HÖGSKOLANS
PERSONAL
Högskolans personal fortsätter att öka i antal. De anställda vid landets lärosäten motsvarande 54 020 heltidsekvivalenter 2020, vilket är en ökning med drygt 2 procent
jämfört med året innan.
Av de anställda i högskolan tillhörde 60 procent den forskande och undervisande
personalen, medan 40 procent tillhörde personalen med andra än forskande och
undervisande arbetsuppgifter.
Lektorer var den största anställningskategorin inom den forskande och undervisande
personalen. Det var också den kategori som ökade mest i antal jämfört med året innan,
följt av annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen.
Bland personal med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter var den
administrativa personalen i majoritet. Även den administrativa personalen ökade
jämfört med året innan. Samtidigt var övriga anställningskategorier i stort oförändrade
eller så minskade de i antal.
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Samtlig personal
Högskolans personal bestod av 54 020 heltidsekvivalenter 2020. Av dem tillhörde 60 procent
den forskande och undervisande personalen,
medan 40 procent hade andra än forskande och
undervisande arbetsuppgifter. Antalet anställda
inom högskolan har ökat med 16 procent under
den senaste tioårsperioden.

Sex av tio tillhör den forskande och
undervisande personalen
Personalen vid landets lärosäten bestod av
67 660 personer 2020. Det motsvarar 54 020
heltidsekvivalenter, vilket är det mått vi
oftast använder för att beskriva personalen i
högskolan (se faktaruta nedan). Jämfört med
året innan har antalet anställda ökat med 1 150
heltidsekvivalenter eller motsvarande drygt 2
procent.
I statistiken delas högskolans personal in
i två personalkategorier – den forskande och
undervisande personalen samt personal med
andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter. Doktorander utför en stor del av
forskningen och undervisningen vid svenska
lärosäten, men de betraktas i statistiken som
studerande och ingår inte i högskolans personal. För uppgifter om doktorander, se kapitlet
Utbildning på forskarnivå.
År 2020 tillhörde 32 340 heltidsekvivalenter
den forskande och undervisande persona-

len, vilket motsvarar 60 procent av samtliga
anställda. Resterande 21 690, motsvarande 40
procent, tillhörde personal med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter.
Könsfördelningen bland samtlig personal
var jämn – 54 procent var kvinnor och 46
procent var män. Bland den forskande och
undervisande personalen var männen i viss
majoritet, medan kvinnorna var i majoritet
bland personalen med andra än forskande och
undervisande arbetsuppgifter.

Antalet anställda har ökat över tid
Över tid har högskolans personal ökat i antal.
Jämfört med 2010 har antalet anställda ökat
med 7 460 heltidsekvivalenter, vilket motsvarar
16 procent (se figur 59). Den största ökningen
skedde dels under åren 2010–2013, dels från
2017 och framåt. Det är framför allt den forskande och undervisande personalen som står för
ökningen, men också personalen med andra än
forskande och undervisande uppgifter har ökat
under tidsperioden.
För mer information om vad som ingår i
statistiken om högskolans personal, se faktarutan Statistiken om personal vid universitet och
högskolor på uka.se/arsrapport.
Figur 59. Antalet anställda vid universitet och högskolor 2010–2020 fördelat på personalkategori, heltidsekvivalenter.
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När vi beskriver högskolans personal använder vi
i huvudsak måttet heltidsekvivalenter, som är en
måttenhet för att beskriva personalvolym. Antalet
heltidsekvivalenter räknas fram utifrån omfattningen
av personers anställning med hänsyn tagen till tjänstledigheter.
Måttet heltidsekvivalenter är särskilt lämpligt vid
olika former av jämförelser, eftersom förhållandet
mellan antalet individer och antalet heltidsekvivalenter varierar beroende på vilken anställningskategori
som studeras. Till exempel är deltidsanställningar
vanligare inom vissa personalgrupper än inom andra.
I det här kapitlet använder vi ibland begreppet
anställda av läsbarhetsskäl, även om det korrekta
begreppet är heltidsekvivalenter.
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HELTIDSEKVIVALENTER ÄR ANTALET
ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTIDSARBETANDE

Samtliga anställda
Forskande och undervisande personal
Personal med andra än forskande och undervisande uppgifter
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Den forskande och
undervisande personalen
Den forskande och undervisande personalen
fortsätter att öka i antal och var 32 340 heltidsekvivalenter 2020. Den största anställningskategorin var lektorer. Under den senaste tioårsperioden har den forskande och undervisande
personalen ökat med 22 procent. Andelen
kvinnor har ökat inom i stort sett alla anställningskategorier och forskningsämnesområden.

