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Inledning 
 

Den akademiska friheten, formulerad i högskolelagen (1992:1434) som en allmän 

princip att forskningsproblem fritt får väljas, forskningsmetoder fritt får 

utvecklas och forskningsresultat fritt får spridas har skapat mycket av det 

oliktänkande och den heterogenitet som finns i akademiska organisationer idag. 

Under 2000-talet har svenska lärosäten kommit att få en allt starkare 

internationell prägel med ökad konkurrensutsättning och ökade krav på 

samverkan. Ökande behov av effektivitet och struktur parallellt med uppgiften att 

bibehålla och skapa utrymme för akademisk frihet skapar en komplexitet i 

ledning av akademisk verksamhet (Universitetskanslerämbetet, 2014, 

Befattningsutredningen, 2006).  

Den akademiska kollegiala ledarskapstraditionen bottnar i en demokratisk 

grundsyn där chefers och ledares förtrogenhet med verksamheten står som 

garant för legitimitet och förtroende. Genom intern rekrytering och 

tidsbegränsade uppdrag bibehålls den akademiska traditionen, men en 

problematik skapas när avdelningschefer förutsätts utöva ett resurseffektivt, 

ansvarsfullt ledarskap och samtidigt förväntas ingå i kollegiet (Eliasson, 2010).  

Den här studien avser att adressera denna komplexitet, med särskilt fokus på 

avdelningschefernas arbetssituation och roll som chefer och ledare på 

Mälardalens högskola (MDH).  

Syftet med rapporten kan delas in i två delar: dels ett klargörande av rollen och 

arbetssituationen som avdelningschef på MDH, dels skall rapporten bidra till 

konkreta förlag kring stöd för avdelningschefer. Rapporten inleds därför med en 

översikt av Tidigare forskning om mellanchefer i akademin. Baserat på 

intervjuer med avdelnings- och akademichefer vid MDH följer därefter 

Problembeskrivningar tematiserat som Organisatoriska problematiker, genom 

beskrivningar av Arbetsuppgifter och genom avdelningschefers beskrivningar av 

situationer När jag funderat på att sluta som avdelningschef…. Därefter följer 

hur Befintligt utbildningsstöd beskrivs i intervjumaterialet. Rapporten avslutas 

med Utvecklingsförslag som omfattar utveckling av Karriärvägar, Uppdrag, 

stöd och utbildning samt en diskussion om Lönekriterier. En kort 

Sammanfattning av de förslag som tas upp i texten finns på sid 24. 
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Tillvägagångssätt 
 

Samtliga personer som står listade som avdelningschefer vid MDH i 

personalsystemet Primula kontaktades individuellt under februari månad 2016 

med förfrågan om intervju. Av dessa är två biträdande avdelningschefer. 19 

avdelningschefer valde att delta i studien. Dessa fördelades över akademierna på 

följande sätt: UKK 5 (av 8), HVV 7 (av 7), EST 2 (av 5), IDT 5 (av 7). Högskolans 

fyra akademichefer deltog också i intervjuer. Samtliga intervjuer (totalt 23 

stycken) genomfördes under mars-april 2016. Varje intervju varade mellan 45-75 

minuter. 

Intervjuerna genomfördes i chefernas tjänsterum. 19 intervjuer genomfördes 

med respektive respondent enskilt, två intervjuer genomfördes med två 

respondenter samtidigt. Direkt efter varje intervju fördes stödanteckningar för att 

fånga centrala spår. Filerna med intervjumaterialet skickades därefter för 

transkribering till företaget In2text. De transkriberade texterna tematiserades 

utifrån kategorierna problembeskrivningar respektive utvecklingsförslag. Dessa 

kategorier användes också för att strukturera rapporten. Alla 

problembeskrivningar och utvecklingsförslag som presenteras i rapporten är 

därför hämtade ur intervjuerna med avdelningschefer och akademichefer. Men 

tematiseringen är gjord av rapportförfattaren. Ett första utkast av rapporten 

lästes och kommenterades av två före detta avdelningschefer vid Mälardalens 

högskola, innan texten färdigställdes. 

Texter som använts som underlag för rapporten är interna dokument från 

MDH samt vetenskapliga artiklar om mellanchefer inom högre utbildning, 

sökbara från MDHs biblioteks databaser ABI/Inform Global och Emerald Insight 

(sökord ”middle management” + ”higher education”).  

Tiden som beviljats för projektet var 20% av en heltid fördelat över 9 månader, 

vilket gav ca 250 timmar för att planera, färdigställa och sprida rapporten. 
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Tidigare forskning om mellanchefer i akademin 
 

Ledarskap i högre utbildning är ett aktuellt forskningsområde där flera studier 

uppmärksammat ökande krav på nytänkande i undervisning parallellt med en 

ökande internationell konkurrens som studenter och forskningsmedel (Floyd, 

2015, Kezar m.fl., 2011, Parsons och Fidler, 2005). Utvecklingen ställer växande 

krav både på ett utvecklingsinriktat, innovativt ledarskap samtidigt som den 

administrativa bördan för mellanchefer växer (Johnson, 2002). Den autonomi 

medarbetare åtnjuter inom akademin kan både beskrivas som en del i akademins 

värdegrund, men samtidigt som en grogrund för beteenden som inte skulle 

tolereras hos medarbetare inom andra branscher (Bryman och Lilley, 2009, 

Nokkala och Bladh, 2014). Trots komplexa förutsättningar och uppdrag är 

mellanchefer inom akademin en central grupp, då det är av dessa dagliga beslut 

tas som påverkar den löpande verksamheten. Mellanchefer inom högre 

utbildning beskrivs som en viktig men förbisedd grupp som beskrivits relativt lite 

i tidigare forskning (Bryman och Lilley, 2009, Floyd, 2015). 

Mellanchefers roll som klämda mellan medarbetare och överordnade liknar 

varandra över sektorer och branscher (Bryman och Lilley, 2009). Men det finns 

också förutsättningar som särskiljer chefsrollen inom högre utbildning från 

många andra branscher. Ett sådant exempel är traditionen av tidsbegränsade 

uppdrag som axlas av upplevd pliktkänsla eller för att det är ”någons tur” (Parker, 

2004). Vidare beskrivs motstridiga och stressande förväntningar på mellanchefer 

inom akademin som förväntas både exekvera administrativa beslut och ingå i 

kollegiet kombinerat med kravet på att upprätthålla kompetensen inom sitt 

utbildnings- och forskningsområde för att efter chefsuppdraget kunna bygga en 

karriär (Spendlove, 2007, Gmelch och Burns, 1993). Att axla en funktion som 

chef- och ledare inom akademin innebär därför risk för diskrepans mellan viljan 

eller ambitionen att forska och undervisa parallellt med ett administrativt tungt 

chefsuppdrag (Smith, 2005, Preston och Price, 2012). Samtidigt sker en 

förskjutning i värderingar från att vara medarbetare och ingå i kollegiet till 

uppdraget att axla ett chef- och ledarskap för verksamheten (Preston och Price, 

2012). 

