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Förord 
Våren 2020 fick hela världen ställa om. På lärosätena fattade rektorerna nödvändiga 
beslut om distansundervisning. Från en dag till en annan fick Sveriges universitets-
lärare kasta stora delar av sin kursplanering i papperskorgen och redan nästa dag 
leverera i nya former. Och det gjorde de givetvis. Nu visar SULF:s undersökning vad 
det innebar i fråga om arbetade timmar: den betalda tiden räckte inte till utan arbetet 
utfördes på fritiden. Mycket kan sägas om Covid-19:s påverkan på samhället, men 
problemen med universitetslärares höga arbetsbelastning är faktiskt inte sjukdomens 
fel.  

Rapporten som du håller i din hand, eller mer troligt läser på din skärm, är en rapport 
som visar hur grundläggande och alarmerande problem i högskolan accentuerades och 
förvärrades under pandemiåret 2020. Den insats som Sveriges universitetslärare gjorde 
under pandemin förtjänar att synliggöras i sig och de som arbetat övertid ska få 
ersättning. Men nu har vi fått nog. Det kan inte vara upp till var och en att med sin egen 
hälsa som insats försöka kompensera för brister i systemet. Det måste vara möjligt att 
bedriva en högkvalitativ verksamhet under rimliga villkor. Nu behöver vi tala om hur vi 
gör det möjligt. 

Med politikerna behöver vi tala om förväntningar på högskolan och hur förväntningarna 
matchas med tillräckliga resurser. Urholkningen av basanslagen är väldokumenterad. 
Andelen externfinansiering av svensk forskning innebär att forskare använder sin fritid 
för att finansiera sina tjänster. Svaret på politikernas önskemål kan inte landa på 
individen i högskolan, sju av tio kan inte jobba gratis. Vi kommer fråga politikerna hur 
de vill ha det.  

Arbetsmarknadens parter, där SULF är en, behöver tala om hur vi ska reglera arbetstid 
på ett sätt som fördelar ansvar och risker på ett rimligt sätt. Vilka regleringar och 
processer behöver vi för att universitetslärare ska kunna utföra sitt arbete på det fria 
sätt som de akademiska värdena kräver, utan att det innebär risker för liv och hälsa för 
den enskilde? Vi kommer lyssna på arbetsgivarnas perspektiv och vi kommer stå upp 
för lärares arbetsvillkor.  

Som enskild universitetslärare så bör du kräva en tjänstgöringsplan. Vid förändringar, 
begär förändringar i den och be om ett tydligt besked om det nya uppdraget innebär 
övertid eller om något annat ska tas bort. Det har du rätt till. Sen behöver vi också prata 
på fikat och på mötet i SULF om hur vi balanserar akademins inbyggda krav på 
prestationer med rimliga förväntningar på ett hållbart arbetsliv. SULF:s kraft att förändra 
är beroende på kraven från medlemmarna. Tillsammans kan vi förändra villkoren – nu 
får det vara nog.   

 

Mats Ericson 

Ordförande SULF 
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Nu får det vara nog – om det gränslösa, 
obetalda arbetet i akademin 

1.1 Bakgrund 
SULF har under lång tid bevakat medlemmarnas villkor vad gäller arbetstid. Under 
2020 genomförde förbundet en arbetstidskampanj där dessa frågor belystes. I 
samband med detta fick SULF ytterligare bevis för att lärare, forskare och doktorander 
har en mycket pressad arbetssituation med en hel del övertidsarbete som oftast inte 
ersätts. En liknande bild finns sedan tidigare i de undersökningar om arbetstid som 
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför vartannat år (udda år, senast 2019).  

I syfte att i mer detalj kartlägga hur arbetstiden för våra medlemmar ser ut skickade 
förbundet ut en enkät till medlemmarna under våren 2021 med frågor om 
arbetssituationen under 2020. Undersökningens utformning beskrivs närmare under 
metodavsnittet.  

Lärare och doktorander har enligt centralt och lokalt kollektivavtal årsarbetstid. 
Årsarbetstiden motsvarar, vid heltidsarbete, en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 
timmar, men är densamma varje år, oberoende av hur olika helgdagar infaller, då den 
är genomsnittsberäknad över en lång period där de rörliga helgdagarna har beaktats.  

