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INNLEDNING
Denne rapporten er resultatet av et arbeid som startet i september 2007. Initiativet til undersøkelsen kom
fra fakultetsledelsen ved UiO HF og ble deretter bestilt av fakultetsdirektør. Arbeidet har vært forankret i
en styringsgruppe og en referansegruppe.
Styringsgruppen bestod av:
Fakultetsdirektør Anne Ma Eide
Personalkonsulent / prosjektleder Tord Lie Johnsen, HF (sluttet i des. 2007)
Personalrådgiver Greta Holm (kommet inn fra jan. 2008)
Professor Drude von der Fehr, ILOS
Forskningskonsulent Jon Holm, ILN
Kommunikasjonsrådgiver / informasjonskoordinator Helene Wilberg, HF
Informasjonsrådgiver Dorte Skulstad, IKOS, representant for organisasjonene.

Referansegruppen bestod av:
Dekan Trine Syvertsen
Seksjonssjef Thorbjørn Nordbø, HF
Seksjonssjef / HMS-koordinator Jorulf Silde, OPA
Instituttleder Arne Bugge Amundsen, IKOS
Administrativ leder Kari Winquist, ILN
Førstekonsulent / hovedverneombud på HF, Signe Thorstad, HF
Postdoktor Mona Ringvej, IAKH.

Representanter fra organisasjonene var:
Kristen Døssland, Akademikerne
Karin Gundersen, Forskerforbundet
Bjarne Skov, Parat.
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Sensus as ble valgt som leverandør etter en vurdering av flere tilbydere. Oppdraget var å bistå HF med å
utvikle et spørreskjema, gjennomføre selve spørreskjemaundersøkelsen og utarbeide en rapport med
oversikt over de viktigste resultatene. Det viste seg å bli en stor utfordring å begrense omfanget av
tematikk i undersøkelsen. Spørreskjemaet fikk to deler der den ene med spørsmål og indekser hentet fra
forskning omkring psykososialt arbeidsmiljø, mens den andre delen av skjemaet består av spørsmål knyttet
til den konkrete undervisning, forskning og administrasjon ved HF. Sistnevnte del er utviklet av
medlemmer av styrings- og referansegruppen med veiledning fra Sensus as.
Omfanget av undersøkelsen medfører fordeler og ulemper. Fordelen er at HF nå har en stor mengde
informasjon som kan benyttes i tiden fremover som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ulempen er at
arbeidet med resultatene har vært krevende, og at resultatene er mange, sammensatte og til dels
uoversiktlige. Prioriteringene og arbeidet med å utforme rapporten har på samme måte som utviklingen av
spørreskjemaet foregått i samråd med styringsgruppen. For at rapporten skal være leselig og nyttig har vi
måttet gjøre harde prioriteringer med hensyn til hvilke deler av resultatene som synliggjøres og
presenteres. Valgene vi har gjort vil medføre at noen lesere vil savne svar på spørsmål de opplever som
viktige. Dette betyr ikke at spørsmål som ikke blir besvart får i denne rapporten, ikke kan fremskaffes.
Informasjonen ligger i databasen og kan selvsagt hentes frem på et senere tidspunkt.
OM PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
En vesentlig del av tematikken i undersøkelsen omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet ved UiO HF.
Begrepet psykososialt arbeidsmiljø blir brukt som en betegnelse på mange forhold som har med vår
arbeidssituasjon og våre arbeidsbetingelser å gjøre. Innen engelskspråklig litteratur finner vi betegnelsen
’psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsarenaen’. De psykologiske faktorene handler om intra-psykiske
prosesser og individuelle egenskaper sin betydning for oppfatninger og fortolkninger av arbeidsrelaterte
forhold, mens de sosiale faktorene dreier seg om den innflytelse den sosiale kontekst og de mellommenneskelige faktorer har på oss i sammenheng med arbeidsutførelse. Begrepet psykososialt arbeidsmiljø
blir imidlertid brukt for å beskrive så vel opplevde egenskaper ved arbeidsoppgaver som kjennetegn ved
betydningsfulle mellommenneskelige relasjoner på jobben. I denne sammenheng kan en skille mellom
positive og negative nærværsfaktorer.
Når det gjelder positive nærværsfaktorer har forskere vært spesielt opptatt av kjennetegn ved jobben som
har med variasjon, utvikling, læring, vekst og selvrealisering å gjøre (se Skogstad, 2000 for en oversikt).
Videre har en vært opptatt av menneskers grunnleggende sosiale behov på arbeidsarenaen. Det handler
om behov for trygghet, tilknytning, omsorg, tilhørighet og anerkjennelse fra betydningsfulle andre. En
rekke studier viser

4

Medarbeiderundersøkelsen UiO HF 2007

at ansatte ofte vurderer sosial støtte fra kolleger og ledere og det sosiale samspill på arbeidsplassen som
noen av de mest positive sidene ved egen arbeidssituasjon.
Av negative nærværsfaktor har en vært opptatt en rekke forhold som kan knyttet til stress. Jobbkrav
handler om kvantitativ overbelastning og kvalitativ understimulering (’underload’). Eksempler på
kvantitative overbelastninger er for tunge arbeidsoperasjoner og for mange arbeidsoppgaver per.
tidsenhet. Kvalitativ understimulering innebærer at arbeidstakeren opplever manglende utfordringer i
jobben og/eller ikke har anledning til å bruke sine ferdigheter og kunnskaper. Fravær av
meningsfylde i jobben kan også betraktes som en type kvalitativ understimulering. Vi kan også
snakke om kvalitative overbelastninger som innebærer at arbeidsoppgavene oppfattes som for
komplekse, sammensatte eller vanskelige i forhold til personens selvopplevde mestringsevne.
Rollekrav er en annen type belastning som springer ut av det sosiale miljøet, nærmere bestemt de krav og
forventninger som betydningsfulle andre har til oss i forbindelse med jobben og arbeidsutførelsen.
Rollekravene kan komme fra overordnede, kolleger, underordnede, samarbeidspartnere, kunder og
klienter (inkl. studenter). Rollestress oppstår når en blir møtt med krav og forventninger som en ikke
opplever å være i stand til å imøtekomme samtidig som at det er viktig for en å imøtekomme dem.. De
viktigste kilder til rollestress er rollekonflikter og rolleuklarhet. Rollekonflikter handler bl.a. om at vi
kommer i ”skvis” mellom flere personers forventninger. Når vi prioriterer og imøtekommer en person
eller gruppe vil dette gå på bekostning av andre med påfølgende frustrasjoner, negative emosjoner og
sanksjoner fra de betydningsfulle andre. Andre sentrale belastningsfaktorer handler om destruktive ledere
og medarbeidere, utilfredsstillende karriereutvikling og manglende egenkontroll, medbestemmelse eller
forutsigbarhet i jobben og i organisasjonen.

METODE

Undersøkelsen ble gjennomført i 2007 i løpet av månedene november og desember. Til sammen ble det
distribuert 920 skjema via internett. Det ble foretatt to purringer og totalt 593 personer svarte, noe som
utgjør en svarprosent på 63.

INFORMASJON OM UTVALG
Sekstitre prosent av de 920 medarbeiderne og lederne som ble invitert til å svare valgte å delta. Dette er 10
til 15 prosent lavere enn den deltakelsen Sensus vanligvis oppnår i sine arbeidsmiljøundersøkelser. Lav
svarprosent kan slå negativt ut på eierskapet medarbeidere og ledere får til resultatene fra undersøkelsen
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og dermed sannsynligvis også for engasjementet rundt oppfølgingen av undersøkelsen. Innen
forskningsmetode sier man som en tommelfingerregel at en svarprosent på 60 prosent eller mer er
akseptabelt med tanke på å analysere og trekke konklusjoner fra resultatene. Dette forutsetter selvsagt at
det utvalget av ansatte som har deltatt i undersøkelsen er tilstrekkelig representativt for populasjonen (dvs.
alle ansatte ved HF).
Av de som svarte var 52 prosent kvinner, noe som gjør at fordelingen mellom kjønnene er identisk med
den faktiske fordelingen blant de ansatte. Sekstisyv prosent var vitenskapelig ansatte, 29 prosent teknisk
eller administrativt ansatte mens fem prosent krysset av for annen stilling. I tabellene nedenfor presenteres
en oversikt over hvordan de som har deltatt i undersøkelsen fordeler seg i stillingskategorier og
aldersgrupper:
Tabell 1: Fordeling av respondenter i ulike

