsbelastningen som
lägre.
Arbetskrav. Arbetskrav kan definieras som de omständigheter där det krävs att
medarbetaren handlar eller agerar på något sätt. Det finns olika typer av
arbetskrav. I medarbetarundersökningen ingick två index: Kvantitativa arbetskrav
och Beslutskrav. Kvantitativa arbetskrav handlar om mängden arbete och
tidspress medan beslutskrav tar upp frågor om arbetet kräver hög grad av
uppmärksamhet och snabba, komplicerade beslut.
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När kraven upplevs som svåra eller omöjliga att hantera kan individen uppleva
stress. Även en för låg arbetsbelastning kan medföra att en person känner olust
och uppgivenhet. Arbetskraven bör varken vara för höga eller för låga. Det
optimala är en balans mellan de krav som arbetet ställer och individens
möjligheter att hantera dessa. Det är när kraven upplevs som orimliga att hantera
som individen upplever stress.
Kontroll i arbetet beskriver den enskilde individens upplevelse av att kunna
kontrollera, styra och ta beslut angående det egna arbetet, d.v.s. möjligheten eller
friheten att välja mellan olika alternativ. Kontroll-begreppet kan knytas till
inflytande, självbestämmande, deltagande i planering och beslutstagande.
Självbestämmande och deltagande har i sin tur kopplats till förhöjd
tillfredsställelse i arbetet, större engagemang, förhöjda prestationer och högre
motivation. Kontroll i arbetet är inte enbart viktigt för engagemang, motivation
och prestation utan är även en viktig del i en hälsosam arbetsmiljö. I MU ingår
två index: Kontroll av arbetstakt och Kontroll av beslut.
Faktorerna Arbetskrav, Kontroll i arbetet är från den välstuderade job-control
model (JDC model) grundutvecklad av Karasek and Theorell och vidareutvecklad
till att inkludera faktorn socialt stöd (JDC (S)) [10]. Höga arbetskrav kan i viss
mån kompenseras med hög kontroll över arbetssituationen. Ytterligare en faktor
som kan påverka upplevelsen av höga arbetskrav är stöd från chef och
arbetskamrater. Arbetskrav bör bedömas utifrån en helhetsbild av arbetet och
arbetssituationen samt hur kombinationen är mellan arbetskrav och kontroll. En
arbetssituation bestående av höga/orimliga arbetskrav och upplevelse av låg
kontroll/inflytande kallas spänt arbete. Kopplingen mellan ohälsa och spänt arbete
är stark, vilket har rapporterats i flertalet studier.
Prestation
Bibliometriska indikatorer: För att fånga både kvalitativa och kvantitativa
aspekter av publicerat arbete valdes sju olika indikatorer ut. Dessa sju
rekommenderades av de bibliometriska experterna vid KI universitetsbibliotek,
KIB samt av experter vid Centre for Science and Technology studies, CWTS,
Leidens universitet. Analysen är gjord på verifierade publikationer i Karolinska
Institutets bibliometri-databas. Korrigering för dubbelräkning är gjord genom att
varje artikel räknas endast en gång i samma forskargrupp.
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Kvantitet: P total= Antal verifierade artiklar. Här har korrigering för antal
personer som har verifierat publikationerna gjorts, så att ett värde på antal
artiklar/person har kalkylerats (P total/N). Denna korrigering har använts för att
inte institutioner med många medarbetare skall ha en fördel när olika variabler
som baseras på antal redovisas, en form av ”per capita” justering.
∑ Cf = Summan av publikationernas fältnormerade citeringsgrad. Kan ses som en
indikator för “kvalitetsjusterad kvantitet”. Höga värden indikerar att många
publikationer är högt citerade inom sina egna fält. Fältnormering innebär att
hänsyn tas till skillnader i citeringar mellan ämnen. På så sätt kan produktionen
jämföras från ämne till ämne. Även här har korrigering för antal personer som har
verifierat publikationerna gjorts, så att ett värde på antal artiklar/person har
kalkylerats (∑ Cf /N).
n Top 5% = Antal av publikationerna som tillhör de 5% mest citerade inom sitt
fält. Högt värde indikerar att flera publikationer är mycket citerade jämfört med
publikationer inom samma forskningsområde. Även här har korrigering för antal
personer som har verifierat publikationerna gjorts, så att ett genomsnittsvärde på
antal artiklar/person har kalkylerats nTop5% /N).
Kvalitet. Cf = Medelvärde av publikationernas fältnormerade citeringsgrad. Högt
värde indikerar att många publikationer är högt citerade jämfört med
publikationer inom samma forskningsområde. Som ett exempel så betyder ett
värde på 0.9 att gruppens publikationer citeras ungefär 10 % under
världsgenomsnittet och 1.2 betyder att de citeras ungefär 20 % över
världsgenomsnittet.
Avg Perc Cf = Den genomsnittliga fältnormerade citeringspercentilen för
publikationerna. Ett högt värde (genomsnittspercentilen ligger på ca 50%)
indikerar att många publikationer är högt citerade inom forskningsområdet.
Denna faktor är mindre känslig än Cf för extremvärden från enstaka publikationer.
Share Top 5% = Andel av publikationerna som tillhör de 5% mest citerade inom
sitt fält. Högt värde indikerar att många av publikationerna är bland världens mest
citerade artiklar inom området. Världsmedelvärdet ligger på ca 5%.
Avg JCf = Medelvärde av fältnormerade citeringsgrad av de tidskrifter som de
verifierade artiklarna publicerats i. Högt värde indikerar att många av
publikationerna är publicerade i högt citerade tidskrifter inom området.
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Ekonomi. Uppgifter om totalt/år erhållna externa bidrag har tillhandahållits från
centrala ekonomiavdelningen på KI för åren 2007–2014. Uppgifterna per år är
intäkter vilket innebär den faktiska summa som bokförts det året oberoende både
av när bidraget beviljats och totalsumman för projektet. Så exempelvis, för ett 3års projekt som beviljats ett totalt bidrag om 3 miljoner och den beviljade
budgeten är densamma för varje år så bokförs intäkten med 1 miljon/år för de
följande 3 åren. För ekonomiindikatorn har värdet dividerats med antalet forskare
i gruppen, en form av ”per capita” -justering.
Statistiska analyser
För att besvara uppdragets tre första frågeställningar användes StrukturEkvations-Modeller, (SEM-analyser) där data på prestationer (bibliometri och
bidrag) åren innan MU infördes i de modeller som användes i den första
rapporten. Vad en SEM-analys innebär beskrivs i detalj i första rapporten [8]. En
analys med SEM baseras på dels observerade variabler, benämnda manifesta
variabler, som i vår analys kan vara de enskilda bibliometriska indikatorerna, dels
latenta variabler som i denna analys kan exemplifieras med begreppet bibliometri,
ett begrepp som inte är direkt observerbart i sin helhet utan behandlas som
multivariat vilket avspeglas i de faktiskt observerade data i de bibliometriska
indikatorerna. Resultatet av en SEM analys kan med fördel illustreras med grafer
där det framgår vilka relationer mellan de latenta variablerna som är i fokus för
analysen samt hur de latenta variablerna avspeglas i de observerade variablerna
kopplade till den latenta variabeln. Modellerna anger effektestimat för
relationerna mellan de latenta variablerna och i en del analyser även mellan latenta
variabler och manifesta variabler. SEM är en analys i flera relationer och kan
omfatta ett flertal manifesta variabler och någon/några latenta variabler.
De analyser som presenteras med SEM analys är baserade på en riktad analys,
som ett exempel Arbetsmiljö → Bibliometrisk prestation, modellen är därför
ekvivalent med en regressionsanalys, och de effektestimat som redovisas skall
tolkas som en form av regressionskoefficienter. Ingående variabler, både
manifesta och latenta, har mycket skilda skalor vilket gör jämförelse mellan olika
effektestimat svårtolkad. Vi presenterar därför effektestimaten i standardiserad
form där framtagna regressionskoefficienter skalas om till att ligga inom
intervallet -1 till +1, och de benämns då beta-koefficienter.

Karolinska Institutet - Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin

19 (75)

En egenskap med SEM analys är att estimaten beräknas med en iterativ teknik
med upprepade beräkningar vilka avses att efter ett begränsat antal iterationer
konvergera mot en stabil slutpunkt. Det kan som alltid inträffa att en iterativ
teknik inte konvergerar och att inga relevanta estimat kommer fram eller att det
kvarstår en viss osäkerhet i de estimat som kommer fram efter kanske 100
iterationer. I sådana fall kan man pröva med att modifiera den ursprungliga
modellen genom att till exempel inskränka modellen med färre manifesta
variabler eller introducera korrelationer mellan de manifesta variablerna. Vi har i
ett par av de modeller som presenteras redovisat att konvergens inom 100
iterationer inte erhållits men vi har ända bedömt de estimat som kommit fram som
relevanta.
En SEM analys ställer vissa interna krav på hur många manifesta variabler som
kan ingå, på hur många latenta variabler som kan ingå samt hur stort material som
är tillgängligt, dvs antalet observationer. Vi har därför delat upp våra analyser i
dels mer fullständiga SEM modeller med ett något högre antal manifesta
variabler, dels reducerade modeller med fler latenta variabler men något färre
manifesta variabler per latent variabel.
Resultaten från SEM-analyserna presenteras med grafer där relationerna mellan
variablerna visas och effektparametrar anges. Dessutom anges de konventionella
måtten inom SEM analys för modellens förmåga till god anpassning till de givna
data. Dessa är CFI med ett önskat värde ≥0.95, RMSEA ≤0.05, SRMR ≤0.05.
Dessa måtts gränser är önskvärda gränser och utgör ingen absolut gräns för
relevans i modellens värde.
I några fall har vi haft svårt att få fram estimat med SEM analysen. Vi har då
analyserat enklare regressionsmodeller, dvs. en-relationsmodeller, och från dessa
tagit fram standardiserade regressionskoefficienter som en indikation av samband
som inte kunnat erhållas med SEM analys.
Alla SEM analyser har utförts med statistikprogrammet STATA, version 16.1. I
analyserna används följande variabler och tidsperioder de inkluderar (tabell 2) där
årtalen där miljödata insamlades definieras som basår. Hur dessa perioder
relaterades visas i nedanstående tabell. För bibliometri finns data endast i treårsperioder med början 2007. På grund av detta ingår det år som
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arbetsmiljömätning genomfördes i bibliometri-variabeln före basår. För bidrag
fanns data per år vilket innebar att där är före basår och basår ej överlappande.

Tabell 2. Variabler och tidsperioder i de ingående analyserna
Före basår , Årsintervall

Arbetsmiljömätning
(Basår)

Efter
basår,
Årsintervall

Bibliometri 3-årsintervall
2007 - 2009

2009

2009 - 2011

2011

Bidrag 2-årsintervall
2007 - 2008

20102012
20122014

2009

2009 - 2010

2011

20102012
20122014

Alla data är aggregerade på institutionsnivå, dvs. enskilda individers data kan ej
avläsas i databasen som använts för analyserna.
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Resultat
Deskriptiva uppgifter
I tabell 3 ges en övergripande presentation av deltagarna ingående i denna rapport.
Tabell 3. Beskrivning av undersökningsgruppen, totalt KI
2009

2011

Andel kvinnor %

56

57

Ålder, median, (min-max)

39 (22–75)

39 (23–86)

Mindre än 1 år

145 (7,6)

123 (5,8)

1–2 år

335 (17,5)

430 (20,3)

592 (30,9)

690 (32,5)

355 (18,5)

361 (17)

489 (25,5)

517 (24,4)

Antal år på KI, n, %

3–5
6–10
Mer än 10 år

I den konfirmatoriska, teoretiskt uppbyggda analysen används som tidigare
beskrivits SEM-analys. Samtliga resultat redovisas med sammanslagna data från
de båda årens medarbetarundersökning och prestationsdata för de tre följande åren
för båda tidsperioderna (n=44). I denna fördjupade analys introduceras
bibliometrisk samt ekonomisk prestation innan arbetsmiljömätningen (före
basår).
Arbetsmiljö och framtida bibliometrisk prestation när hänsyn tagits
till externa bidrag åren innan medarbetarundersökningen
Generell arbetsmiljö

Inledningsvis analyserades relationen mellan arbetsmiljö och bibliometrisk
prestation där hänsyn tas till erhållna bidrag före basår. Generell arbetsmiljö
består av faktorer som mäter olika aspekter av arbetsmiljön, se figur 1. Båda
faktorerna som mäter arbetsbelastning togs bort från analysen vilket ledde till en
bättre modellanpassning, vilket även gällde den bibliometriska variabel som
redovisade summering av citat. Resultaten visar ett betydande samband (0.45)
med arbetsmiljö, även efter att hänsyn tagits till bidrag före, med socialt klimat
och rättvist ledarskap som de starkaste förklaringsfaktorerna. Erhållna bidrag åren
före har likaså ett starkt samband med framtida publicering dels som en direkt
effekt (0.50), dels en indirekt effekt (0.18) via arbetsmiljön. Denna indirekta
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effekt beräknas som 0.39 x 0.45 = 0.1755 (se figur 1). Den totala modellen
påverkar starkast de kvalitativa bibliometriska indikatorerna. Slutligen visar
resultaten att bidrag före även påverkar hur arbetsmiljön upplevs det kommande
året (0.39).

Figur 1. Sambandet mellan arbetsmiljö och bibliometrisk prestation där hänsyn tagits till erhållna
bidrag före basår.

I det följande presenteras som i föregående rapport fördjupade analyser på två delkategorier i generell arbetsmiljö där fler aspekter av dessa kategorier tagits in i
modellen.
Krav, kontroll och stöd

En separat analys genomfördes för samtliga faktorer ingående i krav-kontrollstöd-modellen (JDC-S). Resultaten visar att modellen har ett betydande samband
(0.49) mellan framtida publicering och kontroll i arbetet, både belastning och över
beslut, samt stöd från arbetskamrater som de starkaste förklaringsfaktorerna (fig.
2). Noteras bör att kraven för arbetsbelastning samt beslutskrav har ett negativt
samband vilket innebär att en hög arbetsbelastning påverkar publiceringen
negativt. Dessa resultat är i enlighet både med den teoretiska modellen såväl som
med tidigare empiri rörande hur de olika faktorerna påverkar arbetsförmåga och
arbetsprestation.
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Figur 2. Sambandet mellan Krav och kontroll i arbetet och bibliometrisk prestation där hänsyn
tagits till bidrag före basår.
Ledarskap och prestation

En separat SEM-analys genomfördes för samtliga ledarskapsfaktorer som ingick
i MU. Resultatet indikerar ett måttligt samband mellan ledarskap och
bibliometrisk prestation (0.36) (fig. 3) när hänsyn tagits till erhållna bidrag före,
med

omtänksamt,

rättvist

och

föredömligt

ledarskap

som

starkaste

förklaringsfaktorn. Föregående års bidrag har även här ett starkt samband (0.54)
med kommande års publicering med tidskriftens kvalitet som starkast påverkade
indikatorn.