Årsarbetstiden varierar beroende på antalet semesterdagar som i sin tur beror på ålder. 
Detta medför att årsarbetstiden varierar mellan 1700 och 1756 timmar per år vid fullt 
uttag av årets intjänade semesterdagar. När det gäller andra anställda, såsom forskare 
och postdoktorer, kan andra typer av arbetstidsreglering (till exempel kontorsarbetstid) 
gälla, beroende på om de i lärosätets anställningsordning kategoriseras som lärare eller 
inte, samt på vad som gäller i det lokala arbetstidsavtalet. SULF:s erfarenhet är dock att 
även dessa grupper i praktiken arbetar som om de har årsarbetstid och inte en fast 
arbetstid per dag/vecka. 

Ett skäl till att årsarbetstid gäller för lärare enligt våra arbetstidsavtal är att 
arbetsuppgifter och arbetsbörda varierar över året beroende på när undervisning eller 
forskning behöver utföras. Det gör att en arbetstagare med årsarbetstid behöver få en 
plan (tjänstgöringsplan) för sina arbetsuppgifter över året vilket också fastställs i 
arbetstidsavtalet. Planen ska inrymma alla arbetsuppgifter upp till årsarbetstiden och 
ska revideras om det finns behov, det vill säga om arbetsuppgifter tillkommer eller 
försvinner under året eller om det finns ett behov att omfördela dem, till exempel om 
mer forskning eller undervisning tillkommer. Det är viktigt att alla arbetsuppgifter som 
medarbetaren genomför dokumenteras korrekt i tjänstgöringsplanen så att 
medarbetaren undviker att genomföra arbetsuppgifter som inte syns. 

Modellen med årsarbetstid innebär en utmaning i och med att övertid/mertid inte kan 
uppkomma förrän årsarbetstiden har överskridits, något som av naturliga skäl sker mot 
slutet av året (i vissa lokala avtal stäms arbetstiden av per kalenderår och i andra per 
läsår). Om arbetsuppgifter tillkommer under året så behöver alltså andra 
arbetsuppgifter tas bort för att årsarbetstiden inte ska överskridas. Om arbetstagaren 
åläggs arbete utöver årsarbetstiden ska sådant arbete ersättas på det sätt som 
föreskrivs i det lokala arbetstidsavtalet.  

Nackdelen med årsarbetstid är att ju längre in på det beräknade året man kommer,  
desto mindre flexibilitet finns kvar och det blir svårare att undvika att årsarbetstiden 
överskrids genom att ta bort arbetsuppgifter.  
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En vanlig missuppfattning är att det generellt går att ersätta arbete utöver ordinarie 
arbetstid under ett år med att arbeta mindre ett kommande år. En sådan 
överenskommelse är bara möjlig om det särskilt framgår av det lokala arbetstidsavtalet. 
I annat fall ska arbetstiden stämmas av vid årsskiftet eller annan fastställd tidpunkt och 
ersättas med tillägg på lönen. Andra vanliga missuppfattningar är att en lärare under ett 
år kan ha ”undertid” det vill säga att arbetsgivaren inte fyllt upp tjänstgöringsplanen med 
arbetsuppgifter och man anses då bli skyldig att arbeta mer kommande år. Då det är 
arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet så har denne också ansvar för att se till att 
läraren har arbetsuppgifter upp till sin årsarbetstid, alternativt att betala ut lön som 
vanligt ändå. Om arbetsuppgifterna inom undervisning exempelvis blir färre än planerat 
ska arbetsgivaren alltså se till att läraren får andra arbetsuppgifter, till exempel inom 
forskning eller kompetensutveckling. Detta är alltid arbetsgivarens ansvar och inte 
medarbetarens. 

