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Analysavdelningen
Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en
av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på
forskarnivå. Analyserna innefattar även utvecklingen
inom personalområdet och högskolans ekonomi.
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Rörligheten mellan högskolan och andra sektorer störst
inom medicin och hälsovetenskap
Mobiliteten mellan högskolan och andra sektorer varierar mellan olika
forskningsämnesområden. Med de metoder som testats i denna analys kan vi
konstatera att rörligheten mellan sektorer under perioden 2012-2018 varit störst
bland forskande och undervisande personal inom medicin och hälsovetenskap.

Inledning
Ett av målen för den svenska forskningspolitiken är att samverkan mellan universitet och
högskolor, näringsliv och det övriga samhället ska stärkas och förnyas i hela landet. Ett
sätt att stimulera samverkan mellan universitet och högskolor och det övriga samhället
kan vara att främja karriärbyten, något som också beskrevs i den senaste
forskningspolitiska propositionen:
Det är angeläget att möjligheten att byta karriär mellan universitet och
högskolor respektive näringsliv, verksamhet i offentlig sektor samt
civilsamhället ökar.1
I den här analysen redovisar vi omfattningen av den forskande och undervisande
personalens rörlighet mellan lärosäten och andra sektorer under åren 2012-2018.
Huvudsyftet med analysen är presentera metoder för att analysera den forskande och
undervisande personalens rörlighet mellan olika sektorer.
Analysen består av tre delar: I del 1 diskuteras utmaningen att identifiera och mäta antalet
individer som rör sig mellan lärosäten och andra sektorer, i del 2 presenteras preliminär
statistik kring mobiliteten och del 3 består av en sammanfattande diskussion.
I en analys som publiceras senare i år kommer UKÄ också att diskutera sätt att mäta och
följa upp rörligheten inom högskolesektorn.
Den övergripande frågeställningen för metodutvecklingsarbetet när det gäller rörligheten
mellan lärosäten och andra sektorer har varit hur man ska definiera en individ som mobil.
Måste individen helt byta karriär eller räcker det med att individen är verksam hos flera
olika arbetsgivare eller kombinerar en anställning vid ett universitet eller högskola med
näringsverksamhet i egen regi? Det finns inget enkelt svar på en sådan fråga, varför två
olika definitioner och metoder testats inom ramen för utvecklingsarbetet. För att fånga
rörligheten mellan högskolan och andra sektorer har vi tagit vår utgångspunkt i tre olika
typer av rörliga individer:
-

1

individer som byter karriär från högskolan till en annan sektor (näringsliv,
offentlig sektor, civilsamhälle) kan betraktas som rörlig mellan sektorer
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individer som går i motsatt riktning, det vill säga rekryteras till ett universitet
eller högskola från en annan sektor.
individer som kombinerar en anställning inom högskolan med en
löneinkomstgenererarande sysselsättning utanför högskolan.

De individer som beskrivits ovan är alltså att betrakta som intersektoriellt mobila. 2
Inledningsvis bör det påpekas att vi i den här analysen valt att inte studera doktoranders
mobilitet. Det är dock möjligt att använda snarlika metoder för att ta fram statistik om
mobiliteten hos doktorander.

Kort om registret för personal vid universitet och högskolor
Registret för personal vid universitet och högskolor är grunden för personalstatistiken. För de statliga
universiteten och högskolorna hämtas uppgifter in från den månatliga rapportering som de statliga
universiteten och högskolorna gör till Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, som SCB producerar på
uppdrag av Medlingsinstitutet. De enskilda universiteten och högskolorna rapporterar via textfil eller
webblankett. Från och med 2001 är oktober mätmånad.
I registret delas den forskande och undervisande personalen in i anställningskategorier och
forskningsämnesområden.
För statistiska syften används anställningskategorierna professorer, lektorer, meriteringsanställningar (som
består av postdoktorer, forskarassistenter och biträdande lektorer), annan forskande och undervisande
personal med doktorsexamen, annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen samt
adjunkter.
Forskningsämnesområdena är naturvetenskap, teknik, medicin och hälsovetenskap, lantbruksvetenskap och
veterinärmedicin, samhällsvetenskap samt humaniora och konst.

Metod 1. Mobilitet som gäller rekryteringar mellan högskolan och andra
sektorer
Den första metoden syftar till att fånga de individer som rekryteras till högskolan från
andra sektorer, samt de individer som rekryteras från högskolan till andra sektorer.
Utgångspunkten är de individer som under ett år (vid ett mättillfälle) finns i registret för
personal vid universitet och högskolor.
Om en individ ingår i registret år t, men inte år t+1 anses individen ha bytt sektor, givet
att individen haft en inkomst från en annan inkomstkälla än ett lärosäte år t+1. Dessa
individer har rekryterats till en annan sektor från högskolan. Samma metod kan användas
för att uppskatta hur många individer som rekryterats till högskolan från andra sektorer,
det vill säga individer som finns i registret år t, men som inte ingår år t-1.

