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Medinddragelse og trivsel – nødvendigheder og udfordringer 

 

Genlæser man de udvalgsarbejder fra 2011, der indgår i mødematerialet, er det overraskende at se, 

at de problemer, jeg er blevet bedt om at tale om – medinddragelse og trivsel – ikke figurerer blandt 

de forhold, som rapporterne tog i betragtning. De spillede ingen som helst rolle i de 

argumentationer, der blev bragt frem omkring institutstruktur. Det behov for personalenær ledelse, 

der også står centralt blandt de problemer, som ekspertgruppens rapport pegede på – det behov 

havde ingen forudset. 

 

Både APV-undersøgelsen 2012, som nu er under opfølgning, og den undersøgelse om 

medbestemmelse, som Epinion foretog for ministeriet i foråret 2014, pegede på store problemer 

mht. arbejdspres og stress og mht. manglende medinddragelse. Og problemerne var ikke under 

afvikling, tværtimod. De blev registreret allerede ved APV-undersøgelsen i 2009; i 2012 var de 

vokset. 

 

Hvor kommer presset fra?  

a) Fra undervisning (større hold, flere timer, forventning om nærvær og tilgængelighed, 

evaluering). 

b) Fra forskning (publicerings-forventning, forskningstilsyn. bedømmelsesopgaver, 

fagfællebedømmelse).  

c) Fra div. adm. opgaver, store som små, inkl. selvadministration (aurus, pure, 

eksamensadministration, forberedelse og opsamling af mus, senest også rengøring). 

d) Fra stærkt voksende arbejds- og læsebyrde ved udvalgsarbejde. 

 

Hvor viser presset sig?  

a) Hos de menige ansatte: Som angst for afskedigelse, senest markant til stede under 

afskedigelsesrunden i foråret; som lange arbejdsuger (ca. 1 dag ekstra pr. uge som 

gennemsnit på Arts); som ophobede timeopsparinger eller skævvridning af forholdet mellem 

undervisnings- og forskningstid. I forbindelse med den arbejdstidsaftale, der blev indgået i 

foråret, blev det på Arts opgjort til ca. 225.000 arbejdstimer.  



b) Hos de løst ansatte: Som hårde og kortvarige ansættelser; som accept af ekstra-opgaver aht. 

positionering; som karrieremæssig usikkerhed. 

c) For mellemledere: Diverse aftalte evalueringer og (gen-)forhandlinger af aftaler har fået en 

fast dagsorden: Øget kompensation for dokumenteret forbrug af arbejdstimer, typisk som 

efterslæb og efterfølgende opnormering. Det gælder fx studieledere, studienævnsformænd, 

uddannelseskoordinatorer og ph.d.-skoleprogramledere. 

d) Institutledere kunne gerne tages med her, for ingen er formentlig i tvivl om det arbejdspres, 

de er underlagt. 

 

Hvad er forventningen?  

a) Nær faglig ledelse. 

b) Nær personaleledelse.  

c) Rimelighed og balance i arbejdsbelastningerne. 

 

Hvor kommer så styrken og standhaftigheden hos medarbejdere (og ledelse) fra? 

Fra det akademiske engagement, fra loyaliteten og forpligtelsen over for opgaverne, de faglige 

udfordringer og de studerende. Engagementet er fagligt forankret. Det bæres frem af 

medbestemmelse, ligesom medbestemmelse får indhold gennem det faglige engagement. 

 

Udfordringen er, at der i samtlige revisioner af universitetsloven siden 1992, er blevet indført 

stadigt stærkere dekaner/ledelser, understøttet af stadigt mere udbyggede stabsfunktioner. Omvendt 

er de fleste former for udvalg blevet, ikke nødvendigvis mindre, men svagere, ikke besluttende, men 

rådgivende. 

 

Der er behov for at give academicum plads, at lade det akademiske jugement folde sig ud og slå 

igennem, så det ikke overspilles af anden logik. I bedømmelsesudvalg, studienævn og akademisk 

råd er der behov for at udvide det rum, som det faglige fundament og modspil befinder sig i, og give 

det beslutningsmæssig tyngde. ’Shared governance’ hedder det på engelsk: Ledelsen deler sin 

ledelsesmagt med nogle, i stedet for blot at låne dem øre. 

Engagementets modsætning er demotivation, men engagementets komplementære begreb er kritik, 

konstruktiv kritik. Og den kritiks rum er rettidig inddragelse. 

 



Der er desuden behov for:  

a) Kompetenceudvikling til at løfte opgaverne: Administrativt, undervisningsmæssigt, 

forskningsmæssigt. Og kompetenceudvikling kræver tid og rum (plads). 

b) Mere gennemskuelige karriereveje. Det gælder ikke kun rekruttering (ph.d.’ere, 

videnskabelige assistenter, postdoc’er), men også mellemfase- og slutstillinger, hvor der er 

behov for en rimelig sikring af, at en krævende arbejdsindsats giver resultat og fører et sted 

hen. 

Arts’ har et markant efterslæb i alle led: Vedr. rekruttering, vedr. mellemfasen og vedr. slutstillinger 

i form af professorater, hvor der nok foreligger en strategi og en plan, men iværksættelsen, 

implementeringen udestår.  

Mellemfasen er lang og usikker: Det vrimler i disse år med kortvarige ansættelser, ikke blot som 

ekstern lektor, videnskabelig assistent og postdoc, men også som lektor og professor mso. 

Det betyder, at gennemsnitsalderen ved fast ansættelse (lektor) bliver høj – og meget kontant 

udmålt: En universitetslektor på Arts opnår en relativt lav livsindkomst. Enhver kan kontrollere det 

ved at tjekke sit pensionstilsagn. 

 