Inte sällan framförs kommentaren att lärare har förtroendearbetstid. I formell mening är 
detta inte korrekt annat än i vissa fall, det vill säga om det framgår av arbetstidsavtalet 
eller av en enskild överenskommelse. Däremot har en lärare/forskare/doktorand stor 
frihet att, inom ramen för tjänstgöringsplanen och den årsarbetstid som finns, 
bestämma när och hur arbetet bäst utförs. Det kan uppfattas som att man har 
förtroendearbetstid, men i formell mening är det så att eftersom de flesta lärare 
fortfarande har rätt till ersättning för arbete utöver ordinarie tid och inte heller har fått 
det påslag på lönen som är normalt om man ska avstå denna ersättning. Däremot finns 
det exempel på att professorer enligt lokalt avtal inte har rätt till ersättning för 
övertidsarbete. Det är också vanligt att doktorander enligt dessa avtal inte får åläggas 
övertidsarbete. 

SULF:s erfarenhet är att det finns stora brister i hur arbetstidsavtalen tillämpas och att 
våra medlemmar åläggs eller på annat sätt tvingas arbeta betydligt mer än sin ordinarie 
arbetstid. Genom den nu genomförda enkäten kunde SULF ytterligare belägga detta 
och i denna rapport redovisar vi hur mycket lärare, forskare och doktorander de facto 
arbetar för att verksamheten på lärosätena ska fungera. SULF:s förhoppning är att 
rapporten ska bidra till en diskussion om hur man ska komma tillrätta med de problem 
som finns och hur man kan revidera arbetstidsavtalen och se till att dessa tillämpas på 
det sätt som det är tänkt. 

1.2 Metod 
En enkät skickades ut till samtliga SULF-medlemmar den 22 mars 2021. 
Svarsfrekvensen var 22,74 procent. Totalt besvarades hela enkäten av 4 099 
medlemmar. Bland dessa var lektorer i majoritet (37 procent) följt av professorer  
(16 procent). Övriga kategorier utgjorde runt 10 procent av de svarande vardera.  

Fördelningen mellan män och kvinnor var jämn, med en liten övervikt för kvinnor.  

Av de som påbörjade enkäten var 77 procent tillsvidareanställda och 20 procent 
visstidsanställda. Knappt 100 medlemmar som påbörjade enkäten avslutade den inte, 

 En vanlig missuppfattning är att det generellt går att 
ersätta arbete utöver ordinarie arbetstid under ett år med att 
arbeta mindre ett kommande år. 
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vilket framför allt beror på att de under 2020 var arbetslösa, hade gått i pension eller 
hade stipendium. 

1.3 Hur mycket arbetade lärare, forskare och doktorander 
under 2020? 

1.3.1 Heltidsarbetande 
89 procent av de medlemmar som besvarade enkäten arbetade heltid under 2020. 68 
procent av dessa uppgav att de under 2020 hade arbetat mer än sin ordinarie arbetstid, 
det vill säga mer än i genomsnitt 40 timmar per vecka. Av dessa svarade 50 procent att 
de arbetat mellan en och fem timmar per vecka över ordinarie arbetstid. De flesta i 
detta intervall (27 procent av det totala antalet svar) uppgav att de arbetat fem timmar 
mer per vecka i genomsnitt. 35 procent av de svarande uppgav att de arbetat mellan 
sex och tio timmar per vecka utöver ordinarie arbetstid. Majoriteten av dessa (23 
procent av det totala antalet svar) anger att de under 2020 har arbetat tio timmar per 
vecka utöver sin ordinarie arbetstid. 14 procent svarade att de arbetat mer än 10 
timmar extra per vecka och fyra procent av alla svarande uppgav att de arbetade mer 
än 20 timmar per vecka utöver ordinarie arbetstid. 

1.3.2 Deltidsarbetande 
11 procent respondenterna arbetade deltid under 2020. Av dessa arbetade 80 procent 
halvtid eller mer. På frågan om arbete utöver ordinarie arbetstid svarade 64 procent att 
de arbetat mer än sin ordinarie arbetstid. Resultaten visar att 53 procent av dessa 
arbetat mellan en och fem timmar extra och även här svarade majoriteten (20 procent) 
att de arbetat fem timmar mer per vecka än sin ordinarie arbetstid. 35 procent uppger 
att de arbetat sex till tio mer extra per vecka och här svarar majoriteten (14 procent av 
det totala antalet svar) att de arbetat tio timmar extra per vecka. Elva procent av de 
svarande uppger här att de arbetat mer än tio timmar extra per vecka. 