Aldersgrupper (n=589)

Stillingskategorier (n=589)
Stilling

Tabell 2: Fordeling av respondenter i ulike

%

Alder

% vis fordeling

19-30

11,6 %

31-40

34,2 %

Teknisk

3,4 %

Administrativ

25,6 %

1.amanunsis/amanuensis

12,9 %

Forsker

3,6 %

41-50

22,6 %

Stipendiat

14,9 %

51-61

19,2 %

Post doc

2,7 %

1.lektor/universitetslektor

7,2 %

62-67

10,6 %

Timelærer

2,9 %

67+

1,8 %

Professor

21,6 %

Annen stilling

5,1 %

FREMGANGSMÅTE VED KONSTRUKSJON AV SPØRRESKJEMA
Spørreskjemaet ble utformet i tett dialog med styringsgruppen og referansegruppen. Videre hadde Sensus
konsulent samtaler med åtte ansatte med ulike stillinger fra ulike deler av fakultetet. Det ble gjennomført
flere møter der innholdet ble diskutert og vurdert. I tillegg ble spørreskjemaet testet i en pilotundersøkelse
der 30 medarbeidere ved UiO HF svarte på undersøkelsen for deretter å vurdere spørreskjemaets relevans
og innhold. Dette ble gjort ved hjelp av kvalitative og kvantitative vurderinger. Sist men ikke minst ble
spørreskjemaet vurdert og endelig godkjent av ledelse ved instituttene og fakultetet. Fremgangsmåten
beskrives nærmere i flytdiagrammet nedenfor.
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Tabell 3:

Oversikt over arbeidet med å utvikle spørreskjemaet

SPØRRESKJEMAET
Spørreskjemaet som ble valgt består av spørsmål hentet direkte fra forskning på psykososiale
arbeidsmiljøfaktorer, spørsmål vedr. psykososiale arbeidsmiljøfaktorer utviklet spesielt for UiO HF og
spørsmål utviklet av HF selv knyttet til forhold som forskning, undervisning og administrative oppgaver.
Til sammen bestod spørreskjemaet av 184 spørsmål, hvorav ingen deltakere besvarte mer enn 162
spørsmål.
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Å utvikle gode spørsmål er en stor utfordring. Styringsgruppen valgte et omfangsrikt spørreskjema for å
ivareta mange ønsker. For det første var det viktig å stille spørsmål som ga informasjon om forskning,
undervisning og administrasjon ved UiO HF. For det andre ville styringsgruppen sikre seg informasjon
om arbeidsmiljø generelt, og det på en måte som gjorde at det mulig å sammenligne arbeidsmiljøet ved
UiO HF med det man finner i andre norske sammenlignbare virksomheter.

Tabell 4: Tema, indekser og spørsmål i undersøkelsen
Indekser (skalaer)
1. Positive utfordringer i arbeidet
2. Arbeidsglede
3. Engasjement i organisasjonen
4. Rolleforventninger
5. Rolleklarhet
6. Rollekonflikt
7. Kontroll over avgjørelser
8. Sosial støtte
9. Samarbeid
10. Mobbing
11. Mestring av arbeidet
12. Utmattelse i arbeidet
13. Arbeidets omfang og kompleksitet
14. Sykefravær
15. Hva får jeg tilbake for innsatsen min ved HF?
16. Beslutningsprosesser
17. Karriereutvikling
18. Samhandling mellom vitenskapelig- og
teknisk/administrativt personell
19. Mottakelse til HF som arbeidsplass
20. Intern informasjonsflyt
22. Evaluering av ledelsen ved ditt institutt/senter
23. Evaluering av ledelsen ved fakultetssekreteriatet
24. Evaluering av fakultetsledelsen
25. Arbeidstidens fordeling i 2007
26. Forskning: Hvor viktig/uviktig er følgende faktorer?
27. Forskning:
Hvor fornøyd/misfornøyd er du med følgende faktorer?
28. Forskning:
I hvilken grad tar du initiativ til følgende aktiviteter?
29. Undervisning: Hvor viktig/uviktig er følgende faktorer?
30. Undervisning:
Hvor fornøyd/misfornøyd er du med følgende faktorer?
31. Teknisk/administrativt:
Hvor viktig/uviktig er følgende faktorer?
32. Teknisk/administrativt:
Hvor fornøyd/misfornøyd er du med følgende faktorer?
33. Teknisk/administrativt:
I hvilken grad tar du initiativ til følgende aktiviteter?

Referansegrunnlag
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Sensus as database
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt
Institutt
Institutt
Institutt
Institutt
Institutt
Institutt

og
og
og
og
og
og
og

sentra
sentra
sentra
sentra
sentra
sentra
sentra

ved
ved
ved
ved
ved
ved
ved

UiO
UiO
UiO
UiO
UiO
UiO
UiO

HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF

Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF
Institutt og sentra ved UiO HF

VURDERING AV PSYKOMETRISKE EGENSKAPER VED SPØRSMÅL OG INDEKSER I
SPØRRESKJEMAET
For at spørsmålene som inngår i de ulike temaene (spørsmålsgrupper) som er definert i spørreskjemaet
kan benyttes som prediktorer og kriterier (skalaer) i de statistiske analyser må de inneha bestemte
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statistiske egenskaper. En rekke prediktor-variabler er definert med nærmere bestemte grupper
(kategorier). Et kriterium for å operere med en gruppe (for eksempel alders- eller stillingsgruppe) i en
analyse er at minst 20 personer inngår i en slik gruppe. I det følgende gjøres det rede for hvilke grupper
som ble anvendt og hvor mange personer som inngikk i gruppene ut fra hvor mange som faktisk har
svart.
Tabell 5
Aldersgrupper
Kjønn
Ansiennitet
Stillingsgrupper
Ansett.
forhold
Stillingsprosent
Leder/
ikke-leder

19-30
n= 63
Menn
n= 282
0-1 år
n= 73

31-40
n= 176
Kvinner
n= 306
2-4 år
n= 163

41-50
n= 119

51-61
n= 97

62
n= 63

5-10 år
n=133

11-15 år
n=79

16-20år
n=54

>20år

Teknisk

Administrativ

1.aman.
/aman.

Forsker

Stipendiat

Post
Doc

n=90

n=16

n=20
n=149
n=75
n=21
’Fast ansatt’ Midlertidig/Vikariat
n=384
n=211
50% - 95%
< 50%
> 95%
n=38
n=50
n=503
Leder
Ikke leder
n=103
n= 493

n=92

1.lektor
/univ.lektor
n=42

Timelærer

still.

Annen

Profe
ssor

n=19

n=31

n=129

Følgende indekser har vist å ha statistiske egenskaper som gjør det mulig å foreta sammenhengsanalyser
med dem som kontinuerlige variabler:
Arbeidets omfang og kompleksitet (4 ledd, Chronbach’s alpha = .76)
Positive utfordringer i arbeidet (MTI-skala, 3 ledd, Chronbach’s alpha = .82)
Rollekonflikt (MTI-skala, 3 ledd, Chronbach’s alpha = .80)
Rolleuklarhet (MTI-skala, 3 ledd, Chronbach’s alpha = .76)
Kontroll over avgjørelser (MTI-skala, 5 ledd, Chronbach’s alpha = .78)
Beslutningsprosesser (4 ledd, Chronbach’s alpha = .92)
Samarbeid (MTI-skala, 4 ledd, Chronbach’s alpha = .85)
Evaluering av ledelsen ved ditt institutt/senter (6 ledd, Chronbach’s alpha = .94)
Evaluering av ledelsen ved fakultetssekreteriatet (6 ledd, Chronbach’s alpha = .89)
Evaluering av nærmeste leder (6 ledd, Chronbach’s alpha = .94)
Evaluering av fakultetsledelsen (6 ledd, Chronbach’s alpha = .93)
Karriereutvikling (5 ledd, Chronbach’s alpha = .79)
Får du tilbake for innsatsen ved HF (9 ledd, Chronbach’s alpha = .75)
Engasjement i organisasjonen (MTI-skala, 3 ledd, Chronbach’s alpha = .88)
Mestring av arbeidet (MTI-skala, 4 ledd, Chronbach’s alpha = .74)
Utmattelse i arbeidet (MTI-skala, 5 ledd, Chronbach’s alpha = .87)
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MTI-indeks betyr at de inngår i Sensus sitt opprinnelige spørreskjema og således også kan knyttes sammen
med referansedata fra andre organisasjoner. For en rekke av de selvdefinerte (HF fakultetet) var det på
metodisk og statistisk grunnlag ikke mulig å sammenfatte spørsmålene i egne skalaer.