Akademisk erfarenhet och trovärdighet i den egna verksamheten har 

beskrivits som en förutsättning för ett effektivt ledarskap i akademisk verksamhet 

(Spendlove, 2007). Vidare kan en god och effektiv mellanchef inom högre 

utbildning beskrivas med hjälp av personliga egenskaper som ärlig, 

förtroendeingivande och med hög integritet, som på ett kollegialt inkluderande 
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sätt kan staka ut riktningen och värdegrunden för verksamheten och samtidigt 

värna medarbetarnas autonomi och arbetsmiljö (Bryman och Lilley, 2009). Men 

meningarna går också isär i tidigare forskning kring vad som är att betraktas som 

ett effektivt chefs- och ledarskap hos mellanchefer inom akademin. Beskrivningar 

av uppgifter och rollen som chef och ledare skiljer sig åt beroende på vilket 

akademiskt ämne eller disciplin som präglar den lokala akademin eller 

avdelningen. Vidare kan ledarstilar beskrivas som så kontextberoende att olika 

sätt att leda högre utbildning kan rubriceras som effektivt och framgångsrikt 

(Johnson, 2002, Bryman och Lilley, 2009).  

Trots dessa ofta problematiska förutsättningar är systematisk och 

förebyggande ledarskapsutveckling och –utbildning ett ofta förbisett stöd till de 

forskare och lärare som väljer att axla chef- och ledaruppdrag inom akademin 

(Gmelch, 2004, Johnson, 2002, Spendlove, 2007). Samtidigt som chefer och 

ledare inom akademin ofta saknar chef- och ledarskapsutbildning och förutsätts 

klara sina uppdrag utan att förberedas för exempelvis konflikter som kan uppstå i 

en personalgrupp, uttrycker många chefer och ledare inom akademin ett 

motstånd mot utbildningar som erbjuds eftersom ”vanliga” 

ledarskapsutbildningar inte upplevs som anpassade till den egna verksamheten 

(Johnson, 2002). Istället för att låna koncept rakt av från andra branscher 

behöver akademisk verksamhet därför erbjuda individuella lösningar för effektiv 

ledarskapsutveckling (Spendlove, 2007). Vidare kan ledarskapsträning för 

mellanchefer inom akademin med fördel stöttas genom att utveckla 

organisatoriska stödstrukturer för kunskapsöverföring mellan chefskollegor, 

utrymme för gemensam reflektion inom chefskollegiet och organiserade former 

för kollegial diskussion och feedback (Johnson, 2002, Pepper och Giles, 2015, 

Floyd, 2015). 
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Avdelningschef på Mälardalens högskola 
 

På MDH finns i dagsläget 27 avdelningschefer, varav 15 kvinnor och 12 män. Av 

dessa 27 är två biträdande avdelningschefer. 15 avdelningschefer har anställning 

som universitetslektor, 11 som universitetsadjunkt, en som forskningsingenjör 

och doktorand, en som forskningssamordnare och en som processledare. 

Omfattning på avdelningschefsuppdragen sträcker sig från 20% till 100 %. Antal 

anställda per avdelning varierar från 2 till drygt 50 (enligt siffror ur Primula, 

mars 2016, konsulter och gästlärare är inte inkluderade).  

Avdelningschefsuppdraget definierades i och med omorganisationen av MDH 

den 1 januari 2008 då högskolans fyra akademier bildades. Den nya 

organisationen reviderades i rektorsbeslut den 6 december 2011. I rektorsbeslutet 

beskrivs uppdraget som avdelningschef på följande sätt: 

 

Avdelningschef för akademisk avdelning inom akademi 

(Head of Division, School of…) 

Avdelningschefen arbetar efter skriftlig delegation från akademichefen.  

Avdelningschefen ska ingå i ledningsrådet ([hänvisning]). 

Avdelningschefen ska utbyta erfarenheter och ha ett nära samarbete 

och samsyn med övriga avdelningschefer/administrativ chef för att 

uppnå en affektiv och professionell verksamhet. 

Avdelningschef utses av akademichefen och är ett uppdrag på minst 

halvtid. 

   (Rektorsbeslut, 20111206) 

  

En utförlig beskrivning av avdelningschefens arbets- och lönevillkor finns i Bilaga 

1 – Avtal om arbets- och lönevillkor för XX som avdelningschef inom Akademin 

för X. Detta avtal undertecknas vid förordnanden som avdelningschef vid MDH.  

Delegation från akademichef till avdelningschef följer Rektors delegation av 

beslutanderätt inom Mälardalens högskola (MDH 1.1.2-32/13, beslutad av 

rektor den 25 februari 2014) 
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Problembeskrivningar 
 

 

 

 

Organisatoriska problematiker 
 

Organisatoriska problematiker som diskuterades i intervjuerna presenteras 

nedan under rubrikerna: Hel- eller deltid, Organisatoriska mellanrum samt 

Relation till förvaltningen.  

 

 

Hel- eller deltid 
Flera avdelningschefer beskriver att de parallellt med chefsuppdraget också 

deltar i undervisning, som programsamordnare, med egen forskning, som 

handledare för doktorander och på andra sätt praktiskt i verksamheten. Vissa 

beskriver hur kombinationen avdelningschef och programsamordnare är en bra 

kombination, andra upplever sina parallella uppdrag som konkurrerande och 

svåra att kombinera. Men meningarna går isär om det är ”bäst” att vara 

avdelningschef på deltid eller heltid. Argument för deltidschefer är bland annat 

att man investerat i en forskarutbildning och inte vill tappa kontakten med 

forskning och utbildning. För vad finns det då att gå tillbaka till när man inte 

längre vill eller kan fortsätta som avdelningschef?  

Det är väldigt kul med chefskapet också. Det är otroligt intressant. Och man 

får träffa mycket spännande folk men man vill inte släppa helt ämnet. Just för 

att jag vill ägna mig åt mitt ämne också. Jag har satsat så otroligt mycket 

utbildning och liksom tid på det. Så att slänga allt i sjön vore lite tråkigt. 

(Avdelningschef)  

Jag älskar undervisningen. Nya pedagogiska knep och man liksom få chansen 

att testa saker och så där. Så att nej, det går inte. Då skulle jag hoppa av. 