1.3.3 Hur mycket extra arbetar män och kvinnor? 

 
92 procent av männen och 86 procent av kvinnorna uppgav att de arbetade heltid 
under 2020. Deltidsarbete är alltså något vanligare bland kvinnor. Trots att arbete 
utöver ordinarie arbetstid är något vanligare bland medlemmar som arbetar heltid 
uppger 70 procent av kvinnorna att de arbetat mer än ordinarie arbetstid jämfört med 
63 procent av männen. Resultaten tyder därför på att kvinnor i högre utsträckning fått 
arbeta extra under 2020. Inga större könsskillnader i antal extra timmar kan påvisas 
bland de som jobbat utöver ordinarie arbetstid. 

 Resultaten tyder därför på att kvinnor i högre 
utsträckning fått arbeta extra under 2020. 
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1.3.4 Hur mycket extra arbetar medlemmar med olika befattningar? 
Vid en uppdelning på olika befattningar inom högskolan framgår det att mer än hälften 
av de svarande inom varje befattning har arbetat mer än sin ordinarie arbetstid under 
2020 (se tabell 1). Professorer, lektorer och adjunkter är de tre befattningar som sticker 
ut extra mycket i detta avseende. Vad gäller hur mycket mer än sin ordinarie arbetstid 
som innehavarna av de olika befattningarna har arbetat så avviker professorerna då de 
i större utsträckning än andra arbetar mer än tio timmar utöver ordinarie arbetstid per 
vecka. 56 procent av professorerna som arbetat mer än ordinarie arbetstid anger att de 
har arbetat minst tio timmar per vecka utöver ordinarie arbetstid. Närmast efter 
professorerna kommer här doktoranderna där 40 procent anger att de arbetat minst tio 
timmar per vecka utöver ordinarie arbetstid. Här är dock andelen som uppger att de 
arbetar mer än sin ordinarie arbetstid lägre (52 procent jämfört med 69 procent för 
professorer).  

När det gäller gruppen ”annan anställning” kan det konstateras att även dessa i stor 
utsträckning arbetat mer än sin ordinarie arbetstid men att en större andel här arbetat 
mellan en och nio timmar extra per vecka jämfört med andra befattningar. ”Annan 
anställning” inbegriper olika befattningar både sådana som arbetar administrativt och 
de som arbetar med forskning och undervisning utan att tillhöra någon av de andra 
kategorierna. 

Tabell 1, Andel i procent som arbetat mer än ordinarie arbetstid uppdelat på 
befattning.  

Befattning 
Andel som 
arbetat mer än 
ordinarie 
arbetstid  

Andel av 
dessa som 
arbetat 1-9 
tim/ v utöver 
ord. arbetstid  

Andel av 
dessa som 
arbetat 10-19 
tim/ v utöver 
ord. arbetstid  

Andel av dessa 
som arbetat 20 
tim el mer/ v 
utöver ord. 
arbetstid  

Professor 69 42  47  9  
Lektor 74 64  29  5  
Forskare 59 69 25 5 
Adjunkt 75 69 26 5 
Doktorand 52 61 33 7 
Meriteringsanställd* 59 62 33 5 
Annan anställning 53 87 8 4 

Anmärkning: Alla rader (kolumn 3-5) summerar inte till 100 procent på grund av avrundning.  
*Med meriteringsanställd anses innehavare av anställning som postdoktor, biträdande lektor eller 
forskarassistent. 

1.3.5 Tillsvidare/tidsbegränsad anställning 
Resultaten visar att tillsvidareanställda i större utsträckning (70 procent av de svarande) 
anger att de arbetat mer än sin ordinarie arbetstid jämfört med de som har 
tidsbegränsade anställningar (59 procent av de svarande). Det är förväntat då det 
framför allt är professorer, lektorer och adjunkter (vilka i högre utsträckning än övriga är 
tillsvidareanställda) som angett de arbetat mer än sin ordinarie arbetstid. 

