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Sammanfattning 

Uppdrag att undersöka stapling av anställningar 

UKÄ har haft i uppdrag att belysa stapling av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan. I uppdraget definieras stapling som: 

tidsbegränsade anställningar som baseras på högskolans särskilda 
reglering som varvas med andra tidsbegränsade anställningar. 

 

En bakgrund till uppdraget är att andelen tidsbegränsat anställda i 
högskolan är hög. År 2020 var 28 procent av den forskande och 
undervisande personalen tidsbegränsat anställd, mätt i heltids-
ekvivalenter. Omkring 13 procent hade en tidsbegränsad anställning 
baserad på högskolans reglering, medan omkring 15 procent hade en 
tidsbegränsad anställning på annan grund – framför allt utifrån lagen om 
anställningsskydd (LAS). 

Stapling förekommer i begränsad omfattning 

Rapporten visar att stapling enligt definitionen förekommer i begränsad 
omfattning. I den statistiska analysen ser vi att omkring 4 procent av 
tidsbegränsat anställda 2020 hade förekomst av stapling tidigare i sin 
karriär – det vill säga hade varvat anställningar baserat på högskolans 
särskilda reglering med andra tidsbegränsade anställningar. Bland 
doktorsexaminerade 2008 hade omkring 3 procent förekomst av stapling 
när vi följer dem fram till och med 2020. De exakta siffrorna bör dock 
tolkas med försiktighet, eftersom måttet beror på flera antaganden. 

Våra intervjuer med representanter från 16 lärosäten bekräftar bilden av 
att stapling av tidsbegränsade anställningar förekommer i begränsad 
omfattning. Många av de vi intervjuat känner inte helt igen problem-
beskrivningen med stapling. Samtidigt finns det stora skillnader mellan 
och inom lärosäten i vilken utsträckning tidsbegränsade anställningar 
används. 

Flera olika orsaker bidrar till stapling 

Det finns flera orsaker på systemnivå som bidrar till att det är vanligt 
med tidsbegränsade anställningar i högskolan. En återkommande 
förklaring i intervjustudien är att tidsbegränsade anställningar är en del 
av meriteringssystemet för högskolan. En annan förklaring är att 
systemet för forskningsfinansiering och den höga andelen extern-
finansierad forskning leder till många tidsbegränsade anställningar.  
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Vår intervjustudie visar också att det finns en rad praktiska orsaker i 
verksamheten till att tidsbegränsade anställningar kan följa på varandra. 
En vanlig orsak är att lärosätet förlänger en postdoktortjänst med en 
allmän visstidsanställning. En annan orsak är att lärosätet behöver ersätta 
en lektor för en längre tid, till exempel på grund av att hen fått 
forskningsmedel, annat uppdrag på begränsad tid eller blivit sjukskriven.  

När är stapling ett problem? 

Utifrån hur meriteringssystemet är konstruerat är det inte helt enkelt att 
skilja ut vilka kedjor av tidsbegränsade anställningar som är 
problematiska och inte. Det gäller både för stapling enligt definitionen, 
andra kedjor av tidsbegränsade anställningar och tidsbegränsade 
anställningar generellt inom högskolan.  

För den enskilde individen kan naturligtvis många år av tidsbegränsade 
anställningar vara ett stort problem. Det har inte varit fokus i rapporten, 
men framgår ändå i våra intervjuer. 

Framtida uppföljning bör ha en bredare ansats 

Genom den här rapporten har vi gjort en genomlysning av frågan om 
stapling och tagit fram nytt faktaunderlag. Resultatet är att stapling, där 
olika tidsbegränsade anställningar varvas med varandra, inte förefaller 
vara ett utbrett problem inom sektorn.  

UKÄ föreslår därför att den fortsatta uppföljningen av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan bör ha en bredare ansats. Ett förslag är att UKÄ 
fortsätter att utveckla den statistiska uppföljningen av karriärvägar och 
tidsbegränsade anställningar generellt. Det kan till viss del ske inom 
ramen för UKÄ:s uppdrag att följa upp andelen visstidsanställningar vid 
universitet och högskolor, som pågår fram till 15 mars 2024. 
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Inledning 

Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att följa upp så kallad stapling av 
tidsbegränsade anställningar i högskolan.1 I uppdraget definierar 
regeringen stapling som: 

tidsbegränsade anställningar som baseras på högskolans särskilda 
reglering som varvas med andra tidsbegränsade anställningar. 

Syfte och frågor 
Syftet med den här rapporten är att belysa stapling av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan. De frågor vi vill besvara är:  

1. I vilken utsträckning förekommer stapling av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan?  

2. Vilka orsaker finns det till stapling av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan? 

3. Hur kan UKÄ följa upp stapling av tidsbegränsade anställningar 
framöver? 

Metod 
I rapporten använder vi flera metoder för att ge en bild av stapling av 
anställningar. Avsikten är att metoderna ska komplettera varandra. Här 
beskriver vi kort vilka metoder vi använder, medan en mer utförlig 
metodbeskrivning finns i bilaga 1. Under arbetet har vi hämtat in 
synpunkter från Vetenskapsrådet vid tre tillfällen. 

Statistisk analys i två delar 

För att undersöka förekomsten av stapling av tidsbegränsade 
anställningar använder vi statistik om högskolans personal. Den 
statistiska analysen är indelad i två delar: 

1. I den första delen utgår vi från all forskande och undervisande 
personal med en tidsbegränsad anställning i högskolan 2020. Vi 
undersöker sedan deras tidigare anställningar inom högskolan ett 
antal år bakåt i tiden. Avsikten är att ge en helhetsbild av hur 
vanligt det är med stapling av tidsbegränsade anställningar.  

                           

1 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Universitetskanslersämbetet. Regeringsbeslut 2021-
03-04. 
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2. I den andra delen utgår vi från personer som tagit en 
doktorsexamen vid ett svenskt lärosäte 2008. Vi följer sedan 
deras karriär inom högskolan ett antal år framåt i tiden. Avsikten 
är att följa dem i början av deras akademiska karriär, när stapling 
rimligen är som vanligast. 

Intervjustudie med representanter från lärosäten 

Som ett komplement till den statistiska analysen har vi genomfört en 
intervjustudie med representanter från 16 lärosäten. Syftet var att få 
lärosätenas perspektiv på stapling av tidsbegränsade anställningar och 
varför det förekommer. 