Figur 3. Sambandet mellan ledarskap och bibliometri där hänsyn tagits till bidrag före basår.
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För samtliga av de tre ovanstående modellerna, genomfördes även analyser enligt
den reducerade modell som tidigare beskrivits i metodavsnittet.
Övergripande i samtliga modeller visar resultaten samma mönster som de fulla
modellerna men styrkan i sambanden förändras något. För att belysa detta
presenteras den reducerade analysen för generell arbetsmiljö i figur 4. Resultaten
visar att sambandet mellan arbetsmiljö och bibliometri är starkare än i fulla
modellen (full modell 0.45, reducerad modell 0.59). Tendensen i sambandet går i
samma riktning, och det ligger i modellbildandet att den latenta variabeln
Bibliometri inte kan återge riktigt samma mångfald i den reducerade modellen
som i den fulla modellen. Sambandet mellan bidrag före och upplevelse av
arbetsmiljön året efter ligger på likartad nivå för bägge modellerna.

Figur 4. Sambandet mellan arbetsmiljö och bibliometrisk prestation där hänsyn tagits till erhållna
bidrag åren innan MU, reducerad modell.

Arbetsmiljö och framtida ekonomisk prestation när hänsyn tagits
till bibliometrisk prestation åren innan medarbetarundersökningen.
För att även analysera arbetsmiljöns betydelse för forskares ekonomiska
prestation genomfördes vidare analyser angående framtida erhållna anslag.
Ekonomisk prestation innan MU är inte möjlig att introducera i modellen med
framtida ekonomisk prestation som utfall då de data vi har är intäkter/år dvs
erhållna anslag uppdelade på de år de rekvireras vilket innebär att åren är starkt
korrelerade (se mer information under metodavsnittet). I nedanstående analyser
har bibliometrisk prestation före MU introducerats enligt den reducerade
modellen då i detta fall två latenta variabler blir de centrala i analysen av en
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manifest variabel, bidrag, och denna form av modell visade sig ha en mer
hanterbar analys även om konvergensproblem inte kunde uteslutas.
Att tidigare bibliometrisk prestation skulle ha ett samband med framtida framgång
i att erhålla bidrag bygger på hypotesen att tidigare dokumenterade prestationer
påverkar möjligheten att få bidrag utifrån det bedömningssystem vi har inom det
svenska systemet hos statliga såväl som andra anslagsgivare. För att undersöka
arbetsmiljöns betydelse i detta system valde vi att även genomföra analyser på
detta. Nedan presenteras resultaten från SEM-analyserna (fig 5-7). Då det var
svårt att få konvergens i SEM-analysen genomfördes även en linjär
regressionsanalys med standardiserade regressionsvärden för att säkerställa
resultaten i SEM-analysen (tabell 4).
Resultaten visar att arbetsmiljön fortfarande har en betydelse för framtida
framgång i att erhålla bidrag även när hänsyn tas till tidigare publicering. Tidigare
publicering har både en direkt (0.53) och indirekt effekt (0.14) på framtida bidrag
via arbetsmiljön (figur 5). Precis som förväntat är dock tidigare bibliometrisk
prestation den starkaste förklaringsfaktorn förutom när det gäller krav och
kontroll över den egen arbetssituation (figur 6). Här visar resultaten att en hög
arbetsbelastning påverkar möjligheten till framtida bidrag negativt medan kontroll
och socialt stöd från kollegor har ett positivt samband med detta. Resultaten från
SEM-analyserna verifierades i regressionsanalyserna. Då resultaten från
regressionsanalyserna är mycket omfattande pga. att varje ingående faktor i de
latenta variablerna Arbetsmiljö, Ledarskap, Krav-kontroll-stöd samt Bibliometri
användes i dessa analyser. Därför valde vi att i tabell 4 presentera endast några
exempel där de standardiserade regressionskoefficienterna för utvalda
påverkansfaktorer redovisas. Samtliga resultat kan dock fås på begäran till
ansvariga forskare.
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Figur 5: Sambandet mellan arbetsmiljö och erhållna externa bidrag där hänsyn tagits till
bibliometrisk prestation åren innan MU

Figur 6: Sambandet mellan krav-kontroll-stöd och erhållna externa bidrag där hänsyn tagits till
bibliometrisk prestation åren innan MU
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Figur 7: Sambandet mellan ledarskap och erhållna externa bidrag där hänsyn tagits till
bibliometrisk prestation åren innan MU
Tabell 4. Utvalda standardiserade regressionskoefficienter1 med relevans för påverkan av valda
faktorer inom bibliometri och miljö på framtida erhållna externa bidrag. För jämförelse
presenteras resultaten i relation till de tidigare SEM-analyserna i figur 5–7.
Enligt modell:

Miljö generell
Figur 5

Krav/Kontroll
Figur 6

Ledarskap
Figur 7

0.57

0.57

0.52

Miljö
Belastning (kvantitativ)

-0.22

-0.22

-

Miljö
Rättvist ledarskap

-

-

0.30

Påverkansfaktorer
Bibliometri före basår
avgJCf (Citeringar)

1

En standardiserad regressionskoefficient är normerad inom intervallet -1 till +1.

Arbetsmiljö och framtida bibliometrisk prestation när hänsyn tagits
till bibliometrisk prestation åren innan medarbetarundersökningen
Här går vi vidare och arbetar utifrån hypotesen att tidigare framgång i publicering
även påverkar möjligheten till framtida publicering. I nedanstående analyser har
endast som i föregående avsnitt de reducerade modellerna använts.
Övergripande visar resultaten att arbetsmiljön har ett betydande samband med
framtida bibliometrisk prestation, när hänsyn tas till bibliometri före basåret (fig
8 och 9). Bibliometrisk prestation före MU har ett starkt samband med framtida
bibliometrisk prestation. Tidigare publicering har både en direkt (0.61) och
indirekt effekt (0.21) på framtida publicering via arbetsmiljön (figur 8). Den
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modell som i viss mån avviker är i figur 10 där ledarskapets betydelse undersöks.
I denna modell förklaras framtida bibliometrisk prestation framförallt av tidigare
bibliometrisk prestation, och påverkan av ledarskapet finns men med lägre styrka
än i de övriga två analyserna. I denna modell ser vi också att tidigare framgång i
publicering har en stark påverkan på hur arbetsmiljön upplevs (0.45). I den totala
modellen är det framförallt de kvalitativa bibliometriska indikatorerna samt
socialt klimat som har den starkaste påverkan på framtida publicering.

Figur 8. Sambandet mellan arbetsmiljö och bibliometrisk prestation där hänsyn tagits till
bibliometrisk prestation åren innan MU, reducerad modell.

Figur 9. Sambandet mellan krav-kontroll-stöd-modellen och bibliometrisk prestation där hänsyn
tagits till bibliometrisk prestation åren innan MU, reducerad modell.
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Figur 10. Sambandet mellan ledarskap och bibliometrisk prestation där hänsyn tagits till
bibliometrisk prestation åren innan MU, reducerad modell.

Ger en förändring i arbetsmiljön förändring i framtida prestation?
För att ytterligare fördjupa analysen undersöks om en förändring över tid i
arbetsmiljön även ger en förändring över tid i de framtida prestationerna. Dvs.
finns det tecken på att de mätbara prestationerna förbättras respektive försämras
om arbetsmiljön förändras till det bättre eller sämre över ett givet tidsintervall.
Här valde vi att endast använda bibliometrisk prestation som ett exempel för att
belysa detta då som tidigare nämnts bidrag före och efter basåren är starkt
korrelerade. För att mäta förändring bildades nya variabler på differenser mellan
2011 och 2009 års arbetsmiljöfaktorer samt motsvarande differenser för de
bibliometriska indikatorerna. Differenserna användes därefter i SEM-analysen. I
modellerna användes även bidrag före basåret.
Resultaten visar att förändringar i arbetsmiljöfaktorerna även ger förändring i
bibliometrisk prestation (tabell 5). Sambandet är positivt, dvs. en förbättring i
arbetsmiljön ger en förbättrad bibliometrisk prestation, för alla ingående variabler
förutom för krav i arbetet (arbetsbelastning (-0.57) och beslutskrav (- 0.61), vilket
visas i figur 11 som berör krav/kontroll. Dessa två har ett negativt samband vilket
innebär att när arbetskraven minskar ökar framtida bibliometrisk prestation.
Tabell 5. Sambandskoefficienter med konfidensintervall från SEM-analys för relationen mellan
förändring över tid i arbetsmiljö och för prestation (bibliometri, bidrag) för de olika
arbetsmiljövariablerna.
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Framtida bibliometri
N=22
beta, (95%CI)
Arbetsmiljö generell, 0.52 (0.19 – 0.84)
basåret
Bidrag före basår
0.70 (0.44 – 0.96)
Krav-kontroll-stöd
basåret
Bidrag före basår

0.71 (0.43 – 0.98)

Ledarskap basår
Bidrag, före basår

0.66 (0.33 – 1.00)
0.63 (0.29 – 0.97)

0.60 (0.27 – 0.92)

Figur 11. Sambandet mellan förändring i krav-kontroll-stöd modellen och förändring i
bibliometrisk prestation där hänsyn tagits till bidrag före MU.
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Sambandet mellan arbetsmiljö och prestation i hög- respektive
lågpresterande institutioner
I första rapporten undersökte vi om det gick att identifiera kluster med högrespektive lågpresterande institutioner. Vi fann att majoriteten av institutionerna
låg i ett mellankluster och att klustertillhörigheten varierade mellan åren. Detta
väckte frågan om arbetsmiljön påverkade hög-respektive lågpresterande på
likartat sätt. För att undersöka detta har vi prövat ett flertal sätt att på ett
överskådligt sätt få fram relevant information kring denna frågeställning. Det har
varit komplicerat att erhålla en godtagbar och vitt omfattande lösning på denna
frågeställning. Vår analysansats startade med att dela in institutionerna i två lika
stora grupper, där medianen för erhållna bidrag före basåren användes för att
erhålla en kategorisering i två grupper. Någon tydligt markerad avgränsning
mellan låg- och högpresterande institutioner fanns inte i materialet så skillnaden
mellan högst noterade institution i den lågpresterande gruppen och den lägst
noterade institutionen i den högpresterande gruppen var inte märkbart stor. Då
antal institutioner är relativt få (n=22) var det inte möjligt att göra en finare
uppdelning med fler kategorier. På grund av detta var inte vidare analyser möjliga
att genomföra.

Sammanfattande reflektioner delstudie 1
I föreliggande rapport har vi visat att både tidigare erhållna bidrag och publicering
är viktiga faktorer för kommande prestation men att när hänsyn tagits till detta så
är faktorer i arbetsmiljön fortfarande betydelsefulla för optimal prestation.
Övergripande så är de mest betydelsefulla faktorerna i arbetsmiljön
arbetsbelastning och grad av egen kontroll över det egna arbetet samt socialt
klimat och socialt stöd framför allt från kollegor. Resultaten visar att en hög
arbetsbelastning påverkar möjligheten till framtida bidrag såväl som publicering
negativt medan kontroll över arbetet, socialt klimat samt stöd från kollegor har ett
positivt samband med prestation. Ett rättvist, uppmuntrande, omtänksamt
ledarskap är även positivt för prestationen men jämfört med tidigare resultat så
minskade betydelsen av ledarskapet när hänsyn togs till tidigare bidrag och
publicering.
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Vi fann även att prestation åren innan arbetsmiljömätningen (basår) har betydelse
för hur arbetsmiljön upplevs. Goda prestationer ger en mer positiv upplevelse av
arbetsförhållandena.