Den forskande och undervisande
personalen ökar
Den personal som i huvudsak bedriver forskning
och undervisning i högskolan kallas i statistiken
för den forskande och undervisande personalen.
Den delas in i sex anställningskategorier:
• professorer
• lektorer
• meriteringsanställningar
• adjunkter
• annan forskande och undervisande personal
med doktorsexamen
• annan forskande och undervisande personal
utan doktorsexamen.
Den forskande och undervisande personalen
var 32 340 heltidsekvivalenter 2020, vilket var
en ökning med 680 jämfört med 2019 (se tabell
21). Könsfördelningen var jämn: 46 procent var
kvinnor och 54 procent var män.

Lektorerna ökar mest i antal
Lektorer var den anställningskategori som
ökade mest i antal bland den forskande och
undervisande personalen jämfört med året
innan. Antalet lektorer ökade med 280 heltidsekvivalenter, till 9 660. Lektorer var därmed
fortsatt den största anställningskategorin och
utgjorde 30 procent av den forskande och
undervisande personalen (se tabell 21).
Därefter var det annan forskande och
undervisande personal med doktorsexamen
som stod för den största ökningen i antalet
anställda. Denna anställningskategori ökade
med 170 heltidsekvivalenter jämfört med året
innan. Den vanligaste anställningsbenämningen inom denna kategori var forskare, vilket
var benämningen på 65 procent av personalen.
Antalet anställda ökade även inom anställningskategorierna professorer, annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen samt adjunkter.
Den enda anställningskategorin som
minskade i antal jämfört med året innan var
meriteringsanställningar, som minskade marginellt på totalnivån med 10 heltidsekvivalenter.

Fler lektorer och färre adjunkter under
den senaste tioårsperioden
Den forskande och undervisande personalen
har ökat mycket under den senaste tioårsperioden, från 26 500 heltidsekvivalenter 2010 till

Tabell 21. Antalet heltidsekvivalenter 2020 i olika anställningskategorier inom den forskande och undervisande
personalen, förändring (antal) sedan 2019 samt andel (procent) av samtlig personal, totalt och uppdelat på kvinnor
och män.

Samtliga

Totalt

2020
Kvinnor

Män

Andel av
samtliga (%)

32 340

15 020

17 320

680

390

290

Professorer

5 250

1 610

3 640

90

50

40

16

Lektorer

9 660

4 580

5 080

280

140

140

30

Meriteringsanställningar

100

3 750

1 710

2 030

-10

40

-50

12

2 660

1 190

1 460

50

50

-10

8

Biträdande lektorer

820

370

440

40

30

10

3

Forskarassistenter

250

140

120

-110

-40

-70

1

Adjunkter

5 000

2 980

2 020

50

40

10

15

Annan forskande och undervisande
personal (AFU)

8 670

4 130

4 540

260

110

150

27

Postdoktorer

Med doktorsexamen

3 780

1 730

2 050

170

90

80

12

Utan doktorsexamen*

4 890

2 400

2 490

90

20

70

15

* Inklusive dem utan uppgift om utbildning.
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32 340 heltidsekvivalenter 2020. Det motsvarar
en ökning med 22 procent (se figur 60).
Sett till antalet anställda är det främst lektorerna som har ökat, med 2 540 heltidsekvivalenter sedan 2010. Det motsvarar en ökning med
36 procent. Procentuellt är det däremot meriteringsanställningar som har ökat mest, med 1 130
heltidsekvivalenter, en ökning med 43 procent.
Den enda anställningskategori som
minskat i antal under de senaste tio åren är
adjunkter, som minskat med 730 heltidsekvivalenter eller 13 procent.