(Avdelningschef) 

Det är min personliga karriär och vad jag tänker i framtiden. Och jag själv, jag 

gillar att undervisa och forska och handleda. Så det är de sakerna jag gillar 

också. Jag vill inte bli av med dem. Och därför tror jag att 50 procent skulle 

vara bra. (Avdelningschef) 
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Andra argumenterar för att avdelningschefsuppdraget bör vara på heltid: för att 

få legitimitet, hinna med och för att vardagen inte ska bli för splittrad.  

Nej, men det är ju det att någonstans så indikerar 50 procents tjänst att det 

här är ett uppdrag som man inte behöver ta på allvar, kan jag tycka. 

(Avdelningschef) 

Den här processen (medarbetar- och lönesamtal) indikerar att du ska hela 

tiden vara ute och ha samtal med dina kollegor under året. Det funkar inte på 

en halvtidstjänst. Alltså, bara det funkar inte. (Avdelningschef) 

Då ska man gå på alla möten som var för även de som jobbar heltid. Liksom 

allting sådant skulle man gå på ändå. Så att jag kände bara så här att jag sliter 

ihjäl mig. Här ska jag brottas med att liksom försöka vara arbetskompis ena 

dagen och sen nästa dag ska jag vara chef. (Avdelningschef) 

 

 

 

 

Organisatoriska mellanrum 
I intervjumaterialet finns beskrivningar av oklarheter kring fördelning av ansvar 

och befogenheter i det som kan kallas ”mellanrummet” mellan avdelningschef 

och akademichef.  

Det jag känner att jag inte blir klok på är hur vi ska jobba internt. Mandatet 

mellan mig, akademichef, i mellanrummet finns, vi har en forskningsledare 

och vi har utbildningsledare. Och mitt mandat där är väldigt suddigt. Alltså, 

jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till de här rollerna som ligger där, 

för de ligger ju inte i linjen. (…) jag vet inte vilket mandat jag har riktigt att 

agera. (Avdelningschef) 

Exempel som ges är anställda som har utryckt önskan till avdelningschef om att 

få forska, eller där avdelningschefen ser behov av kompetensutveckling i vissa 

riktningar för att verksamheten ska utvecklas, men där avdelningschefen inte har 

några mandat att styra forskningsmedel i önskad riktning. Andra exempel gäller 

doktorander som anställs utan att avdelningschefen har något inflytande, men 

där avdelningschefen har ett arbetsmiljöansvar och också ska använda 

doktoranden i undervisning.  

Jag tycker att det här är en fråga som har med arbetsmiljö att göra. Jag är 

arbetsmiljöansvarig. Jag måste vara med i de här processerna och vara med 

styra och så vidare. Och till viss del har jag fått vara med på olika sätt i 



 
 
 

 
 

9 

processer för att skapa strategier för hur vi ska forska eller hur pedagoger ska 

utvecklas eller så där. (…) Därför att tittar man på den uppdragsbeskrivning 

som avdelningschef, jag är ju chef över allt. Jag får ju skriva under papper 

men jag får ju liksom inte agera proaktivt i de här frågorna. (Avdelningschef) 

En slutsats som kan dras från intervjumaterialet är att fördelningen i ansvar 

mellan akademichef, avdelningschef, utbildningsledare och forskningsledare 

behöver diskuteras och förtydligas kontinuerligt på respektive akademi. 

 

 

 

 

Relation till förvaltningen 
Att jaga personer i förvaltningen beskrivs som ”energitjuvar” och i vissa fall som 

tidsödande. Särskilt som ny chef är det svårt att veta vem man ska ta kontakt med 

i nya ärenden och det kan gå åt mycket tid för att hitta rätt person. Andra 

beskrivningar handlar om beslut tagna i förvaltningen utan förankring i den 

praktiska verksamheten. Samtidigt som flera avdelningschefer är noga med att 

beskriva hur tillmötesgående och kompetenta namngivna personer i 

förvaltningen är, uttrycks en oro över den pågående centraliseringen av 

förvaltningspersonal. Ett exempel är följande citat: 

Om man centraliserar funktioner så blir, tycker jag många gånger, effekten att 

man decentraliserar vissa uppgifter ut. Så det där är ett begrepp för mig som 

har… där det liksom får olika effekter. Och centralisering är för mig med 

automatik decentralisering av vissa saker. Och det som gör nu att vi får nya 

arbetsuppgifter. Och då krävs det en väldigt bra support. (Avdelningschef) 

Vidare i relation till förvaltningen beskriver några respondenter hur de ombetts 

leverera omfattande information till olika delar av förvaltningen, men när de 

missar eller glömmer händer inget. Här nämns exempelvis riskanalysen av nya 

campus i Eskilstuna. Den beskrivs som för omfattande för att hinnas med på 

utsatt tid och man saknar som avdelningschef återkoppling kring vad som 

kommer att hända med informationen efter att man lämnat den ifrån sig. Andra 

exempel gäller uppmaningar att lämna information till förvaltningen, där 

materialinsamling och sammanställning ofta kräver omfattande arbete. Någon 

respondent beskriver hur hen låtit bli att skicka in uppgifter, utan att det fick 

några konsekvenser.  
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Om när det då händer att man glömmer bort att ta fram något underlag eller 

material som ska skickas och sedan kommer på det att det var ju deadline för 

en vecka sedan, och det är ingen som reagerar, och det är ingen som 

efterfrågar igen, då undrar man, varför lägger jag ner en massa arbete på att ta 

fram det här? Det är en del i det. (Avdelningschef).  

I relationen mellan avdelningschef och förvaltning krävs att förvaltningspersonal 

regelbundet besöker akademin. I intervjumaterialet nämns 

Kommunikationssektionens organisering som ett gott exempel. Där har 

kommunikatörerna centraliserats men sitter trots det ute i verksamheten. Det ger 

både ett ansikte och förståelse för verksamheten och varandras arbetssituation 

från båda håll och möjlighet att reda ut eventuella missförstånd utan att maila.  
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Arbetsuppgifter  
 

Problematiker kopplade till arbetsuppgifter som diskuterades i intervjuerna 

presenteras nedan under rubrikerna: Det som hinns med och det som inte hinns 

med…, Räkna timmar, Mailen, Nya system samt ”Enkla arbetsuppgifter”.  

 

 

Det som hinns med och det som inte hinns med… 
Arbetsplanering och bemanning beskrivs återkommande av de intervjuade 

avdelningscheferna som det mest centrala i avdelningschefens vardagliga arbete. 