2

Intersektoriellt mobila individer skiljer sig åt från intrasektoriellt mobila individer. En intrasektoriellt
mobil individ inom universitets- och högskolesektorn är en individ som byter lärosäte.
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Vi kommer alltså att använda den första metoden för att skatta två storheter:
 (Metod 1.1) Andelen av den forskande och undervisande personalen som lämnat ett
lärosäte för en annan sektor från ett år till ett annat
 (Metod 1.2) Andelen individer som rekryterats till den forskande och undervisande
personalen vid ett lärosäte från en annan sektor från ett år till ett annat
I den här analysen har vi avgränsat oss till att undersöka fördelningen av dessa individer
per forskningsämnesområde, kön och anställningskategori.3
När det gäller metod 1.1 är det värt att påpeka att året efter att en individ lämnat ett
lärosäte får den alltså inte ha någon kontrolluppgift som går att hänföra till ett lärosäte för
att ingå i statistiken. Detta gör att definitionen är väldigt strikt exempelvis innebär det att
semesterdagar som sparats kan följa med till en slutlön nästkommande år och att
personen därför räknas som anställd på lärosätet även detta år. Detta bidrar till att den
uppmätta rörligheten från högskolan i den här analysen sannolikt är något lägre än vad
den egentliga rörligheten är, det rör sig alltså sannolikt om en viss undertäckning.

Metod 2. Mobilitet i form av kombinerade tjänster
Syftet med den andra metoden är att mäta antalet individer som är verksamma vid ett
lärosäte och inom en annan sektor. För att definieras som intersektoriellt mobil behöver
en individ alltså inte avsluta sin anställning vid ett universitet eller en högskola, vilket var
fallet med den första metoden, utan det som krävs är att individen får en inkomst från en
verksamhet som inte är ett universitet eller en högskola. Hur stor andel av inkomsten som
ska komma från en annan sektor är inte helt givet.
I figur 1 testar vi hur olika inkomstgränser påverkar andelen av den forskande och
undervisande personal som kan anses ha kombinerade tjänster. Om gränsen sätts väldigt
nära 1 procent av den totala förvärvsinkomsten kan drygt 30 procent av all forskande och
undervisande personal anses inneha en kombinerad tjänst.
I den här analysen har vi valt att inte räkna individer med så små inkomster från andra
sektorer som rörliga. Detta beror dels på att vi inte vill få inkomster från små uppdrag
(exempelvis arvode från bostadsrättsföreningsstyrelse eller mindre ersättning för en text
till en tidning), vi är ute efter mer betydande inkomster än så. Vi förhåller oss dock
neutrala till vilken sektor eller bransch inkomsten kommer ifrån. De tester vi har gjort på
materialet visar dock att majoriteten av alla individer är verksamma inom en bransch eller
sektorer som har en relation till deras roll som forskande och undervisande personal.
De röda vertikala streckade linjerna markerar 10 respektive 50 procent av den
sammanlagda förvärvsinkomsten. Inom intervallet sjunker andelen forskande och
undervisande personal med kombinerade tjänster med omkring 10 procentenheter. Att
sätta gränsen någonstans i intervallet kan ge en bra uppskattning av andelen forskande
och undervisande personal med kombinerade tjänster. I figur 1 illustreras detta genom att
3

I tabellbilagan återfinns andelar per forskningsämnesområde, per anställningskategori, per kön för
samtliga metoder.
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lutningen på kurvorna skiftar dels omkring 10 procent, och dels omkring 50 procent av
den sammanlagda förvärvsinkomsten.
Figur 1. Andel av inkomst från annan sektor än högskolan och hur det påverkar andelen
forskande och undervisande personal med delade tjänster per kön år 2017