Figur 60. Antalet forskande och undervisande
anställda vid universitet och högskolor 2010–2020
fördelat på anställningskategori, heltidsekvivalenter.
Heltidsekvivalenter
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
10

Könsfördelningen var relativt jämn inom
de flesta anställningskategorier, se tabell 22.
Kvinnor utgjorde 46–49 procent inom kategorierna meriteringsanställningar, annan forskande och undervisande personal med och utan
doktorsexamen samt lektorer 2020. Andelen
män var därmed 51–54 procent inom dessa
kategorier.
Högst var andelen kvinnor bland adjunkterna, där 60 procent var kvinnor och 40
procent män. Professorerna är den anställningskategori med mest ojämn könsfördelning:
andelen kvinnor var 31 procent och andelen
män 69 procent.
Under de senaste tio åren har andelen
kvinnor ökat inom samtliga anställningskategorier, med undantag för meriteringsanställningar på totalnivå där andelen var oförändrad
(se tabell 22). Professorer är den anställningskategori där könsfördelningen ändrats mest
sedan 2010. Bland professorerna ökade antalet

20
11

0

Könsfördelningen mest ojämn bland professorer – trots att antalet kvinnor ökar

Totalt

Lektorer

Professorer

Adjunkter

AFU utan doktorsexamen

AFU med doktorsexamen

Meriteringsanställningar

kvinnor kraftigt mellan 2010 och 2020, från 970
till 1 610 heltidsekvivalenter, vilket motsvarar
en ökning med 66 procent. Samtidigt ökade
antalet män med 100 heltidsekvivalenter, vilket
motsvarar 3 procent.

För få kvinnor nyrekryteras som
professorer
Även om könsfördelningen bland professorer blivit bättre över tid är den fortfarande
ojämn. År 2020 var 31 procent av professorerna
kvinnor och 69 procent var män.
Sedan 1997 har det funnits rekryteringsmål för andelen kvinnor bland nyrekryterade
professorer. Den nuvarande regeringen har
som mål att häften av de nyrekryterade professorerna 2030 ska vara kvinnor.

Tabell 22. Antalet forskande och undervisande personal vid universitet och högskolor 2010 och 2020, andelen
kvinnor och män (procent) och förändringen (procent), fördelat på anställningskategori, heltidsekvivalenter.
Antal heltidsekvivalenter
2010
Totalt
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Könsfördelning (%)
Kvinnor

Män

Antal heltidsekvivalenter
2020

Könsfördelning (%)

57

32 340

46

Kvinnor

Män

Förändring
2010–2020 (%)

54

22

26 500

43

Lektorer

7 120

43

57

9 660

47

53

36

Professorer

4 510

21

79

5 250

31

69

16

Adjunkter

5 740

55

45

5 000

60

40

-13

AFU utan doktorsexamen

3 640

46

54

4 890

49

51

35

AFU med doktorsexamen

2 870

42

58

3 780

46

54

32

Meriteringsanställningar

2 620

46

54

3 750

46

54

43
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FYRA AV TIO REKTORER VAR KVINNOR 2021
Sedan 2017 genomför UKÄ vartannat år en undersökning
av könsfördelningen i ledningsfunktioner på lärosätena.
Undersökningen är en del av UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering. Den senaste enkäten avsåg könsfördelningen den 1 januari 2021.
Resultaten visar att könsfördelningen var relativt jämn
2021. Bland de ledningsfunktioner som ingick i enkäten
varierade andelen kvinnor mellan 40 och 65 procent.
Spannet var ungefär detsamma som för tidigare år när
UKÄ genomfört denna undersökning.
År 2021 var andelen kvinnor lägst bland rektorerna, där
40 procent var kvinnor och 60 procent var män. Bland
rektors ställföreträdare (prorektorerna) och vicerektorerna var könsfördelningen i princip helt jämn.
Inom tre av funktionerna var kvinnorna i majoritet.
Störst var skillnaden i könsfördelning bland förvaltningschefer och chefsbibliotekarier. Närmare två av tre perso-

ner på dessa positioner var kvinnor (65 respektive 64
procent). Inom funktionen dekaner, akademichefer eller
motsvarande var andelen kvinnor 55 procent.
Jämfört med tidigare år har andelen kvinnor ökat eller
varit relativt oförändrad beroende på typ av ledningsfunktion, se figur 61. Störst förändring i könsfördelning finns
bland förvaltningschefer. Andelen kvinnor som är förvaltningschefer eller motsvarande har ökat från 48 procent
2017 till 65 procent 2021. Under samma tidsperiod har
andelen kvinnor bland rektors ställföreträdare ökat från
39 till 49 procent. Andelen rektorer som är kvinnor har
minskat marginellt, från 42 till 40 procent. Eftersom det
handlar om små tal är det enstaka individer som ger
upphov till skillnaden.
För information om hur vi genomfört undersökningen,
se faktarutan UKÄ:s undersökning av könsfördelningen i
högskolans ledningsfunktioner på uka.se/arsrapport.

