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Arbejdsvilkår og arbejdsdeling 
Der stilles store krav til senior-vip ansatte på de tidligere sektorforskningsinstitutioner, eller sådan opleves 
det i hvert fald, som det fremgår af Forskerundersøgelsen 20121. 60 % af seniorforskerne er bekymrede for 
fremtidsmulighederne indenfor deres forskningsgren, 80 % oplever at konkurrencen er øget i de senere år, 
og 33 % angiver at de er så stressede at det går ud over deres arbejdsevne.   

I vores arbejdsliv oplever vi en forventning til at vi skal præstere på højt niveau ikke bare på et, men på 
mange felter, og vi tror vi deler denne oplevelse med mange af vores kolleger. Vi skal være moderne 
renæssancemennesker i performativ forstand: vi skal kunne følge med på videnskabelige felter der stadig 
vokser og forgrener sig, vi skal kunne integrere på tværs af disse fagfelter i forhold til de komplekse 
problemer vi forsker i, vi skal kunne udføre forskning i form af fx eksperimenter, forsøg, interviews, vi skal 
kunne skrive videnskabelige artikler, vi skal kunne skrive ansøgninger (hvilket er noget andet, som 
involverer en selvfremhævelse der er ilde set i artiklerne), vi skal kunne bidrage til at sætte 
forskningsdagsordener så der kommer penge i de puljer vi søger, vi skal kunne samle forskningskonsortier 
med forskere og virksomheder i større projekter, vi skal kunne skaffe ekstern finansiering (hvilket er mere 
end at skrive ansøgninger) til to gange vores egen løn, vi skal kunne vi skal kunne lede forskningsprojekter, 
både videnskabeligt og administrativt, og styre budgetter når vi får pengene, og nogle skal kunne lede 
kolleger i teams og sektioner, og vi skal alle kunne samarbejde på tværs af arbejdsfunktioner i instituttet, vi 
skal kunne præsentere vores forskning på konferencer, i tre minutters elevatortaler og for offentligheden, 
vi skal kunne bidrage til myndighedsrådgivning, og vi skal kunne tiltrække danske og udenlandske 
studerende og undervise og vejlede dem på en pædagogisk hensigtsmæssig måde.  

Det er noget af en mundfuld når man tænker over det.  

Det er muligt at disse oplevede forventninger til os som seniorforskere er overdrevne. Vi håber det. Men vi 
tror de er udbredte, og vi synes forventningerne jævnligt bliver bekræftede og forstærkede. I hvert fald er 
de svære, og for de fleste umulige, at leve op til. Det kan være en af grundene til at hver tredje oplever 
stress på et niveau der påvirker arbejdsevnen. (I parentes bemærket, i forhold til det arbejde der pågår 
med at skabe mere sammenlignelige arbejdsvilkår på ST, så ser det ikke ud til at forskerne på ’det gamle 
universitet’ føler sig mindre pressede, og uanset om de gør eller ej, så er undersøgelserne af arbejdsmiljø 
og –tilfredshed i sig selv grund nok til at tage problemerne alvorligt.)  

Dertil kommer så at skruen stadig strammes – eller sådan opleves det i hvert fald af de 80 % af 
seniorforskerne der føler at konkurrencen bliver større. Det skyldes nok mange forskellige mekanismer; 
nogle der vedrører de forskningspolitiske og -økonomiske forhold, men også nogle helt generelle 
mekanismer mod øget kompleksitet og en stadig tempoforøgelse i moderne samfund. Vi er i stand til at 
bevæge os og kommunikere stadig hurtigere, hvilket muliggør en større effektivitet, men biologisk set er vi 
stadig stenaldermennesker, og vi står derfor overfor nogle indre biologiske grænser der ikke lige sådan kan 
flyttes, på samme måde som samfundet møder nogle ydre økologiske grænser for sine aktiviteter.  

                                                           
1 Forskerundersøgelsen 2012 er udarbejdet af konsulentfirmaet Rådgivende Sociologer. Den kan læses her: 
http://www.forskeren.dk/?p=2312  
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Under alle omstændigheder er der mange seniorer der oplever deres arbejdsvilkår i dag som 
problematiske. Hvad kan der gøres ved det? 