1.3.6 Vilka arbetsuppgifter har krävt arbete utöver ordinarie arbetstid? 
På frågan om vilka arbetsuppgifter som krävt arbete utöver ordinarie tid under 2020 så 
kunde flera alternativ väljas. Sett till det totala antalet svar så var digital omställning (70 
procent), undervisning (63 procent) samt administration (58 procent) de tre typer av 
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arbetsuppgifter som främst lyftes fram av respondenterna. 37 procent angav att arbete 
med forskning låg bakom arbetet utöver ordinarie arbetstid.  

Personer födda utanför Sverige angav i högre utsträckning att de fått arbeta mer på 
grund av forskning. Detta i motsats till personer födda i Sverige som anger undervisning 
och administration som en orsak till ökad arbetsbörda. Detta kan bero på att de med 
utländsk bakgrund är överrepresenterade inom befattningar som i större utsträckning 
arbetar med forskning (meriteringsanställningar, forskare och doktorand). 

När man studerar svaren uppdelat på olika befattningar så framkommer en förväntad 
bild då lektorer och adjunkter, där undervisning typiskt sett utgör en större del av 
arbetsuppgifterna, i större utsträckning anger att det handlar om arbete med digital 
omställning och undervisning medan kategorier som har en större del forskning i sina 
anställningar (forskare, meriteringsanställda och doktorander) i större utsträckning 
anger att det handlar om den typen av arbete. Samtidigt kan man konstatera att samma 
kategorier, som inte i första hand brukar arbeta med undervisning, i relativt stor 
utsträckning anger att de fått lägga tid på arbete inom undervisning vilket antyder att 
dessa grupper fått ta ett större ansvar för dessa arbetsuppgifter än vanligt under 
pandemin. 
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Figur 1, Vilka uppgifter har krävt att du arbetat mer än ordinarie/planerad 
arbetstid under 2020? 

 

1.3.7 Hur mycket arbetar personer födda utomlands och med vad? 
69 procent av de svarande uppgav att de är födda i Sverige. Bland doktorander och 
meriteringsanställda är utlandsfödda i majoritet bland respondenterna. Bland forskare 
var 51 procent av de som svarat födda i Sverige. Bland övriga befattningar är 
merparten födda i Sverige. Det ska dock noteras att även de som är födda i Sverige 
kan ha utländsk bakgrund beroende på vilken definition man använder. Av 
integritetsskäl har vi inte valt att fråga efter andra uppgifter än var man är född. 
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Figur 2, Är du född i Sverige? 

 

 

1.3.8 Vilken ersättning eller kompensation har de som arbetat mer än 
ordinarie arbetstid fått? 

De som svarade att de arbetat mer än sin ordinarie arbetstid fick frågan om de fått 
någon ersättning för detta och i så fall i vilken form (ekonomisk ersättning, ledighet eller 
annan ersättning). Anmärkningsvärt är att hela 77 procent angav att de inte fått någon 
ersättning alls. Vid en genomgång av fritextsvaren finns en del förklaringar kring svaret 
”annan ersättning”. Det kan handla om att man fått ett presentkort av arbetsgivaren 
(vilket dock torde gått till alla anställda i så fall), att man kan komma att få forska mer ett 
annat år eller att mer pengar lagts i kursbudgeten framöver. Bland fritextsvaren finns 
också svar som att man inte kunnat utnyttja sin semester, men att den ändå avräknats 
från antalet semesterdagar eller att man bokförts för så kallad undertid på grund av att 
arbetsuppgifter omfördelats. Detta visar på brister i hanteringen som diskuteras nedan. 
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Figur 3, Har du fått kompensation för ditt arbete utöver ordinarie arbetstid under 
2020? 

 

 

Vid en genomgång av svaren utifrån olika befattningar kan man se att doktorander är 
den grupp som i minst utsträckning (tre procent av de svarande) fått kompensation för 
arbete utöver ordinarie arbetstid och att den grupp som i högst utsträckning (40 procent 
av de svarande) fått ersättning är ”annan anställning”. Det tyder på att de som har 
andra anställningar än som lärare/forskare/doktorand i högre utsträckning får ersättning 
för arbete utöver ordinarie arbetstid. Det ska dock noteras att den absoluta majoriteten 
(93 procent av de som fått ersättning i denna grupp) har fått det som ledighet. 
Undersökningen ger inte svar på om denna ledighet är något man kunnat reglera själv 
eller fått genom någon typ av beslut eller annan reglering i samråd med arbetsgivaren. 
På grund av undersökningens konstruktion kan vi inte avgöra om de som fått ersättning 
i ledighet har begärt det. 