Figur 61. Andelen (procent) kvinnor respektive män i olika ledningsfunktioner i högskolan, åren 2017, 2019
och 2021.
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År 2020 följde UKÄ upp lärosätenas arbete
med de rekryteringsmål som var satta för
2017–2019. Uppföljningen visar sammantaget
att rekryteringsmålen för perioden inte har lett
till någon förbättring av andelen kvinnor bland
nyrekryterade professorer. Andelen kvinnor
bland nyrekryterade professorer hade tvärtom
minskat 2019 jämfört med 2017 inom alla
forskningsämnesområden förutom medicin
och hälsovetenskap. För mer information
om uppföljningen av rekryteringsmålen, se
Uppföljning av rekryteringsmål för professorer
2017–2019, rapport 2020, UKÄ.
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För att skynda på utvecklingen mot en
jämställd högskola har regeringen satt nya
rekryteringsmål för tidsperioden 2021–2023.
De lärosätesspecifika målen ligger på mellan
34 och 60 procent. Målen är beräknade med
hänsyn till antalet anställda professorer inom
olika forskningsämnesområden på respektive lärosäte, samt könsfördelningen bland
doktorsexaminerade inom olika forskningsämnesområden nationellt ett antal år tidigare
(rekryteringsbasen). Samtliga lärosäten har
rekryteringsmål som är lika höga eller högre än
för tidsperioden 2017–2019.

Figur 62. Andelen (procent) som anställts som
professorer inom tolv år efter avlagd doktorsexamen,
totalt samt kvinnor och män. Examensår 1998–2008.
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Omkring 4 procent anställs som
professorer inom tolv år
Det är relativt få som anställs som professor
inom tolv år efter avlagd doktorsexamen och
andelen har minskat över tid. Av alla doktorsexaminerade 2008 var det 4 procent som hade
anställts som professor inom tolv år, vilket kan
jämföras med 7 procent av alla examinerade
1998 (se figur 62). Minskningen kan tyda på att
konkurrensen om anställningarna har ökat.
Uppföljningstiden tolv år har valts utifrån
kraven på meritering för att bli professor. I
antal räknat hade 120 personer av de som
examinerades 2008 anställts som professor till
och med 2020.
Varje år under de senaste tio åren har en
högre andel av männen än kvinnorna anställts
som professorer inom tolv år, men skillnaden
har varierat över tid. För de doktorsexaminerade 2008 var skillnaden mycket liten i
likhet med året innan. Knappt 4 procent av
kvinnorna och drygt 4 procent av männen
hade anställts som professorer inom tolv år.

Postdoktorer och biträdande lektorer
ökar bland meriteringsanställda
Kategorin meriteringsanställningar omfattar
i statistiken anställningsbenämningarna
postdoktor, biträdande lektor, forskarassistent
och övriga meriteringsanställningar. För mer
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information, se faktarutan Meriteringsanställningar på uka.se/arsrapport.
Antalet meriteringsanställningar var 3 750
år 2020, vilket var en marginell minskning med
10 heltidsekvivalenter jämfört med året innan.
Postdoktorer och biträdande lektorer var
de största kategorierna bland meriteringsanställningar. Postdoktorer utgjorde 71 procent av
alla meriteringsanställningar och biträdande
lektorer utgjorde 22 procent. Båda dessa
kategorier ökade i antal jämfört med 2019, med
50 respektive 40 heltidsekvivalenter.
Samtidigt fortsatte antalet forskarassistenter att minska. Forskarassistenterna minskade
med 110 heltidsekvivalenter jämfört med året
innan, till 250 heltidsekvivalenter. De utgjorde
7 procent av alla meriteringsanställningar.
Könsfördelningen bland de meriteringsanställda var relativt jämn. Männen var i viss
majoritet bland postdoktorerna och de biträdande lektorerna, medan kvinnorna var i viss
majoritet bland forskarassistenterna.
Antalet meriteringsanställningar har ökat
stort under den senaste tioårsperioden (se
figur 63). Till stor del beror ökningen på att
postdoktorerna blivit fler, men en ökning ses
också bland biträdande lektorer. Jämfört med
2010 har antalet postdoktorer fördubblats, en
ökning med 1 340 heltidsekvivalenter. Andelen
biträdande lektorer har ökat ännu mer under
samma tidsperiod, med drygt 230 procent, men
från en lägre nivå. I antal räknat har biträdande
lektorer ökat med 570 heltidsekvivalenter.
Antalet forskarassistenter har däremot minskat
kraftigt, med 810 heltidsekvivalenter.
Andelen kvinnor och män har i stort varit
densamma under de senaste tio åren, och
antalet kvinnor och män har ökat och minskat
enligt ungefär samma mönster.
Trots att antalet meriteringsanställningar
har ökat över tid råder det fortsatt stor konkurrens om dessa anställningar bland doktorsexaminerade som planerar en fortsatt karriär inom
högskolan. Varje år examineras uppemot 3 000
doktorander. Antalet nyanställda postdoktorer
2020 var 1 270 heltidsekvivalenter, vilket motsvarar drygt 40 procent av en årskull doktorsexaminerade. Detta målar en bild av en karriär som
präglas av hög konkurrens från första stund. Ju
längre upp på karriärstegen man kommer, desto