Därmed

har

prestation

åren

innan

basåret

(arbetsmiljömätning) både en direkt och en indirekt effekt (via arbetsmiljön) på
framtida prestation.
Resultaten ger även stöd till det vi fann i första rapporten, att förändringar i
arbetsmiljöfaktorerna även ger förändring i prestation. Förbättras arbetsmiljön så
förändras den framtida prestationen. Vi fann även att ökande arbetsbelastning och
minskad kontroll över arbetet är relaterat till minskad prestation. Arbetsmiljön
och arbetet med denna är en dynamisk process som påverkas av många faktorer
såväl fysisk och psykosocial miljö som kontextuella samt de ledare och
medarbetare som finns på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att kontinuerligt följa
upp och arbeta med arbetsmiljön för att optimera medarbetares trivsel och hälsa
såväl som prestation.
Även om det vid den här typen av analyser på aggregerade data är svårt att uttala
sig om orsakssamband så kan ändå sägas att de sammantagna analyser som
genomförts direkt på observerade prospektiva data tillsammans med analyserna
utförda på differenserna mellan de undersökta åren 2009 och 2011 ger stöd åt ett
signifikant samband med forskares arbetsmiljö och prestation.
En grundförutsättning för att prestera är att ekonomiska resurser finns. Detta
gäller inom näringslivet såväl som inom vetenskapen. Forskningsaktiviteten vid
KI vilar till stor del på externa bidrag (över 60% av forskningsfinansieringen över
åren, UKÄ Statistikdatabas 2018). Den fördjupade analysen visar, i det
ekonomiska fördelningssystem som KI har med majoriteten av finansieringen
vilande på externa bidrag, att förmågan hos forskarna att attrahera externa bidrag
är avgörande för den framtida vetenskapliga prestationen. Samtidigt ser vi att
tidigare framgångsrik publicering också har stor betydelse för att erhålla bidrag
vilket ger stöd i att det system med bedömning av kompetens som är etablerad
bland majoriteten av forskningsfinansiärerna fungerar. Det stödjer dessvärre
också hypotesen om den s.k. Matthew effekten, dvs ”den som har skall varda
givet” vilket bl a indikerar svårigheten för dels unga forskare att erhålla medel
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och därmed kommande publiceringar, men även för forskare med stort
engagemang i undervisning och det ”akademiska hushållsarbetet” dvs.
arbetsuppgifter som i sig inte är meriterande [3, 11]. Alternativkostnaden är ett
ekonomiskt begrepp vilket uppkommer för något du måste avstå från när du t ex
engagerar dig i alternativa uppgifter. Alternativkostnaden för att engagera sig i
undervisning och andra arbetsuppgifter är förlust av tid för forskning och därmed
minskad vetenskaplig produktion och meritering som forskare som i sin tur leder
till svårigheter att få högre tjänster [12]. I ett par studier har man dessutom sett att
alternativkostnaden för undervisning även innebär sämre lönenivåer pga förlorad
karriärutveckling som forskare [2].
Som forskningen visat så är det generellt sett yngre, kvinnliga forskare i lägre till
medium höga akademiska positioner som tar en stor del av både utbildning och
det akademiska hushållsarbetet [3-5]. Flertalet studier både svenska och
internationella, har visat att kvinnliga forskare har lägre produktivitet [5, 7]. Av
vikt är att försöka förstå vad denna skillnad beror på och flera decenniers
forskning har försökt förklara detta. Nyare studier visar att det framför allt är antal
publikationer (produktivitet) som är lägre hos kvinnliga forskare medan de
bibliometriska kvalitetsindikatorerna (impact) inte skiljer sig mellan könen utan
att det i stället i vissa discipliner är högre än för manliga forskares [5, 13].
Kvinnliga forskares position och karriär inom akademin har i ett flertal studier bl
a visat sig bero på en könsbaserad selektion i allt från bedömning av
forskningsanslag och tillsättning av tillsvidare tjänster, till roll i forskargruppen
och medförfattarskap [4, 5]. I dessa studier fann man att skillnader i vetenskaplig
prestation tills stor del förklaras av akademisk position samt ledande roll i team
(operationaliserats som författarordning). I båda dessa är kvinnliga forskare
underrepresenterade med färre kvinnor i de högre akademiska positionerna samt
att kvinnliga forskare oftare återfinns i mitten av författarordningen. Detta ger i
sin tur framtida problem med karriärutveckling.
Dessutom visar studier att kvinnliga forskare generellt har mindre andel
forskningstid i sin anställning bl. a på grund av att de innehar de lägre akademiska
positionerna vilket ofta är relaterat till en högre undervisningsbörda och mer
engagemang i det ”akademiska hushållsarbetet” [3]. Därtill existerar det även
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fortfarande en ojämlik fördelning i det svenska samhället av ansvar för hem och
barn med föräldraledighet, vård av sjukt barn etc. där kvinnor generellt sett lägger
fler timmar än män på det obetalda hemarbetet [6]. Kunskapsläget rörande hur
just detta ansvar för hem och barn och föräldraskap påverkar kvinnliga forskare
är inte entydigt. I en undersökning från UKÄ, fann man att föräldraskap inte
påverkade chansen att få en meriteringsanställning inom akademin i Sverige [7].
Samma rapport visade i en internationell kunskapssammanställning att den
vetenskapliga prestationen påverkades av föräldraskap. Data visar att det är för
kvinnliga forskare i de yngre åldrarna som produktionen sjunker efter
disputationen för att sedan med ökande ålder öka igen. Men den låga produktionen
i yngre åldrar hämtas sällan in.
För att utifrån våra resultat belysa hur prestationen ser ut vid KI för manliga och
kvinnliga forskare inhämtades data från biblioteket för de senaste 10 åren.
Bibliometri data från KI visar att det är skillnader mellan könen både när det gäller
kvantitativa och kvalitativa indikatorer (se bilaga 2). För crown facto (cf), som är
en av de betydelsefulla indikatorerna som ligger till grund för fördelning av
statsanslag, ligger kvinnliga forskare konsekvent under de manliga över tid (20102019) med en trend av ökande skillnad sedan 2015 (se figur nedan). Skillnaden
mellan könen ökar någonstans runt 35- 40-års ålder (bilaga 2).
Andelen kvinnliga professorer i Sverige är totalt 29% och vid Karolinska institutet
är den 32% (Personal vid universitet och högskolor (scb.se)). Inom de övriga lägre
akademiska positionerna vid KI är det mer lika förutom för tjänstetiteln adjunkter
där 79% är kvinnor. Vad dessa skillnader beror på går inte att säga utifrån vårt
material men som flertal studier visat beror kvinnliga forskares position och
karriär inom akademin på en könsbaserad selektion i allt från bedömning av
forskningsanslag och tillsättning av tills vidaretjänster, till engagemang i
akademiskt hushållsarbete, roll i forskargruppen, och lönesättning.
Sammanfattningsvis så stödjer de fördjupade analyserna de tidigare slutsatserna i
första rapporten att arbetsmiljön har en signifikant betydelse för den vetenskapliga
prestationen. Ett gott socialt klimat, stödjande kollegor såväl som rimlig
arbetsbelastning och god egenkontroll över arbetet var de mest framträdande
faktorerna i arbetsmiljön som främjar en god vetenskaplig prestation. Även när
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hänsyn tagits till hur mycket bidrag och publikationer gruppen har tidigare så har
arbetsmiljön en signifikant påverkan på framtida prestation. Dock visar resultaten
att både tidigare bidrag och publikationer är betydelsefulla för framtida
prestationer. Våra resultat indikerar även att för att uppnå en genusneutral karriär
inom vetenskapen så är det avgörande med ett gediget jämställdhetsarbete för att
främja lika villkor inom akademin.
Taget tillsammans ger resultaten en bild av att en optimalt framgångsrik grupp är
en grupp med gott inflöde av externa medel, högkvalitativ publicering och med
en arbetsmiljö där ett öppet positivt och stödjande klimat råder med ett rättvist,
omtänksamt ledarskap och med rimliga arbetskrav.
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Delstudie 2: Delade uppdrag och fragmenterade
arbetsuppgifter inom akademin – upplevda effekter
på hälsa och produktivitet
Bakgrund och syfte

I ett tidigare uppdrag från samverkansgruppen vid Karolinska institutet
undersöktes sambanden mellan arbetsmiljö och produktivitet inom akademin i två
kvantitativa studier. Det övergripande syftet med projektet var att undersöka
faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inklusive ledarskapets
betydelse för medarbetares vetenskapliga produktivitet.
Resultaten från dessa föregående studier visade att det finns ett tydligt konsekvent
samband mellan forskares arbetsmiljö och den vetenskapliga prestationen, samt
att det är möjligt att förbättra (men även försämra) vetenskaplig prestation genom
att förändra arbetsmiljön. Resultaten indikerade även att majoriteten forskare
upplevde att de inte klarade av att hantera de fragmenterade arbetsuppgifterna
inom ramarna för normal arbetstid
Det finns beskrivet på centralnivå att universitet ska stödja åtgärder gällande ett
längre arbetsliv samt att stimulera arbetstagarnas utveckling. Eftersom tidigare
analyser visat tydliga samband mellan arbetsmiljö och prestation, ansågs det
föreligga ett behov av att förbättra kunskapen kring arbetsmiljön för akademiker
med flera uppdrag och hur denna arbetssituation kan påverka framtida
prestationer och individers möjligheter till att orka utföra sina arbetsuppgifter väl.
Ökade kunskaper i dessa frågor kan vara till stöd för KI i strävan efter att skapa
miljöer med hållbara arbetsförhållanden där individer har möjligheter att
utvecklas arbetslivet ut.
Syftet med delstudie 2 var att utifrån de tidigare erhållna resultaten i rapport 1
genomföra en fördjupad kvalitativ studie avseende hur anställda på KI med flera
olika typer av uppdrag upplever sin arbetssituation, vad det är i arbetet som
upplevs fragmenterat och vilka effekter man upplever att detta har på hälsa och
produktivitet i arbetet.
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De huvudsakliga frågeställningar som utgör delstudie 2 är:
1. Hur upplever forskare sin arbetssituation i termer av t ex arbetsbelastning,
splittring av arbetsuppgifter etc. och hur detta påverkar forskares prestationsmöjligheter och förutsättningar för en karriärutveckling?
2. Vad är det i arbetet som upplevs splittrande och som gör att man upplever att
man inte klarar av arbetet?
3. Vilka specifika problem finns det med olika arbetsuppgifter som gör att forskare
upplever att de inte klarar av arbetet?
4. Hur kan KI som arbetsgivare bidra till att skapa en god arbetsmiljö, produktivitet,
utvecklingsmöjligheter och ett långt och hälsosamt arbetsliv för akademiker med
fragmenterade uppdrag?

En ytterligare fråga som tillkommit under studiens gång rörde de förändrade
omständigheter som uppstått i samband med COVID-19-pandemin:
•

Har upplevelsen av arbetssituationen eller arbetsmiljön förändrats på något sätt i
samband med Corona?

Metod
Datainsamling
Datainsamlingen genomfördes med kvalitativ metod genom intervjuer med
forskare på KI som även har andra uppdrag i sin anställning. Intervjuerna utgick
ifrån en semistrukturerad intervjuguide. De frågor som ingick i intervjuguiden
baserades på studiens övergripande frågeställningar och var formulerade på ett
neutralt och öppet sätt för att ge utrymme för intervjupersonernas egna tankar och
erfarenheter.
Intervjuerna genomfördes via Zoom med videofunktion för att få till ett så
personligt möte som möjligt. Samtliga intervjupersoner delgavs information om
studiens bakgrund och syfte samt användning av de uppgifter och data som
lämnas inom ramen för studien. Informationen lämnades både skriftligt i samband
med bokning av intervjun samt vid uppstart av respektive intervju. Varje intervju
varade mellan 45 och 75 minuter. Efter samtycke från intervjupersonerna gjordes
en ljudinspelning av intervjun, vilket innebar att enbart ljudfilerna från
Zoommötet sparades för vidare analys.
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Urval
Målsättningen i urvalet av intervjupersoner var att få en så bred spridning som
möjligt inom ämnesområden, discipliner och befattningar bland forskare anställda
vid KI. Urvalet av intervjupersoner genomförde genom ett så kallat
bekvämlighetsurval i kombination med ett snöbollsurval. Detta skedde
huvudsakligen genom att ett informationsblad skickades ut, tillsammans med en
inbjudan till deltagande i studien, till en grupp anställda på KI som tidigare
deltagit KI:s ledarskapsutbildningar. Att just denna grupp blev kontaktad
motiverades av att de alla kunde antas har åtminstone ett ytterligare uppdrag
utöver sin forskning inom ramen för sin tjänst. 10 av de kontaktade personerna
svarade att de ville delta i studien. Resterande individer värvades genom tips från
dessa första intervjupersoner.
Totalt intervjuades 20 KI-anställda forskare. 13 av dessa var kvinnor och 7 var
män. Åldrarna på deltagarna var mellan 33 och 65 år. De deltagande forskarna
hade en varierande bakgrund inom flera olika ämnesområden och professioner.
Även karaktären på de uppdrag de hade inom ramen för sin tjänst utöver
forskningen varierade. De flesta hade ansvar för någon form av undervisning i
rollen som lärare eller kurs-/programansvarig. Många hade dessutom ett mer
operativt uppdrag i form av kliniskt arbete och vissa hade mer administrativaoch/eller ledningsuppdrag inom sitt område i akademin.
De intervjuade hade olika livssituationer när det kommer till familjeliv: allt från
småbarnsfamilj och parförhållande med eller utan utflyttade barn till
ensamstående.
Analysmetod
Samtliga 20 intervjuer transkriberades ordagrant. Materialet analyserades med
kvalitativ innehållsanalys [14]. Fokus för analysen var att erhålla en djupare
förståelse för deltagarnas upplevelse av situationen med fragmenterade
arbetsuppgifter. I valideringssyfte genomfördes analysen av två forskare
oberoende av varandra samt kompletterades med en sammanvägande diskussion
avseende tolkning inom projektgruppen [15]. Vid kodningen användes NVivo, ett
dataprogram för bearbetning av kvalitativa data. Kodningen resulterade i fyra
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olika teman som i stort speglade studiens frågeställningar. Vissa av dessa teman
hade mer specificerade underteman enligt nedan:
1. Arbetets upplägg och arbetstidsfördelning
• Frivillighet
• Diskrepans formellt och realitet
• Prioriteringar mellan olika uppdrag
2. Upplevelser med fler olika uppdrag
• Positivt
• Negativt
• Hur upplevelserna påverkats av Coronapandemin
3. Konsekvenser av delade uppdrag
• kvalitet, effektivitet och produktivitet
• hälsa, stress och välbefinnande
• akademisk karriär
4. Egna hanteringsstrategier och stöd och insatser från organisationen

Resultat 1: Uppföljning från medarbetarundersökningen

I medarbetarundersökning 2009 ingick några frågor rörande fragmenterade
arbetsuppgifter. Som ett inledande steg analyserades dessa data. Analyser där
samtliga institutioner ingår med totalt 1592 svarande, varav 874 var kvinnor och
718 män, visar att totalt 53,5% upplevde att de inte klarar av sina arbetsuppgifter
under normal arbetstid. I tabell 6 framgår att det skiljer sig mycket mellan
institutionerna huruvida de svarande upplever att de kan klara av alla sina
arbetsuppgifter under normal arbetstid. Som också framgår i tabellen skiljer sig
institutionerna i vissa fall radikalt åt vad gäller forskningstid och undervisning.
Några institutioner har en hög andel med mycket undervisning medan andra har
en hög andel med en stor del av tjänsten som forskningstid.
Tabell 6. Deskriptiva data per institution.
Institution

BioNut
CLINTEC
CMB
CNS
FYFA
IMM
KBH
KI DS
KI SÖS

2009
Andel som
har
≥75%
forskning i
tjänsten
72
22
68
48
56
57
60
45
33

2009
Genomsnittlig
andel
undervisning
%
18
29
12
27
21
13
25
29
29

2009
Genomsnittlig
andel klinik
%
0
26
0
15
5
7
27
48
31

2009
Klarar
alla
olika
arbetsuppg.
% Ja
59
31
54
34
39
37
55
39
52
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LABMED
LIME
MBB
MEB
MedH
MedS
MMK
MTC
NEURO
NVS
OF/DENTMED
OnkPat
PHS

41
45
73
58
62
65
72
77
61
25
16
71
29

37
47
13
13
16
13
10
12
13
44
36
11
22

17
0
4
0
27
20
21
8
4
10
30
22
16
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34
36
48
49
38
32
44
37
40
38
29
52
29

Uppdelat på kvinnor och män visar resultatet att 52% av kvinnorna resp. 55% av
männen upplevde att de inte klarade av uppgifterna inom ordinarie arbetstid. För
dessa fanns sedan möjligheten att utveckla svaret i en fritextruta, se tabell 7 för en
analys av hur dessa svar fördelades på centrala teman. Vidare rapporterar 13% av
de som uppgett att de inte klarade av sitt arbete under normal tid att de har ett s.k.
spänt arbete, det vill säga, hög arbetsbelastning och låg kontroll. Resultaten visar
också på en skillnad mellan könen där 15% av kvinnorna respektive 7% av
männen rapporterar att de har ett spänt arbete.
En analys av fritextkommentarerna visar bl. a att den administrativa bördan
upplevs som alltför stor, att den går ut över andra uppdrag/uppgifter och att det
administrativa stödet upplevs som bristfälligt. Män och kvinnor tar upp
administration som ett problem i samma utsträckning. Något fler kvinnor än män
uppger att de behöver använda sig av sin fritid för att klara av arbetet. I vissa fall
sköts hela uppdrag (såsom forskning, artikelskrivande, administration) enbart på
fritid. Uppfattningen att detta är något som är självklart i rollen och därmed
självvalt eller om det är på grund av för högt ställda krav från arbetsgivaren
varierar mellan individer och återfinns bland både män och kvinnor. Det finns
också ett vanligt förekommande tema bland kommentarerna som handlar om att
för att vara en konkurrenskraftig forskare krävs arbete som går utöver en 40
timmars arbetsvecka.
Betydligt fler kvinnor än män tar upp undervisningen som en påverkande faktor i
fråga om att inte hinna med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Det
handlar ofta om att undervisningen tar betydligt mer tid (som läggs på till exempel
förberedelser och efterarbete) än den tid som finns avsatt rent formellt. Detta leder
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till att undervisningsarbetet alternativt det arbete som ”trängs” ut av
undervisningen görs på fritiden. En tolkning av resultatet kan också vara att det
är fler kvinnor än män som tar på sig undervisningsuppdrag parallellt med
forskning och administrativa uppdrag, men detta går inte att fastställa i det
aktuella materialet.
Tabell 7. Tematisering av fritextsvar kopplade till ett negativt svar på frågan: Klarar du
av dina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid?