Bland övriga kategorier anställda är ersättning för arbete utöver ordinarie arbetstid 
vanligast bland adjunkter (16 procent av de svarande) och lektorer (elva procent av de 
svarande) även om det även här är anmärkningsvärt få som får ersättning.  

Bland fritextsvaren framgår olika förklaringar till detta, bland annat att man uppfattar att 
man har förtroendearbetstid till att det uppfattas som självklart att man förväntas arbete 
mer än man ska utan att få ersättning. Det framkommer också kommentarer om att 
detta inte är något speciellt för 2020 och de förhållanden som rått på grund av 
pandemin. En del anger att man fått ett presentkort eller liknande, men det är sannolikt 
något som alla medarbetare har fått som ett tack för goda insatser under pandemin.  

Annat som anges är att den tid man arbetat utöver ordinarie arbetstid kompenserats 
genom att man fått mer forskningstid nästkommande år. Detta är dock inte att betrakta 
som en kompensation för övertid i egentlig mening då det varken är fråga om ledighet 
eller ekonomisk ersättning utan snarare att man ”belönas” med andra arbetsuppgifter 
än man annars skulle ha fått. 
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1.3.9 Finns det en tjänstgöringsplan? 

Enligt arbetstidsavtalet ska alla lärare ha en tjänstgöringsplan. Då doktorander, 
postdoktorer och forskare inte är kategoriserade som lärare valde vi att särskilt titta på 
hur många professorer, lektorer och adjunkter som uppgav att de hade en 
tjänstgöringsplan efter dessa grupper alltid är lärare. Resultatet visar att endast 78 
procent hade en tjänstgöringsplan under 2020. Då en upprättad och uppdaterad 
tjänstgöringsplan är nyckeln till en bra planering och för att se till att lärarna har en 
rimlig arbetsbörda och att de ska kunna få ersättning för arbete utöver ordinarie 
arbetstid är resultatet nedslående. 

1.4 Hur påverkades doktoranderna av pandemin? 

I enkäten ställdes två särskilda frågor till doktoranderna. På frågan om 
forskarutbildningen påverkats av pandemin svarade 75 procent att så var fallet. Det 
fanns här ingen avgörande skillnad mellan svaren från kvinnor och män. På frågan om 
man räknar med att få förlängning av sin doktorandtid om det skulle behövas svarade 
hela 48 procent att de inte vet om det kommer att vara möjligt. Det visar att lärosätena 
behöver bli mycket bättre på att informera doktoranderna kring detta. Lärosätena har 
också enligt vad SULF erfar tagit fram rutiner för förlängning, men de var uppenbarligen 
inte tillräckligt kända vid den tidpunkt som enkäten besvarades. 

Män var något mer benägna att svara att de tror att de kommer att kunna få förlängning 
än kvinnor (22 procent av männen svarade det mot 17 procent av kvinnorna).  

  

 Resultatet visar att endast 78 procent hade en 
tjänstgöringsplan under 2020. 

 På frågan om forskarutbildningen påverkats av 
pandemin svarade 75 procent att så var fallet. 
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1.5 Diskussion 
SULF:s enkätundersökning bekräftar det som tidigare undersökningar visat vad gäller 
arbetstiden för lärare, forskare och doktorander. SCB:s senaste undersökning 2019 
visade exempelvis att den genomsnittliga arbetstiden för heltidsarbetande professorer 

var 49 timmar per vecka. Motsvarande siffror för lektorer och adjunkter var 45 
respektive 43 timmar per vecka. Bland övriga anställda som i huvudsak arbetar med 
undervisning och forskning låg den genomsnittliga arbetstiden också över 40 timmar 
per vecka (42–45 timmar per vecka) medan den för administrativ och teknisk personal 
låg närmare 40 timmar (41 timmar per vecka). Såväl vår som andra undersökningar 
visar således att alldeles för många arbetar mer än sin ordinarie arbetstid och vår enkät 
visade att det vanligtvis sker utan extra ersättning. Eftersom SCB:s undersökningar 
görs vartannat år, senast 2019, så var de resultat vi såg i vår enkät inte på något sätt 
isolerade till pandemiåret 2020. 