Figur 63. Antalet kvinnor och män med meriteringsanställningar 2010–2020, uppdelat på biträdande lektorer,
postdoktorer och forskarassistenter, heltidsekvivalenter.
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tuffare blir det. Antalet nyanställda biträdande
lektorer och forskarassistenter 2020 var 120
respektive 10 heltidsekvivalenter.

Biträdande lektorer

lantbruksvetenskap och veterinärmedicin som
ökade med 100 heltidsekvivalenter.
Sedan 2010 har antalet anställda ökat inom
samtliga forskningsämnesområden. Störst var
ökningen inom medicin och hälsovetenskap,
som på tio år ökat med 1 990 heltidsekvivalenter.
Könsfördelningen varierade mellan
forskningsämnesområdena. Störst andel
kvinnor fanns 2020 inom medicin och hälsovetenskap – 59 procent jämfört med 41 procent
män (se tabell 23). Inom lantbruksvetenskap
och veterinärmedicin, samhällsvetenskap samt
humaniora och konst var andelen kvinnor
51–54 procent och andelen män 46–49 procent.
Mest ojämn var könsfördelningen inom
forskningsämnesområdena teknik och naturvetenskap, där andelen kvinnor var 28 respektive 30 procent och andelen män 72 respektive
70 procent. Andelen kvinnor har ökat inom
samtliga forskningsämnesområden jämfört
med 2010.

Störst ökning av antalet anställda inom
medicin och hälsovetenskap
Sett till antalet anställda var de tre största
forskningsämnesområdena 2020 medicin
och hälsovetenskap, samhällsvetenskap samt
naturvetenskap, med 7 000–8 000 heltidsekvivalenter vardera (se tabell 23). Drygt 70 procent
av den forskande och undervisande personalen
var verksam inom något av dessa tre forskningsämnesområden.
Det var framför allt antalet anställda inom
medicin och hälsovetenskap som ökade mellan
2019 och 2020. Här var ökningen 310 heltidsekvivalenter. Därefter kom samhällsvetenskap,
som ökade med 140 heltidsekvivalenter, samt

Tabell 23. Antalet forskande och undervisande personal vid universitet och högskolor 2010 och 2020, andelen
kvinnor och män (procent) och förändringen (procent), fördelat på forskningsämnesområde, heltidsekvivalenter.
Antal heltidsKönsfördelning (%)
ekvivalenter
2010
Kvinnor
Män
Totalt

Förändring
2010–2020 (%)

26 500

43

57

32 340

46

54

22

Medicin och hälsovetenskap

5 990

58

42

7 980

59

41

33

Samhällsvetenskap

6 780

47

53

7 960

54

46

17

Naturvetenskap

5 630

29

71

7 080

30

70

26

Teknik

3 640

23

77

4 220

28

72

16

Humaniora och konst

3 350

49

51

3 590

51

49

7

870

48

52

1 220

53

47

40

Lantbruksvetenskap och
veterinärmedicin

86

Antal heltidsKönsfördelning (%)
ekvivalenter
2020
Kvinnor
Män
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Figur 64. Andelen (procent) heltidsekvivalenter per anställningskategori 2020, uppdelat på kvinnor och män samt
forskningsämnesområde.
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Andelen lektorer störst inom samhällsvetenskap samt humaniora och konst