Deler av resultatene presenteres ved hjelp av Sensus as standard stolpediagrammet. Nedenfor finner du en
forklaring av de grafiske elementene og statistiske målene som benyttes i stolpediagrammet.
FORKLARING AV STOLPEDIAGRAM SOM BENYTTES FOR Å PRESENTERE RESULTATENE
Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på
Variasjon viser hvor store forskjeller det er mellom svarene i
basis av det antall respondenter som undersøkelsen har
denne respondentgruppen sammenlignet med de andre
gått ut til. Ved interne medarbeiderundersøkelser vil en
respondentgruppene som ligger inne i referansematerialet.
svarprosent på mellom 70 og 90% være tilfresstillende,
Hvis svarene spriker mye i foreliggende respondentgruppe
mens en svarprosent over 90 vil være meget
sammenlignet med de andre, vil skåren gå opp mot 100.
tilfredsstillende. Derfor vises en svarprosent på 90 eller
Hvis svarene spriker lite vil svarene gå ned mot 0. Skårer
mer på en grønn bakgrunn, mens en svarprosent mellom
mellom 25 og 75 anses som ’midt – på – treet ’ variasjoner,
70 og 90 vises på en gul bakgrunn. En svarprosent under
og vises på en oransje bakgrunn. Variasjon under 25 vises
70 blir vurdert som lite tilfredsstillende og vises på en rød
på en grå bakgrunn, mens en variasjon over 75 vises på en
bakgrunn. Feltet inne i svarprosent knappen angir hvor
rød bakgrunn. Tallet under viser at det i dette tilfellet er
mange % som har svart ikke relevant eller tilsvarende.
meget høy variasjon.

Gjennomsnittet for respondentgruppen vises med en
grå liggende søyle. Bak søylen oppgis gjennomsnittet på
en skala fra 0 til 100. Hvis alle krysser av i det’høyeste’
svaralternativet (f.eks. ’stemmer helt’) blir skåren 100.
Hvis alle krysser av i det ’laveste’ svaralternativet (f.eks.
’stemmer overhodet ikke’) blir skåren 0. En middels
skåre ligger rundt 50.
Rød tekst betyr at resultatene vises invertert i forhold til
rekkefølgen på svaralternativene i spørreskjemaet

De tre fargefeltene (rødt, gult og grønt) som ligger bak søylene
viser hvordan de øvrige respondentgruppene i referansematerialet
har svart (benchmarking). Dersom respondentgruppens søyle står
på det røde feltet ligger en betydelig under gjennomsnittet for de
gruppene en har sammenlignet seg med. Dersom en kommer på
det grønne feltet, ligger en betydelig over gjennomsnittet.
Kommer søylen på det gule feltet ligger respondentgruppen ’midt
– på – treet’. Gjennomsnittet for gruppene i referansematerialet
ligger midt i det gule feltet.
Dersom hele feltet er grønt betyr det at det ikke finnes resultater i
referansematerialet å sammenligne med.
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RESULTATER

Presentasjonen av resultatene er delt i fire. Første del gir en oversikt over resultatene uttrykt med
gjennomsnitt verdier for de 28 temaene i undersøkelsen, og noen utvalgte resultater på spørsmålsnivå.
Resultatene på tema og spørsmål som er hentet fra Sensus as standard skjema MTI, blir sammenlignet
med Sensus as database som inneholder resultater fra 54 norske virksomheter.
Del to viser en oversikt over gjennomsnittsverdier for de områdene i undersøkelsen som ble lagt til og
utviklet spesielt for UiO.
Tredje del beskriver statistiske forskjeller med utgangspunkt i bakgrunnsvariabler som kjønn, leder/ikke
leder, stillingskategorier etc. Videre vises resultatene for sammenhengsanalyser av forhold som positive
utfordringer i arbeidet, sosialt samspill, rolleforventninger og karriere, og resultatfaktorer som mestring,
arbeidsglede, utmattelse i arbeidet m.v..
Fjerde del presenterer resultatene fra spørsmålene om viktighet av, fornøydhet med og grad av egen
initiativtaking med hensyn til ulike betingelser til grunn for å skape forskning, undervising og
administrasjon av høy kvalitet. Resultatene presenteres her i form av en gapanalyser.
DEL I: RESULTATER BASERT PÅ DESKRIPTIV STATISTIKK OG SAMMENLIGNING
MOT SENSUS AS NORMBASE
De åtte første temaene i stolpediagrammet nedenfor (ett tema i hver boks) er hentet fra Sensus as
standardskjema for måling av psykososialt arbeidsmiljø. Resultater sammenlignes med Sensus as
normbase. Normbasen uttrykkes i form av de røde, gule og grønne feltene. Gjennomsnittet for de 54
virksomhetene som UiO HF sammenlignes med, ligger midt i det gule feltet. Det grønne og røde området
settes til enhver tid ett standard avvik fra gjennomsnittet, henholdsvis høyere og lavere en gjennomsnittet.
Kun 16 % av de 54 virksomhetene i normbasen har et resultat som er så lavt at det faller på rødt området,
og på samme måte har kun 16 % et så høyt resultat at det faller på grønt område. De resterende 68 % av
virksomhetene har resultater som faller innenfor det gule feltet. Dette betyr at et resultat for UiO Hf som
faller på rødt eller grønt område er like svakt eller sterkt som 16 % av de svakeste eller beste i databasen
som representerer 54 virksomheter.
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UiO HF får klare utslag, i både positiv og negativ retning på flere av Sensus as temaene. Medarbeidere ved
UiO HF vurderer ”Positive utfordringer i arbeidet ” og ”Kontroll i arbeidet ” klart mest positivt. Begge
disse resultatene faller på grønt felt. Dette betyr at UiO HF får et resultat på nivå med de 16 % høyeste i
Sensus as databasen. Nedenfor kan du se resultatene for de konkrete spørsmålene til grunn for hvert av
de to temaene.
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Figurene ovenfor viser mer konkret hva som oppleves mest positivt ved det å arbeide på UiO HF. Det
viser også at den positive opplevelsen er gjennomgående for alle spørsmålene vi benytter for å måle
”Positive utfordringer i arbeidet” og ”Kontroll i arbeidet”.
Sammenlignet med Sensus sin normbase er det temaene ”Sosialt Samspill”, ”Engasjement i
organisasjonen” og ”Mestring i arbeidet” som utmerker seg mest negativt i undersøkelsen. Her får UiO
HF resultater på linje med de åtte svakeste virksomhetene (16 prosent) i normbasen.
Figuren nedenfor viser resultatene på spørsmålene i temaet ”Sosialt samspill”.
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De negative resultatene er gjennomgående for alle spørsmålene i temaet ”Sosialt samspill. Inntrykket
forsterkes når man legger til spørsmålene om mobbing (ikke en del av teamet ”Sosialt samspill”). Hele
12,5 prosent eller 68 personer svarer at de har ”… opplevd å bli utsatt for mobbing og/eller trakassering i
løpet av de siste 6 måneder på ditt arbeidssted” ’en sjelden gang’ eller oftere. Tilsvarende tall fra
undersøkelser gjort i 2006 på et landsrepresentativt utvalg av den norske mennesker befolkningen var 4,5
%. 6,3 prosent (36 personer) av deltakerne i medarbeiderundersøkelsen i UiO HF mener de har vært
utsatt for mobbing ’av og til’ eller oftere’ de siste 6 måneder. Denne undersøkelsen benytter de samme
spørsmål, definisjoner og svaralternativer som ble benyttet i undersøkelsen ved UIO HF. Hele 27, 2
prosent, eller 157 personer svarer at de har ”…lagt merke til at noen er blitt utsatt for mobbing og/eller
trakassering i løpet av de siste 6 måneder på ditt arbeidssted” en sjelden gang eller oftere. Flere resultater
knyttet til spørsmålene om mobbing er å finne i resultat del II. Der belyses spørsmålene om mobbing med
utgangspunkt i demografiske faktorer som kjønn, alder, stillingskategorier etc.
De andre temaene som kommer ut negativt er ”Engasjement i organisasjonen” og ”Mestring i arbeidet”.
Også her er resultatene i tråd med de svakeste i Sensus as normbase. Spørsmålene som ligger til grunn for
disse resultatene finner du i figuren nedenfor.
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De svake resultatene er gjennomgående på så godt som alle spørsmålene. Spesielt bekymringsfullt er
resultatene på spørsmålet ” Jeg sier til mine venner at HF er en god organisasjon å arbeide i”. Dette er et
godt spørsmål fordi de fleste snakker mye og ofte om jobben sin, og dermed har mange konkrete
erfaringer å relatere svarene sine på spørsmålet til.
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DEL II: RESULTATENE PÅ TEMA UTVIKLET SPESIELT FOR UIO HF