Et sådant problem kan angribes på mange niveauer, men her skal vi kun se på hvad vi kan gøre indenfor 
instituttet, og ikke på mere langsigtede forandringer i det overordnede forskningssystem og dets vilkår. 
Hvis vi tager forskningssystemet som givet, så må vi som forskningsinstitut nødvendigvis leve op til de krav 
der stilles, og som kommer til udtryk i hovedparten af de oplevede forventninger der er listet ovenfor. Men 
der er frihedsgrader til at ændre den måde forskningsarbejdet er organiseret på indenfor instituttet. Og vi, 
både ledelse og medarbejdere, er også selv ansvarlige for hvilke gensidige forventninger vi opretholder 
indenfor instituttet. 

I systemorienteret samfundsteori ses specialisering og differentiering som en måde hvorpå sociale 
systemer kan håndtere øget kompleksitet. Hvert system afgrænser den kompleksitet det kan og vil 
håndtere (og indenfor disse valg kan det så igen øge kompleksiteten), men gennem differentieringen bliver 
de uddifferentierede systemer samlet set i stand til at håndtere en større kompleksitet. Det er fx den 
udvikling vi ser i jordbrugs- og fødevarekæderne, hvor stadig mere specialiserede enheder skiller sig ud som 
selvstændige systemer.  

Øget kompleksitet er også et grundvilkår for forskningssystemet. Hvis vi bruger den systemteoretiske 
indsigt som analogi på seniorerne i instituttet, så kunne øget arbejdsdeling være et svar på den øgede 
kompleksitet som vi møder i vores arbejdsliv, og som vi har svært ved at håndtere som individer. Set fra et 
organisatorisk synspunkt er det ikke hensigtsmæssigt at alle skal kunne alt. Der er værdi i forskelligheden, 
og muligheder i at bruge de forskellige seniorer til det de er bedst til. Der er også tilfredshed i det, vi vokser 
ved at gøre det vi er gode til og blive anerkendt for det. 

Spørgsmålet om arbejdsdeling er dog ikke uproblematisk. Det kan være følsomt at tage idealet om den 
komplette seniorforsker op til diskussion, da det er tæt forbundet med de mønstre for status og meritering 
der afgør hvem der ønskes fastholdt eller ikke fastholdt i jobbet. Og de oplevede forventninger kan også 
være forbundet med forventningsledelse. Forventningsledelse kan være et meget stærkt ledelsesredskab, 
men også problematisk for nogle i forhold til stress, hvor netop følsomheden overfor oplevede 
forventninger som man ikke kan leve op til, kan være en vigtig faktor. Stress vokser ud af at man fokuserer 
på det man ikke er god til eller ikke kan leve op til. Hvis ledelsen, og vi som forskerfællesskab, opdyrker 
forventninger om at vi skal leve op til renæssanceidealet om den komplette seniorforsker, så skaber vi også 
en permanent grobund for stress.   

Arbejdsdeling forudsætter at arbejdet organiseres i teams. Derudover kræves det at der skabes rammer og 
incitamenter som understøtter arbejdsdelingen. Det vil blandt andet sige at det er nødvendigt at man ikke 
evaluerer den enkelte som individ, men som del af et team der løfter arbejdsopgaverne i fællesskab. Det er 
også i dag muligt for os i et vist omfang at organisere arbejdsdeling indenfor teams og sektioner. Men så 
længe renæssanceidealet er i kraft vil mulighederne for arbejdsdeling være hæmmet af at den enkelte 
dermed bevæger sig længere væk fra at leve op til de oplevede forventninger. Hvis vi vil forsøge os med 
øget arbejdsdeling som løsning på den øgede omverdenskompleksitet som vi står overfor, så er det 
nødvendigt at vi først har en åben diskussion om det på instituttet og får skabt en gensidig accept af at 
dette er en mulig og hensigtsmæssig måde at organisere arbejdet på, og at der bliver etableret rammer og 
incitamentsstrukturer som sikrer at den enkelte seniorforsker ikke kommer i klemme. 
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