Meriteringsanställda ägnar mest tid åt
forskning och utveckling

Fördelningen av anställningar mellan olika
anställningskategorier skiljer sig åt mellan
forskningsämnesområdena. Andelen lektorer var störst inom samhällsvetenskap samt
humaniora och konst, med 45 respektive 44
procent. Även bland adjunkter var andelen
störst inom samhällsvetenskap samt humaniora och konst, där de utgjorde 21 procent av
den forskande och undervisande personalen
inom respektive forskningsämnesområde.
Meriteringsanställningar var i stället vanligast inom naturvetenskap, medicin och hälsovetenskap samt teknik, med 16, 15 respektive
15 procent. Av alla meriteringsanställda inom
högskolan fanns 79 procent inom dessa tre
forskningsämnesområden.
Professorer var den anställningskategori
där variationerna mellan olika forskningsämnesområden var minst: 11–18 procent. Störst
andel professorer fanns 2020 inom teknik och
naturvetenskap.
Om vi ser på hur anställningskategorierna fördelar sig per forskningsämnesområde, uppdelat på kön, är bilden i stort sett
densamma som på totalnivån (se figur 64).
Fördelningen inom områdena påverkas dock
tydligt av att fler män än kvinnor är anställda
som professorer och att fler kvinnor än män är
anställda som adjunkter.

Hur högskolans personal använder sin arbetstid
skiljer sig mycket åt beroende på anställningskategori. Det framgår av SCB:s enkätundersökning
om arbetstidens fördelning bland högskolans
personal som genomförs vartannat år.
Den anställningskategori som ägnade störst
del av sin arbetstid åt forskning och utveckling
(FoU) 2019 var meriteringsanställda. De ägnade
tre fjärdedelar av sin tid åt dessa aktiviteter (se
tabell 24). Andra anställningskategorier som
ägnade en stor del av sin arbetstid åt forskning
och utveckling var doktorander och annan
forskande och undervisande personal.
Adjunkterna var den anställningskategori
som forskade i lägst utsträckning. I snitt ägnade
adjunkterna omkring 8 procent av sin arbetstid
till FoU 2019. Adjunkterna använde i stället
den största delen av sin tid till undervisning på
grundnivå och avancerad nivå.
Det fanns vissa skillnader mellan hur
kvinnor och män fördelade sin arbetstid.
Männen ägnade en något större del av sin
arbetstid åt FoU än vad kvinnorna gjorde, 49
jämfört med 42 procent. Kvinnorna ägnade i
stället en något större andel av sin arbetstid åt
det som klassas som övrig verksamhet i undersökningen, bland annat administration och
annan verksamhet. Här använde kvinnorna
32 procent av sin arbetstid, jämfört med 25
procent för männen.
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Tabell 24. Arbetstidens relativa fördelning för personal i högskolan som arbetade med forskning och utveckling
(FoU) 2019, fördelat på anställningskategori. Redovisas med 95-procentigt konfidensintervall.
FoUUndervisning
Undervisning
verksamhet
grundutbildning
forskarutbildning
(%)
± 95% KI
(%)
± 95% KI
(%)
± 95% KI
Totalt

24

1

2

0

Övrigt

± 95% KI

Totalt
(%)