Benämningar 
I rapporten använder vi i första hand benämningen tidsbegränsad 
anställning när vi avser en anställning som inte är tillsvidare. Det är så vi 
generellt benämner dessa anställningar i den officiella statistiken om 
högskolans personal. Benämningen visstidsanställning är ett annat ord 
för samma företeelse.  

Avgränsningar 
Rapporten fokuserar på stapling av tidsbegränsade anställningar bland 
den forskande och undervisande personalen i högskolan. Personal med 
andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter (ibland kallad 
teknisk/administrativ personal) ingår bara i begränsad omfattning. 

Disposition 
Kapitel 1 ger en bakgrund till uppdraget och en översikt till regleringen 
av tidsbegränsade anställningar i högskolan. 

Kapitel 2 presenterar resultaten från den statistiska analysen, bland annat 
hur vanligt det är med stapling och hur staplingarna av anställningar kan 
se ut.  

Kapitel 3 redovisar resultaten från den intervjustudie som vi genomfört 
med representanter från lärosäten. Det handlar bland annat om orsaker 
till att stapling förekommer. 

Kapitel 4 diskuterar resultaten och våra slutsatser. 

Till rapporten finns en excelbilaga där vi redovisar diagram och tabeller 
uppdelade på kön. 
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Bakgrund – tidsbegränsade 
anställningar i högskolan 

I det här kapitlet ger vi en bakgrund till uppdraget. Vi beskriver också 
översiktligt den reglering som finns av tidsbegränsade anställningar i 
högskolan. 

Om tidsbegränsade anställningar 

Många tidsbegränsade anställningar i högskolan 

En bakgrund till uppdraget är att andelen tidsbegränsat anställda inom 
högskolan är hög. År 2020 var 28 procent av den forskande och 
undervisande personalen tidsbegränsat anställd. Det förklaras framför 
allt av den särreglering som finns inom högskolan och som motiveras av 
sektorns särskilda behov. Tidsbegränsade anställningar är en del av det 
akademiska karriärsystemet som bygger på meritering och kontinuerlig 
utvärdering. Tidsbegränsade anställningar är också en del av högskolans 
samverkan med det omgivande samhället. 

Statistik om tidsbegränsade anställda i högskolan 2020 

Här presenterar vi statistik om tidsbegränsat anställda i högskolan 2020, 
mätt i heltidsekvivalenter.2 

 Totalt var 28 procent av den forskande och undervisande 
personalen tidsbegränsat anställda 2020. Kvinnor hade något 
oftare än män en tidsbegränsad anställning – 29 procent jämfört 
med 27 procent. 

 Omkring 13 procent av den forskande och undervisande 
personalen var tidsbegränsat anställda enligt högskolans 
särskilda reglering inklusive kollektivavtal. Omkring 15 procent 
var tidsbegränsat anställda på andra grunder, främst enligt lagen 
(1982:80) om anställningsskydd (LAS).  

                           

2 Heltidsekvivalenter är det mått vi ofta använder för att beskriva de anställda inom högskolan. 
Heltidsekvivalenter beräknas genom en summering av anställningens omfattning med hänsyn tagen 
till eventuell tjänstledighet. Exempelvis blir antalet heltidsekvivalenter 0,25 för en person med en 
anställning på 50 procent som har tjänstledigt 50 procent. 
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 Över tid har andelen tidsbegränsat anställda i högskolan minskat. 
Från 2008 till 2020 har antalet tidsbegränsat anställda minskat 
från 34 till 28 procent.3  

 Tidsbegränsade anställningar var vanligast inom naturvetenskap 
samt medicin och hälsovetenskap, där 33 procent respektive 32 
procent hade en tidsbegränsad anställning 2020. Lägst andel 
tidsbegränsat anställda fanns inom samhällsvetenskap, där 
andelen var 21 procent.4 

 Bland meriteringsanställda var i princip alla tidsbegränsat 
anställda 2020. Andelen tidsbegränsat anställda var annars högst 
inom kategorin annan forskande och undervisande personal utan 
doktorsexamen, där nästan hälften var tidsbegränsat anställda. 

 Andelen tidsbegränsat anställda varierade kraftigt mellan olika 
lärosäten. Andelen var generellt högre på lärosäten med en stor 
andel externfinansierad forskning, där andelen 2020 var upp till 
45 procent. På några av lärosätena med huvudsaklig fokus på 
utbildning var andelen tidsbegränsat anställda 10 procent eller 
lägre. Allra högst andel med tidsbegränsad anställning fanns på 
några av de konstnärliga högskolorna. 

UKÄ har tidigare skrivit flera rapporter om tidsbegränsade anställningar 
i högskolan. För mer statistik om tidsbegränsade anställningar, hänvisar 
vi till de rapporterna.5 Inom kort kommer det också att finnas uppgifter 
om tidsbegränsade anställningar i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i 
siffror. 

Reglering av tidsbegränsade 
anställningar 

Flera grunder för tidsbegränsade anställningar 

En person inom högskolan kan vara tidsbegränsat anställd på olika 
grunder. En del tidsbegränsade anställningar utgår från högskolans 
särskilda reglering och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. 
Därutöver gäller lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) i 
högskolan, vars huvudregel är tillsvidareanställning men som även 
reglerar vissa tidsbegränsade anställningar. Det är möjligt att anställa 

                           

3 Det förklaras bland annat av att reglerna för tidsbegränsade anställningar blivit mer restriktiva 
sedan 2007 och att flera tidsbegränsade anställningar som särreglerades i högskoleförordningen togs 
bort 2011. Se SOU 2016:29. Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, s. 222. 
4 Skillnaden förklaras främst av att fördelningen mellan anställningskategorier skiljer sig åt mellan 
forskningsämnesområdena. Se SOU 2016:29. Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för 
framtiden, s. 225. 
5 UKÄ (2018) Tidsbegränsade anställningar bland högskolans forskande och undervisande 
personal. Rapport 2018:11, UKÄ (2019) Många tidsbegränsat anställda i högskolan – men stora 
variationer mellan lärosäten. Statistisk analys. 
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tidsbegränsat för olika lång tid beroende på vilken grund för 
tidsbegränsning en anställning har. 