Allt annat i uppdraget hänger ihop med arbetsplanering och bemanning; 

lönesättning, arbetsmiljöfrågor, utbildningskvalité osv. För att arbetsplaneringen 

ska fungera behövs nära samarbete med forskningsledare, utbildningsledare, 

studievägledare, programsamordnare, forskningssamordnare och 

ämnesföreträdare. Rent praktiskt upptas arbetsdagen framförallt av att hantera 

mail och möten (ledningsråd, utbildningsråd, driftmöten, ämneslag, APT, externa 

parter, möten med studenter, enstaka medarbetare osv). En stor del av 

arbetstiden går också åt till att arbeta i högskolans olika system (Primula, 

Agresso, Retendo osv). Vidare beskrivs uppgiften att besvara interna och externa 

remisser som ofta kommer med kort varsel, vilket kullkastar möjligheten att 

planera vardagen. Avdelningschefens vardag beskrivs i intervjuerna 

genomgående som ryckig och svårplanerad. 

Arbetsuppgifter som beskrivs som det man skulle vilja hinna med, men oftast 

inte hinner, är att leda avdelningen på ett framåtsyftande sätt, att motivera 

medarbetare, jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor, strategiska diskussioner och 

långsiktig planering av ämnet. Vidare att säkerställa kvalitetsfrågor i 

undervisningen och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet. Ytterligare 

arbetsuppgifter som beskrivs som eftersatta är behovet av att skapa tydlighet i 

hur personalen kan utvecklas inom högskolan för att på sikt minska 

personalomsättningen. Vidare att jobba proaktivt med digitalisering av 

undervisningen och kompetensutveckling av personalen.  
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Räkna timmar 
Personalbrist - när bemanningen inte går ihop på grund av inflöde av 

forskningsmedel, sjukskrivningar eller uppsägningar - beskrivs som 

återkommande problematiska perioder. Här nämns också hur oro för 

bemanningen går ut över den egna hälsan, t ex sömnbrist.  

Nästan varje terminsstart så är det en utav mina lärare, någon, en eller flera, 

som med kort varsel bara meddelat att man ska vara sjukskriven resten av 

terminen eller någonting. Så att alla kurser som den personen har varit tänkt 

att ha måste läggas ut på andra. Och från början så tänkte jag så här att: Det är 

ju oturligt att det blev så här, men nästa termin blir det bättre. Men det blir 

det inte. För att med så många personer på en avdelning så är det alltid någon 

som det händer någonting med. (Avdelningschef) 

Vidare beskrivs i intervjumaterialet högskolans arbetstidsavtal som 

problematiskt. Arbetstidsavtalet innebär att varje medarbetare behöver bokas 

upp till max antal timmar, när avdelningschefen på förhand vet att planeringen 

inte kommer att hålla. Det ger en ryckighet som skapar stress. Här nämns 

arbetstidsavtalet som försvårande, eftersom lärare har kommit att räkna timmar 

och halvtimmar istället för att se helheten i arbetsinsats för hela kurser.  

Jag kan inte ens liksom börja förklara hur mycket tid jag lägger på att flytta de 

här småtimmarna fram och tillbaka. Det har liksom blivit effekten av det. Jag 

förstår ju det, men det är ett enormt bevakande av timmar för vad man ska 

göra och inte göra. Och det finns liksom inte riktigt någonting att luta sig mot. 

(Avdelningschef) 

En slutsats som kan dras från intervjumaterialet är att tillämpningen av 

arbetstidsavtalet behöver diskuteras inom och mellan akademierna för att hitta 

fungerande lösningar.  

 

 

 

 

Mailen 
Mailen beskrivs i flera intervjuer som en stressfaktor som hanteras med olika 

strategier; att försöka att bara läsa mail på arbetstid och kvällar, jobba undan på 

helgerna eller i alla fall inte öppna mailen mer än någon enstaka gång på 

semestern. Två typer av mail beskrivs som särskilt stressande:  

- den första typen är mail som kommer till avdelningschefen men som ska 

till medarbetarna på avdelningen. Ett aktuellt exempel som tas upp i flera 
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intervjuer är den nyligen genomförda friskvårdssatsningen på MDH där 

alla mail om tävlingarna gått till avdelningschefen. Andra exempel gäller 

medarbetares inmatningar i Primula eller schemaläggningsfrågor, som 

går till avdelningschef när det skulle kunna redas ut direkt mellan 

medarbetare på avdelningen och medarbetare i 

förvaltningen/administrationen. Dessa mail måste då hanteras av 

avdelningschefen, texten måste läsas igenom innan den skickas ut och en 

liten inledning måste ofta skrivas.  

- den andra typen av mail som nämns återkommande i intervjuerna är 

behörigheter, villkor och tillgodoräknanden. Några avdelningschefer 

diskuterar hur dessa ärenden i enklare fall skulle kunna göras av 

studievägledare (alternativt om en elektronisk lösning skulle kunna 

utvecklas i LADOK?) och i mer komplicerade fall av ämnesföreträdare. 

Det skulle i så fall kräva en större tydlighet mot studenter i vem de ska 

vända sig till i vilka ärenden, vilka frågor som ska skötas av 

studievägledare, ämnesföreträdare respektive avdelningschef. 

Diskussioner kring detta förs på akademinivå. 

 

 

 

 

Nya system 
Nya system (Retendo, Internportalen osv) beskrivs som bra, efterlängtade men 

svåra att sätta sig in i. Utbildning i systemet har erbjudits, men några 

avdelningschefer beskriver hur de under just den aktuella perioden inte haft 

möjlighet att avsätta tid för att delta i utbildningarna. När de väl har tid att sätta 

sig in i systemet finns ingen utbildning eller support längre.  

 

Men nu har jag liksom tagit nästa steg då för att göra en… ja, för att använda 

fler funktioner i det här. Men då står jag helt nu utan… några veckor helt utan 

support, där jag inte får tag på någon. (Avdelningschef) 

Här behövs mer support över längre tid. Stödinsatser måste planeras noga innan 

nya system införs och stödet måste finns över lång tid för att alla ska hinna ta del 

av det. I flera intervjuer beskriver avdelningscheferna att de använder dubbla 

system för att Retendo uppfattas som opålitligt.  
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”Enkla arbetsuppgifter” 
”Enkla arbetsuppgifter” är ett sätt att beskriva återkommande uppgifter som att 

beställa blommor och presenter till medarbetare som fyller år, att beställa möbler 

och dator till nya medarbetare och följa upp att det som blivit beställt är rätt 

konterat och faktiskt levereras. Vidare beskrivs enklare sammanställningar och 

att lägga ut information på Internportalen.  