28

1

100

46

1

Professorer

47

1

19

1

7

1

27

1

100

Lektorer

30

1

45

1

3

0

22

1

100

Meriteringsanställda

76

2

11

1

3

0

10

1

100

Adjunkter

8

2

67

3

1

0

24

2

100

Doktorander

69

1

11

1

0

0

20

1

100

AFU med doktorsexamen

69

2

11

1

4

1

16

2

100

AFU utan doktorsexamen

60

4

16

2

2

1

22

3

100

Administrativ och övrig
teknisk personal

32

2

5

1

1

0

62

3

100

VANLIGAST ATT PROFESSORER VAR UTOMLANDS I TJÄNSTEN 2019
Vartannat år undersöker UKÄ i vilken utsträckning högskolans personal vistas utomlands i tjänsten, som ett sätt att
följa den internationella mobiliteten bland personalen.
Bakgrunden är de senaste årens ökade fokus på internationalisering inom högskolan. I forskningspropositionen för
2021–2024 skriver regeringen att internationell samverkan
och internationalisering är en förutsättning för hög kvalitet
i utbildning och forskning.
Under 2019 var omkring en tredjedel av den forskande
och undervisande personalen utomlands i sin tjänst. Drygt
var femte person, 21 procent, var utomlands i tjänsten
under minst en vecka. Det var en något högre andel av
männen än kvinnorna som hade varit utomlands under
minst en vecka: 24 jämfört med 18 procent. Eftersom
undersökning avser 2019 påverkas inte resultaten av
minskat resande på grund av pandemin.
Professorerna var den anställningskategori som i
högst utsträckning vistades utomlands för att forska eller
undervisa (se figur 65). Under 2019 hade närmare fyra av
tio professorer varit utomlands i sin tjänst under minst

en vecka. Klart lägst var andelen bland adjunkterna, där
motsvarande andel var mindre än en av tio. Resultaten är
liknande både för kvinnor och för män.
Undersökningen visar också att utlandsvistelser var
vanligast för anställda inom naturvetenskap, både bland
kvinnor och bland män, se figur 66. Där hade omkring en
tredjedel, 33 procent, varit utomlands i sin tjänst. Bland
övriga forskningsämnesområden låg andelen anställda
som varit utomlands mellan 18 och 26 procent.
Jämfört med undersökningen från 2017 är resultaten i
stora drag desamma. Andelen som varit utomlands under
minst en vecka ökade från 19 procent 2017 till 21 procent
2019. Även 2017 var det fler män än kvinnor som var
utomlands i tjänsten. Under båda åren var professorer och
anställda inom naturvetenskap bland de som hade varit
utomlands i högst utsträckning.
För information om hur vi genomfört undersökningen,
se faktarutan UKÄ:s mobilitetundersökning på uka.se/
arsrapport.

Figur 65. Andelen (procent) av personalen vid
universitet och högskolor som varit utomlands i
tjänsten under minst en vecka 2019, totalt samt
fördelat på anställningskategori.

Figur 66. Andelen (procent) av personalen vid
universitet och högskolor som varit utomlands i
tjänsten under minst en vecka 2019, totalt samt
fördelat på forskningsämnesområde.
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arbetsuppgifter. Bland den administrativa personalen ökade antalet anställda med 590 heltidsekvivalenter jämfört med året innan (se tabell 25).
Bland övriga anställningskategorier var det
flest som tillhörde den tekniska personalen.
Den tekniska personalen uppgick till 6 550
heltidsekvivalenter, eller 30 procent. Bibliotekspersonal och arvodister utgjorde de minsta
andelarna av personalen med andra än forskande och undervisande uppgifter. Arvodisterna
har per definition en tidsbegränsad anställning.
Det handlar bland annat om personer som är
tim- eller dagsavlönade.
Det är tydliga skillnader i könsfördelningen
mellan de olika anställningskategorierna. Störst
var könsskillnaderna inom den administrativa
personalen, där andelen kvinnor uppgick till 76
procent och andelen män till 24 procent. Även
bland bibliotekspersonalen var kvinnorna i
majoritet. Jämnast var könsfördelningen bland
arvodisterna, där 51 procent var kvinnor och
49 procent var män. Bland den tekniska personalen var det fler män än kvinnor, 57 jämfört
med 43 procent. Könsfördelningen var i princip
oförändrad jämfört med 2019.

Personal med andra än forskande och undervisande uppgifter har ökat jämfört med året innan
och uppgick 2020 till 21 690 heltidsekvivalenter.
Den klart största anställningskategorin var
administrativ personal. Under den senaste tioårsperioden har den administrativa personalen
ökat i antal, medan övriga anställningskategorier
tvärtom har minskat.