Grunder för tidsbegränsade anställningar i högskolan – en översikt 

Översikten visar vanliga grunder för tidsbegränsade anställningar i 

högskolan. Högskolans reglering och anställningsförordningen (1994:373) 

gäller för statliga lärosäten, medan lagen om anställningsskydd gäller för 

samtliga lärosäten. 

 

Högskolans reglering: 

- biträdande lektor   4–6 år* 

- adjungerad professor   högst 12 år 

- gästprofessor   högst 5 år 

- lärare inom konstnärlig verksamhet högst 5+5 år 

- militära lärare vid Försvarshögskolan 

 

Kollektivavtal (statliga lärosäten) 

- postdoktor   2–3 år** 

- adjungerad lärare  2 år (får förnyas) 

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) 

- allmän visstidsanställning   2 år*** 

- vikariat   2 år*** 

- provanställning    6 månader 

- säsongsarbete 

- anställning efter fyllda 68 år**** 

 

Anställningsförordningen 

- anställning för enstaka, kortvariga perioder 

 

 

För mer utförlig information om olika lagar och avtal, se till exempel SULF:s 

webbplats: 

SULF.se / Jobb, lön och villkor / Lagar och kollektivavtal / Lagar och avtal för 

högskolan. 

 

* Får förnyas under högst sammanlagt två år under vissa omständigheter, se 

4 kap. 12 a § högskoleförordningen (1993:100). 

** Sedan 1 februari 2022 gäller ett nytt postdoktoravtal, som medger en 

tidsbegränsning på upp till 3 år jämfört med tidigare 2 år. Anställningen får 

förlängas om det finns särskilda skäl. 

*** Huvudregeln är att anställningen övergår till en tillsvidareanställning om 

personen har varit anställd mer än 2 år under den senaste femårsperioden, 

se vidare 5 a § LAS. 

**** Gäller från 1 januari 2020, tidigare var gränsen 67 år. 
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Två aktuella förändringar – nytt postdoktoravtal och 
kommande förändring av LAS 

Två aktuella förändringar av grunderna för tidsbegränsning är av särskilt 
intresse för den här rapporten. Den första förändringen är det nya 
postdoktoravtalet som medger upp till 3 år med tidsbegränsad 
anställning, jämfört med tidigare 2 år.6 Avtalet blev klart i november 
2021 och började gälla från 1 februari 2022.  

Det andra förändringen är den planerade förändringen av LAS. Ett 
förslag där är att ersätta allmän visstid med så kallad särskild visstid.  
Särskild visstid kommer enligt förslaget att övergå till en tillsvidare-
anställning redan efter tolv månader som huvudregel. Enligt förslaget 
ska de nya reglerna tillämpas från den 1 oktober 2022.7 

Stapling av tidsbegränsade 
anställningar 
Forskarkarriärutredningen och UKÄ har tidigare undersökt förekomsten 
av stapling av tidsbegränsade anställningar. I båda fallen var slutsatsen 
att stapling förekommer, men att det är svårt att uppskatta den exakta 
omfattningen. 

Forskarkarriärutredningen ser inte stapling som ett 
utbrett problem 

Forskarkarriärutredningen lutade i sitt betänkande åt att stapling inte är 
ett utbrett problem. Efter att ha undersökt statistiken konstaterade 
utredningen att långa kedjor av visstidsanställningar inte verkar vara 
vanliga, och att de – när de förekommer – framför allt är 
visstidsanställningar som baseras på högskolans särskilda regler.8 

Utredningen visade också att andelen visstidsanställda var stort de första 
åren efter en doktorsexamen, men sedan sjönk snabbt allt eftersom åren 
gick. Utredningens sammanfattade sin slutsats: ”Det största problemet är 
inte att visstidsanställningar staplas på varandra, utan avsaknaden av en 
tydlig karriärstruktur.”9 Samtidigt skrev utredningen att stapling riskerar 
att få negativa konsekvenser och föreslog en modell för att följa upp 
visstidsanställningar och staplingar av dem framöver.10 

                           

6 Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.  
7 Ds 2021:17. En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på 
arbetsmarknaden.  
8 SOU 2016:29. Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, s. 231. 
9 SOU 2016:29. Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, s. 246. 
10 SOU 2016:29. Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, s. 248. 
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UKÄ har svårt att uttala sig om omfattningen 

När UKÄ undersökte frågan var slutsatsen att stapling av tidsbegränsade 
anställningar förekom, men att det var svårt att uttala sig exakt om 
omfattningen på grund av alltför korta tidsserier.11 Som ett alternativ 
uppskattade UKÄ i stället andelen av den forskande och undervisande 
personalen som åtta eller fler år efter sin doktorsexamen hade en allmän 
visstidsanställning eller ett vikariat. Den siffran uppskattades till drygt 3 
procent, eller drygt 600 personer. UKÄ konstaterade att på varandra 
följande anställningar kan sägas ingå i den normala meriteringsgången, 
men att det kan bli problem om tidsbegränsade anställningar enligt 
högskolans särskilda regler följs av eller varvas med tidsbegränsade 
anställningar enligt LAS.  

Negativa konsekvenser av osäkra 
anställningar 
Även om det finns förklaringar till att andelen tidsbegränsat anställda i 
högskolan är hög12, kan det få negativa konsekvenser. Det gäller inte 
minst för personer som under lång tid arbetar under osäkra förhållanden. 
Det gäller också för personer som har det som ibland kallas ”osäkra 
tillsvidareanställningar”, det vill säga tillsvidareanställningar som 
avslutas när den externa forskningsfinansieringen upphör.  

Fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har 
återkommande undersökt de här frågorna. I en rapport från 202113 
konstaterar SULF att osäkra anställningar får negativa konsekvenser 
både för den anställda och för det arbete som ska utföras – och därmed 
för lärosätena. SULF beskriver hur osäkerheten i anställningar uppfattas 
som nedbrytande av de anställda och att det finns risker för ökad 
arbetsbörda, splittring av gemenskapen och stressrelaterad ohälsa. SULF 
beskriver också att osäkra anställningar medför en svårighet för den 
enskilde att planera sitt arbetsliv och privatliv. 

Internationellt konstaterar OECD att problemet med många osäkra 
anställningar för forskare är spritt bland organisationens medlems-
länder.14 Det är enligt OECD inte ett nytt fenomen, men något som 
uppmärksammats allt mer under senare år. OECD konstaterar att det 
verkar råda enighet bland olika intressenter om att andelen osäkra 
anställningar inom akademin behöver minska.  