Tema

Antal
omnämnanden

Administrativ belastning

102

Bristande inflytande

6

Bristande ledarskap

6

Deluppgifter adderar i praktiken till mer än heltid

121

Egenskaper och egen hög ambitionsnivå

34

Forskning måste ske på fritiden

105

Splittrat fokus till följd av fragmentering

30

Förväntningar på gränslöshet inom professionen (norm)

116

Konkurrens och anställningstrygghet

17

Otydlighet och bristande målbeskrivningar

15

Produktionspress

25

Reflektions- och utvecklingstid saknas

9

Tidskrävande resor

1

Toppar och dalar i arbetsbelastning (jämnar ut sig över tid) 23
Underbemanning och resursbrist

44

Undervisningstid går ut över andra uppgifter

46

Upplevelser av krav på övertid (från arbetsgivaren)

18
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Vi undersökte också ålderns betydelse för upplevelsen att klara av
arbetsuppgifterna. De svarande delades in i tre grupper (1) 40 år och lägre, (2)
mellan 41–54 år samt (3) över 55 år. Resultaten visar att de äldre 41+ (grupp 2
och 3) i högre utsträckning upplevde att de inte klarade av arbetsuppgifterna under
normal arbetstid. Emedan 44% i grupp 1 uppgav att de inte hann med, var det
60% resp. 62% av respondenterna i de andra två grupperna som rapporterade
detta. Även spänt arbete i relation till åldersindelningen analyserades och
resultatet visar att grupp 1 skiljer sig med 9,4% som uppgav att de hade ett spänt
arbete jämfört med grupp 2 och 3 där båda grupperna uppgav att 16 % hade ett
spänt arbete. Vi gick även vidare med att undersöka hur det såg ut specifikt för
gruppen som uppgett att de inte klarade av sina arbetsuppgifter under ordinarie
arbetstid i relation till ålder. I denna analys fann vi att skillnaden inte var så
markant mellan grupperna, i grupp 1 hade 13%, grupp 2 17%, och grupp 3 16%
uppgivit spänt arbete.

Resultat 2: Intervjustudien

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra teman som återkom i datamaterialet.
Se tabell 8 för en översikt av dessa teman, en beskrivning av dess respektive
innehåll samt hur ofta dessa aspekter nämndes av intervjudeltagarna.
Tabell 8. Teman och underteman som framkom i analyserna av intervjumaterialet samt
beskrivning av respektive temas innehåll och förekomst bland deltagarnas uttalanden.
Teman och underteman

Beskrivning

Deltagare

Förekomst

1. Arbetets upplägg och

Deskriptiva uttalanden om hur

20

190

arbetstidsfördelning

upplägget ser ut, hur frivilligt det

20

403

är, vad som prioriteras samt om
det finns en diskrepans mellan
formell arbetsbeskrivning och
verkligheten.
2. Positiva och negativa

Vad som upplevs som positivt

uppfattningar om delade

resp. negativt med

uppdrag

fragmenterade uppdrag samt
om Corona medfört förändringar
i denna upplevelse.
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Beskrivning

3. Konsekvenser av delade

Konsekvenser som

uppdrag

fragmenterade uppdrag haft på
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Deltagare

Förekomst

20

111

Hälsa

19

63

Karriär

17

82

4. Hanteringsstrategier och

Egna individuella

20

343

stöd från KI

hanteringsstrategier. stöd och

olika aspekter av livet och
arbetet:
Effektivitet, produktivitet,
kvalitet

underlättande insatser från KI:s
sida samt socialt stöd

I det följande presenteras resultatet av den kvalitativa intervjustudien enligt de
teman som presenterats ovan.
Tema 1: Arbetets upplägg och arbetstidsfördelning
Detta tema handlar om hur intervjupersonerna ser på sina olika uppdrag, hur
frivilligt det är, om det finns en diskrepans mellan vad som står angivet "på
pappret" och hur det förhåller sig i verkligheten och vad som prioriteras när tiden
inte räcker till.
Inflytande över åtagande och fördelning av flera uppdrag

Den stora majoriteten anser att deras olika uppdrag är självvalda men det
förekommer också att några har känt sig tvungna att ta sig an flera roller. De motiv
som nämns för att vilja ha flera uppdrag handlar om ökad trovärdighet i de
respektive rollerna, att man gillar att vara lärare/forskare/kliniker och inte vill
välja bort något, och att man har mycket att ge i de olika uppdragen eller att man
upplever ett moraliskt ansvar att till exempel föra kunskap vidare.
De som menar att det inte är helt självvalt i deras fall betonar att flera tjänster är
utformade på det sättet och att fördelningen inom tjänsten inte är upp till den
enskilda. Det upplevs alltså som självvalt att söka sig till en sådan roll på KI, men
hur den exakt är utformad är inte självvalt. Andra menar att de till exempel saknar
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finansiering för att kunna forska på heltid eller mer än vad de gör i dagsläget.
Någon har känt att det krävs av dem att ta sig an ett visst uppdrag, vilket kan
handla om både förväntningar från andra och/eller i kombination med att det
saknas alternativa personer som har kunnat axla en specifik roll. Här kan det också
handla om brister i återväxten i organisationen som gör att det är svårt att hitta
ersättare eller att andra tänkbara kandidater kanske saknar rätt erfarenheter.
De flesta är nöjda med antal och typ av uppdrag. Även om de tycker att det blir
för mycket jobb emellanåt och en hel del övertid, så uppger många att de inte
skulle vilja ta bort något. Ibland beror det på att man tycker att alla delar är roliga
och att man inte kan tänka sig att avstå något men ibland upplever man det som
knepigt att ta bort en del eftersom de hänger ihop med och påverkar kvaliteten i
de övriga. Känslan är snarare hos många att de skulle vilja ha mer tid (än dygnets
24 timmar) eller möjligtvis omfördela tiden mellan sina olika uppdrag så att de
mer motsvarar den tid som i praktiken krävs för olika uppdrag (t.ex. att få mer tid
för forskning). Någon uppger att de gärna hade haft fler eller fick prova på andra
typer av uppdrag än idag. Exempelvis att få engagera sig mer i sektioner, i
pedagogiskt utvecklande aktiviteter såsom kollegium och konferenser, samt
någon mer KI-övergripande projekt/roll.
Det finns de som föredrar att undervisa och de som hellre fokuserar på forskning,
oavsett hur fördelningen ser ut för dem i dagsläget. Även om man är nöjd med att
ha flera olika typer av uppdrag så uppger flera av de intervjuade att de är mer
engagerade i det ena eller det andra. Hur mycket man önskar ha av respektive del
är mycket individuellt, men en återkommande fördelning mellan forskning och
undervisning som nämns är 30/70 eller 40/60. Vissa intervjupersoner utrycker
önskemål om mer tid för att kunna utveckla kurserna och programplaner genom
att se över strukturer, föra samtal och planera med andra undervisande personal
osv. För de som även har kliniska eller mer omfattande administrativa/ledande
uppdrag blir procentsatserna av naturliga skäl mindre. Flera uppger dock ändå att
20% fördelat till forskningstid är ett minimum ifall man ska lyckas få någonting
av vikt gjort.
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En annan synpunkt som framkom är att det kan finnas strukturella hinder för att
kunna ta på sig flera uppdrag på ett fungerande sätt. Någon berättar om ett
önskescenario som hen haft under en lång tid med att kunna arbeta lika mycket
med klinik, forskning och undervisning (dvs ca 30% med respektive uppdrag),
men att detta inte varit möjligt p.g.a. olika arbetsgivare som sinsemellan inte är
beredda att stå för en del av lönen när personen jobbar kliniskt resp. inom ramen
för KI-anställningen. Detta uppges ha försvårats ytterligare i samband med att
många vårdgivare har övergått till att bli privata. Det fungerar t.ex. inte i praktiken
med ett kliniskt lektorat om man jobbar för en privat vårdgivare.
Arbetstider – diskrepans formellt och verklighet

Resultatet tyder på att de intervjuade personernas arbetssituation skiljer sig åt i
fråga om fördelningen av de faktiska arbetstiderna i respektive uppdrag i
förhållande till de som står angivna i anställningsavtalet.
De olika situationerna kan i stort sammanfattas i följande kategorier:
1. De som arbetar mer eller mindre 100% och som fördelar arbetet mellan de olika
uppdragen i stort enligt tjänstebeskrivningen.
2. De som visserligen håller sin arbetstid inom 100% men som har en fördelning
mellan uppdragen som inte stämmer särskilt väl överens tjänstebeskrivningen.
3. De som arbetar betydligt mer än heltid trots att tjänsten anges som 100% samt
har en arbetstid inom respektive uppdrag som skiljer sig från det formellt
angivna.
4. De som har flera olika arbetsgivare (t.ex. privata vårdgivare) och har
anställningar som både praktiskt och formellt totalt sett vida överstiger 100%.
5. De som inte känner till eller har någon uppfattning om hur fördelningen mellan
uppdragen förväntas vara inom respektive del utan själv disponerar och fördelar
tiden

De flesta uppger att de formellt har en heltidstjänst och att det också är vad de
önskar. Några har erfarenhet av att gå ner i tid under småbarnsåren eller önskar
att de skulle kunna gå ner i tid men upplever att det kan vara svårt som KI-anställd.
Orsakerna

kan

variera

men

handlar

exempelvis

om

att

man

som

forskargruppsledare känner sig ansvarig för andras finansiering, att projekten
”rullar in” och kräver ens närvaro eller att man börjar närma sig pensionsålder och
har insett att det är mycket ofördelaktigt att gå ned i tid under de sista åren.
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Många uppger att vissa uppdrag, såsom enhetschef, programdirektor eller GUA
ofta inte har någon tidsrestriktion utan har en tendens att flyta ut över allt annat.
Uppstår det problem som måste lösas inom ens ansvarsområde får man helt enkelt
släppa allt annat under en tid alternativt jobba även kvällar och helger. Det kan
exempelvis upplevas som att ett av uppdragen, såsom GUA-rollen eller någon
annan administrativ/ledande roll, är ett heltidsuppdrag då man ständigt måste
kunna rycka ut och var tillgänglig. Övriga uppdrag får då ske utöver de ordinarie
arbetstiderna. I bästa fall kan det ske en omfördelning av uppdrag över ett helt år,
så att det mer eller mindre jämnar ut sig i längden. Det kan t.ex. handla om att
man under en intensiv utbildningsperiod släpper allt annat, för att sedan lägga mer
fokus på klinik och/eller forskning under en kommande period. Det förekommer
även fall där den anställda inte har någon tid alls avsatt för en viss formell roll,
såsom ett avdelnings- eller enhetschefsuppdrag, och att det förväntas utföras inom
ramen för antingen undervisning eller forskning.
Det saknas många gånger tydliga gränsdragningar kring vad som ingår i
uppdraget. Förutom att detta kan leda till att arbetet ”sväller ut” och blir mer
omfattande än det var tänkt, så menar någon även att rollerna blir väldigt
personberoende. Ett exempel på det är följande citat:
”Och växer man fort, då blir det ganska snabbt mycket sånt som … Och kanske
också om man är en trevlig person, att man hamnar … alltså att man blir den som
folk frågar, också när man inte vet eller … […] men jag tycker om att folk vill lära
sig och bidrar gärna till det. Jo, visst, absolut, det kan säkert vara att man tar på
sig saker på det viset [skratt]”.

Det finns ofta en medvetenhet hos intervjupersonerna att det egentligen inte är
rimligt med det övertidsarbete som situationen medför. En del uttrycker att det är
olyckligt medan andra försvarar den obetalda arbetstiden med att det är frivilligt
att ta på sig detta arbete, samtidigt som det finns en uppfattning om att det är en
situation som är oundviklig om man vill arbeta inom akademin. Följande citat är
ett bra exempel på detta resonemang:
”Alltså sju dagar, alltså jag vågar inte säga (…) när du spelar in. Men… Jo men
det är, det känns också lite frivilligt i det liksom. Men om man tycker att det här
var hopplöst, ja men, hitta ett annat jobb liksom. Men det är svårt att hålla det
inom ramen för… Fyrtio timmars arbetsvecka eller… Åtta till fyra. Det är
jättesvårt att göra.”
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Det finns även de som menar att för att kunna arbeta som forskare så krävs det att
du har en passion för ditt ämne och ser det som ett fritidsintresse, vilket gör att
man ser det som naturligt att arbeta på kvällar och helger:
”Så det blir mer kanske en eller två timmar på kvällen och några helger. Men det
är ganska många forskare som gör så utan att tänka, kanske de läser någon artikel
på kvällen. […] Ja, det är vad du gör som forskare, det är ingenting du tänker att
’det här är jobb’. Det är ditt stora intresse, du vill läsa den där artikeln.”