Kommer det en nyanställd så jag ska liksom kunna ägna mig åt: Vad har den 

här för kompetens? Vilka kurser skulle den ha? När behöver den vara 

anställd? Ryms det i budgeten? Inte liksom; har jag beställt telefon? Och om 

jag har beställt den, kommer den att komma då? (Avdelningschef) 

Jag är en väldigt välavlönad vaktmästare ibland. Som känns… det känns inte 

riktigt som min tid ska gå åt till det. Att beställa nycklar, beställa kort, 

övervaka så att vaktmästarna ställer bokhyllan där den ska vara. 

(Avdelningschef) 

Sammantaget blir det en lång rad arbetsuppgifter där arbetsuppgifterna borde 

kunna utföras av administrativ personal. Diskussioner om detta förs inom 

respektive akademi. 
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När jag funderat på att sluta som avdelningschef… 
 

En fråga som diskuterades i merparten av intervjuerna var förutsättningar, 

situationer eller enskilda händelser som fått avdelningschefen att överväga att 

avbryta sitt uppdrag. Dessa diskuteras nedan under rubrikerna: Ny chef, Ensam 

och utsatt samt Brist på karriärvägar.  

 

 

Ny chef 
Det första året som avdelningschef beskrivs i flera intervjuer som en period då 

flera avdelningschefer funderat på att hoppa av uppdraget. Det beskrivs som tufft 

att kliva ur den egna arbetsgruppen och plötsligt vara ensam, utsatt och utan 

överblick över vare sig högskolans organisation eller den egna avdelningens hela 

verksamhet.  

Man anar att det ska bli tufft när man tog uppdraget, men att man skulle bli så 

uppslukad av det, det kunde man inte ens gissa. Då strök det andra på foten 

ett ganska bra tag. Jag tycker fasen att det tog två-tre år innan man började 

hitta balans liksom, i livet och i verksamheten. (Avdelningschef) 

Och just innan man hade kommit in i rollen och ska ta emot liksom ganska 

tuffa situationer från medarbetare också, att man liksom blir granskad och 

bedömd på ett sätt som var nytt i och med att man är ny i rollen. Och sedan 

mycket tuffa ärenden, även av studentärenden också, över huvud taget. Då tog 

jag mig en fundering på om det var värt det, eftersom man ändå vet att 

mellanchefsrollen är tuff. Så då tog jag mig faktiskt en rejäl fundering om det 

var det här som jag ville göra. (Avdelningschef)  

(Som ny chef) hade jag ju ingen person så som kunde förstå min situation, 

som på något vis jag kunde bara så där sitta och bubbla ur mig. Just då hade 

nog det varit mer viktigt än idag. Ja, jag var jätteensam. (Avdelningschef) 

I rapportens avslutande kapitel diskuteras utformning av stöd för 

avdelningschefer under deras första treårsförordnande.  
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Ensam och utsatt 
I intervjuerna finns återkommande beskrivningar av perioder när man som 

avdelningschef upplevt sig vara ifrågasatt av personal på den egna avdelningen, 

av annan avdelningschef eller av överordnad chef. Det finns också beskrivningar 

av att som adjunkt bli ifrågasatt av disputerad personal (informella ledare).  

Det var inte alls jätteenkelt. Jag trodde inte att det skulle vara något svårt, 

men det blev ju jättesvårt. För att plötsligt liksom… så jag fick ju konflikter 

med dem som jag var väldigt nära, mycket mer konflikter än vad jag hade 

kunnat drömma om. (Avdelningschef) 

Här behöver högskolan skapa bättre förutsättningar för nätverk mellan 

avdelningschefer över akademigränserna, vilket diskuteras vidare i rapportens 

avslutande kapitel.  

 

 

Brist på karriärvägar 
Slutligen uttrycks en organisatorisk problematik kopplad till avdelningschefens 

möjliga karriärvägar. Även om ambitionen och viljan att vara chef uttrycks, 

beskrivs samtidigt en problematik i hur meriterande ett chefsuppdrag är och vad 

”nästa steg” kan vara. Att inte se en möjlighet att gå vidare i en chefskarriär kan 

vara en anledning att välja att inte förnya sitt uppdrag som avdelningschef. Här 

nämns även lönetillägget, som ett fast påslag som ger en otydlig återkoppling på 

den egna prestationen, och som inte utvecklas över tid. 

Jag menar att man vet ju inte rent meriteringsmässigt kan man ju diskutera 

vad det innebär att ha varit avdelningschef. När man är färdig med att vara 

det, då går man tillbaka och är lärare alternativt fortsätta och man får fortsatt 

mandat. Men karriärvägen uppåt, jag menar inte att man ska blir rektor efter 

det här men liksom vad finns det för meriter? (Avdelningschef)  

Jag är lite osäker på liksom att gå tillbaka, för jag tror att jag skulle tycka det 

var lite jobbigt att… Jag har under många år (beskriver chefs- och 

ledaruppdrag) och det är ju inte självklart. Men jag tycker att det är kul att 

ägna mig åt de frågorna också. Och då är det här ett sätt att kunna göra det. Så 

vill jag avsluta avdelningschefsuppdraget så skulle jag bara undervisa. Och det 

tror jag, det känner jag mig tveksam inför. (Avdelningschef) 

För att kunna rekrytera och behålla avdelningschefer behöver högskolan 

tydliggöra interna och externa karriärvägar. Detta diskuteras vidare i rapportens 

avslutande kapitel.  
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Befintligt utbildningsstöd 
 

Som ny chef beskrivs i intervjuerna främst två former av stöd. Det första är 

chefsintroduktionen Ny chef, vilket genomgående beskrivs som positivt. 

Innehållet uppskattas och likaså att utbildningen återkommer terminsvis vilket 

gör att alla har möjlighet att gå alla moment. Den andra formen av stöd är 

kontakt med andra chefer eller chefscoacher. Chefer som fått gå dubbelt med 

avgående chef under den första perioden som avdelningschef beskriver det som 

avgörande för att de klarat uppdraget. Chefer som inte fått gå dubbelt (där 

tidigare chef av olika anledningar lämnat) beskriver hur de på olika sätt hittat 

egna lösningar, t ex skaffa en extern mentor, hitta handledning av chefscoacher 

och liknande. Andra avdelningschefer beskriver hur de fått hjälp att hitta, eller 

själva ordnat, med mentor externt från lärosätet. 

Jag behöver någon jag kan bolla med. Och jag ville också inte ha någon från 

högskolan. Så tänkte jag att jag vill ha… jag behöver någon som jag kan bolla 

med. Och jag ville också inte ha någon från MDH. Jag ville ha någon som jag 

kunde prata om personal utan att den här personen visste vem det är och har 

inget intresse av det heller. (Avdelningschef) 

Några avdelningschefer beskriver hur de tagit sig igenom svåra perioder genom 

att istället prata regelbundet med en chefskollega från en annan avdelning.  