                           

11 UKÄ (2018) Tidsbegränsade anställningar bland högskolans forskande och undervisande 
personal. Rapport 2018:11. 
12 År 2020 var 28 procent av den forskande och undervisande personalen tidsbegränsat anställda, 
mätt i heltidsekvivalenter. 
13 SULF (2021) I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och 
arbetsmiljö på universitet och högskolor. 
14 OECD (2021) Reducing the precarity of academic research careers. OECD Science, Technology 
and Industry Policy Papers. Maj 2021, no. 11. 
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Regeringen vill minska andelen tidsbegränsat 
anställda 

I den senaste forskningspropositionen har regeringen uppmärksammat 
den höga andelen tidsbegränsat anställda inom högskolesektorn.15 
Regeringen skriver att villkoren för en forskarkarriär i högskolan måste 
vara goda och att andelen visstidsanställningar bör minska. Regeringen 
pekar särskilt ut stapling av anställningar som ett problem. Enligt 
regeringen kan stapling resultera i att den totala tiden fram till en 
tillsvidareanställning blir mycket lång och därmed göra en karriärväg 
inom högskolan mindre attraktiv.  

För att komma framåt i frågan har regeringen gett UKÄ tre uppdrag 
kopplade till goda villkor för anställda i högskolesektorn. Uppdragen 
handlar om 

- stapling av tidsbegränsade anställningar 

- karriärvägar och meriteringssystem 

- uppföljning av visstidsanställningar i högskolan. 

De två första av dessa uppdrag redovisas 15 mars 2022.16 Det tredje 
uppdraget delredovisades 1 februari 202217 och ska slutredovisas 15 
mars 2024. 

Sammantaget ger dessa uppdrag kompletterande underlag till den 
bredare frågan om karriärvägar och osäkra anställningar inom högskolan.  

                           

15 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige.  
16 Den här rapporten svarar på uppdraget om stapling av anställningar. Det andra uppdraget finns 
redovisat i UKÄ (2022) Karriärvägar och meriteringssystem i högskolan. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag 2022. Rapport 2022:6. 
17 UKÄ (2022) Delredovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av dimensionering av 
utbildning på forskarnivå, visstidsanställningar och mobilitet mellan högskolan och andra sektorer. 
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Statistisk analys av stapling 

I det här kapitlet undersöker vi stapling av tidsbegränsade anställningar 
med hjälp av statistik om högskolans personal. Vi försöker svara på för 
hur många personer stapling enligt definitionen förekommer och hur 
staplingarna av anställningar kan se ut. Avslutningsvis diskuterar vi hur 
tillförlitliga resultaten i analysen är.  

Om analysen 
Den statistiska analysen är ett utforskande arbete där vi belyser 
förekomsten av stapling enligt den definition som fanns med i 
uppdragsformuleringen. Det är en svår uppgift i och med att det inte 
finns något självklart sätt att göra det på. 

Analysen är indelad i två delar, där vi utgår från olika populationer. I den 
första delen utgår vi från all forskande och undervisande personal med 
en tidsbegränsad anställning 2020. I den andra delen utgår vi från 
personer som tog en doktorsexamen 2008.  

Vi har strävat efter att i möjligaste mån göra resultatet i den statistiska 
analysen begripligt. Vi har därför medvetet valt att begränsa hur många 
olika dimensioner vi inkluderar, till exempel jämförelser utifrån olika 
bakgrundsvariabler. Vi har också begränsat vilka alternativa 
beräkningsmetoder vi använder. 

Hur vi tolkar stapling 

Stapling – tidsbegränsade anställningar som baseras på högskolans 

särskilda reglering som varvas med andra tidsbegränsade anställningar 

 

För att kunna följa upp stapling i statistiken behöver vi göra definitionen 
mer konkret. Enligt definitionen ska olika tidsbegränsade anställningar 
varvas. Utifrån detta tolkar vi stapling som att en person har haft minst 
tre olika tidsbegränsade anställningar inom högskolan. Minst en av dessa 
anställningar ska vara baserad på högskolans särskilda reglering och 
minst en ska ha en annan grund för tidsbegränsning.18 De tidsbegränsade 
anställningarna ska sedan varvas med varandra. Sammantaget tolkar vi 
att stapling ser ut på något av följande sätt:  

                           

18 En anställning kan pågå under ett eller flera år. 
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Vi delar sedan in de olika tidsbegränsade anställningarna som 
förekommer i statistiken i dessa två kategorier – högskolans särskilda 
reglering och andra tidsbegränsade anställningar (se faktarutan). För 
enkelhets skull kallar vi andra tidsbegränsade anställningar för LAS, 
eftersom anställningar baserat på LAS utgör merparten av den kategorin. 

För att kunna kategorisera de tidsbegränsade anställningarna i statistiken 
efter den här indelningen behöver vi göra en del antaganden, framför allt 
för åren före 2016 då det saknas uppgift om tidsbegränsningsgrund i 
statistiken. De antaganden som vi har gjort framgår av bilaga 1.19 

Kategorisering av tidsbegränsade anställningar för analysen 

 

Högskolans särskilda reglering 

Till den här kategorin räknar vi tidsbegränsade anställningar enligt 

högskolans reglering samt anställningar som är specifika för högskolan och 

som har stöd i kollektivavtal: 

- meriteringsanställningar (inkl. biträdande lektorer och postdoktorer) 

- adjungerad personal 

- gästprofessorer 

- lärare inom konstnärlig verksamhet 

- militära lärare vid Försvarshögskolan. 

 

LAS (andra tidsbegränsade anställningar) 

Till andra tidsbegränsade anställningar räknar vi i huvudsak tidsbegränsade 

anställningar enligt LAS. Här ingår även övriga anställningar, bland annat 

enligt anställningsförordningen. Kategorin omfattar: 

- allmän visstidsanställning 

- vikariat 

- provanställning 

- säsongsarbete 

- anställning efter fyllda 68 år (tidigare 67 år) 

- anställning för enstaka, kortvariga perioder 

- övriga tidsbegränsade anställningar. 