En synpunkt som kommer upp på flera håll är att det nästan alltid är för lite tid
tilltaget för att bedriva en högkvalitativ undervisning. Den tid som är betald för
undervisning räcker i princip bara för själva lektionstiden och innefattar sällan tid
för vare sig administration, planering, möten eller utveckling av kursmoment. Att
vidareutveckla kurser och införa ett nytänkande kring den pedagogiska formen
eller att utbyta pedagogisk kunskap lärare emellan är det ofta inte tal om, även om
flera uttrycker att det skulle vara önskvärt. Allt det arbete med undervisning som
ligger utanför själva lektionerna får personalen många gånger sköta på sin fritid
eller på tid som egentligen är avsatt för forskning. En konsekvens av detta är att
de som innehar mer ledande och samordnande roller som GUA eller
programdirektorskap parallellt med forskning och/eller kliniska uppdrag många
gånger arbetar betydligt mer än heltid, även om personen rent formellt innehar
uppdrag som totalt ska motsvara 100%. En annan konsekvens är att arbete som är
kopplat till verksamhetsutveckling, såsom utvärdering och utveckling av
program, ofta helt uteblir på grund av tidsbrist. Följande citat är ett exempel på
denna uppfattning:
”Det som prioriteras bort är programdirektorsarbetet skulle jag säga. För det är
inget sånt som alltid är akut. Akut är när personalen kommer och är upprörda,
eller ”Det funkar inte” eller ”Det här behöver vi lösa nu”. Då blir det det som är
prio hela tiden och då blir det egentligen sånt här utvärderingsarbete över
programmen som får ta stryk faktiskt. Och verksamhetens utveckling, kan man
säga, saker som inte brinner, som man kan skjuta på.”

Det faktum att enbart en begränsad del av undervisningstiden ersätts uppges även
i vissa fall ha lett till att personal har avsagt sig undervisningsuppdrag helt och
hållet, då det inte har upplevts som hållbart i längden:
”Där var det också så att där räknade man timmar. På [X] så har du så och så
många timmar, och sen var man inplanerad i kurser efter timmar. Och då var det
så här, ”nej, men du har faktiskt tre timmar över”. Sen att man hade jobbat 40
timmar extra på något annat, det spelade ingen roll, utan det var
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undervisningstiden. Och det var jäkligt frustrerande, tycker jag. Och då satt jag
och åt lunch på pendeltåg emellan [X], och [X]. Det blev inte hållbart.”
Prioritering mellan typer av uppdrag

Resultatet tyder på att det som främst skjuts upp och blir lidande vid tidsnöd är
forskningen, eftersom det ofta är det mest flexibla arbetet. Detta framkommer
tydligt i flera intervjupersoners uttalanden:
”Men tiden går inte ihop, och det innebär förstås mycket övertid. Det innebär att
forskningen ligger till det mesta på fritid.”
”Och det är väl det som är problematiken, särskilt […] när kurser startar och, ja,
även när de går, men att det, att det tar mycket tid, det kan vara svårt att liksom
verkligen avsätta tid, att sätta sig och ’nu ska jag skriva klart det här manuset’
eller ’jag ska planera de här försöken’. Det är lätt att liksom skjuta det på…
framåt.”

Bland de intervjupersoner som har kliniska uppdrag är den generella
uppfattningen att det är detta arbete som går först. Det beror främst på att det är
ett uppdrag som är schemalagt och därmed minst flexibelt. Ett exempel på det är
följande citat:
”Ja, alltså forskningen faller så klart bort. Jag prioriterar … När det kommer till
kliniktiden så planerar jag aldrig bort den annat än långsiktigt, till exempel att
man ska åka på en konferens… […] Och då kan jag säga att då kan jag inte jobba
på klinik. Men i övrigt så kommer jag alltid till kliniken.”

Utöver det kliniska arbetet prioriterar många främst akuta frågor och att släcka
bränder – det kan handla om som kurser som behöver bemannas vid sjukdom eller
frågor som kommer direkt från personal eller studenter. Det handlar med andra
ord om frågor som inte kan vänta och som har stor inverkan på verksamheten om
de inte hanteras.
”Ja, alltså problemet är de fysiska möten som måste se. Eller alltså de tidsstyrda.
De går ju inte … där måste man prioritera mellan dem. Det går inte. Kan man
skicka andra på dem? Det är svårt ibland. Det går sällan. […] Mycket handledning
av doktorander till exempel, det sker dagtid. Men sen det jag ska göra själv gör
jag ofta på kvällarna. Jag kan sitta med dataset och leka eller skriva manus och
så.”

Några av intervjupersonerna med kliniska uppdrag uttrycker det som en utmaning
att de olika uppdragen har olika uppdragsgivare som har liten eller ingen
förståelse för att individen behöver få ihop helheten. Det kan bero på att de olika
uppdragen är hos helt olika arbetsgivare, men det finns även exempel på bristande
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förståelse för att klinisk personal även behöver avsätta tid för undervisning eller
forskning i perioder.
”Ja, man orkar inte kriga med sina schemaläggare hela tiden heller för det, utan
då har man många gånger tagit … ja, tagit från sån tid, alltså inte alltid, men …
det känns aldrig, så att säga, självklart att man bara ska höra av sig och säga
”men nu är det de här seminarierna igen” som jag gör varje termin och ser till att
jag blir ledig, så är det inte. Det är klart att det spiller över på varandra lite grann.
Men ganska mycket är man tvungen att göra så, för att det är så pass tight.”

En annan variant av prioritering i arbetet är att istället för att ge avkall på kvalitet
så föredrar man att lägga arbetet till fritid, vilket i praktiken innebär obetald
arbetstid. Man ser med andra ord hellre att exempelvis en kurs håller hög
pedagogisk kvalitet än att nöja sig med en halvdann kvalitet för att kunna ta ledigt
på helgen.
”Nej, men det går ju inte att prioritera bort något. Jag prioriterar ju förstås bort
hela mitt privatliv då, men jag kan inte prioritera bort undervisningen för
forskning och tvärtom. Det går ju liksom inte. Så de får ju plats [skratt].”

Av de som uppger att arbetet går ut över privatliv uppger flera att arbetssituationen
har lett till minskat socialt umgänge på fritiden och avsaknad av tid för träning,
vilket de själva ser som en stor nackdel. En del av de intervjuade försöker att
hantera mängden uppdrag genom att minimera tiden för socialt utbyte på
arbetsplatsen. Genom att hoppa över raster och luncher så ökar möjligheterna att
hinna hem till middagen för att exempelvis hinna träffa familjen innan läggdags.
Den del av arbetet som bortprioriteras mest är den tredje uppgiften. Detta är något
som de flesta inte ens nämner som ett deluppdrag. En del nämner att de skriver
böcker eller håller någon föreläsning, men det ses ofta som någon fritidsrelaterat
som de tar för givet att de måste utföra utanför arbetstid. En intervjuperson pekar
uttryckligen på detta behov och att hen ser det som ett mycket viktigt område som
i princip aldrig prioriteras i realiteten. Då arbete med tredje uppgiften så gott som
aldrig specificeras med någon procentsats i anställningsavtalet så ses det också
som en naturlig följd att detta är det som faller bort först i en prioritering mellan
uppgifter.
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Tema 2: Positiva och negativa uppfattningar om delade uppdrag
Majoriteten av de intervjuade beskriver både negativa och positiva aspekter av att
ha flera roller, även om de flesta som vi intervjuat anser att det positiva väger
över. Bland de positiva aspekter som togs upp var det mycket vanligt att lyfta att
det är arbetet är stimulerande, utvecklande och varierat.
”Jag ser det som att jag får en livskvalité i den aspekten att… Jag får göra det jag
tycker är intressant och som stimulerar mig. Jag får utvecklas, och jag kan bidra
genom att göra… Hjälpa andra…”

Flera lyfter också synergier mellan olika området som forskning, undervisning
och klinik. Det ger trovärdighet i undervisningen att också forska och vara kliniskt
aktiv, och forskningen blir mer relevant om man kan se den konkreta nytta den
får i den kliniska verksamheten (och det är också där som flera idéer till
forskningsprojekt kommer från).
”För mig är den kliniska förankringen viktig för att jag ska ha en förståelse, nyttan
ut av utbildningen och nyttan ut av forskningen. För jag menar jag skulle kunna
bedriva forskning och jag skulle kunna bedriva utbildning, men då skulle jag inte
se nyttan ute i verksamheten och då skulle jag … nej, för mig så blir det svårt att
ha en trovärdighet mot mig själv.”

Intervjupersoner betonar att de på ett personligt plan får ut olika saker i de olika
uppgifterna, till exempel i mötet med studenter och patienter. Undervisning och
patientmöten ger också snabb återkoppling vilket balanserar upp den mer
långsiktiga återkoppling som forskning ger.
Att bara vara verksam som forskare kan medföra att man får begränsade
kontaktytor medan undervisning till exempel också medför att man blir del av ett
aktivt lärarlag. Flera lyfter också att det ger energi att ha mycket att göra och att
det finns fördelar med omväxlande arbetsuppgifter, vilket motverkar att man blir
uttråkad eller stagnerar.
”Nej, men dels är det synergieffekterna och sen så … jag tröttnar inte på någon
del ut av arbetet. Jag har variation ut av arbetsuppgifter hela tiden som gör att
arbetet i helhet blir väldigt mycket roligare också.”

Att ha ledande positioner och vara inblandad i både forskning och undervisning
gör också att man har inflytande och stora möjligheter att påverka i organisationen. Samtidigt som det också är vanligt förekommande att man betonar att man
arbetar också för sig själv och för att föra sin egen forskarkarriär framåt.
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individualistisk.

Att

”månskensforska” beskrivs också som att få hålla på med något man är intresserad
av: istället för att ha ett annat fritidsintresse eller hobby har man istället alltid sin
forskning.
Många av de intervjuade uppger att det faktum att arbetstidens förläggning är
flexibel är positivt för arbetssituationen och möjliggör hanteringen av de olika
uppdragen. Intervjupersoner som har små barn menar t.ex. att de kan få ihop sin
dag tack vare att de kan gå hem tidigt på eftermiddagen för hämtning, för att sedan
sätta sig några timmar på kvällen igen. Även intervjupersoner som inte har små
hemmaboende barn uppger att flexibiliteten underlättar, eftersom det finns
möjlighet att ta ledigt mitt i veckan om man känner att man exempelvis har jobbat
mycket en period eller suttit med ett jobb över helgen. Som en av
intervjupersonerna uttryckte det:
” ... som jag var inne på också, så använder jag min tid som jag behagar lite grann,
så att på samma sätt som jag kanske sitter på kvällar och helger så kan jag lika
gärna, ja, gå till frisören på torsdagen, eller ta en långweekend och hälsa på
[släkting] i [stad].”

Flexibiliteten i arbetstiderna innebär också att medarbetarna inte alltid har någon
tydlig uppfattning om hur mycket arbetstid de egentligen lägger ner, vilket ibland
uppges kunna leda till en gränslöshet där arbete och fritid flyter ihop. Flexibilitet
och gränslöshet är två sidor av samma mynt, där den ena upplevs som positiv och
den andra som mer negativ. En sådan dubbelhet exemplifieras av en
intervjuperson som uppger att hens roller eller procentuella fördelning av
arbetsuppgifter är något oklar och inte har specificerats på papper. En sådan
otydlighet kan dock upplevas som en underförstådd press på att prestera inom
flera olika områden:
”Jag har aldrig sett något papper på min tjänst. Jag vet inte hur mycket jag
förväntas forska och så. Men mellan raderna uppfattar jag det som att alla lärare
förväntas forska och publicera i någon sorts takt liksom. Men det är egentligen
ingen som har avkrävt mig det eller så. Men det är nog den kulturen jag uppfattar
finns och att … ja, man ska göra det helt enkelt. Ja, det är fritt. Men den friheten
kan ju också ha en baksida. Och det är ju det här liksom underförstådda trycket.”

Bland de negativa upplevelser som är mest frekventa nämns en konstant eller
periodvis hög arbetsbelastning när flera viktiga och tidskrävande arbetsuppgifter
infaller samtidigt.
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”Men så är det klart, utmaningen är när jag är inne i stora kliniska studier och
har väldigt mycket patienter, men samtidigt har kurser och examinationer och så.
Så var det förra hösten, och då var det tajt att få ihop det.”

Vissa upplever också att det finns en kultur som innehåller förväntningar om att
den som har flera uppdrag ska arbeta konstant. Andra aspekter av hård
arbetsbelastning kan innebära att vissa beslut ibland måste fattas snabbt och utan
tillräckligt med tid för reflektion och längre eftertanke.
”Och när det kommer stora saker, extra, där man … mycket så här stora beslut
som ska fattas och så har man ingen tid på sig, det kan jag uppleva stressande, att
jag är rädd för att ja, men tar vi verkligen rätt beslut nu, har vi hunnit prata med
rätt personer, har vi hunnit sitta ner och reflektera någon minut i alla fall innan vi
tar det här stora beslutet. Så det kan man nog känna lite stress över.”

Vissa som har delade tjänster upplever också att det kan vara svårt att samordna
sitt eget arbete när man har dubbla anställningar, dubbla chefer/arbetsgivare och
dubbla system. Det kan vara så enkla saker som att det kan vara krångligt med
dubbla e-postadresser och elektroniska kalendrar. Andra negativa aspekter kan
vara att kompentens inte alltid tas tillvara, att den akademiska kompetensen inte
uppmärksammas eller nyttjas i det kliniska eller vice versa. Några personer
beskriver svårigheter som ligger i att man är spindeln i nätet i flera olika nät, och
att det ställer höga krav kring att vara tillgänglig men också att snabbt skifta fokus,
eller växla mellan olika stolar.
Coronapandemin
Coronapandemins inverkan på personer med fragmenterade uppdrag verkar vara
avhängigt dels vilka uppdrag man har, dels balansen mellan dessa, men också hur
man som person upplever att distansarbeta. På några punkter syns tydliga
förstärkningar av det som anses positivt med flera uppdrag (hög variation och stor
frihet och flexibilitet) samtidigt som det förstärkt vissa andra negativa upplevelser
som: hög belastning, gränslöst arbete och en avsaknad av avlastning om man blir
sjuk eller får en högre belastning inom ett av sina uppdrag.
Flera intervjupersoner vittnar om en enorm arbetsintensifiering under den akuta
fasen under våren 2020, där vissa fick arbeta mycket mera kliniskt än i vanliga
fall och i vissa fall parallellt med omställningen till digital undervisning. Vissa
beskriver hur de aldrig tidigare har jobbat så hårt och mycket, men det kunde
också följas av en känsla av samhörighet och att alla arbetade mot samma mål
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med förenade krafter. De med ansvar för verksamhetsförlagd undervisning eller
motsvarande fick särskilda utmaningar vid övergången till digital undervisning.
Några intervjupersoner vittnar dock om en nedgång i arbetsbelastning: framför
allt kopplat till klinisk forskning som inte kunde utföras som planerat.
Andra aspekter av pandemin kan handla om att arbetsbelastningen ökar då
personal med symptom måste stanna hemma, vilket innebär att de som är friska
måste arbeta hårdare. De som arbetat mycket mer kliniskt under våren beskriver
hur arbetsbelastningen i det kliniska uppdraget ökat, samtidigt som andra
arbetsuppgifter inte kan läggas över på någon annan, till exempel att handleda
doktorander eller annan undervisning.
Flera diskuterar också för- och nackdelar med distansarbete och poängterar det
tidsbesparande i att ha digitala möten och att inte behöva resa mellan olika
arbetsplatser och campus. Flera lyfter att de vill behålla den digitala mötesformen
även framöver:
”Vi tar ett snabbt möte. Klart liksom. Och jag gillar inte möten generellt sett, att
sitta och åka. Jag har en hel del jobb ute på Karolinska, och det tar mig en halv
dag. Jag ska dit och sen så sitta på ett möte en halvtimme, och sen hem igen. Nu
är det bara att koppla upp sig fort och få det sagt. Så att den tekniska utvecklingen,
den hoppas jag att den håller i sig.”