Andelen forskande och undervisande personal med kombinerade tjänster ändras med
mindre än 10 procentenheter om inkomstgränsen höjs till 50 procent. Om 50 procent av
en individs inkomst kommer ifrån en annan sektor än ett lärosäte, talar det mesta för att
individen kombinerar sin anställning vid lärosätet/lärosätena med en annan
sysselsättning.
Det huvudsakliga syftet med analysen är att presentera metoder för att analysera den
forskande och undervisande personalens rörlighet mellan olika sektorer. Vi kommer
därför att fortsättningsvis redovisa andelen forskande och undervisande personal med
delade tjänster baserat på två olika definitioner:
 (Metod 2.1) Den första, mer generösa definitionen, där andelen av inkomsten som
kommer från en annan sektor än ett lärosäte ska vara minst 10 procent av en individs
totala inkomst vid mättillfället, samt
 (Metod 2.2) den andra, striktare definitionen, där andelen av inkomsten som kommer
från en annan sektor än ett lärosäte ska vara minst 50 procent av en individs totala
inkomst vid mättillfället.
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I den här analysen avgränsar vi oss till att presentera statistiken fördelad på
forskningsämnesområde, kön och anställningskategori.
De data som ligger till grund för statistiken utgörs av tillgängliga register på Statistiska
centralbyrån. I huvudsak har variabler från registret för personal vid universitet och
högskolor och jobbregistret utnyttjats.

Rekryteringar från lärosäten till andra sektorer 2012-2017 (Metod 1.1)
I detta avsnitt presenteras statistik på hur stor andel av den forskande och undervisande
personalen som övergått från en anställning på ett lärosäte ett år till en anställning i en
annan sektor följande år.
Figur 2. Andel av den forskande och undervisande personalen som helt lämnar ett lärosäte för
en annan bransch per forskningsämnesområde 2012-2017.

Inom medicin och hälsovetenskap är andelen individer som övergår till en
annan sektor störst
Andelen individer som byter sektor är relativt liten. I figur 2 framgår det att andelen är
störst inom medicin och hälsovetenskap i slutet av den studerade perioden.
Andelen mobila individer inom teknik fördubblas nästan under tidsperioden, kanske kan
detta förklaras av att det under slutet av perioden varit en högkonjunktur och därför en
stark efterfrågan på teknisk spetskompetens inom industrin.
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I figur 3 har siffrorna brutits ner ytterligare. Där visar vi andelen individer som byter
sektor från ett år till ett annat per forskningsämnesområde och per anställningskategori.
Störst är rörligheten inom anställningskategorin annan forskande och undervisande
personal utan doktorsexamen. Detta gäller inom alla forskningsämnesområden bortsett
från lantbruksvetenskap och veterinärmedicin där det går att observera en större variation.
En annan intressant observation är att rörligheten bland professorer och lektorer är
förhållandevis låg inom alla forskningsämnesområden. Den största rörligheten bland
professorer och lektorer fanns inom medicin och hälsovetenskap samt inom humaniora
och konst.
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Figur 3. Andel av den forskande och undervisande personalen som helt lämnar ett lärosäte för en annan bransch per forskningsämnesområde och
anställningskategori 2012-2017
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Rörligheten större för dem som saknar doktorsexamen
I figur 4 visas andelen av forskande och undervisande personal som lämnar ett lärosäte
från ett år till ett annat per kön och anställningskategori. Störst är rörligheten bland annan
forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. Inom den här
anställningskategorin är rörligheten större bland män än bland kvinnor. Rörligheten är
större inom de anställningskategorier där individerna saknar doktorsexamen. I
anställningskategorierna där personalen vanligen har avlagt doktorsexamen är rörligheten
störst i kategorin annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen, där
många individer med anställningsbenämningen forskare ingår. Generellt har rörligheten
varit större för kvinnor än för män, med undantag av anställningskategorin professorer.
Figur 4. Andel av den forskande och undervisande personalen som helt lämnar ett lärosäte för
en annan bransch per kön och anställningskategori år 2012-2017

Rekryteringar till lärosäten från andra sektorer 2012-2018 (Metod 1.2)
I detta avsnitt presenteras statistik om antalet individer inom den forskande och
undervisande personalen som rekryterats till ett lärosäte, men som var verksamma inom
en annan sektor året innan.
Flest externa rekryteringar inom medicin och hälsovetenskap samt
samhällsvetenskap
Att andelen externa rekryteringar från andra sektorer än högskolan är störst inom medicin
och hälsovetenskap samt samhällsvetenskap är inte så förvånande då dessa
forskningsämnesområden har en tydlig koppling till andra sektorer, särskilt inom vårdoch lärarutbildningarna.
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Figur 5. Antal individer som rekryterats till den forskande och undervisande personalen vid ett
lärosäte från en annan bransch per forskningsämnesområde 2012-2018.