  

                           

19 Se rubriken Kategorisering av tidsbegränsade anställningar på sidan 36. 

Högskolans 
reglering LAS Högskolans 

reglering

LAS Högskolans 
reglering LAS
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Del 1 – tidsbegränsat anställda 2020 
I den här delen av analysen utgår vi från all forskande och undervisande 
personal med en tidsbegränsad anställning inom svensk högskola 2020. 
Det var närmare 13 000 personer, något fler män än kvinnor.20 Vi 
undersöker sedan hur dessa personers karriär inom högskolan har sett ut 
från 2008 fram till 2020.  

Först ger vi den generella bilden över samtliga i gruppen, för att därefter 
undersöka förekomsten av stapling. 

Allmänt om tidsbegränsat anställda 2020 

Många har bara arbetat en kort tid i högskolan 

Den övergripande bilden är att de flesta tidsbegränsat anställda 2020 
bara har arbetat något eller några år inom svensk högskola. I figur 1 
nedan visar de grå staplarna hur stor andel av de tidsbegränsat anställda 
2020 som inte hade en anställning inom svensk högskola under 
respektive år. År 2017 var det till exempel omkring två tredjedelar som 
inte hade en anställning i högskolan.  

Figur 1. Andel som har varit anställda i högskolan respektive år, av tidsbegränsat anställda 

2020. Fördelat på anställningsform. 

 

Figur 1 visar också att en liten andel av de tidsbegränsat anställda 2020 
har haft en tillsvidareanställning tidigare. En bidragande orsak är att 
personer har arbetat efter pensionsåldern 2020 och då på en 
tidsbegränsad anställning, medan de tidigare hade en tillsvidare-
anställning i högskolan. 

                           

20 I den separata excelbilagan till rapporten redovisar vi uppgifterna uppdelat på kön, medan vi i 
rapporten kommenterar om det finns betydande skillnader. 
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Tidsbegränsat anställda 2020 – en heterogen grupp 

Bland de närmare 13 000 tidsbegränsat anställda 2020 fanns en stor 
spridning. De största anställningskategorierna21 var annan forskande och 
undervisande personal samt meriteringsanställningar, som stod för 40 
respektive 30 procent av samtliga med en tidsbegränsad anställning. 
Övriga 30 procent utgjordes till ungefär lika stor del av adjunkter, 
lektorer och professorer. Skillnaderna mellan könen var generellt små. 
Andelen professorer var dock högre bland männen, medan andelen 
adjunkter var högre bland kvinnorna. 

Tabell 1. Tidsbegränsat anställda 2020, fördelat på anställningskategori och typ av 

meriteringsanställning. Andel och antal. 

  Andel  Antal 

Annan forskande och undervisande personal 40 % 5 208 

Meriteringsanställningar, varav 30 % 3 827 

 postdoktorer 21 % 2 702 

 biträdande lektorer 6 % 818 

 forskarassistenter 2 % 276 

Adjunkter 12 % 1 550 

Lektorer 9 % 1 211 

Professorer 9 % 1 142 

Totalt 100 % 12 938 

 

Bland de närmare 13 000 tidsbegränsat anställda ingår även bland annat 
adjungerad personal22, personer som är 68 år eller äldre och personer 
som är anställda på en låg tjänstgöringsomfattning. Det var elva procent 
av den tidsbegränsat anställda personalen som var adjungerad och fyra 
procent som var 68 år eller äldre. Drygt var femte hade en tjänstgörings-
omfattning på 20 procent eller lägre, det vill säga motsvarande en dag 
per vecka eller mindre. 

Hälften hade arbetat ett eller två år som tidsbegränsat anställd 

Antalet år med en tidsbegränsad anställning varierar inom gruppen. För 
drygt hälften var 2020 deras första eller andra år som tidsbegränsat 
anställd inom svensk högskola. Samtidigt hade drygt 2 000 personer 
arbetat sex år eller mer som tidsbegränsat anställda under tidsperioden. 
Det motsvarar 16 procent av samtliga tidsbegränsat anställda 2020.  

                           

21 I den officiella statistiken delas den forskande och undervisande personalen in i sex 
anställningskategorier: professorer, lektorer, meriteringsanställningar, adjunkter samt annan 
forskande och undervisande personal med respektive utan doktorsexamen. 
22 Adjungerade anställda har sin huvudsakliga anställning utanför högskolan och är deltidsanställda 
vid ett lärosäte.  
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Figur 2. Antal år med tidsbegränsade anställningar i högskolan 2008–2020, för personer 

med en tidsbegränsad anställning 2020. 

 

Förekomst av stapling 

Förekomst av stapling hos omkring 560 personer 

När vi undersöker stapling enligt definitionen ser vi att stapling före-
kommer, men för en liten andel av alla tidsbegränsat anställda 2020. Vi 
får träff på att omkring 560 personer har varvat tidsbegränsade 
anställningar under tidsperioden 2008–2020. Det motsvarar ungefär 4 
procent av samtliga tidsbegränsat anställda 2020.  

Om vi istället jämför med samtliga personer som har sex år eller fler med 
tidsbegränsade anställningar 2008–2020, visar det sig att omkring en 
fjärdedel av dem har förekomst av stapling enligt definitionen.  

Av dem med förekomst av stapling var könsfördelningen jämn, även om 
männen var i viss majoritet (56 jämfört med 44 procent).   

Många med förekomst av stapling var meriteringsanställda 2020 

Över fyra av tio med förekomst av stapling var anställda på en 
meriteringsanställning 2020. Framför allt var det många som hade ett 
biträdande lektorat. Personer med biträdande lektorat stod för omkring 
en fjärdedel av samtliga med förekomst av stapling. 

Staplingarna av anställningar 

Vanligast att ha tre olika tidsbegränsade anställningar 

När vi analyserar hur staplingarna (kedjorna) av anställningar ser ut visar 
det sig att staplingarna i de flesta fall består av tre olika tidsbegränsade 
anställningar utifrån tidsbegränsningsgrund. Omkring 75 procent hade 
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tre olika tidsbegränsade anställningar. Omkring 20 procent hade fyra 
olika tidsbegränsade anställningar. 

Vi ser också att staplingen i omkring 60 procent av fallen inleds med en 
tidsbegränsad anställning baserad på LAS. 

Majoriteten av staplingar kan därför beskrivas enligt följande mönster:  

 

Högskolans särskilda reglering dominerar 

Även om staplingen oftare inleds med en anställning baserat på LAS, 
stod högskolans särskilda reglering för majoriteten av åren med 
tidsbegränsade anställningar för personer med förekomst av stapling. 
Omkring 60 procent av den totala tiden med tidsbegränsade anställningar 
bestod av anställningar som baseras på högskolans reglering.  