Andra saknar fysiska möten och att få träffa studenter i undervisningen. Även
distansundervisning beskrivs både positivt och negativt och vissa menar att de
kommer att behålla delar av arbetet eller undervisningen på distans i framtiden.
Även upplevelserna av att arbeta hemifrån skiljer sig åt mellan de intervjuade, och
flera lyfter både positiva och negativa aspekter:
”Det är både positivt och negativt, jag kan väl tycka att det är skönt att slippa
resvägar. Men samtidigt så tycker jag att jag känner att jag saknar att träffa
arbetskamrater, jag blir knäpp nästan utav att bara vara hemma hela tiden.”

Andra beskriver ökade risker för ännu mer gränslöst arbete, där dator och mail är
påslagna dygnet runt och det inte finns någon uppdelning mellan arbete och annan
tid.
”Men jag inser också att då har jag ingen begränsning eller avgränsning i mitt
arbete utan då arbetar jag … blev det nästan 24 timmar om dygnet för datorn var
ju hemma. Nu så har jag inte datorn hemma utan nu åker jag till jobbet. Så att det
är en förutsättning för annars så kan jag sitta dygnet runt.”
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Några som arbetat mycket hemifrån lyfter risken för att fastna framför sin dator
och glömma att ta pauser eller äta lunch och att ett ökat stillasittande har lett till
att de fått ont i ryggen. Medan andra upplever distansarbete från hemmet som mer
effektivt, fritt och flexibelt.
Tema 3: Konsekvenser av fragmenterade uppdrag
Temat fokuserar på den upplevda inverkan som fragmenterade uppgifter har på
olika aspekter av livet och arbetet såsom prestation, produktivitet, karriär, sociala
relationer samt hälsa.
Prestation, produktivitet och kvalitet i arbetet

Trots att man skulle kunna fokusera mer på ett enskilt område och kanske blir mer
specialiserad finns en uppfattning om att de olika delarna ändå berikar varandra
på ett sätt som är gynnsamt för kvaliteten och eventuellt även produktiviteten. Att
ha olika uppdrag uppges bidra till att se sina frågor ur olika perspektiv, att hålla
sig uppdaterad, att finna nya forskningsfrågor och att lära sig förklara sin
forskning på ett lättförståeligt sätt. De flesta ser inte att produktiviteten blir
lidande totalt sett.
”Ja, alltså jag tycker att de samtidigt bidrar väldigt positivt till varandra. Men
självklart skulle man kunna utveckla ett av de här områden starkare om man
satsade bara på det. Absolut, det är jag helt övertygad om. Möjligt… Ja, för mig
blir frågan om synergieffekten är tillräckligt stor eller om … Men jag ser det lite
som att det är det som är värdet av min kompetens i min verksamhet, att jag har
ändå alla de här delarna för att de ger av varandra. Så jag vet inte om jag skulle
säga att jag skulle bli mer effektiv om jag tog bort någon. Det skulle jag så klart
just där men inte totalt sett.”
”Ja, nej, jag tycker att jag, jag tycker att… Jag har svårt att ehh, tro att jag skulle
kunna prestera bättre på nån del. Jag tycker, jag… Jag tycker att jag gör ett bra
jobb i, i alla tre delar. […] på ett sätt så tror jag att har man mer, gör man mer
saker så ser man till att vara mer disciplinerad och plan-, och planera bättre. Ju
mindre tid och ju mer press man har desto mer effektiv blir jag i alla fall.”

Flera av de intervjuade uppger även att de inte tror att de skulle vara mer
produktiva om de bara hade ett uppdrag. Många gånger har de blivit erbjudna att
t.ex. ta bort något av uppdragen men valt att ha kvar alla eftersom de skulle tycka
det var mindre roligt och inspirerande utan alla delar. I stället för att ta bort något
uppdrag ser man hellre att det skulle kunna finnas resurser att få avlastning i delar
av ett uppdrag, t.ex. i förberedelse av undervisningsmaterial eller insamling av
data. Det förekommer även en uppfattning om att det faktum att man har flera
olika uppdrag inom organisationen bidrar till en ökad produktivitet i forskning, i
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och med att det öppnar upp för nya kontaktytor, samarbeten och
finansieringsmöjligheter. Även om många medger att de skulle kunnat fokusera
mer och vara mer pålästa inom sitt forskningsområde om de bara hade detta
uppdrag så tyder resultatet ändå på att många tycker att fördelarna med flera olika
uppdrag väger över.
”När det är mycket, då blir jag mindre produktiv. Speciellt om man säger
forskningsvis […] Svårigheten är också, när man bara får sitta en timme, en
halvtimme, per vecka, så kommer man ju inte in i det på det sättet. Det blir ingen
produktion, man bara ”Okej, var var jag, okej, jag ska recapa” och sen bara
”Nähä, okej, nu var tiden slut.”

Att det fungerar så pass bra trots att det många gånger saknas arbetsbeskrivningar
och regelbundna utvecklings-, planerings- och uppföljningssamtal uppges bero på
att det finns ett engagemang och en känsla av eget ansvar. Någon menar dock att
det finns en risk med detta, i och med att det kan bli fråga om en viss typ av urval
av de som rekryteras och stannar kvar i verksamheten.
”På andra universitet så har man … vi träffar studierektorer från alla andra
psykologprogram två gånger om året, och på en del ställen så har man nästan på
minutnivå reglerat vad en lärare gör och inte gör. Alltså enorma system med
Excelark och sånt där, och hur mycket tid man ska lägga på en kurs och så. Vi har
ingenting sånt. Och att det fungerar, det tror jag beror på att medarbetarna ändå
är engagerade och tar ansvar och så där. Och baksidan med det är att man
rekryterar nog folk som kanske jobbar lite för mycket [skratt], som passar in i den
här miljön, och långsiktigt är det nog inte bra för de individerna.”

Några av intervjupersonerna hävdar att kvaliteten i arbetet på sätt och vis kan bli
lidande av att man har flera uppdrag. T.ex. så finns det inte samma tid för att
reflektera eller utveckla arbetet. Utöver tid för inläsning, reflektion och
utvecklingsarbete så finns det även en uppfattning att kreativiteten och
nytänkandet i arbetet kan bli lidande, såsom att skapa nya samarbeten och ta fram
nya frågeställningar.
”Det jag framför allt inte gör, som jag skulle önska att jag gjorde mer av eller som
jag går miste om, tror jag är den här kreativa delen av arbetet, att man kan få …
Det här skapandet, nya frågeställningar ur forskningen eller nya projekt eller nya
samarbeten.”

Kvaliteten på utbildningsprogram på KI upplevs som hög, vilket har visat sig i
utvärderingar och som någon anger som ett tecken på att det ändå fungerar. Det
uppges dock beror på personlighet om man kan finna sig i att släppa iväg något
som inte är perfekt eller inte. Många menar att det finns en yrkesstolthet som gör

Karolinska Institutet - Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin

56 (75)

att man inte gärna släpper ifrån sig halvdana resultat, utan hellre jobbar över på
sin fritid för att få den kvalitet som man känner att man kan stå för. På så sätt blir
arbetsresultatet sällan lidande, men desto oftare fritiden.
Hur effektiv man upplever sin arbetssituation med flera uppdrag anses bero delvis
på hur arbetstiden är strukturerad. Flera är överens om att det kan krävas att
forsknings- och undervisningstiden är arrangerad i mer sammanhängde sjok.
”Forskningen kräver ganska mycket tid. Det är jättesvårt att göra forskning på
småstunder. Och det blir ganska värdelöst. Och det är ganska … det är helt
uppenbart att kvaliteten blir mycket sämre.”

En person uttrycker en uppfattning att effektiviteten snarare beror på graden av
upplevd frihet och flexibilitet i arbetet snarare än antalet arbetsuppgifter:
“Och då har jag sagt att ”Ni kan ...” lite som jag är inne på också, stoppa in mig
i en låda och ha mig där mellan halv åtta och fyra, så kanske ni får ut 70 % av min
kapacitet. Men låt mig sköta mig själv, då kanske ni får ut 150 % av mig, för då
tycker jag fortfarande att det är roligt. Så att snarare ju mer frihet jag har att styra
mitt arbete själv, desto mer effektiv blir jag.”
Hälsa

De flesta av de intervjuade uppger att de inte har några specifika problem med sin
hälsa till följd av de delade uppdragen. Däremot vittnar flera om att marginalerna
kan vara ganska små, som att en anhörig behöver mer stöd under en period eller
att det uppstår någon konflikt med chef eller kollegor, för att det ska kännas
övermäktigt och ha negativa konsekvenser på hälsan.
Några har vänt sig till företagshälsovården för stöd när situationen har känts
ohållbar, vilket har lett till bl.a. samtal med beteendevetare för att få bättre
hanteringsstrategier samt fysisk aktivitet på recept. Det har då inte erbjudits någon
extra tid att utföra den fysiska aktiviteten, men någon menar att det fungerade som
en väckarklocka för vikten av att inte bortprioritera motion och träning. Som
nämnts i tidigare teman har träningen ofta varit det som behövts nedprioriteras
när individerna upplevt att det varit för mycket arbete och behov av övertid. Dessa
personer uttrycker att detta har haft en negativ inverkan på deras hälsa och att det
är den största nackdelen med att ha flera olika uppdrag som kan vara svåra att
hinna med parallellt.
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”Min träning har drabbats. För att det var någonting som jag aldrig offrade innan,
jag hade det som en princip, liksom. Träningen ska inte offras. Och jag var hur
mycket som helst på jobbet, fine, jag stannar över. Men jag mellanlandade på
gymmet. Nu har jag inte haft den tiden, och det känns inte bra. Jag vill [skratt] …
Det är det jag saknar, det är det jag vill ha tillbaka i min vardag. Träning.”

Bristen på fysisk aktivitet uppges i sin tur i vissa fall ha negativ inverkan på både
sömnkvalitet och prestation. Att behöva prioritera bort sociala aktiviteter är en
faktor som flera menar ha negativ inverkan på hälsa och välmående i det långa
loppet.
Många uppger att arbetssituationen stundtals kan upplevas som oerhört
belastande, men att det som ändå får dem att fortsätta är vetskapen om att det bara
är så intensivt under en begränsad period och att det snart kommer en lugnare
period.
”Det är klart att det kan kännas för belastande. Men jag vet ju samtidigt, eftersom
jag gjort det här tidigare, jag vet ju att… Alltså, det är så jävla belastande nu så
jag, alltså avlider, men jag vet ju att om en vecka är det färdigt. Då kommer det en
period där man kan vila.”

De mest stressfulla perioderna uppges påverka individerna på olika plan. Några
menar att humöret kan försämras, att de kan bli lite korta i tonen, känna mindre
livsglädje, försämrat minne eller ha sämre tålamod. Andra har drabbats av mer
fysiska hälsoproblem såsom huvudvärk, hjärtklappning, högt blodtryck eller ont
i kroppen i allmänhet. Vissa uppger att det kan vara själva upplevelsen av
splittring och att inte ”veta var man ska börja” som kan vara stressande i sig. När
man väl har satt sig ner och organiserat upp arbetet och skapat sig en struktur så
kan det kännas mindre stressande.
Flera vittnar om att de själva eller någon nära kollega har haft perioder av
sjukskrivning på grund av utmattning. I de fall då intervjupersonerna själva varit
drabbade har det i de flesta fall lett till att de har tagit sin hälsa på större allvar och
kanske sett över sin arbetssituation och sina prioriteringar.
”Men jag har blivit noggrannare med att freda mina … min familjetid och min
träning och de här sakerna som man bryr sig om och mår bra och som jag behöver.
Friskhetsfaktorer pratar man om ibland. Sådana saker är viktigare för mig än de
andra sakerna.”
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De individer som har haft kollegor som är eller varit sjukskrivna beskriver ofta
hur detta ”spiller över” på resten av arbetsgruppen, i och med att det blir större
press och arbetsbelastning på de som är kvar.
”Så det har ramlat ner väldigt många frågor till mig, högt som lågt, allt ifrån vilka
etiketter vi ska skriva ut till en forskningsstudie som jag inte alls har varit
inblandad i, till att planera en planeringsdag som ska väl göras i övermorgon och,
och… Lägga upp programmet och, läsa igenom hennes doktoranders artiklar för
att tycka till, för att vi vill inte belasta henne med någonting.”

En del uppger att det mest stressande är när man inte lyckas komma ifrån jobbet
i tid och det privata blir lidande, t.ex. när man inte hinner hem till barnens
aktiviteter eller inte klarar av att delta i sociala engagemang.
Utöver stress som är kopplat till arbetsbelastningen så finns det även en stress hos
vissa intervjupersoner över själva anställningssituationen och karriären. Det kan
t.ex. handla om en oro för hur forskningen går, om det ska finnas tillräckligt med
finansiering och om ens chef anser att man gör ett tillräckligt bra jobb för att få
stanna kvar. Denna oro kan leda till grubblerier och sömnlösa nätter.
Karriär

Det förekommer även en uppfattning om att man hade kunnat komma längre i sin
forskarkarriär ifall man inte hade haft fler olika uppdrag. Det handlar t.ex. om att
dessa personer hade hunnit med att skicka in fler forskningsansökningar eller
driva fler egna projekt istället för att bara handleda doktorandernas projekt. Man
menar att i och med detta är forskningen det som ”ryker först” vilket drabbar den
vetenskapliga meriteringen negativt. Det finns också de som anger att deras
arbetssituation leder till att de inte har tillräckligt med luft i schemat för att kunna
formulera ansökningar till nästa karriärsteg, vilket på samma sätt leder till att de
kommer på efterkälken karriärmässigt:
”Det är den delen [forskningen] som jag själv känner att jag ligger väldigt mycket
efter i, just nu och det är också den delen jag behöver för att jag ska ta nästa
docentsteg. Jag har nån artikel kvar som jag måste komma upp i för att komma
dit. Och det … Så samtidigt vill jag det men samtidigt så mäktar jag inte med det
för att det tar så mycket tid, förhållandevis.”