Nej, men alltså jag kan säga att det som har gjort att jag har tagit mig igenom, 

det är just min kollega på (avdelningsnamn). För vi har haft väldigt mycket 

kontakt med varandra. Och bokade då även in möten mellan de som vi 

diskuterade. (Avdelningschef) 

De chefer som gått utbildningen Klart ledarskap vid Gällöfsta (Gällöfsta, 2016) 

beskriver även det som positivt. Bra att träffa andra chefer (både från den egna 

och andra verksamheter), göra rollspel, reflektera över sitt eget beteende. Men 

samtidigt efterfrågas en kontinuitet över längre tid få tid att reflektera över sitt 

eget beteende, för att aktivt komma ihåg och använda de verktyg man lärt sig och 

få inspiration att dämpa kraven på sig själv som chef och ledare. Andra 

avdelningschefer nämner chefshandledning vid S:t Lukas stiftelsen (S:t Lukas, 

2016) som avgörande för att klara det egna chefsuppdraget. 

Mycket av de här utbildningarna är ju inte att sitta vid en kateder som man 

gör, i alla fall på ”Klart ledarskap” så var det mycket rollspel och så där. Och 

det… det här att reflektera på sitt eget beteende, och att göra det regelbundet. 

Och det spelar inte så stor roll vilket koncept man har många gånger, utan det 

handlar om att man liksom på något sätt ger sig tid till det. Och om det var 
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någon slags chefsutbildning så tror jag att man skulle ha det med jämna 

mellanrum, sen hur ofta man behöver ha det, det kan jag inte svara på. Men 

lite det här att det inte bara dimper ner en gång utan att det verkligen är under 

en längre process. (Avdelningschef) 

Chefsdialogerna beskrivs som bra och nyttiga, men återkommande beskrivs en 

önskan om att få prata mer vid dessa tillfällen, framför allt med kollegor. 

Chefsdialogen är idag uppbyggd kring att avdelningscheferna lyssnar och ibland 

får prata två och två med den de sitter närmast. Här efterfrågas möjligheten till 

längre diskussioner med kollegor från andra akademier, för att lära känna andra 

chefer och känna en identitet som chef i en större grupp med liknande uppdrag.  

Men problemet med chefsdialogen de senaste gångerna har vi inte varit att det 

har varit en dialog. Det har mer varit en monolog. Så jag tror att man, just det 

där med att man har en chefsdialog, att man sitter ner och pratar. Och det 

behöver kanske inte vara så formellt, men att man får tid att reflektera och 

dryfta funderingar som man har. Och att man kan ha ett konstruktivt samtal 

med andra chefer och med personalchefen så klart, eller personalhandläggare. 

(…) Och helst bör det ju inte vara inom samma organisation, det vill säga inte 

inom samma akademi. För man lär sig så mycket mer när man har 

korsbefruktning. (Avdelningschef) 

Möten med andra avdelningschefer på samma akademi och möten med 

akademichef beskrivs genomgående i intervjumaterialet som stödjande. En 

avdelningschef beskrev stöd från ett nätverk med andra avdelningschefer som en 

direkt anledning till att hen inte avbröt sitt chefsuppdrag under en period då hen 

upplevde sig stå utan stöd vare sig från avdelning eller överordnad chef. Andra 

beskriver den egna akademins avdelningschefsgrupp som ett viktigt stöd för att 

klara uppdraget. Samtidigt brister tillgången till samtalspartners för flera 

avdelningschefer.  

Det är någonting jag saknar. Att prata med chefer från andra akademier. För 

det ger ju också andra tankar och insikter, än vi som ändå jobbar tillsammans. 

För det finns ju definitivt saker som man alltid kan bli bättre på. Särskilt när 

det handlar om att utveckla organisationen och så. Det som vi går och 

funderar på. Hur ska man göra det här? Det har säkert andra redan lösningar 

på. Men det vet vi ju inte om. (Avdelningschef) 

Det där är vi inte lika bra på, kan jag säga direkt. Det är jättebra samarbete 

och möten mellan chefer på (Akademin). Men det är inte alls lika mycket mot 

andra akademier. Det finns inga naturlig ingångar eller vad man ska kalla det, 

möten. Utan det är de här chefsdialogerna, men det är något helt annat. Det är 

en agenda som kommer utifrån. (Akademichef) 
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Utvecklingsförslag 
 

Olika former av utvecklingsförslag kring stöd och utbildning som diskuterades i 

intervjuerna presenteras nedan under rubrikerna: Karriärvägar, Uppdrag, stöd 

och utbildning samt Lönekriterier.  

 

 

Karriärvägar 
Både karriärvägar inom högskolan eller inom avdelningschefsuppdraget liksom 

lämpliga exitvägar från chefsuppdraget diskuterades av såväl avdelnings- som 

akademichefer. Karriärvägar inom högskolan som nämns är utbildningsledare, 

akademichef eller rektor. Dessa tjänster är få och tillsätts sällan. Att efter 

avdelningschefsuppdraget gå tillbaka till att undervisa och/eller forska beskrevs 

av majoriteten, men inte av alla, som oproblematiskt i sig. Det som beskrivs som 

problematiskt är istället att den personliga utveckling och överblick över 

högskolan som organisation man erhållit som avdelningschef inte tas tillvara i 

organisationen om eller när man lämnar sitt avdelningschefsuppdrag. Att 

avdelningschefsuppdraget beskrivs som en ”återvändsgränd” bidrar till att 

avdelningschefsuppdraget kan uppfattas som inte särskilt attraktivt. Denna brist 

påverkar såväl underlaget av sökande till lediga avdelningschefstjänster, 

befintliga avdelningschefers utvecklingsmöjligheter, benägenhet att axla 

heltidsuppdrag som avdelningschef och i förlängningen stabilitet och 

utvecklingspotential för lärosätet.  