Exempel på hur staplingarna kan se ut 

För att åskådliggöra hur en stapling kan se ut, visar vi nedan exempel på 
hur karriären inom svensk högskola sett ut för tio av personerna som 
hade förekomst av stapling. 

Figur 3. Exempel på hur karriären sett ut för tio av personerna med förekomst av stapling, 

bland tidsbegränsat anställda 2020.  

LAS Högskolans 
reglering LAS
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Del 2 – tidsbegränsade anställningar 
åren efter en doktorsexamen 
I den här delen av analysen utgår vi från personer som tog en 
doktorsexamen från ett svenskt lärosäten 2008. Anledningen till att vi 
väljer examensåret 2008 är att det från och med detta år finns uppgifter i 
statistiken om anställningsform (tillsvidare eller tidsbegränsad), vilket är 
nödvändig information för analysen. Samtidigt ger det möjlighet till att 
följa individerna under så många år som möjligt. Anställning som 
doktorand är inte medräknad i analysen. 

Det var närmare 3 000 personer som tog en doktorsexamen 2008, något 
fler män än kvinnor. Vi följer dessa personers karriär inom högskolan 
fram till och med 2020. Först ger vi den generella bilden över samtliga i 
gruppen, för att därefter undersöka förekomsten av stapling.  

Allmänt om de doktorsexaminerade 2008 

Omkring en tredjedel kvar i högskolan på längre sikt – de flesta 

tillsvidareanställda 

Den generella bilden är att omkring en tredjedel av de doktors-
examinerade 2008 var kvar inom den svenska högskolan på längre sikt. 
Trenden var densamma för kvinnor och män. Andelen tidsbegränsade 
anställda var från början mycket hög men sjunker vartefter åren går, se 
figur 4. År 2020 hade den stora majoriteten av de som fortfarande 
arbetade inom högskolan en tillsvidareanställning.  

Figur 4. Andel som har varit anställda i högskolan respektive år, av doktorsexaminerade 

2008. Fördelat på anställningsform. 

 
 

Observera att staplarna i figuren visar fördelningen för respektive år, inte 
de enskilda personernas karriär. En enskild person kan till exempel vara 
anställd under några år för att sedan lämna högskolan. Sammantaget var 
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det nästan 60 procent av de doktorsexaminerade som hade arbetat i 
någon utsträckning inom högskolan under 2008–2020. 

I genomsnitt tre år med tidsbegränsade anställningar 

Av de doktorsexaminerade som arbetade inom den svenska högskolan i 
någon utsträckning under 2008–2020 var genomsnittet att ha tre år med 
tidsbegränsade anställningar. Vanligast var att ha mellan ett och tre år 
med tidsbegränsade anställningar. 

Figur 5. Antal år med tidsbegränsade anställningar i högskolan för doktorsexaminerade 

2008, som i någon utsträckning arbetat inom högskolan 2008–2020.

 

Närmare 840 personer hade haft tre år eller fler med tidsbegränsade 
anställningar inom högskolan. Det motsvarar ungefär hälften av alla 
doktorsexaminerade 2008 som någon gång arbetat inom högskolan efter 
sin doktorsexamen. 

Förekomst av stapling 

Förekomst av stapling hos omkring 80 personer  

När vi undersöker stapling enligt definitionen ser vi att det förekommer, 
men för en relativt liten andel av samtliga doktorsexaminerade 2008. 
Analysen visar att omkring 80 personer har varvat tidsbegränsade 
anställningar enligt definitionen under sin karriär fram till och med 2020. 
Det motsvarar 3 procent av samtliga doktorsexaminerade 2008. 

Om vi istället jämför med samtliga doktorsexaminerade som hade sex år 
eller mer med tidsbegränsade anställningar 2008–2020, visar det sig att 
omkring en tredjedel hade förekomst av stapling enligt definitionen. 

Könsfördelningen bland personerna med förekomst av stapling var jämn 
– omkring hälften var kvinnor och hälften var män. Fördelningen mellan 
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forskningsämnesområde som doktorand var snarlik för personer med 
förekomst av stapling, jämfört med samtliga doktorsexaminerade 2008. 

De flesta med förekomst av stapling får en tillsvidareanställning – 

eller lämnar högskolan 

När vi följer personerna med förekomst av stapling ser vi att andelen 
med tidsbegränsad anställning är mycket hög under de första åren. 
Därefter minskar andelen med en tidsbegränsad anställning successivt. 
År 2020 hade majoriteten en tillsvidareanställning, medan en fjärdedel 
inte arbetade i högskolan. 

Figur 6. Andel som har varit anställda i högskolan respektive år, av doktorsexaminerade 

2008 med förekomst av stapling. Fördelat på anställningsform. 

 

Staplingarna av anställningar 

Vanligast att ha tre olika tidsbegränsade anställningar 

När vi analyserar hur staplingarna (kedjorna) av anställningar ser ut visar 
det sig att majoriteten består av tre olika tidsbegränsade anställningar 
utifrån tidsbegränsningsgrund – inte fler. Vi ser också att staplingen 
oftast inleds med en tidsbegränsad anställning baserad på LAS och att 
majoriteten får en tillsvidareanställning på sikt. Därför kan majoriteten 
av staplingar kan beskrivas enligt följande mönster: 

 

Lika delar högskolans särskilda reglering och LAS 

Över tid står högskolans reglering och LAS för ungefär lika stor andel av 
de tidsbegränsade anställningarna för personer med förekomst av 
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stapling. Under det första året – 2008 – dominerar dock tidsbegränsade 
anställningar som baseras på LAS. 

Vanligt med meriteringsanställningar 

När vi ser vilka tidsbegränsade anställningar som personerna med 
förekomst av stapling har haft, visar det sig att det är mycket vanligt med 
meriteringsanställningar.23 Två år efter examen var 70 procent av de 
tidsbegränsade anställningarna en meriteringsanställning, framför allt 
anställning som postdoktor. Däremot var det vanligast med en 
tidsbegränsad anställning som annan forskande och undervisande 
personal under examensåret 2008.  

Figur 7. Doktorsexaminerade 2008 med förekomst av stapling, fördelat på 

anställningskategori, antal. Åren 2008–2020. 