Det finns även de som ser svårigheter att någonsin få en professur eftersom de
inte lyckas få tid till att handleda doktorander parallellt med egen forskning och
undervisning. Många av de som har flera uppdrag uppger att de inte mäktar med
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att prestera inom de områden som prioriteras högst i fråga om meritering, varför
det upplevs som ofördelaktigt ur karriärsynpunkt.
”Jag menar, jag sökte utbildningsspåret då. Ja, och då sa de till mig, ”nej men gör
inte det. Det är mycket svårare”. Ja, för då ska man vara dubbelkompetent och så
ska man dels ha forskningsmeriterna och då vara excellent i utbildning. Så det var
… Det är som att vara kvinna, du vet, man ska vara dubbelkompetent.”

De som fokuserar mycket på utbildning upplever ofta att det missgynnar deras

forskarkarriär i förhållande till dem som enbart lägger fokus på forskning, på
grund av utformningen på KI:s meriteringssystem.
”Man kan ge upp det för egen skull eller inte tycka det är viktigt, men jag tycker
det är viktigt att kämpa för andra i framtiden, så tänker jag. Jag tänker jättemycket
på alla lärarna som sliter […] Det är de jag försöker kämpa för att deras arbete
måste synas […] Att man måste börja premiera också andra saker, bara
forsknings… Och jag tror inte att det är illvilja, det är bara att man inte tänker,
det är gammal vana på något sätt.”

Tema 4: Egna hanteringsstrategier och stöd från organisationen
Det fjärde temat handlar om hur de intervjuade själva beskriver hur de hanterar
sina fragmenterade uppdrag och vilket stöd de har i detta eller vilket stöd de
önskar. Här presenterar vi även aspekter som de intervjuade kopplade till sig
själva som personer och som de tror har betydelse för att passa för att ha en
yrkesroll med flera delar.
Hanteringsstrategier

Fyra övergripande strategier för att hantera fragmenterade uppdrag framkom i
analysen av intervjuerna. Dessa kretsade kring betydelsen av återhämtning,
gränssättningar, prioriteringar samt planering.
Trots att flera av de intervjuade arbetar mer än 40 timmar i veckan betonar de
vikten av balans mellan arbete och återhämtning och att de eftersträvar en aktiv
eller effektiv avkoppling. Vanligast förekommande aktiviteter är träning, andra
belyser trädgårdsarbete, resor, att vara med familj eller vänner eller att vistas
utomhus i naturen. Några beskriver hur de blivit bättre på att släppa jobbet hemma
och att låta sig vara ledig när de är lediga. Att själv kunna styra över sin tid betonas
i relation till avkoppling, som till exempel att kunna träna mitt på dagen i dagsljus
kan uppskattas och väger tyngre än belastningen att behöva jobba på en kväll eller
en helg.
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"Och sen avsätter jag egentid på dagtid. Som i dag till exempel så har jag varit
och tränat på gymmet på förmiddagen, det är min tid och då kopplar jag bort
allting. Sen kommer jag säkert sitta ikväll och lite grann i helgen och så där"

Träning är återkommande i flera intervjuer, och även om det också i perioder får
prioriteras ned, säger andra att ju mer de har att göra på jobbet desto viktigare blir
träningen som en motpol.
När det kommer till gränssättning i relation till arbete betonar några av de
intervjuade att de över tid blivit bättre på att ”stänga av jobbet” eller att måna om
sin fritid genom att reservera helger för annat än arbete, eller att bli bättre på att
stänga av dator eller telefon på kvällarna. Andra konstaterar att arbetsbelastningen
går upp och ner, och även om de har mycket arbetsintensiva perioder finns det
också lugnare perioder som möjliggör återhämtning. Några få nämner att de har
infört som princip att bara arbeta från jobbet och inte längre i hemmet och andra
att de har gjort det tydligt för kollegor när de är nåbara och när de inte är det.
Andra menar att det inte är ett problem att arbetet tar mycket tid under en period,
eller utförs utanför reguljär arbetstid, så längre de själva känner att de hinner med
och har tid för annat som är viktigt:
”Men det kan vara viktigare för mig, att jag har helt rena veckor än att ha rena
timmar en viss dag. Att man säger att jag får jobba 40 timmar i veckan. Vad är det
för dumheter, vem bestämde det liksom? Det kanske är så att jag behöver jobba
mycket mer vissa veckor och vara helt ledig vissa veckor.”

En tredje och vanligt förekommande strategi för att hantera flera roller är att
prioritera – både att prioritera rätt arbetsuppgifter och att lägga rätt mängd energi
på varje uppgift. Flera beskriver hur de, vartefter de fått mer erfarenhet, också lärt
sig att prioritera rätt saker vid rätt tidpunkter. Någon beskriver också hur det är
viktigt att prioritera bland nya möjliga uppdrag och att det då handlar om att först
se efter i kalendern om det är möjligt.
Den fjärde centrala strategin handlar om långsiktighet och planering. Flera
beskriver hur de planerar sitt år eller sitt läsår och att de vet långt i förväg vad de
kommer att arbeta med under en viss period. Här blir ens kurser väldigt styrande.
Att ha en bra och långsiktig plan gör också att det blir möjligt att arbeta undan
inför en sådan kurs eller att veta att det kommer lugnare perioder framöver. I detta
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sammanhang nämns det som en fördel att man kan styra över sin egen tid på en
daglig basis. Att göra en bra planering blir också lättare med mer erfarenhet:
”… jag gör en väldigt bra planering och har en väldigt bra uppfattning om ungefär
när på året det brukar vara intensivt med det ena eller det andra. Och man har
också lärt sig skatta tiden för olika moment och så där. Så det har man jättestor
nytta av. Så var det väl inte i början, då var man nog lite så här tidsoptimist.”
”Så att det handlar om att ha en långsiktig planering, för mig, av de långsiktiga
sakerna. Det kommer alltid saker flygandes från höger och vänster, som ska göras
akut och måste fixas med.”

Ytterligare en aspekt av långsiktighet handlade om strategier för att bygga
återväxt i systemet, att till exempel rekrytera, stötta eller uppmuntra mer juniora
kollegor till att ta över uppdrag i en nära eller mer avlägsen framtid.
Stöd från organisationen

De intervjuade beskriver relativt olika situationer när det kommer till vilket stöd
de har i att hantera sina dubbla uppdrag som sträcker sig från upplevelsen av att
vara relativt ensam och den enda som har full insyn i sin arbetsdag till en situation
med väldigt gott administrativt stöd och stöd från närmsta chefer. Gott
administrativt stöd lyfts som en väldigt viktig faktor av dem som upplever sig ha
det. Andra funktioner, som till exempel att vara GUA beskrivs som belastande
och som en funktion som skulle kunna fungera bättre om det fanns möjlighet att
ha en biträdande eller att ha mer administrativt stöd. Ett annat förslag på vad som
skulle vara avlastande är att ha ett delat program-/kursledarskap. Aspekter
kopplade till ledning och chefskap handlar om att det är viktigt att känna att man
har förtroende från sin/sina chefer, stöttning och ledning, men också utrymme att
planera sitt eget arbete och hög frihet och flexibilitet.
När det kommer till vad de intervjuade skulle vilja se eller se mer av i relation till
vad Karolinska institutet skulle kunna göra för att underlätta för personer med
fragmenterade uppdrag är det vanligaste temat relationen mellan undervisning
och forskning och att forskning väger tyngre meritmässigt än undervisning.
Åtgärder som utjämnar den här obalansen efterlyses, som till exempel:
•

att se över meriteringsmöjligheter och karriärvägar för de med flera uppdrag

•

att inte kräva lika många forskningspublikationer av den som också har meriterat
sig undervisningsmässigt för att ta vissa steg i karriären (docentur/professur)
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att stötta juniora forskare som har fragmenterade uppdrag med till exempel
mentorer som kan vara till hjälp också för att långsiktigt planera karriären

•

att se över karriärvägar och kompetensutveckling för dem som jobbar mycket
administrativt

•

att se över möjligheten att finansiera forskning för dem med flera uppdrag som
kan ha svårt att hinna skriva ansökningar

•

att det skulle finnas fler forskningsbidrag att söka internt på KI.

Flera lyfter att de tycker att det är bra att det finns meriteringstjänster som
biträdande lektor och postdoktor-tjänster, medan andra lyfter att fler sådana
tjänster skulle behövas.
Några beskriver hur det är att ha delade uppdrag som att man inte kan mäta sig
med de som är specialiserade inom ett område (som forskning, klinik eller
undervisning) och att de efterlyser att KI ska värdera de delade uppdragen högre.
"Ibland kan man känna sig som värdelös överallt för man är inte en elithäst
någonstans. Och då kanske man kan få känna sig uppskattad på KI fast man har
en delad roll. För oftast ... det som visas är alltid så här toppublikationer, högst
impact-faktor och det kan ju vara bra, och det kan vara kliniker också. Men ibland
kan det vara en extremt kliniskt relevant studie som man har gjort och publicerat
men det är i en dålig tidskrift för att ämnet"

I några intervjuer eftersöks utökade möjligheter till nätverkande och kontaktytor
för personer som har delade uppdrag och att detta skulle kunna fungera stödjande
för dessa personer men också upphöja de formerna av uppdrag. Andra nämner
positiva upplevelser av att känna att KI har satsat på dem, till exempel genom att
bekosta dyrare kurser, möjligheter till vidareutveckling eller tid avsatt för
forskning:
”Och jag kan säga, i och med det så kan jag också säga att de pengarna som KI
ger för oss som har ledningsuppdrag … Vi har fått, tidigare i alla fall, vissa medel
då för att kunna fortsätta bedriva forskning, därför att man har insett att vi inte
kommer kunna ha tid att söka medel själva. Det har varit otroligt bra för mig, för
annars hade det stannat, för jag har inte haft tid att skriva såna stora ansökningar,
det går inte.”

Andra stödjande funktioner som tas upp i intervjuerna handlar om goda relationer
till kollegor och en stöttande arbetsmiljö. Här diskuteras också bemanning som i
vissa fall balanserar på gränsen, i normalfallet fungerar det, men vissa bär på en
oro för vad som händer om någon i arbetsgruppen eller man själv blir sjuk och att
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det inte finns personal nog för att täcka upp. Detta är en oro som fått extra
aktualitet på grund av Coronapandemin. I relation till kollegor och bemanning
belyses ibland svårigheter att rekrytera personal till akademiska eller ledande
uppdrag, eller till undervisning och att det kan vara svårt med återväxten. Men
flera beskriver arbetet på institutioner eller enheter som ett lagarbete, och där det
kollegiala är viktigt för det allmänna välbefinnandet.

Sammanfattande diskussion delstudie 2
Sammanfattningsvis tyder den kvalitativa studien på att arbetssituationen med
flera olika uppdrag i de flesta fall är självvalt. Det finns också en generell
uppfattning att om man vill kunna ha en tjänst på KI så ingår det att ha flera olika
roller, och söker man sig till en sådan position så bör man vara beredd på detta.
Även om det förekommer personal som känt sig tvungna att ta på sig uppdrag som
de egentligen inte själva önskat, är den generella uppfattningen att det är både
positivt och stimulerande att dela sin tid mellan flera olika typer av uppdrag. Man
uppger att det ger ett bredare perspektiv och synergieffekter som gör att det blir
högre kvalitet på alla delar. De flesta önskar också att även fortsättningsvis ha
flera olika delar i sin tjänst, även om det finns önskemål kring organisatoriska
förändringar och resurser som skulle kunna underlätta hanteringen av den
fragmenterade arbetssituationen.
Arbetsbelastningen för personal med flera uppdrag uppges över lag vara hög och
det kan upplevas som svårt – om inte omöjligt – att hinna med allt på ordinarie
arbetstid. Den höga arbetsbelastningen leder i viss mån till en lägre kvalitet i form
av en ”good-enough-inställning” och mindre tid till reflektion, kreativitet och
utvecklingsarbete i såväl pedagogik som nya forskningsfrågor. Detta resultat är i
linje med tidigare forskning som visar att många akademiker upplever att det
krävs ett totalt fokus på att producera artiklar snarare än att utveckla nya tankar
och idéer [16] samt att tid för reflektion och utveckling inom det egna
ämnesområdet ses som en utopi för verksamma lärare i ljuset av de krav som idag
ställs på undervisande personal inom akademin [17].
Resultaten tyder på att det som prioriteras bort allra först vid tidsbrist är den tredje
uppgiften. Den hamnar ofta så pass långt ner på agendan att den i de flesta fall
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inte ens tas i beaktande när deltagarna redogör för vad som konkurrerar om deras
tid. En möjlig förklaring kan vara att tid sällan finns formellt avsatt för denna
uppgift. Det som intervjupersonerna däremot själva uppger nedprioriteras i första
hand vid tidsbrist är forskning alternativt den egna fritiden och tid för
återhämtning. En av anledningarna till att forskning får ske på fritid hänger
samman med behovet att ha möjlighet till sammanhängande tid för att föra
forskningen framåt, och att det kan vara svårt att få till just oavbruten tid under
dagar som styckas upp av fragmenterade arbetsuppgifter, möten eller behovet av
att ”släcka bränder”. Analysen av fritextsvaren från enkäten tyder även på en
utbredd uppfattning bland medarbetarna att arbete på fritiden är något som hör
professionen till, dvs att det anses omöjligt att vara en framgångsrik forskare på
40 timmar i veckan och att det därmed bara är att acceptera situationen med
mycket obetald övertid eller att annars söka sig ett annat arbete. Resultatet kan
tolkas som att det råder en organisationskultur som innebär att man som anställd
forskare bör förvänta sig att göra avkall på familj och fritid för att kunna göra
karriär inom akademin. Att denna typ av kultur reproduceras i en
socialiseringsprocess redan under doktorandtiden är något som även stöds av flera
intervjupersoners uttalanden. Att arbete och fritid ofta flyter ihop kan till stor del
förklaras av att arbetstagare inom akademin ofta verkar i en organisatorisk kontext
som har relativt låg grad av reglering i tid och rum. Istället för att arbetstiden är
strikt reglerad är den uppgiftsstyrd och det blir därmed upp till individen att ta ett
större ansvar för att avgöra när en arbetsuppgift är slutförd[18]. Studier visar att
när de fysiska och tidsmässiga gränserna för arbetet är diffusa så tenderar både
arbetstid och intensitet i arbetet att öka [19-22], vilket medför att övertidsarbete
så småningom etableras som norm och blir en del av den professionella identiteten
[23-25]. Detta medför dock en risk, då en tydlig skillnad mellan arbete och privat
sfär i flera studier har funnits avgörande för att möjliggöra återhämtning och
undvikande av negativa hälsoeffekter [26, 27]. Hur intervjupersonerna hanterar
att arbetet inte ryms inom ordinarie arbetstid påverkas av flera olika faktorer. T.ex.
spelar