Figuren ovenfor har kun et grønt til forskjell fra gult eller rødt felt bak stolpene. Dette kommer av at
Sensus as ikke har et referansemateriale i databasen for sammenligning. Ser man kun på
gjennomsnittsverdiene (tallet bak søylen) er det små variasjoner mellom temaene. De høyeste
gjennomsnittene finner vi på temaet ”Intern informasjonsflyt” og ”Samhandling mellom vitenskaplig og
administrativt ansatte”, mens det laveste gjennomsnittene fremkommer på temaet ”Mottakelse til HF som
arbeidsplass” og ”Evaluering av fakultetsledelsen”. Det er imidlertid vanskelig å trekke konklusjoner på
bakgrunn av disse resultatene når referansemateriale mangler.
Når det gjelder det svake resultatet for temaet ”Fakultetsledelsen” merker vi oss at det går inn i et
mønster. Nærmere bestemt er det vanlig at toppledelsen får dårligere evalueringer enn det som er tilfelle i
evalueringer av ledere som sitter nærmere den som evaluerer, i dette tilfellet både ledelsen ved
fakultetssekreteriatet og ledelsen ved ditt institutt/senter.
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DEL III: RESULTATER BASERT PÅ SAMMENHENGS- OG FORSKJELLSANALYSER
Demografiske faktorer som prediktorer til de psykososiale faktorene

Aldersgrupper
Variansanalyser viste en rekke forskjeller mellom aldersgrupper med hensyn til hvordan de ansatte ved HF
opplevde og vurderte psykososiale forhold på arbeidsplassen. Klarest forskjeller mellom aldersgruppene
var det i forhold til arbeidets omfang og kompleksitet, rollekonflikt, sosial støtte fra kolleger og mobbing.
Ansatte mellom 51 og 61 år opplever arbeidets omfang og kompleksitet som mest belastende mens de fra
19 til 30 år sier seg minst belastet. Samme svarmønster finner vi for rollekonflikt. Det er de mellom 51 og
61 år som opplever mest av dette, og de fra 19 til 30 år som opplever minst. Også for kollegastøtte og
mobbing finer vi et tilsvarende svarmønster. De over 51 år opplever minst kollegastøtte, mens de under
30 år rapporterer mest. Og de i aldersgruppen 51 til 61 år rapporterer mest mobbing mens de under 50 år
rapporterer klart mindre. Nedenfor er en tabell som viser hvor mange prosent (antall i parentes) som
opplever seg mobbet fordelt på aldersgrupper.
Tabell 6. Andel som opplever seg mobbet fordelt på aldersgrupper (n = 576)
Alder

En sjelden gang eller oftere

Av og til eller oftere

En gang i uken eller oftere

19-30

8,5 %

(5)

3,4 %

(2)

1,7 % (1)

31-40

5,3 %

(8)

2,3 %

(4)

0,0 %

41-50

6,4 %

(10)

2,9 %

(5)

0,6 %

51-61

12,9 %

(22)

7,6 % (13)

1,8 %

62-67

6,4 %

(11)

2,9 %

0,0 %

67Æ

5,3 %

(9)

0,0 %

(5)

(3)

0,0 %

Stolpediagrammet nedenfor viser tydelig at de mellom 51 og 61 år opplever mer rollekonflikter enn de vi
finner i alle de andre aldersgruppene (lavt gjennomsnitt indikerer mye rollekonflikt i stolpediagrammet).
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Kjønn
T-tester viste to signifikante forskjeller mellom de to kjønn når det gjelder hvordan de vurderte de
psykososiale forholdene. De klart sterkeste forskjellene gjaldt for kontroll over avgjørelser der menn
gjennomgående opplever å ha mer kontroll enn kvinner. Det er også slik at menn rapporterer signifikant
flere positive utfordringer i arbeidet enn det kvinner gjør. Forøvrig fant en at menn i større grad enn
kvinner rapporterte å bli mobbet.

Ansiennitet
Det viser seg å være systematiske forskjeller mellom de ansatte på bakgrunn av ansiennitet med hensyn til
hvordan de vurderer en rekke av de psykososiale arbeidsmiljøforholdene. Sterkest er sammenhengene i
forhold til arbeidets omfang og kompleksitet. Her er det de som har vært ansatt på HF fakultetet mellom
11 og 15 år som rapporterer lengst fartstid mens de med kortest fartstid (0 til 1 år) rapporterer minst
belastninger. Vi finner også systematiske forskjeller for rollekonflikt, samarbeid, sosial støtte og mobbing.
Det er en tendens i retning av at de med 11 års fartstid eller mer rapporterer mer rollekonflikt enn de med
kortere fartstid. De med kortest fartstid (0 til 1 år) er mest positive i forhold til samarbeid og sosial støtte
fra kolleger. På samme vis er det i denne gruppen en rapporterer minst mobbing, mens de med 11 eller
flere års ansiennitet rapporterer å bli mobbet mest.

Stillingsgrupper
Til sammen er det definert hele ti stillingsgrupper i undersøkelsen. Det er signifikante forskjeller mellom
stillingskategoriene for alle de psykososiale forhold som er blitt undersøkt. De sterkeste forskjellene fant vi
mellom stillingsgruppene med hensyn til positive utfordringer i arbeidet, kontroll over avgjørelser,
arbeidets omfang og kompleksitet, karriereutvikling og rollekonflikt. Post Doc ansatte var de som skåret
høyest på positive utfordringer i arbeidet mens administrative og teknisk ansatte hadde de minst positive
vurderingene her. Når det gjelder kontroll over avgjørelser var det 1. lektorer og universitetslektorer,
sammen med timelærere, som svarte at de hadde minst kontroll, mens det faktisk var stipendiater og Post
Doc ansatte som skåret høyest på det å oppleve kontroll over avgjørelser. Når det gjelder belastninger i
forhold til arbeidets omfang og kompleksitet var det professorer og førsteamanuenser og amanuenser som
svarer at de var mest belastet mens timelærere sier seg minst belastet. I forhold til karriereutvikling er det
professorer og stipendiater som sier seg mest fornøyd mens timelærere, administrativt og teknisk
personale sier seg minst fornøyd. Inspeksjon av resultater for rollekonflikt viser at professorer og teknisk
personale her rapporterer de høyeste tallene mens stipendiater, ansatte i ’annen stilling’ og Post Doc svarer
at de opplever minst rollekonflikt. Når det gjelder forekomst av mobbing er svarmønstrene for de aller
fleste stillingsgrupper like med ett unntak. Det er klart flere professorer som svarer at de er mobbet en det
andre stillingsgrupper gjør.
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Type ansettelsesforhold
T-tester viste signifikante forskjeller mellom ’Fast ansatt’ og ’Midlertidig/Vikariat’ for en rekke
psykososiale forhold. Forskjellene mellom de to ansatte-gruppene var størst i forhold til rollekonflikt og
rolleuklarhet, der de fast ansatte hadde de høyeste skårer for de to forholdene. Også for arbeidets omfang
og kompleksitet svarer de fast ansatte at de opplever signifikant mer belastninger enn midlertidig ansatte
og vikarer. Det er også slik at fast ansatte rapporterer signifikant mindre sosial støtte enn det midlertidig
ansatte og vikarer gjør. På samme vis er det signifikant flere blant de fast ansatte som rapporterer at de har
blitt mobbet.