 
 

Sju år av tidsbegränsade anställningar 

Personer med förekomst av stapling har ofta arbetat många år som 
tidsbegränsat anställda. De flesta hade mellan fyra och åtta år som 
tidsbegränsat anställd. Genomsnittet var sju år med tidsbegränsade 
anställningar. 

                           

23 Meriteringsanställningar är en av sex anställningskategorier som används i den officiella 
statistiken. De övriga anställningskategorierna är professorer, lektorer, adjunkter samt annan 
forskande och undervisande personal med respektive utan doktorsexamen. 
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Exempel på hur en stapling kan se ut 

För att tydliggöra hur stapling av anställningar kan se ut, visar vi nedan 
hur karriären sett ut för 10 av de omkring 80 personerna som hade 
förekomst av stapling.  

Figur 8. Exempel på hur karriären sett ut för tio av personerna med förekomst av stapling, 

bland doktorsexaminerade 2008. 

 

 

Diskussion om resultaten och deras 
tillförlitlighet 
Vi avslutar med att diskutera resultaten från de två olika delarna i den 
statistiska analysen och tillförlitligheten i de resultaten.  

Relativt samstämmiga resultat från de olika delarna 

Vi ser att resultaten från de två delarna i analysen är relativt 
samstämmiga. Stapling enligt definitionen förekommer både bland 
tidsbegränsat anställda 2020 och bland doktorsexaminerade 2008 – men 
bara för en liten andel. För båda populationerna är det vanligast att en 
stapling består av tre tidsbegränsade anställningar, där den första är en 
tidsbegränsad anställning baserad på LAS. Vi ser också att meriterings-
anställningar är en vanlig anställningskategori för personer med 
förekomst av stapling. 
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Det visar sig även stämma relativt väl överens när vi jämför med 
resultatet för doktorsexaminerade 2012 och 2016. Bland doktors-
examinerade 2012 hade omkring 3 procent förekomst av stapling, när vi 
följer dem fram till 2020. Bland doktorsexaminerade 2016 var 
motsvarande andel omkring 2 procent. Det blir inte helt jämförbart, 
eftersom antalet år som vi kan följa kullarna är färre. Men det ger ändå 
en indikation på att storleksordningen är ungefär densamma. 

Tillförlitligheten i statistiken om stapling 

Det finns en del faktorer som påverkar tillförlitligheten i resultaten i den 
här analysen. Som vi skrev inledningsvis är stapling av anställningar en 
svår fråga att undersöka eftersom det inte finns ett givet tillvägagångs-
sätt. Statistiken om högskolans personal har inte heller den detaljerings-
grad som krävs för att enkelt kunna undersöka förekomsten av stapling. 

Ett exempel är att vi fått göra antaganden när det gäller till vilken 
tidsbegränsningsgrund en anställning ska räknas, framför allt för åren 
före 2016. De antaganden vi gör här påverkar resultatet av analysen. Vi 
har till exempel utgått från att alla meriteringsanställningar före 2016 
baseras på högskolans särskilda reglering. Vi behöver också hantera att 
lärosätena kan rapportera in på olika sätt och att det förekommer olika 
oväntade kombinationer, som att en person både är adjungerad och är 
anställd på en allmän visstidsanställning.24  

Ett annat exempel är vilka år som ingår i analysen. I analysen av 
doktorsexaminerade har vi valt att ta med året för doktorsexamen när vi 
ser till fortsatt anställning. Det visar sig få betydelse, eftersom antalet 
som får träff på stapling minskar med en tredjedel (från omkring 80 till 
50 personer) om vi bara ser till karriären 2009–2020. Det är inte 
självklart vilket alternativ som är mest korrekt, men det visar att måttet 
förekomst av stapling påverkas mycket av vilka antaganden som ligger 
till grund för beräkningen. 

Ytterligare ett exempel är vilka personer som är relevanta att inkludera i 
analysen. Vi har i regel valt att inte utesluta någon, i syfte att ge en 
helhetsbild och visa på den variation som finns bland tidsbegränsade 
anställningar i högskolan. Därmed ingår även till exempel personer som 
är adjungerade och personer som har en låg tjänstgöringsomfattning. 

Sammantaget gör detta att uppföljningen av stapling i statistiken inte är 
helt enkel. Det är många ställningstaganden och vägval som påverkar 
resultatet.  

                           

24 Detta kan motivera att studera variabeln tidsbegränsningsgrund lite närmare inom ramen för det 
kontinuerliga arbetet med att förbättra statistiken om högskolans personal. 
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Intervjustudie med lärosäten 

I det här kapitlet redovisar vi resultatet från den intervjustudie som vi 
genomfört med representanter från lärosäten. Sammantaget har vi 
intervjuat 28 personer från 16 lärosäten. De vi intervjuat har haft olika 
funktioner på lärosätet, bland annat rektorer, vicerektorer, personalchefer 
och dekaner.  

Stapling av anställningar 

Stapling uppfattas inte som ett stort problem 

Den generella bilden är att stapling av tidsbegränsade anställningar inte 
uppfattas som ett stort problem av representanterna från lärosätena. 
Bland de lärosäten som har gjort egna kartläggningar av förekomsten av 
stapling, visar statistiken att det är relativt ovanligt. Det finns också stora 
skillnader mellan olika lärosäten. På vissa mindre lärosäten med mycket 
utbildning är andelen tidsbegränsat anställda låg och representanterna 
från lärosätena berättar att stapling därmed knappt alls förekommer.  

Begreppet stapling tolkas olika 

Ett resultat från intervjustudien är att stapling av tidsbegränsade 
anställningar inte verkar vara ett helt etablerat begrepp ute på lärosätena. 
Några uttrycker förvåning över att vi frågar om just detta. Någon 
uttrycker att stapling nästan bara kommer på tal när man gör statistik och 
utredningar om det. 

Det blir tydligt under intervjuerna att begreppet stapling tolkas på olika 
sätt av olika personer. En återkommande tolkning är att stapling är när en 
person har flera tidsbegränsade anställningar efter varandra, oavsett 
grund för tidsbegränsning. Till exempel om en postdoktoranställning 
följs av ett biträdande lektorat.  
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Skäl att anställa på begränsad tid 
Under intervjuerna har vi fått ta del av olika anledningar till att anställa 
på en begränsad tid. Några förklaringar utgår från hur systemet fungerar i 
stort, medan andra mer handlar om hur verksamheten löser olika 
problem.   