Bristen på karriärvägar för avdelningschefer inom Mälardalens högskola kan 

hanteras på flera sätt. Ett sätt att hantera bristen på interna karriärvägar är att 

tydliggöra karriärvägar utanför den egna organisationen. Ett annat sätt är att 

bygga upp en progression i såväl utbildningsutbud som lönekriterier som kopplas 

till avdelningschefsuppdraget, från ledarförsörjning till erfarna chefer med 

mångårig erfarenhet. Progressionen behöver sträcka sig från att upptäcka och 

odla potentiella ledartalanger, genom ledarförsörjningsprogram eller genom att 

erbjuda tid för ”skuggning” av en erfaren chef. Vid förordnande som 

avdelningschef skulle därefter en progression kunna byggas upp som omfattar 

uppdrag, utbildningsinsatser och lönekriterier. Ett förslag till sådan progression 

följer nedan. 
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Uppdrag, stöd och utbildning 
Avdelningschefsuppdragen är idag uppbyggda kring treårsförordnande. Dessa 

tidsperioder skulle också kunna användas som bas för att utforma progression i 

avdelningschefsuppdraget. Förslaget till progression som skissas fram översiktligt 

nedan bygger på förslag och idéer ur intervjumaterialet som skissats ihop till en 

helhet. Men självklart kommer högskolans avdelningschefer med olika 

erfarenheter, varför vars och ens progression behöver utformas och erbjudas 

individuellt. Mycket av nedanstående görs också redan, eller har gjorts tidigare på 

Mälardalens högskola.  

 

 

 

Ny chef - år ett till tre.   

Nej, det finns ingen att fråga liksom. Det är det som är problemet. Man har 

ingen. Man vet inte, man letar och letar och vet inte i vilken ände man ska 

börja. (Avdelningschef) 

Tiden som ny chef framstår i intervjumaterialet som den mest utsatta tiden som 

avdelningschef. Under den här tiden erbjuds grundläggande utbildning genom 

den befintliga chefsintroduktionen Ny chef. Utbildningspaketet Ny chef skulle 

dock kunna utökas med ytterligare två moment:  

- ett moment som ger en översikt över högskolan som organisation: vad det 

innebär att vara en högskola, hur högskolan är uppbyggd, vilka beslut som 

tas av vilka grupper och en överblick över hur ansvar fördelas på 

högskolan. Här skulle också avdelningschefens huvudsakliga uppdrag 

kunna diskuteras: arbetet med arbetsplaner, 

utbildningsplaneringsprocessen och bemanningssystemet.  

-  ett moment som går igenom den särskilda utmaningen i att vara 

mellanchef och den möjliga problematiken i  att vara chef i sin gamla 

arbetsgrupp. Ett sådant moment skulle med fördel kunna ledas av en eller 

flera erfarna avdelningschefer och organiseras i seminarieform för att 

samtidigt skapa kontakter mellan kollegor i samma fas.  
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Den nya chefen behöver också snabbt få utökat stöd och få ansikten på 

förvaltningspersonal som är kontaktpersoner in i sina respektive sektioner. 

Kontaktpersoner från respektive sektion i förvaltningen behöver själv ta 

regelbunden kontakt, sitta lättillgängligt och gärna komma ut regelbundet till 

avdelningschefens arbetsplats.  

Den nya chefen behöver mycket stöd från chefskollegor under den första tiden. 

Detta stöd kan ges i den egna akademins chefsgrupp. Vidare bör en 

högskoleintern mentor (från den egna eller en annan akademi) utses från dag ett. 

Genom ett internt mentorskap ges möjlighet till stöd för den nya chefen, 

kunskapsöverföring mellan avdelningar och akademier och utveckling för erfarna 

chefer. 

Mentorsprogram tycker jag är en bra idé egentligen. Och där kan man ju 

mentorera varandra inom akademin. Och att man etablerar någonting där 

mer erfarna ledare kan regelbundet träffa lite nyare, lite juniorer. Och på ett 

sådant förtroendefullt sätt att man faktiskt kan ta upp saker som man känner 

som att det här är ju väldigt svårt. (…) Det tror jag att jag skulle uppskattat 

oerhört när jag var ny. (Avdelningschef) 

Akademins avdelningschefsgrupp tror jag är jätteviktigt och också att man 

kanske faktiskt direkt får en mentor där man känner att man kan bolla. Börja 

med att bolla bara små… för det är oftast småsaker men som plötsligt blir 

stora. Och kanske också hur man ska förhålla sig. (Avdelningschef)  

Nya avdelningschefer som framstår som särskilt utsatta verkar, enligt 

beskrivningar i intervjuerna, vara de som tillträder sina chefsuppdrag på deltid. 

Ett förslag som nämns i en intervju är att nya chefer på deltidsuppdrag skulle 

kunna erbjudas en något större tidstilldelning under de/t första åren/året.  

 

 

 

Erfaren chef - år fyra och framåt 

 

För att när man själv växer så behöver man… så tar man sig an frågor på ett 

annat vis, och då behöver man liksom fylla på där, där man står. 

(Avdelningschef) 

När en avdelningschef och akademichef gemensamt väljer att förnya ett 

förordnande kan uppdraget som avdelningschef också utvecklas. Dessa chefer 

förväntas ta ett större ansvar som mentorer åt nya chefer, även över 

akademigränserna. För att skapa möjligheter till kunskapsöverföring mellan 
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avdelningschefer över akademigränserna och en möjlighet att känna tillhörighet 

till en större grupp ledare och chefer och för att skapa perspektivbrytning mellan 

erfarenheter från olika akademier och avdelningar behöver plattformar för 

gemensamma möten skapas. Dessa möten skulle kunna organiseras genom 

regelbundna workshops eller seminarier på angelägna ämnen där samtliga 

avdelningschefer på lärosätet bjuds in. Valet av ämne skulle här behöva initieras 

av avdelningscheferna själva (ansvaret skulle kunna rotera mellan mindre 

grupper av erfarna avdelningschefer), men genomföras med administrativ hjälp 

från Personalsektionen. Möjliga seminarieteman som tagits upp i av 

avdelningschefer i intervjuerna är: Hur hantera anställda som inte sköter sitt 

jobb, jobbar för lite och missbrukar friheten i fri arbetstid? Anställda som jobbar 

för mycket - hur kan jag som avdelningschef stoppa i tid? Medarbetarsamtal, 

lönesamtal och svåra samtal.  Lönesättande samtal är i vissa grupper en 

konfliktfråga och i flera intervjuer tas det upp av avdelningschefen som en 

osäkerhetsfaktor. Vidare skulle seminarier kunna bygga på en gemensamt läst 

aktuell artikel eller aktuell ledarskapslitteratur. Dessa workshops kan utformas 

som enskilda tillfällen alternativt kopplas på befintliga tillfällen för chefsdialog. 

Viktigt är dock att utformningen möjliggör erfarenhetsutbyte mellan 

avdelningschefer över akademigränserna. 