Stillingsprosent
Variansanalyser viser at størrelsen på stillingsprosenten henger sammen med en rekke av de psykososiale
forholdene. Sterkest er sammenhengen i forhold til arbeidets omfang og kompleksitet, der de med full
stiling rapporterer signifikant høyest belastninger mens de med mindre enn 50 prosent stilling rapporterer
lavest belastning. Sterke sammenhenger finner vi også mellom stillingsprosent og karriereutvikling der de i
100 prosent stilling er mest fornøyd og de i 50 til 95 prosent stilling er minst fornøyd. Også når det gjelder
kontroll over avgjørelser og sosial støtte var det klare forskjeller mellom gruppene. De med mer enn 50
prosent stilling opplevde å ha klart mer kontroll over avgjørelser enn de med mindre enn 50 prosent
stilling. Med hensyn til sosial støtte var det faktisk de med minst stillingsprosent som opplevde å få mest
kollegastøtte mens de i 100 prosent stilling opplevde å få minst av dette.

Arbeidstid
Arbeidstidsordning viste seg å henge samme med alle de psykososiale faktorene med unntak av
rolleuklarhet. Desidert størst forskjeller finner vi mellom gruppene når det gjelder arbeidets omfang og
kompleksitet der belastningen systematisk øker med arbeidstidens omfang. De med mer enn 55 timer per
uke skårer klart høyest mens de med mindre enn 37,5 timer i uken skårer klart lavest. De samme klare
tendenser finner vi med hensyn til positive utfordringer i arbeidet. Jo flere arbeidstimer i uken jo mer
positive utfordringer. Også for rollekonflikt er det slik at antall arbeidstimer per uke systematisk henger
sammen med graden av rollekonflikt. Med andre ord er det de som arbeider flest timer som opplever mest
rollekonflikt. Det er for øvrig en klar tendens i retning av at de som jobber mest (dvs. mer enn 55 timer
per uke) rapporterer å bli mobbet langt mer enn de med kortere arbeidstid.

Leder/ikke leder
I undersøkelsen ble ledere bedt om krysse av for hvilken type lederstilling de hadde. Mulige stillinger var
institut, administrativ leder/seksjonssjef leder, forskningsleder, undervisningsleder og til slutt annen leder.
I følge medlemmer av styringsgruppen har langt flere krysset av for at de innehar en lederstilling enn det
antall personer som formelt er utnevnt som leder. Dette betyr altså at noe opplever seg om leder som reelt
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sett ikke har en slik rolle. Spesielt er det flere som krysser av for at de innehar en rolle som
forskningsleder, undervisningsleder og annen leder enn det som er et formelt riktig antall.
T-tester viste en rekke signifikante forskjeller mellom ledere og ikke-ledere i hvordan de vurderer det
psykososiale arbeidsmiljøet. De sterkeste sammenhenger fant vi for karriereutvikling, positive utfordringer
i arbeidet og arbeidets omfang og kompleksitet. Lederne svarte gjennomgående at de var mer fornøyde
med sine karrieremuligheter og positive utfordringer, og at de opplevde mer belastninger i forhold til
arbeidets omfang og kompleksitet. Ikke til å forundre seg over var lederne også signifikant mer fornøyd
med fakultetsledelsen. Vi merker oss for øvrig at lederne rapporterer seg systematisk mer mobbet enn
ikke-ledere.

Forskjeller mellom ulike lederfunksjoner
Resultatene viser også at det er forskjeller internt mellom de ulike gruppene av ledere. Dette gjelder
spesielt gruppen forskningsledere som skårer signifikant lavere på et større antall tema i undersøkelsen
som for eksempel ”Engasjement i organisasjonen”, ”Rolleklarhet”, ”Rollekonflikt”, ”Samarbeid”,
”Engasjement i organisasjonen” m.fl. enn gruppen instituttledere og gruppen administrativ
leder/seksjonssjef leder. Også undervisningsledere kommer klart svakere ut på enn rekke tema i
undersøkelsen enn gruppen av instituttledere og administrativ leder/seksjonssjef leder.

Demografiske faktorer som prediktorer til utfallsmålene
Aldersgrupper
Variansanalyser viste at det var systematiske forskjeller mellom aldersgrupper med hensyn til arbeidsglede,
engasjement i organisasjonen og i forhold til det å få tilbake for innsatsen ved HF. De eldste gruppen
ansatte (62 år eller mer) ga uttrykk for betydelig høyere arbeidsglede enn yngre arbeidstakere. Når det
gjelder engasjement i organisasjonen var det imidlertid de yngste (19 -30 år) som skåret høyest, mens de
fra 51 til 61 år skåret lavest. Når det gjelder vurderingen av å få tilbake for innsatsen ved HF er det de
eldste (62 år eller eldre) som i høyest grad opplever at så er tilfelle, mens de yngste (19 til 30 år) i lavest
grad opplever dette. Der var ingen statistiske forskjeller mellom aldersgruppene, samlet sett, for mestring
av arbeidet og utmattelse i arbeidet.

Kjønn
Vi fant ingen systematiske forskjeller mellom menn og kvinner for de fem utfallsmålene .
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Ansiennitet
Der var signifikante forskjellermellom de seks gruppene på tre av de fem utfallsmålene, nærmere bestemt
arbeidsglede, engasjement i organisasjonen og utmattelse i arbeidet . Det viser seg at de med lengst fartstid
ved fakultetet (mer enn 20 år) rapporterer mest arbeidsglede fulgt av de med
kortest fartstid (0 til 1 år). Lavest arbeidsglede har de med fra 2 til fire års ansiennitet ved fakultetet. Når
det gjelder engasjement i organisasjonen (organisasjonstilhørighet) er det faktisk de nyansatte (0 – 1 års
ansiennitet) som rapporterer høyest engasjement i organisasjonen, fulgt av de fra 5 til 10 års fartstid.
Lavest engasjement i organisasjonen finner vi blant de med lengst fartstid, dvs. de med 16 års ansiennitet
eller mer. Klart lavest engasjement i organisasjonen rapporterer de med mer en 20 års fartstid.

Stillingsgrupper
Til sammen er det definert hele ti stillingsgrupper i undersøkelsen, noe som i seg selv gjør det vanskelig å
finne statistiske forskjeller når gruppene sammenlignes samlet sett. Imidlertid er der statistiske forskjeller
mellom gruppene med hensyn til hvordan de mestrer arbeidet, deres arbeidsglede og engasjement i
organisasjonen. Der er imidlertid ikke statistiske forkjeller mellom stillingsgruppen i deres svarmønster
vedr. umattelse i arbeidet og det å få tilbake for innsatsen ved HF. Når det gjelder mestring av arbeidet er
det gruppene ’Annen stilling’ og ’Timelærer’ fulgt av ’Teknisk’ som skårer høyest. Laveste skårer har
’Stipendiat’ fulgt av ’1. lektor/Universitetslektor’. Når det gjelder arbeidsglede er det ’Timelærer’ og ’Post
Doc’ som skårer høyest fulgt av ’Professor’. Gruppen ’Administrativ’ skårer klart lavest på skalaen for
arbeidsglede. Når det gjelder engasjement i organisasjonene skårer imidlertid gruppen ’Administrativ’
høyest fulgt av kategorien ’Annen stilling’. ’Post Doc’ og ’Professor’ gir for sin del uttrykk for lavest
engasjement i organisasjonen.

Type ansettelsesforhold
T-tester viste signifikante forskjeller mellom ’Fast ansatt’ og ’Midlertidig/Vikariat’ med hensyn til
utmattelse i arbeidet. De fast ansatte bekreftet systematisk høyere nivåer av utmattelse i arbeidet. Vi fant
imidlertid ingen systematiske forskjeller mellom de to ansatt gruppene på skalaene som målte mestring av
arbeidet, det å få tilbake for innsatsen ved HF, arbeidsglede og engasjement i organisasjonen.

Stillingsprosent
Variansanalyser viser at størrelsen på stillingsprosenten henger sammen med opplevelsen av mestring og
grad av utmattelse i arbeidet. Det er en signifikant tendens i retning av at de som arbeider fra 50 til 95
prosent stillingsbrøk rapporterer lavere mestring og høyere grad av utbrenthet enn de to andre
stillingsgruppene (dvs. de med opp til 50 % stillingsbrøk og de med 100 % stillingsbrøk).
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Vi finner ikke tilsvarende signifikante forskjeller mellom de tre gruppene (vedr. stillingsprosent) for
arbeidsglede, det å få tilbake for sin innsats ved HF og engasjement i organisasjonen.