Flest tillhör den administrativa
personalen
Personalen med andra än forskande och undervisande uppgifter delas i statistiken in i fyra
anställningskategorier:
• administrativ personal
• teknisk personal
• bibliotekspersonal
• arvodister.
År 2020 utgjorde personalen med andra än
forskande och undervisande uppgifter 40
procent av samtlig personal och uppgick till
21 690 heltidsekvivalenter. Nästan två tredjedelar,
65 procent, var kvinnor och 35 procent var
män. Personalen med andra än forskande och
undervisande uppgifter ökade med 470 heltidsekvivalenter jämfört med året innan (se tabell 25).
Majoriteten av de anställda med andra än
forskande och undervisande uppgifter hörde
till den administrativa personalen. År 2020
omfattade den kategorin 13 410 heltidsekvivalenter, vilket motsvarar 62 procent av personalen med andra än forskande och undervisande

Den administrativa personalen ökar
Över tid har antalet heltidsekvivalenter med
andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter ökat, men i lägre omfattning än bland
den forskande och undervisande personalen.
Totalt har antalet heltidsekvivalenter ökat med
1 620 på tio år, vilket motsvarar en ökning med
8 procent. Det är klart lägre än för den forskande och undervisande personalen, som ökat
med 5 840 heltidsekvivalenter eller motsvarande 22 procent.

Tabell 25. Antalet heltidsekvivalenter 2020 i olika anställningskategorier inom personalen med andra än forskande
och undervisande uppgifter, förändring (antal) sedan 2019 samt andel (procent) av samtlig personal, totalt och
uppdelat på kvinnor och män.
2020

Män

Andel av
samtliga (%)

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

21 690

14 190

7 500

470

380

90

100

Administrativ personal

13 410

10 230

3 180

590

450

140

62

Teknisk personal

6 550

2 850

3 700

-20

-30

10

30

Samtliga

89

Förändring sedan 2019

Bibliotekspersonal

1 130

810

330

10

0

0

5
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300

290

-100

-40

-60

3
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Figur 67. Antalet personal med andra än forskande
och undervisande uppgifter 2010–2020 fördelat på
anställningskategori, heltidsekvivalenter.
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Sedan 2010 är det endast den administrativa personalen som har ökat i omfattning.
Antalet har ökat med 3 190 heltidsekvivalenter,
eller 31 procent (se figur 67). Den tekniska
personalen och bibliotekspersonalen har
under samma tidsperiod minskat med 4
respektive 10 procent. Den största minskningen
gäller arvodister, som minskat med två tredjedelar jämfört med för tio år sedan. Statistiken
om arvodister bör dock tolkas med försiktighet,
eftersom ett antal lärosäten har ändrat sin
inrapportering av den anställningskategorin.
Könsfördelningen inom de olika anställningskategorierna har varit relativt stabil över
den senaste tioårsperioden.

Administrativ personal
Bibliotekspersonal

MED FOKUS PÅ PERSONAL MED ANDRA ÄN FORSKANDE OCH UNDERVISANDE ARBETSUPPGIFTER
UKÄ publicerade i april 2021 en analys med fokus på
personal med andra än forskande och undervisande
arbetsuppgifter. I analysen beskriver vi den personalen
utifrån statistiken, bland annat hur personalsammansättningen ser ut och hur den har förändrats över tid.
Analysen visar att det finns en mycket stor bredd
av yrken bland personal med andra än forskande och
undervisande arbetsuppgifter – alltifrån administratörer,
projektledare och studievägledare, till kommunikatörer,
tekniker och lokalvårdare. Sammanlagt använde lärosätena närmare 1 300 olika anställningsbenämningar när
de rapporterade in sin personal med andra än forskande
och undervisande arbetsuppgifter 2019. Den vanligaste
anställningsbenämningen var administratör, följt av bibliotekarie. De flesta anställningsbenämningar användes bara
av ett fåtal personer. Sedan 2001 har lärosätena förändrat

vilka anställningsbenämningar som används. Bland annat
har antalet assistenter och sekreterare minskat kraftigt
sedan 2001, medan antalet samordnare och administratörer har ökat.
Ett annat resultat är att personalen med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter överlag är välutbildade, se figur 68. Över sex av tio hade minst en 3-årig
eftergymnasial utbildning 2019. Högst var andelen med
eftergymnasial utbildning bland bibliotekspersonalen, där
87 procent hade en minst 3-årig eftergymnasial utbildning.
Bland den administrativa personalen var motsvarande
andel 70 procent.
För mer information, se Personal med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter, Statistisk analys,
2021/04, UKÄ.

Figur 68. Andelen (procent) med respektive utbildningsnivå 2019, fördelat på kvinnor och män samt
anställningskategori, heltidsekvivalenter.
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