individuella

strategier

in,

såsom

olika

former

av

egna

gränsdragningstekniker (såsom att bara arbeta på kontoret och inte hemma) eller
en mer integrerad stil där individens uttalade strategi är att det är helt accepterat
att ta arbetsrelaterade kontakter utanför ordinarie arbetstid (jmf segmentering och
integrering; [28]).
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Resultatet indikerar att personerna har en mycket hög arbetsbelastning och höga
krav, samt arbetar långa dagar och/eller under helger. Tidigare översiktsstudier
har visat att det finns hälsorisker kopplade till dessa faktorer, till exempel att långa
arbetsveckor är kopplade till högre risk för depression hos kvinnor [29]. Viss
stress kan även upplevas på grund av att både arbetstidsfördelningen och själva
uppdragen i sig är otydligt specificerade. Utöver stress orsakad av arbetet i sig
förekommer stress i relation till otrygga anställningar, dvs en osäkerhet kring om
de egna prestationerna kommer att räcka till för att få fortsatt anställning eller
finansiering för sin forskning. Det finns ett flertal studier som visar att upplevelsen
av otrygghet i anställningen inverkar på en rad faktorer, såsom ökad sjukfrånvaro
[30], sjuknärvaro [31], psykisk och fysisk hälsa [32], samt minskad
arbetstillfredsställelse [33].
Över lag anser dock de flesta av de intervjuade att de inte känner sig
anmärkningsvärt stressade, utöver under vissa avgränsade perioder. Detta resultat
stämmer även väl överens med enkätresultatet, som visar att majoriteten av de
som innehar flera uppdrag trots allt inte känner sig stressade eller mår dålig på
grund av hög arbetsbelastning. En möjlig orsak till att det kan skilja sig så pass
mycket i arbetstagarnas upplevelse av stress i arbetet är att medan de vagt angivna
ramarna för arbetet i såväl tid, rum och till viss del även innehåll kan upplevas
som stressande, så kan det för andra vara just detta som reducerar upplevelsen av
stress. Flera studier indikerar att upplevelsen av stress antingen kan öka eller
minska vid flexibla arbetsförhållanden beroende på om det innebär en möjlighet
för arbetstagaren själv att bestämma över sitt arbete eller om det gäller rena krav
från arbetsgivaren [34, 35]. Om de flexibla arbetsförhållandena innebär att
individen ges ökad kontroll över det egna arbetet så kan det bidra till att öka
engagemanget, produktiviteten och arbetstillfredsställelsen samt minska
sjukfrånvaron och personalomsättningen [36, 37].
Detta resonemang stöds också av resultatet, där flera av de intervjuade uppger att
flexibiliteten och de vagt specificerade uppdragen kan ge en känsla av inflytande
över den egna arbetssituationen. Många beskriver det som att upplevelsen av en
hög grad av autonomi (självkontroll) gör tillvaron mer hanterbar och motiverande.
Utöver autonomi, är det många av de som inte upplever sig stressade som menar
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att de har ett bra kollegialt stöd och förtroende från chefer, vilka samtliga är
faktorer som också i internationell forskning beskrivits som skyddande mot
arbetsrelaterad stress [38-40]. Att graden av autonomi och stöd av andra på
arbetsplatsen är viktiga faktorer för att motverka stress och ohälsa kan förklaras
genom den s.k. krav-kontroll-stöd-modellen [41]. I komplexa arbeten med högt
satta krav på prestation och produktion, kan graden av upplevd kontroll (bl.a.
autonomi) samt socialt stöd ”möta upp” de höga kraven och skapa en upplevelse
av ökad hanterbarhet, vilket i sig motverkar stress. Vikten av autonomi och stöd
(från såväl chef, kollegor, familj och vänner) kan därför anses vara särskilt stort
inom akademin generellt [39], men även sett utifrån resultaten från
intervjupersoner och enkätsvar som tyder på att många upplever det akademiska
arbetet som mycket kravfyllt, på grund av press att prestera, hög konkurrens,
otrygga anställningsförhållanden samt att svara för sin egen finansiering till sig
själv och ibland även hela sin forskargrupp.
Att vissa av de intervjuade upplever en hög grad av negativ stress till följd av den
pressade arbetssituationen skulle därmed till viss del kunna förklaras av att dessa
individer inte upplever att de har den grad av kontroll som de önskar över
arbetssituationen (t.ex. otrygg anställningssituation i kombination med bristande
resurser och en administrativ ”pålaga” som upplevs inkräkta på övriga uppdrag
utan att man själv kan styra över den) eller det stöd de skulle behöva från
exempelvis chef eller kollegor. De faktum att resultatet tyder på en tendens att
prioritera bort både sociala aktiviteter på arbetsplatsen (såsom gemensam fikarast)
och sociala kontakter på fritiden till förmån för arbete skulle därmed kunna bli
problematiskt, med tanke på att den buffrande effekten av socialt stöd på
arbetsrelaterad ohälsa därmed minskas. Resultat från både intervjuer och
fritextsvar i enkäten pekar också på att många upplever en avsaknad av stöd från
arbetsgivaren att få ihop sin splittrade tillvaro, t.ex. genom ett ökat administrativt
stöd eller avlastning i vissa moment i undervisningen.
Den buffrande effekten av en hög grad av autonomi är i ljuset av detta resonemang
också värt att ta i beaktande med tanke på att flera studier pekar på en global trend
mot ökad styrning och mindre autonomi inom akademin [42]. Det är med andra
ord viktigt att säkerställa att den ökade styrningen inte inkräktar negativt på
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individens upplevelse av autonomi, utan snarare bidrar till att erbjuda ett ökat stöd
(t.ex. genom ett ökat administrativt stöd).
Studien visar att Coronapandemin har påverkat arbetssituationen och
arbetsbelastningen för personal med flera uppdrag olika, och de intervjuade
uppvisar en relativt stor variation i hur de upplevt situationen. En fördel anses
vara det minskade resandet som lett till tidsbesparing för både undervisning och
möten, medan några av nackdelarna som nämns är utmaningar i omställning till
distansarbete, högre arbetsbelastning, mindre socialt utbyte och mycket
stillasittande arbete. En grupp med särskilda utmaningar är de som arbetat mycket
kliniskt under våren till följd av pandemin men som inte har kunnat bli avlastade
i sina undervisnings- eller forskningsuppdrag. Hur pass väl deltagarna anser sig
ha anpassat sig till den nya arbetssituationen på distans under Corona kan också
till viss del antas påverkas av de gränsdragningsstrategier som individen använt
sig av i arbetet redan sedan tidigare, där en mer segmenterad stil har inneburit en
större utmaning när det gäller att bibehålla en separering mellan arbete och fritid
jämfört med dem som redan sedan tidigare har använt sig av en integrerad strategi
(se resonemang ovan).
Ur hälsosynpunkt indikerar resultatet i viss mån att bristen på balans mellan arbete
och fritid kan ha negativ inverkan på arbetstagarnas hälsotillstånd. Detta gäller
särskilt i den mån intervjupersonerna exempelvis helt har bortprioriterat träning
eller nedprioriterar pauser på jobbet och sociala aktiviteter både på arbetet och
privat. Det faktum att många går på ett ”andra eller tredje skift” när de kommit
hem efter ett arbetspass innebär att tiden som är viktig för återhämtning uteblir.
Flera studier indikerar att fysisk aktivitet är viktigt för återhämtning och för att
reducera stress [43, 44] och att övertid eller långa arbetspass kan kopplas till
sämre hälsa [45, 46]. Att så pass många som 15 procent uppger i enkäten att de
känner sig stressade eller mår dålig på grund av hög arbetsbelastning är något som
är värt att beakta i förhållande till KI:s interna mål om långsiktiga och hållbara
karriärmöjligheter.
I relation till karriärmöjligheter tyder resultatet även på att många av de som
innehar flera olika uppdrag upplever att detta påverkar den akademiska karriären
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negativt, då möjligheterna att göra karriär inom akademin är starkt
sammankopplade med hög takt i relation till vetenskaplig publikation. Denna
situation har uppmärksammats även i andra studier, som pekar på hur det
akademiska systemet i allt högre utsträckning bygger på en karriärutveckling som
gynnar ett ensidigt fokus på forskning och undervärderar det pedagogiska arbetet
[47, 48]. De intervjuade lyfter flera konkreta sätt på vilket KI skulle kunna
utjämna obalansen mellan forskning och andra uppgifter, till exempel erbjuda
hjälp med karriärplanering, mentorer och nätverk, se över om det är möjligt att
kompensera vissa centrala uppdrag med forskningsfinansiering och utlysa interna
forskningsanslag på KI. Centralt för flera av de intervjuade var möjligheten att se
karriärvägar för de med flera roller, och vikten av att uppvärdera andra viktiga
uppgifter vid sidan om forskningsmeritering.
Angervall och Beach har lyft hur en utveckling mot en alltmer diversifierad
akademi - där forskning och undervisning blir två olika spår – upplevs ha
intensifierats under de senaste åren och också hänger samman med
genusstrukturer [3, 49]. De belyser att den här utvecklingen riskerar att få negativa
konsekvenser för kvinnor som i högre grad undervisar eller tar på sig andra
arbetsuppgifter som inte i lika hög grad anses vara meriterande [3], inklusive så
kallat akademiskt hushållsarbete. Detta resonemang kan till viss del stödjas av
resultatet från analysen av enkätstudiens fritextsvar, där en betydligt större andel
kvinnor än män tog upp stora åtaganden inom undervisning som en faktor till
varför det upplevdes som ogörligt att få ihop sina deluppdrag inom ramen för
normal arbetstid. Detta resultat bör dock tolkas med försiktighet, då enkäten inte
innehöll specifika frågor om undervisning och det därmed inte med säkerhet går
att säga ifall det innebär att kvinnor i högre utsträckning tar på sig
undervisningsuppdrag

än

män,

eller

om

det

handlar

om

att

undervisningsuppdraget som sådant kräver alltför stora arbetsinsatser för att vara
gångbart parallellt med andra omfattande arbetsuppgifter. Både kvinnor och män
tar dock upp att den tid som tilldelas för undervisningsuppdraget är alltför
begränsat, då den främst täcker tiden för själva undervisningstillfället. Att varken
tiden för inläsning, förberedelser, studentkontakter eller efterarbete är inräknad i
arbetstiden anses vara en stor bidragande orsak till att undervisningsuppdrag
medför arbete på fritiden alternativt bortprioritering av t.ex. tid för forskning.
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Vid tolkningen av resultaten från studien ska dock tas i beaktande att de personer
som intervjuats är ett urval av individer som inte bara valt att ta på sig flera
uppdrag utan som även har valt att fortsätta med detta arbetssätt samt har upplevt
sig ha ett tidsmässigt utrymme att ta sig an en medverkan i studien. Även om
skälen till valet att fortsätta med flera uppdrag kan variera (t.ex. finns det fall där
individen upplevt att det inte finns några andra karriäralternativ), kan det ändå
med tanke på urvalskriterierna vara möjligt att resultatet ger en något sned bild
över hur arbetsmiljön och förutsättningarna för personal med flera uppdrag och
fragmenterade arbetsuppgifter egentligen fungerar sett över ett bredare urval
individer. Att resultatet från intervjustudien har i denna diskussion har
kompletterats med vissa resultat från den bredare enkätstudien kan dock anses ha
bidragit till en ökad validitet i de slutsatser som dragits.
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Bilagor
Bilaga 1. Sammanfattande tabell över resultaten från samtliga SEManalyserna med konfidensintervall
Figur och
Utfall

Miljövariabel,
Basår.
Estimat och 95% CI

Figur 1
Bibliometri

Allmän miljö
0.45 (0.31 – 0.69)

Figur 2
Bibliometri

Bidrag före basår.
Estimat och 95%
CI

Bibliometri före
basår.
Estimat och 95% CI

0.50 (0.31 – 0.69)

-

Krav/Kontroll
0.49 (0.12 – 0.86)

0.31 (-0.05 – 0.67)

-

Figur 3
Bibliometri

Ledarskap
0.36 (0.15 – 0.58)

0.54 (0.36 – 0.73)

-

Figur 4 (RM*)
Bibliometri

Allmän miljö
0.59 (0.29 – 0.90)

0.41 (0.12 – 0.70)

-

Figur 5 (RM*)
Bidrag

Allmän miljö
0.24 (-0.03 – 0.51)

-

0.51 (0.26 – 0.75)

Figur 6 (RM*)
Bidrag

Krav/Kontroll
0.68 (0.39 – 0.98)

-

0.23 (-0.09 – 0.54)

Figur 7 (RM*)
Bidrag

Ledarskap
0.25 (-0.01 – 0.50)

-

0.55 (0.33 – 0.77)

Figur 8 (RM*)
Bibliometri

Allmän miljö
0.46 (0.18 – 0.74)

-

0.61 (0.37 – 0.84)

Figur 9 (RM*)
Bibliometri

Krav/Kontroll
0.33 (0.10 – 0.57)

-

0.72 (0.53 – 0.92)

Figur 10 (RM*)
Bibliometri

Ledarskap
0,14 (-0.07 – 0.35)

-

0.84 (0.68 – 1.00)

Figur 11 (DRM**)
Bibliometri

Krav/Kontroll
0.71 (0.43 – 0.98)

0.60 (0.27 – 0.92)

-

Anmärkning: (RM*) är en modell med reducerat antal variabler, (DRM*) är en modell baserad
på differenser 2011–2009 och med reducerat antal variabler. Bidraget är inte differens utan
faktiska värdet före basåret/basåren.
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Bilaga 2. Bibliometrisk prestation över de senaste 10 åren vid KI
uppdelat på kön och ålder
Bibliometrisk prestation per år

Bibliometrisk prestation sammantaget 2010–2019 per ålderskategori
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