Arbeidstid
Arbeidstidsordning viste seg gjennomgående i liten grad å henge sammen med utfallsmålene når vi
analyserer gruppene samlet sett. Her var det imidlertid ett unntak. De som svarer at de arbeider fra 45 til
55 timer per uke eller mer enn 55 timer per uke skårer lavere på engasjement i organisasjonen.

Leder/ikke leder
Der er ingen statistiske forskjeller mellom det å være leder eller ikke i forhold til mestring av arbeidet,
opplevelse av utmattelse, arbeidsglede, det å få tilbake for sin innsats ved HF og engasjement i
organisasjonen.

Forekomst av mobbing
Der er statistiske sammenhenger mellom det å bli mobbet eller ikke, og utfallsmålene. De som svarer at de
opplever å ha blitt mobbet sier samtidig at de opplever signifikant mindre arbeidsglede og engasjement i
organisasjonen. De opplever også i signifikant større grad utmattelse i arbeidet og at de ikke får tilbake for
innsatsen ved HF. Som forventet var det klare sammenhenger mellom mobbing og sykefravær knyttet til
jobbrelaterte forhold. De som bekreftet av de var mobbet rapporterte også i høyere grad at de hadde
sykefravær som var relatert til mobbing.

Sammenhengsanalyser mellom psykososiale faktorer og utfallsmål for hele utvalget.
Korrelasjonsanalyser mellom de psykososiale faktorene og utfallsmålene gir klare indikatorer på hvilken
betydning disse faktorene har for utfallsmålene arbeidsglede, engasjement i organisasjonen, mestring av
arbeidet og utmattelse i arbeidet (se tabell 1 nedenfor). I den foreliggende rapport vil vi ikke teste ut
spesifikke hypoteser vedr. hvilke arbeidsbetingelser som har størst betydning for bestemte utfallsmål.
Derfor har vi ikke inkludert regresjonsanalyser i denne rapporten.

Sammenhenger mellom psykososiale faktorer og arbeidsglede
Når vi sammenligner de psykososiale faktorene sin betydning for arbeidsglede i hele utvalget finner vi at
tilfredshet med karriereutvikling viser sterkest sammenheng med arbeidsglede (r=.54). De som
gjennomgående sier seg fornøyd med sin karriereutvikling har også en klar tendens til å skåre høyt på
arbeidsglede. Positive utfordringer i arbeidet er nesten like høyt positivt korrelert med arbeidsglede
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(r=.52), noe som indikerer at de som opplever mange positive utfordringer i jobben sin også opplever stor
arbeidsglede. Opplevelsen av et godt samarbeid henger også sammen med arbeidsglede ((r=.38). Vi finner
mer moderate positive korrelasjoner mellom evaluering av overordende ledere og arbeidsglede (r=.30,
r=.28). Vi finner også en moderat positiv sammenheng mellom det å oppleve kontroll over avgjørelser og
arbeidsglede.
Der er relativt sterke negative sammenhenger mellom rollekonflikt og rolleuklarhet på den ene side og
arbeidsglede på den andre (r=-.39, r=-.35), noe som indikerer at de som opplever mye rollekonflikt og
rolleuklarhet samtidig opplever lite arbeidsglede. Vi finner imidlertid ikke noen systematisk sammenheng
mellom omfang og kompleksitet av arbeidsoppgaver på de ene side og arbeidsglede på den andre (r=-.05).
Dette indikerer at omfang og kompleksitet på arbeidsoppgaver har mindre betydning for arbeidsglede enn
det andre faktorer har.

Sammenhenger mellom psykososiale faktorer og engasjement i organisasjonen
De sosiale relasjonene har størst betydning for engasjement i organisasjonen. Tilfredshet med fakultetsledelsen viser seg å ha sterkest sammenheng med engasjement i organisasjonen (r=.65). De som
gjennomgående sier seg fornøyd med fakultetsledelsen skårer gjennomgående også høyt på engasjement i
organisasjonen. Vi ser på samme vis en sterk positiv sammenheng mellom tilfredshet med nærmeste leder
og engasjement i organisasjonen (r=.54). Likeså er det sterke positive sammenhenger mellom tilfredshet
med det sosiale miljøet på arbeidsplassen (samarbeid) og engasjement i organisasjonen (r=.65). Også med
hensyn til sosial støtte er sammenhengene systematiske om enn mindre sterke (r=.37). Likeså finner vi at
fornøydhet med karriereutvikling er systematisk og sterkt relatert til engasjement i organisasjonen (r=.40).
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Tabell 7
PEARSON KORRELASJONER MELLOM PSYKOSOSIALE FAKTORER OG UTFALLSMÅL
Mestring

Arbeidsglede

av arbeidet
Arbeidets omfang og
kompleksitet

Rolleuklarhet

Rollekonflikt

Kontroll over
avgjørelser

Positive utfordringer i
arbeidet

Karriereutvikling

Sosial støtte

Samarbeid

Evaluering av
nærmeste ledelse

Evaluering av
fakultets- ledelsen

Engasjement

Utmattelse i

i org.

arbeidet

-,081

-,053

-,112(**)

,083(*)

Sig. (2-tailed)

,052

,209

,007

,047

N

574

571

575

571

-,259(**)

-,353(**)

-,266(**)

,388(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

575

583

587

571

-,212(**)

-,388(**)

-,366(**)

,368(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

572

578

582

568

,081

,300(**)

,257(**)

-,291(**)

Sig. (2-tailed)

,054

,000

,000

,000

N

573

574

578

569

,142(**)

,515(**)

,139(**)

-,361(**)

Sig. (2-tailed)

,001

,000

,001

,000

N

575

584

587

571

,158(**)

,541(**)

,397(**)

-,510(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

558

555

559

556

,233(**)

,319(**)

,368(**)

-,386(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

571

570

574

567

,297(**)

,376(**)

,649(**)

-,468(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

573

571

575

569

,154(**)

,284(**)

,537(**)

-,325(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

514

510

514

511

,179(**)

,300(**)

,652(**)

-,355(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

519

515

519

516

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

** signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).
* significant på 0.05 nivå (2-tailed).

På samme vis som for arbeidsglede er det relativt sterke negative sammenhenger mellom rollekonflikt og
engasjement i organisasjonen (r=-.37), noe som indikerer at de som opplever mye rollekonflikt samtidig
opplever lite engasjement i organisasjonen. Disse sammenhengene er mindre tydelige mellom rolleklarhet
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og engasjement i organisasjonen (r=-.27). Vi finner ikke sterke systematiske sammenhenger mellom
omfang og kompleksitet av arbeidsoppgaver på de ene side og engasjement i organisasjonen på den andre
(r=-.11). Dette indikerer at omfang og kompleksitet i arbeidsoppgaver har mindre betydning for
engasjement i organisasjonen enn tidligere kommenterte psykososiale faktorer har.

Sammenhenger mellom psykososiale faktorer og mestring av arbeidet
Sammenhengene mellom de psykososiale faktorene og mestring av arbeidet er ikke så sterke som de
sammenhenger som ovenfor er vist i forhold til arbeidsglede og engasjement i organisasjonen. Vi finner en
moderat sammenheng mellom tilfredshet med samarbeid og mestring av arbeidet (r=-.30). På samme vis
er der en moderat til lav sammenheng med sosial støtte (r=-.23). Det er således en tendens i retning av at
de som opplever støtten og samarbeidet i kollegafellesskapet som godt, samtidig opplever å mestre
arbeidet sitt godt.
Vi finner også her systematiske – dog relativt lave - negative sammenhenger med rollekonflikt og
rolleuklarhet. De som opplever rollen sin som uklar eller konfliktfull har samtidig en tendens til å svare at
de ikke mestrer arbeidet sitt godt (r=-.26, r=-.21). Heller ikke her har omfang og kompleksitet på
arbeidsoppgaver noen betydning for utfallet, nærmere bestemt mestring av arbeidsoppgaver.