Svarsfrekvensen i vår undersökning var runt 23 procent (4 099 medlemmar fullföljde 
enkäten). Det hade varit önskvärt om fler medlemmar hade svarat, men samtidigt är det 
tillräckligt många svar för att dra slutsatsen att alltför många känner sig tvingade att 
arbeta långt mer än sin ordinarie arbetstid.  

Undersökningen visar att det till stor del var undervisningsuppgifter som under 2020 
gjorde att många arbetade mer än sin ordinarie arbetstid. Det är inte förvånande med 
tanke på den snabba omställning till digital undervisning som krävdes. Därav följde 
också att det framför allt var innehavare av befattningar där undervisning är en stor del 
av arbetsuppgifterna som främst arbetade mer än ordinarie tid. Professorer stack ut 
som den kategori där den största andelen av de som arbetade flest timmar utöver 
ordinarie arbetstid arbetade minst 10 timmar mer än ordinarie tid per vecka, även om 
de oftare arbetar med forskning och forskarutbildning jämfört med andra lärare. 

Vår undersökning visar att det är en större andel kvinnor som arbetar mer än sin 
ordinarie arbetstid. Det skulle kunna bero på att kvinnor oftare tar större ansvar för 
undervisningsuppgifter, som var en del av förklaringen till varför många arbetade mer 
under 2020, medan män ofta forskar i större utsträckning. Den saken bör undersökas 
närmare framöver. 

Bland fritextsvaren framkommer att många anger att de måste arbeta över för att kunna 
ge studenterna en bra undervisning eller för att man är pressad att åstadkomma 
forskningsresultat för att på så sätt kunna konkurrera om nya forskningsanslag och en 
ny anställning. Detta är i linje med SULF:S tidigare publicerade rapport I skuggan av 
osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet 
och högskolor, 2021. 

Enkäten visar också på att många doktorander är osäkra på om de kommer att få 
kompensation i form av förlängning av sina anställningar i de fall de blir försenade på 
grund av de effekter pandemin har på deras forskarutbildning. 

 SCB:s senaste undersökning 2019 visade 
exempelvis att den genomsnittliga arbetstiden för 
heltidsarbetande professorer var 49 timmar per vecka. 
Motsvarande siffror för lektorer och adjunkter var 45 
respektive 43 timmar per vecka. 
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1.6 Förslag till åtgärder 
För att komma tillrätta med de problem som vi sett i denna enkät och andra 
undersökningar behövs enligt SULF flera åtgärder på olika nivåer.  

1. Riksdag och regering behöver tillse att lärosätena tillförs tillräckliga resurser för att 
säkerställa att undervisning och forskning kan hålla en hög kvalitet utan att lärare 
och forskare ska tvingas arbeta långt mer än sin ordinarie tid.  
 
Anslagen till undervisning har urholkats under lång tid (se exempelvis SULF:s 
rapport Systemfel i kunskapsfabriken – om urholkning av ersättningsbeloppen till 
högre utbildning, 2018). När det gäller forskningen är ett problem att alltför stor del 
av forskningsmedlen fördelas via externa anslag istället för att de går direkt till 
lärosätena. Detta då det skapar ytterligare press på lärare och forskare att arbeta 
mer för att kunna konkurrera om nya anslag och därmed finansiera sin anställning, 
som alltför ofta också är en tidsbegränsad sådan. 
 

2. Lärosätena behöver bli bättre på att följa upp hur mycket lärare, forskare och 
doktorander arbetar för att säkerställa en god arbetsmiljö och undvika ohälsa. På 
så sätt kan man också lättare behålla sina medarbetare och inte riskera att de 
lämnar akademin för bättre betalda jobb hos andra arbetsgivare. Allt detta ställer 
krav på ett bättre ledarskap och en bättre dialog mellan chef och medarbetare.  
 