Till erfarna chefer behöver högskolan också erbjuda utökade 

ledarskapsutbildningar. Av såväl avdelnings- som akademichefer nämns Klart 

ledarskap vid Gällöfsta (Gällöfsta, 2016) samt chefshandledning vid Sankt Lukas 

stiftelsen (S:t Lukas, 2016) som stöd som tagits emot mycket väl bland befintliga 

avdelningschefer. Viktigt i relation till dessa utbildningsinsatser beskrivs 

kontakten med chefer vid andra organisationer och branscher. Några erfarna 

avdelningschefer efterfrågade i intervjuerna att kontinuerligt bli erbjudna 

påfyllnad liknande chefsintroduktionen Ny chef.  

Enskilda utbildningsinsatser beskrivs i intervjuerna som positiva och 

inspirerande, men ofta som ”engångsinjektioner”. Andra avdelningschefer 

beskriver hur de inte alls vill delta i utbildningar utan upplever att de har de 

verktyg de behöver. För att möjliggöra och tydligt visa på karriärvägar även 

utanför Mälardalens högskola skulle avdelningschefer som i tillsammans med 

akademichef väljer att förnya sitt avdelningschefsuppdrag erbjudas att successivt 

få möjlighet att bygga upp en utbildningsbank av ledarskapsutbildningar, 

exempelvis genom Gällöfstas diplomprogram (Gällöfsta, 2016), genom 

chefshandledning via Sankt Lukasstiftelsen eller genom mentorprogram med 

extern mentor. För att möjliggöra individuell anpassning skulle ett 
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utbildningskonto eventuellt kunna knytas till varje avdelningschef, på liknande 

sätt som kompetensutvecklingstid knyts till respektive medarbetare på 

akademierna. Målet med investeringarna i utbildningar skulle vara att MDHs 

erfarna chefer ska kunna visa en ledarskapskompetens som gör dem eftertraktade 

för attraktiva chefsuppdrag utanför lärosätet.  

 

 

 

 

Lönekriterier 
Slutligen bör även lönekriterierna för avdelningschefer knytas till progression i 

uppdraget. Idag behåller den som blir avdelningschef sin grundlön ― som kan se 

väldigt olika ut beroende på tidigare anställning ― trots att man förväntas göra 

samma arbetsuppgifter som avdelningschef. Lönetillägget är fast och lika för alla 

avdelningschefer. Här finns en problematik i att den löneutveckling som kan ske 

bygger vidare på individens grundlön. Lönetillägget som baseras på chefskapet 

utvecklas däremot inte. Detta beskrivs både av avdelningschefer och 

akademichefer som en källa till otydlighet. Som avdelningschef beskrivs en 

otydlighet i vad som bygger upp den egna löneutvecklingen. Vilka handlingar, 

egenskaper eller prestationer baseras min löneutveckling på? Som akademichef 

beskrivs istället brist på utrymme att belöna särskilt duktiga avdelningschefer för 

deras chefsarbete. Här skulle en tydligare progression kunna utvecklas där 

lönetillägget ökar baserat på lönekriterier som avspeglar avdelningschefskapet. 
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Sammanfattning  
 

I intervjumaterialet föreslås följande åtgärder: 

Problematiker kring organisation och arbetsuppgifter 
- Fördelningen av ansvar mellan akademichef, avdelningschef, 

utbildningsledare och forskningsledare behöver diskuteras och förtydligas 

på respektive akademi (sid 8-9).  

- Förvaltningspersonal kan med fördel ha arbetsplatser del av sin arbetstid 

på akademierna (sid 9-10). 

- En diskussion efterfrågas kring tillämpning av arbetstidsavtalet (sid 12). 

- Mailflödet mellan förvaltning och avdelningschefer kan effektiviseras (sid 

12-13). 

- Större tydlighet gentemot studenter vart de ska vända sig gällande villkor, 

behörigheter och tillgodoräknanden (sid 13). 

- När nya system införs behöver support finnas tillgänglig över hela 

verksamhetsåret (sid 13) 

- En diskussion efterfrågas kring fördelning av arbetsuppgifter mellan 

avdelningschef och administrativ personal (sid 14) 

Förslag till progression för avdelningschefer 

Ny chef – år ett till tre (sid 20-21) 

- Chefsintroduktionen Ny chef bör utökas med moment: 

o Högskolan som organisation 

o Att vara mellanchef 

- Regelbundet, utökat förvaltningsstöd 

- Intern mentor utses från dag ett 

- Avdelningschefer med deltidsförordnanden tilldelas extra tid under de/t 

första åren/året. 

Erfaren chef – år fyra och framåt (sid 21-22) 

- Mentorer åt nya chefer 

- Roterande ansvar för att organisera regelbundna workshops eller 

seminarier på aktuella teman. Till dessa tillfällen bjuds samtliga 

avdelningschefer in. 

- Erfarna chefer erbjuds individuellt anpassat ledarskapsstöd/-utbildning. 

 

- Lönetillägget för avdelningschefer knyts till progression i uppdraget (sid 

23) 
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BILAGA 1. 
 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnr XXX x.x-xxxx/xxxx 

Beslutande   

Akademichef  

AVTAL OM ARBETS- OCH LÖNEVILLKOR FÖR XX SOM 
AVDELNINGSCHEF INOM AKADEMIN FÖR X  

Beslut 
Akademichefen utser XX att i sin anställning ha ett tidsbegränsat förordnande som 

avdelningschef för avdelning X, inom Akademin för X. Förordnandet gäller tills vidare fr o 

m xxxx-xx-xx dock längst t o m xxxx-xx-xx. Om förordnandet upphör innan sista datum 

gäller en ömsesidig uppsägningstid av en månad.  

Förordnande och ansvar som avdelningschef beskrivs i den delegationsordning som 

akademichefen fastställer. Uppdragsbeskrivning i övrigt framgår av bilaga 1. 

Utöver sin grundlön erhåller XX ett lönetillägg som uppgår till xxx kr per månad (xx % av 

heltidstillägget). Lönetillägget utgår endast för den tid som förordnandet varar. 

Övertidsersättning utgår ej.  

Avtalet om arbetsvillkor är under uppdragstiden enligt Villkorsavtalet en enskild 

överenskommelse mellan Mälardalens högskola och XX.  

Innan förordnandet som avdelningschef upphör skall parterna överlägga om hur 

övergången till andra arbetsuppgifter kan underlättas. Innehåll och tid anpassas till 

individuella behov och till den tid som förordnandet varat. Efter uppdragets slut får 10 % 

av lönetillägget behållas, baserat på varje år som uppdraget har varat. 

Detta avtal upprättas i två exemplar varav parterna erhåller ett vardera. 

 

 

 

  

_________________________ 

XX 

Akademichef 

Akademin för XX 

________________________ 

XX 

Titel 

Akademin för XX 
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