Sammenhenger mellom psykososiale faktorer og utmattelse i arbeidet
Der er sterke sammenhenger mellom flere av de psykososiale faktorene og utmattelse i arbeidet. De
sterkeste sammenhengene fant vi mellom karriereutvikling og utmattelse (r=-.51), der lav tilfredshet med
karriereutvikling korrelerer med høy grad av utmattelse. Likeså er der klare sammenhenger mellom
tilfredshet med samarbeid og utmattelse i arbeidet (r=-.51), der lav tilfredshet med samarbeid i
arbeidsenheten klart henger sammen med høy grad av utmattelse. Lignende sammenhenger finner vi med
sosial støtte og tilfredshet med nærmeste leder og fakultetsledelsen (r=-.39, r=-.33, r=-.36). Dog er
sammenhengene her ikke fullt så sterke. Vi merker oss for øvrig at de som skårer høyt på positive
utfordringer i arbeidet gjennomgående også skårer lavt på utmattelse i arbeidet (r=-.36)
Også i denne sammenheng ser vi at rolleuklarhet og rollekonflikt slår ut. Det er en systematisk tendens i
retning av at de som rapporterer høye nivåer av rolleuklarhet og rollekonflikt også svarer at de opplever
utmattelse i arbeidet ((r=.39, r=.37). Det fremgår også av resultatene at de som opplever å ha kontroll over
avgjørelser i mindre grad enn andre svarer at de blir utmattet av arbeidet sitt (r=-.29). Slike sammenhenger
finner vi ikke med arbeidets omfang og kompleksitet.
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Hvordan er det med administrativt og teknisk personale som svarer at de er blitt mobbet,
skiller de seg fra de som ikke er mobbet i samme stillingsgruppe med hensyn til
samarbeidsforhold?
Blant de 149 administrativt ansatte var det 9 som svarte at de var mobbet. Signifikanstester av forskjeller
mellom de mobbete og ikke mobbete vise ingen signifikante forskjeller i svarmønstre på skalaen som
gjaldt samarbeid innad i arbeidsgruppen. Heller ikke på spørsmålene om ’Samarbeidet mellom
vitenskapelig- og teknisk/administrativt personell fungerer godt ved mitt institutt/ senter/
fakultetssekreteriatet’ eller ’Det er en god arbeidsfordeling mellom vitenskapelig- og teknisk/administrativt
personell ved mitt institutt/ senter /fakultetssekreteriatet’ var det signifikante forskjeller mellom gruppene.
Når det gjelder de 12 spørsmålene vedr hvor fornøyd en er med samarbeid med kolleger etc. var der
signifikante forskjeller på to av 12 spørsmål; nærmere bestemt vedr. ’Samarbeid med kolleger fra samme
fagfelt ved andre enheter innen HF fakultetet’ og
’Samarbeide med kolleger fra samme fagfelt i andre enheter ved UIO’. Her sier de mobbete seg mindre
fornøyde på begge spørsmål.
Blant de teknisk ansatte (20 personer) var det så få som rapporterte seg som mobbet, at det ikke var mulig
å signifikansteste eventuelle forskjeller.
DEL IV: OPPSUMMERING AV RESULTATER KNYTTET TIL BETINGELSER FOR
FORSKNING, UNDERVISNING OG ADMINISTRATIVE OPPGAVER
I det følgende oppsummeres analyser av spørsmålene om betingelser for forsknings-, undervisnings- og
administrative arbeidsoppgaver. Presentasjon fokuserer på avvik mellom vurdering av viktighet og
fornøydhet/tilfredshet. Stolpediagrammene som benyttes for å visualisere resultatene viser, der det stilles
slike spørsmål, også hvordan ansatte ved UiO HF har vurdert seg selv på grad av eget initiativ i forhold til
de ulike betingelsene. Medarbeiderne vurderer seg selv lavere med hensyn til grad av eget initiativ overfor
det å tilrettelegge betingelsene for forskning, undervisning og administrasjon enn de vurderer viktighet og
fornøydhet i forhold på alle områdene. Resultatene for grad av initiativ vil derfor ikke bli kommentert
spesielt.

Spørsmål knyttet til betingelser for forskning
Svarene fra de vitenskapelig ansatte viser et gjennomgående negativt forhold mellom hvor viktig de
vurderer ulike betingelser for å levere forskning av høy kvalitet og hvor fornøyd de er med de samme
forholdene. Resultatene på 13 av 15 områder viser en viktighetsskåre som er høyere enn
tilfredshetsskåren. Forholdene der avviket vurderes som størst er ”Konsentrerte forskningsperioder” og ”
Konsentrerte undervisningsperioder”. Se søylediagrammene nedenfor for nærmere informasjon.
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På to områder har de vitenskapelige ansatte ikke negativt avvik mellom tilfredshets- og viktighetsvurdering. Dette er områdene ”Administrativ støtte til planlegging og gjennomføring av formidlingstiltak”
og ”Interesse fra media eller personer og grupper utenfor universitetet”.
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Spørsmål knyttet til betingelser for undervisning
Resultatene på vurderingene av betingelser for undervisning viser et negativt avvik mellom viktighet og
fornøydhet 6 av 7 områder. Konsentrerte undervisnings- og forskningsperioder har det største negative
avvik. Et annet område som hadde negativt, om enn mye mindre var ”Administrativ støtte til planlegging
og gjennomføring av undervisning og eksamen”.

Forhold der det var rimelig overensstemmelse mellom tilfredshet og viktighet var ”Ideer og råd fra
kolleger til pedagogisk gjennomføring av undervisning” og ”respons og kontakt med studentene”.
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Spørsmål knyttet til betingelser for administrativt arbeid
Også de administrativt ansatte har et gjennomgående negativt avvik mellom vurderingen av viktighet og
tilfredshet på 9 av 10 områder. Det negative avviket er størst på de to områdene ”Deltakelse i faglige
nettverk” og ”Støtte fra ledelsen ved instituttet/senteret/fakultetssekreteriatet (se søylediagrammene
nedenfor/på neste side).
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På ett område er avviket mellom viktighet og tilfredshet svakt positivt. Dette gjelder på området ”Bistand
fra ledelsen med hensyn til å prioritere oppgaver”.
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OPPSUMMERING

Som leseren sikkert har erfart er omfanget av resultater, på tross av den avgrensingen vi har gjort i denne
rapporten, meget omfattende. Dette vanskeliggjør selvsagt en konsentrert oppsummering. Som tidligere
påpekt må vi derfor prioritere strengt med hensyn til hva vi tar med i oppsummeringen. I det følgende
fremlegges en oppsummering av de resultater vi oppfatter som de viktigste fra undersøkelsen.
Resultatene fra undersøkelsen viser et sjeldent nyansert og tydelig bilde. Kun ved hjelp av deskriptiv
statistikk er det mulig å se både klare sterke sider ved arbeidsmiljøet, sider som fremstår verken spesielt
gode eller dårlige og noen sider ved arbeidsmiljøet som tydeligvis byr på utfordringer. De mer avanserte
statistiske sammenhengsanalysene bekreftet og til dels nyanserer dette bildet.
Hovedkonklusjonen for resultatene er at de fleste sider ved arbeidsmiljøet på UiO HF er bra, på noen
områder meget bra, og fullt på høyde med det vi finner i mange av virksomhetene i Sensus sitt
referansemateriale. Medarbeidere ved UiO HF opplever arbeidssituasjonen sterkt positivt når det gjelder
”Positive utfordringer i arbeidet ” og ”Kontroll i arbeidet”. Områdene ”Arbeidsglede”, ”Rolleklarhet” og
”Utmattelse i arbeidet” vurderer medarbeidere og ledere på høyde med det som er vanlig i norske
virksomheter. Funn i negativ retning handler om utfordringer knyttet til sosial samhandling, herunder
mobbing og i forhold til det engasjementet medarbeidere og ledere har i forhold til sin organisasjon, dvs.
Det humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
Analyser av resultatene med utgangspunkt i bakgrunnsvariabler viste interessante nyanser med hensyn til
forskjeller mellom grupper av ansatte.
I det følgende vil vi gi en oppsummering av resultatene med fokus å noen av de utfordringene som ligger i
resultatene.