I slutet av tidsperioden har andelen externa rekryteringar ökat inom lantbruksvetenskap
och veterinärmedicin. Det är osäkert vad ”toppen” år 2016-2017 beror på men i
sammanhanget bör det nämnas att forskningsämnesområdet är relativt litet, vad gäller
personalresurser. Detta innebär att små förändringar kan få stora utslag. Värt att notera är
dock att andelen rekryteringar från andra sektorer är relativt låg inom naturvetenskap i
förhållande till volymen på den forskande och undervisande personalen.
Om vi bryter ner statistiken på olika anställningskategorier kan vi konstatera att annan
forskande och undervisande personal utan doktorsexamen återigen framstår som den mest
intersektoriellt mobila anställningskategorin, se figur 6.
Inom medicin och hälsovetenskap har det under hela tidsperioden varit relativt vanligt att
rekrytera lektorer från andra sektorer. I humaniora och konst är andelen externt
rekryterade till meriteringsanställningar relativt stor under slutet av perioden. Möjligen
kan det vara så att meriterade doktorsexaminerade inom humaniora och konst är
verksamma inom andra sektorer i väntan på att meriteringstjänster ska utlysas.
Värt att notera är också att det inom teknik är relativt vanligt förekommande att
professorer rekryteras från andra sektorer, det gäller särskilt i början av den undersökta
tidsperioden.
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Figur 6. Antal som rekryterats till den forskande och undervisande personalen vid ett lärosäte från en annan bransch per forskningsämnesområde
och anställningskategori 2012-2018.
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Skilda rekryteringsmönster bland kvinnor och män
Flest rekryteringar från andra sektorer har skett till anställningskategorin annan forskande
och undervisande personal utan doktorsexamen, följt av adjunkter. När det gäller
andelarna inom dessa anställningskategorier varierar det dock stort mellan kvinnor och
män, särskilt när det kommer till adjunkterna, se figur 7.
Figur 7. Antal som rekryterats till den forskande och undervisande personalen vid ett lärosäte
från en annan bransch per kön och anställningskategori 2012-2018.

Intersektoriell mobilitet som avspeglar sig i kombinerade tjänster
(metod 2.1 och 2.2)
I figur 8 visas andelen av den forskande och undervisande personalen som definierats
som intersektoriellt mobila på grund av kombinerade tjänster. I grunden handlar
kombinerade tjänster om att en person har en inkomstgenererande sysselsättning även
utanför högskolan. Två metoder har använts, 2.1 där minst 10 procent av en individs
totala inkomst måste komma från en sektor utanför högskolan, samt metod 2.2 där
andelen måste vara minst 50 procent.
Den största andelen forskande och undervisande personal med kombinerade tjänster
(oavsett metod) återfinns inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap,
medan naturvetenskap samt lantbruksvetenskap och veterinärmedicin har lägst andel
personal med kombinerade tjänster under den studerade tidsperioden.
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Humaniora och konst tappar i rank beroende på om minst 10 procent eller minst 50
procent av inkomsten sätts som gräns. I det senare fallet tar teknik över som
forskningsämnesområde med näst störst andel kombinerade tjänster.

Figur 8. Andel av den forskande och undervisande personalen med kombinerade tjänster (metod
2.1 och 2.2) per forskningsämnesområde 2012-2017

Lägst andel med kombinerade tjänster bland meriteringsanställda
Om vi bryter ner statistiken på olika anställningskategorier kan vi konstatera att
meriteringsanställda i lägst utsträckning kombinerar sina anställningar med betydande
inkomstgenererande sysselsättning utanför högskolan, se figur 9 (50 procent av
inkomsten som gräns). Detta gäller oavsett forskningsämnesområde. Bland professorer är
variationen betydligt större. Inom humaniora och konst och samhällsvetenskap har en
liten andel av professorer kombinerade tjänster (omkring 5 procent), andelen inom
medicin och hälsovetenskap samt teknik är betydligt högre (omkring 15-20 procent).
Att andelen professorer och lektorer med kombinerade tjänster är stor inom medicin och
hälsovetenskap är förväntat. Högskoleförordningen möjliggör för anställda vid en
sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning att kombinera sin
anställning med en anställning som lektor eller professor vid ett lärosäte.4

4

4 kap. 2§ Högskoleförordningen (1993:100).
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Figur 9. Andel av den forskande och undervisande personalen med kombinerade tjänster (50 procent av inkomst) per anställningskategori och per
forskningsämnesområde 2012-2017
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Kombinerade tjänster vanligast bland odisputerade kvinnor och manliga
professorer
I figur 9 illustreras skillnaderna i andelen kombinerade tjänster mellan män och kvinnor.
Lägst andel kombinerade tjänster, oavsett kön, har meriteringsanställda och lektorer. När
det gäller professorer har andelen med kombinerade tjänster varit större bland män, där
det varit den anställningskategori med störst andel kombinerade tjänster, än bland
kvinnor. Bland kvinnor har andelen istället varit högst bland adjunkter och annan
forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. Det senare kanske delvis kan
förklaras av det stora behovet av undervisande personal på utbildningar som leder till
kvinnodominerade legitimationsyrken, exempelvis lärare och sjuksköterska.
Figur 9. Andel av den forskande och undervisande personalen med kombinerade tjänster (50
procent av inkomst) per anställningskategori och per kön 2012-2017