3. Parterna i arbetstidsavtalen (både det centrala och de lokala) behöver fundera på 
hur avtalen kan understödja en bättre dialog i syfte att tillse det som anges i dem, 
nämligen att arbeta utöver ordinarie årsarbetstid normalt inte ska förekomma och 
att det i förekommande fall också ersätts.  
 
Att arbetsuppgifter och arbetsmängd fluktuerar över året är naturligt och något 
som avtalen är anpassade till, men det är viktigt att säkerställa att återhämtning 

Fyra nivåer (utvecklas under rutan): 

1. Riksdag och regering behöver tillse att lärosätena tillförs tillräckliga 
resurser för att säkerställa att undervisning och forskning kan hålla en 
hög kvalitet utan att lärare och forskare ska tvingas arbeta långt mer än 
sin ordinarie tid. 
 

2. Lärosätena behöver bli bättre på att följa upp hur mycket lärare, 
forskare och doktorander arbetar för att säkerställa en god arbetsmiljö 
och undvika ohälsa. 
 

3. Parterna i arbetstidsavtalen (både det centrala och de lokala) behöver 
fundera på hur avtalen kan understödja en bättre dialog i syfte att tillse 
det som anges i dem, nämligen att utöver ordinarie årsarbetstid normalt 
inte ska förekomma och att det i förekommande fall också ersätts.  
 

4. Lärosätena måste se till att det finns rutiner för hur doktorander som 
blivit försenade på grund av pandemin ska kompenseras och att dessa 
rutiner också implementeras. 
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kan ske om någon under en del av året behöver arbeta mer än den genomsnittliga 
arbetstiden utslaget per vecka.  
 
En viktig fråga är här hur man ska kommunicera kring behovet av att utföra arbete 
utöver ordinarie tid. Alltför ofta ser vi hur det sker genom att medlemmar uppfattar 
att de ålagts sådant arbete, men där det senare uppstår oenigheter kring om det 
var beordrat eller godkänt övertidsarbete. I andra fall har det varit dokumenterat, 
men ersättning eller ledighet har ändå inte givits utan man har istället fört med sig 
övertiden till kommande år, men där det senare visat sig att ersättning inte har 
kunnat utges varken i ledighet eller ekonomisk ersättning.  
 
Dessa oklarheter riskerar leda till såväl missnöje bland medarbetarna som tvister 
kring ersättningen. Samtidigt kan det vara så att en del av det arbete som våra 
medlemmar utför utöver ordinarie arbetstid beror på förväntningar från studenter 
eller på en stress att ta fram och presentera forskningsresultat utan att det är 
något som arbetsgivaren godkänt eller beordrat. Sådant arbete kan vara svårt att 
få ersättning för. Detta är ytterligare ett skäl till att dialogen mellan chef och 
medarbetare behöver utvecklas. 
 
En observation SULF gjort i Statskontorets rapport1 om sjukfrånvaron inom staten 
2020 är att långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar), som andel av den totala 
sjukfrånvaron är högst inom verksamhetsområdet utbildning samtidigt som totala 
sjukfrånvaron är lägst inom samma område. Samma tendens har funnits även 
tidigare år. Även om sjukfrånvaron inte är ett mått som förklarar all problematik 
kring stress och ohälsa i arbetslivet så antyder dessa data att det inom högskolan 
finns ett stort problem med långtidssjukfrånvaro som skulle kunna bero på den 
stora arbetsbelastning som lärare, forskare och doktorander har. Det kan även 
vara så att korttidssjukfrånvaron är underrapporterad. Detta behöver undersökas 
vidare av lärosätena i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. 
 
Våra medlemmar behöver bli tydligare i sin dialog med närmaste chef och bli 
bättre på att säkerställa att tillkommande arbetsuppgifter dokumenteras i 
tjänstgöringsplanen och att denna följs upp vid årets slut. Medlemmarna behöver 
också signalera till sin chef om arbetsbördan blir för stor och då be om hjälp med 
prioriteringar eller omfördelning av sina arbetsuppgifter. 
 

4. Avslutningsvis behöver lärosätena se till att det finns rutiner för hur doktorander 
som blivit försenade på grund av pandemin ska kompenseras och att dessa 
rutiner också implementeras. 
 

 
1 https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2021/sjukfranvaron_2020-webb.pdf 
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