OPPSUMMERING AV RESULTATER MED BASIS I BAKGRUNNSSPØRSMÅL

Sosial samhandling
HF får klart negative resultater på spørsmål som omhandler den sosiale samhandlingen i organisasjonen.
Spørsmålene omhandler opplevelsen av konfliktnivå, evne til konflikthåndtering, trygghet og tillit og
kvalitet på samarbeidet på arbeidsstedet. Det er interessant å se at de som har minst stillingsbrøk ved HF
rapporterer en bedre opplevelse av den sosiale miljøet enn de som arbeider i fullstilling
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Svake resultater på området ” Engasjement i organisasjonen”
Resultatene viser at mange medarbeidere ved HF har lavere ”Engasjement i organisasjonen” en det som er
vanlig i norske virksomheter. Hva dette er uttrykk for, og om dette er negativt for HF er det opp til
ansatte og ledelsen å drøfte seg frem til svaret på. Dersom man ønsker å styrke engasjementet til
virksomheten samlet sett sier imidlertid resultatene at det som sannsynligvis har størst effekt vil være å
styrke ledelse på flere nivåer ved HF. Sammenhengsanalysene viser klare sammenhenger mellom
vurdering av ledelse, både nærmeste leder og fakultetsledelsen, og engasjement i organisasjonen.

Om mobbing
Det mest alvorlige funnet i undersøkelsen er forekomsten av medarbeidere som opplever seg mobbet på
arbeidsplassen. Undersøkelsen gir klare pekepinner på hvem som opplever seg som mest utsatt for
mobbing. Analyser av resultatene på mobbespørsmålet sett i lys av bakgrunnsspørsmålene viser at
gruppen som med høyest sannsynlighet opplever seg som utsatt for mobbing er kjennetegnet av blant
annet at de er mellom 50 og 61år, jobber mye (55 timer eller mer per uke), og som for øvrig er professor.
Dette er meget interessante resultater og bør kunne gi retning til forståelsen av hva som kan være årsakene
til at så mange opplever seg mobbet.

Aldersgruppen 51 til 61
Aldersgruppen 51 til 61 år ser ut til ha spesielle utfordringer. De utgjør den aldersgruppen som svarer
mest i tråd med de negative svarmønstrene vi finner ved HF. Denne gruppen opplever minst
kollegastøtte, mest mobbing, arbeidets omfang og kompleksitet som mest belastende, minst engasjement i
organisasjonen og mest rollekonflikt

Ledelse og arbeidsmiljø
Ledere skårer signifikant mer positivt på en rekke arbeidsmiljøfaktorer. Det er imidlertid slik at det er
signifikant flere ledere som føler seg utsatt for mobbing enn det er medarbeidere. At for mange har krysset
av for at de er ledere er en potensiell feilkilde i resultatene.

Professorer
Professorene er en stillingsgruppe som også ser ut til å oppleve sitt arbeidsmiljø i tråd med funnene på
virksomhetsnivå. Som grupper får de positive resultater på temaene ”Kontroll i arbeidet” og ”Positive
utfordringer i arbeidet”, samtidig kommer de som gruppe ut blant de klart svakeste stillingsgruppene på
områder som ”sosialt samspill”, ”selvopplevd mobbing” og ”engasjement i organisasjonen”.

Forskjeller mellom vitenskapelig og administrativt ansatte i opplevelsen av
arbeidsmiljøet.
Administrativt ansatte skårer høyere en de vitenskaplig ansatte på de fleste områdene i undersøkelsen.
Unntakene fra denne systematikken er ”Kontroll i arbeidet,” ”Positive utfordringer” , ”Arbeidsglede” og
”karriereutvikling”. Resultatene for de administrativt ansatte er på disse områdene( med unntak av karriere
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der vi ikke har referansegrunnlag å sammenligne med) omtrent som gjennomsnittet i de norske
virksomhetene HF sammenlignes med.

Samhandlingen mellom vitenskaplig og administrativt ansatt
Et tema som ble drøftet underveis i arbeidet med å utvikle spørreskjemaet var kvaliteter ved samarbeidet
mellom teknisk-/administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte. Det ble utviklet to spørsmål som
fokuserte direkte på denne siden av arbeidsmiljøet. Selv om disse spørsmålene samlet fikk en
gjennomsnittlig vurdering på 62 på skalaen fra 0-100, var dette en av de beste skårene sammenlignet med
gjennomsnittene på de andre temaene som ble valgt ut spesielt for HF undersøkelsen. Dette skulle tyde på
at samhandling mellom vitenskaplige og administrativt ansatte ikke er blant de største utfordringene for
ansatte ved HF. På spørsmålene omkring betingelser for å levere forskning og undervisning av høy
kvalitet fremkommer det imidlertid informasjon som tyder på at vitenskaplig ansatte er noe misfornøyd
med ”Administrativ bistand til planlegging og gjennomføring av undervisning”.

Innflytelse på beslutningsprosesser
Under utviklingen av spørreskjemaet ble utfordringer knyttet til beslutningsprosesser av flere trukket frem
som et problem. Opplevelsen av kvaliteten på beslutningsprosesser ble målt på to ulike måter i
spørreskjemaet.. For det første under temaet ”Beslutningsprosesser” som ble utviklet spesielt for denne
undersøkelsen. Spørsmålene i dette temaet får en middels skåre, nærmere bestemt med et gjennomsnitt på
50 av 100 mulige poeng. Da dette er spørsmål der vi ikke kan sammenligne med andre virksomheter er det
vanskelig å vurdere hva dette sier om beslutningsprosessene ved HF. En logisk konklusjon å trekke er
allikevel at dette er et område med et betydelig forbedringspotensiale (sett i lys av de skårer vi finner på
temaer der det er etablerte referansematerialer). De andre spørsmålene om beslutningsprosesser fanges
opp i temaet ” Kontroll i arbeidet” (også benevnt som innflytelse). Disse spørsmålene er hentet fra Sensus
as sitt spørreskjema MTI og er utviklet av forskere for å måle grad av medbestemmelse og egenkontroll.

Resultatene på dette temaet viser at HF på dette området skårer meget høyt sammenlignet med andre
norske virksomheter.

Om hvilke betingelser som er viktige for å få gjort jobben og hvor tilfreds medarbeidere
og ledere er med disse betingelsene.
For vitenskapelig ansatte kommer det tydelig frem at det viktigste for dem i forhold til tilfredshet er å få til
konsentrerte forskings- og undervisningsperioder. Ingen andre spørsmål kommer i nærheten av de
dokumenterte avvik mellom tilfredshet og viktighet for de to nevnte forhold. Administrativt ansatte er
gjennomgående mer tilfreds med betingelsene for å få utført sine arbeidsoppgaver enn de vitenskaplig
ansatte.
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OPPSUMMERING – SAMMENHENGER MELLOM PSYKOSOSIALE FAKTORER OG
UTFALLSMÅL.

I tråd med forskning på psykososiale faktorer fant vi en rekke sterke så vel som moderate sammenhenger.
De sterkeste sammenhengene fant vi mellom vurderinger av overordnet ledelse og engasjement i
organisasjonen. Et funn som ikke overrasker. Vi merker oss at samarbeid innad i arbeidsgruppen også har
en sterk sammenheng med organisasjonstilhørighet, noe som viser at lokale forhold har stor betydning for
hvordan en forholder seg til virksomheten i helhet.
Viktigst for arbeidsglede – uttrykt gjennom korrelasjoner – var tilfredshet med karriereutvikling og det å
oppleve positive utfordringer i arbeidet. Andre analyser viser at spesielt administrativt og tekniske ansatte
skårer lavt på dette området, noe som peker i retning av at en bør se på muligheter for bedre
karriereplanlegging for disse gruppene.
For utmattelse i arbeidet var det også karriereutvikling som slo sterkest ut, sammen med samarbeid. Dette
resultatet er noe overraskende. Mange studier viser at faktorer som rollekonflikt, rolleuklarhet og ledelse er
meget sterke prediktorer til mobbing, mens de i foreliggende studie er mer moderate. Noe som nok en
gang underbygger et fokus på karriereutviking og samarbeid (inkl. motsatsen mobbing).

AVSLUTNING

I en stor organisasjon som HF er det selvsagt variasjoner mellom resultatene i ulike deler av
organisasjonen. Hovedtrekkene er imidlertid fremtredene også i resultatene til de fleste institutt og senter.
Dette betyr at en del av de utfordringene som tydeliggjøres i resultatene klart kan jobbes med på både
fakultetsnivå og lokalt.
Når resultatene i all hovedsak viser at de fleste sider ved arbeidsmiljøet på HF er meget bra eller helt på
linje med det vi finner i sammenlignbare organisasjoner, bør det gi et godt grunnlag for å videreutvikle
arbeidsmiljøet.
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