Avslutande diskussion
Huvudsyftet med analysen är presentera metoder för att analysera den forskande och
undervisande personalens rörlighet mellan olika sektorer. Vi har kunnat fånga tre olika
sorters rörelser med hjälp av de metoder som presenterats i analysen:
-

Rekryteringar från lärosäten till andra sektorer
Rekryteringar från andra sektorer till lärosäten
Den forskande och undervisande personalens kombinerade tjänster
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Metod 1.1
När det gäller rörligheten från lärosäten till andra sektorer verkar det som att metoden
som använts för att fånga målstorheten underskattar den faktiska rörligheten något. Detta
beror sannolikt på att det dels är ovanligt att från ett år till ett annat avsluta sin anställning
vid ett lärosäte utan att få ut någon inkomst från lärosätet året efter, och dels på att
registret över personal vid högskolor och universitet har en viss undertäckning
(mätmånad oktober). Ett sätt att hantera detta är att observera hur många individer som
lämnat ett lärosäte för en annan sektor efter två år.

Vi har genomfört en del sådana körningar inom ramen för den här analysen. I de allra
flesta fall ökar den uppmätta mobiliteten något om vi observerar individerna två år
senare. Dock aldrig med mer än 1 procentenhet, men sett till hur låga andelarna är kan vi
inte bortse helt från skillnaden. Trots detta rekommenderar vi att måttet beräknas från ett
år till ett annat (t och t+1), även om den faktiska mobiliteten underskattas något blir
tolkningen något enklare. Ett alternativ är förstås att redovisa måttet inom andra intervall,
exempelvis 1 år, 3 år och 5 år.
Figur 10. Skillnad i uppmätt mobilitet om t+1 eller t+2 används 2012-2017 (differens mellan andel
mobila t+2 och t+1)

*Anm: I fallet t+2 rör det sig om tvåårsintervall, det vill säga 2012-2014 osv.

Metod 1.2
När det gäller att uppskatta volymen på rekryteringarna från andra sektorer ligger
resultaten sannolikt närmare den faktiska målstorheten. Individer som fått en inkomst
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från ett lärosäte (under mätmånaden) har blivit rekryterade ”per definition”, vilket
innebär att måttet inte blir lika känsligt för eftersläpande inkomster. Eftersom vi
observerar om individerna i rampopulationen fått en löneinkomst från något annat arbete
år t-1 undviker vi dessutom att fånga en stor del av de personer som exkluderats från
registret över högskolans personal till följd av tjänst- eller föräldraledighet.
Metod 2.1 och 2.2
När det gäller den forskande och undervisande personalens kombinerade tjänster är de
uppgifter vi tagit fram beroende av en kontinuerlig variabel (andel av total
förvärvsinkomst) vilket gör att vi fångar hela målstorheten, givet den rampopulation vi
arbetar med (registret över personal vid högskolor och universitet). Detta innebär att
eventuella mätfel beror på registrets undertäckning.

Vi rekommenderar att gränsvärdet sätts närmare hälften av inkomsten (dvs. metod 2.2) än
vid en tiondel av inkomsten. Särskilt då detta gör att vi i undviker att karaktärisera
individer som genomför mindre uppdrag som mobila genom kombinerade tjänster.

Reflektion kring resultaten
När det gäller resultaten kan vi konstatera att den intersektoriella mobiliteten varit störst
inom medicin och hälsovetenskap under perioden 2012-2018. Vi kan också se att den
forskande och undervisande personalen utan doktorsexamen är mer rörlig än de med
doktorsexamen.
Avslutningsvis vill vi också föra fram att de mått som diskuterats i den här analysen utan
större svårighet kan användas för att studera orsaker till intersektoriell mobilitet hos den
forskande och undervisande personalen. Eftersom vi kan observera mobilitet på
individnivå kan vi utnyttja variation i faktorer som skulle kunna påverka mobilitet för att
studera kausalsamband. Exempelvis effekter av barn.
Detta skulle ytterligare förbättra uppföljningen av mobilitetens bland högskolans
personal. Sådana analyser skulle vidare kunna ge ytterligare kunskap kring hur väl måtten
fångar de målstorheter vi är intresserade av att uttala oss om.