Meriteringssystemet och forskningsfinansieringen 
är förklaringar på systemnivå 

Meriteringssystemet bygger på tidsbegränsade anställningar 

En grundläggande förklaring till tidsbegränsade anställningar är det 
meriteringssystem som finns inom sektorn. Meriteringsanställningar som 
postdoktor och biträdande lektor är en självklar del av hur dagens system 
är uppbyggt. Överlag är de vi intervjuat positiva till dagens meriterings-
system och tjänstebefattningar. Många understryker vikten av att Sverige 
har ett meriteringssystem som är internationellt gångbart. Flera nämner 
också att systemet bidrar till ökad mobilitet både inom och utom Sverige.  

Hög andel externfinansierad forskning leder till tidsbegränsade 

anställningar 

En annan förklaring på systemnivå som återkommer i intervjuerna är 
forskningsfinansieringen och andelen externfinansierad forskning. 
Många betonar att den nuvarande resursfördelningsmodellen får följden 
att personer anställs på tidsbegränsade anställningar under den period 
som finansieringen omfattar, eller tillsvidareanställs med risk för att 
sägas upp när forskningsmedlen tagit slut.  

Lärosätena knyter till sig expertis genom tidsbegränsade 

anställningar 

Tidsbegränsade anställningar beskrivs av flera som ett sätt att knyta 
expertis till lärosätet, genom adjungeringar eller genom att ta in personer 
tillfälligt med en specifik kompetens. Inom det konstnärliga området 
beskrivs tidsbegränsade anställning som ett sätt att kontinuerligt förnya 
verksamheten och säkerställa excellens. 

Flera olika förklaringar på verksamhetsnivå 

På en mer verksamhetsnära nivå beskriver lärosätena en rad orsaker till 
att tidsbegränsade anställningar kan följa på varandra. En vanlig orsak är 
att man förlänger en postdoktortjänst med en allmän visstidsanställning, 
något som bör minska i och med det nya postdoktoravtalet. En annan 
orsak är när man behöver ersätta en lektor för en längre tid, till exempel 
på grund av att hen fått forskningsmedel, annat uppdrag på begränsad tid 
eller blivit sjukskriven.  
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Ytterligare orsaker är att tidsbegränsade anställningar kan användas för 
att bemanna ett forskningsprojekt som beviljats medel eller för att 
förlänga en doktorand som inte hunnit bli färdig. Det kan också 
användas i väntan på att en tjänst ska tillsättas, eftersom det enligt 
lärosätena kan ta mycket lång tid att utlysa exempelvis en tjänst som 
lektor. En visstidsanställning enligt LAS kan också användas tillfälligt 
för att hjälpa en person att fylla ut mellanrummet i väntan på en annan 
anställning, exempelvis ett biträdande lektorat.  

Vid lärosäten som har svårare att locka till sig kvalificerad personal, kan 
tidsbegränsade anställningar vara ett sätt att få in kvalificerade lärare för 
att bemanna undervisningen. Det kan till exempel ske genom att ta in 
personer som har gått i pension eller som har sin huvudsakliga tjänst vid 
ett annat lärosäte. 

Stora skillnader både mellan och inom lärosäten 

Intervjuerna pekar på att förekomsten av tidsbegränsade anställningar 
och stapling av dem skiljer sig mycket åt mellan olika lärosäten och 
mellan olika ämnesområden inom ett lärosäte. På lärosäten med 
huvudsaklig fokus vid utbildning är det flera som framhåller att de har en 
låg andel tidsbegränsade anställda. En orsak är att de behöver använda 
tillsvidareanställningar för att konkurrera om kompetent personal.  

Lärosäten och ämnesområden med en hög andel externfinansierad 
forskning har generellt fler tidsbegränsat anställda. Flera av de 
intervjuade beskriver att forskningsprojekt bemannas efter den 
specialiserade kompetens som krävs för respektive beviljat projekt. 
Forskningsprojekten bemannas ofta med doktorander, postdoktorer och 
forskare, där de sistnämna antingen är tidsbegränsat anställda eller 
tillsvidareanställda.  

Tidsbegränsat eller tillsvidare? 

Under intervjuerna resonerar flera om vad som påverkar om man 
anställer tidsbegränsat eller tillsvidare. Några av de intervjuade 
framhäver att det inom sektorn finns en tradition av att vara försiktiga 
med att tillsvidareanställa, trots att det i realiteten skulle fungera att 
tillsvidareanställa och säga upp vederbörande när finansieringen tar slut. 
Flera nämner att det kan finnas en rädsla för att tillsvidareanställda, 
eftersom processen med en uppsägning tar mycket tid och kraft i 
anspråk. 

Samtidigt som vissa är restriktiva med att tillsvidareanställa är det andra 
som säger att forskare oftast anställs tillsvidare, för att sedan sägas upp 
vid arbetsbrist. Vårt intryck utifrån intervjuerna är att så kallade osäkra 
tillsvidareanställningar är relativt vanliga. Det verkar samtidigt som att 
oron kan vara betydligt större än det faktiska antalet som lämnar 
högskolan på grund av arbetsbrist. Ofta verkar det gå att omplacera en 
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person eller att få in ny finansiering. I några av intervjuerna nämns att 
man ogärna vill tillsvidareanställa en lektor på något som man vet är en 
tidsbegränsad tjänst, där den ordinarie lektorn förr eller senare kommer 
tillbaka. Skälet är att man inte vill urholka värdet av en tillsvidare-
anställning som lektor, eftersom man vill att det ska vara en relativt trygg 
tjänst. 

Ett återkommande tema under intervjuerna är att man fäster stor vikt vid 
att rekrytera rätt kompetens och att utlysa tjänster på ett korrekt sätt och i 
öppen konkurrens. Kopplat till detta fanns hos många ett uttalat motstånd 
mot att en person skulle ”komma in bakvägen” genom att en tids-
begränsad anställning enligt LAS övergick till en tillsvidareanställning. 
Av intervjuerna framgår att läraranställningar ofta sker centralt vid 
lärosätet, exempelvis i form av ett anställningsutskott, medan forskar-
tjänsttillsättningar vanligen äger rum på en lägre nivå, som på 
institutionen eller fakulteten. 

Övrigt från intervjuerna 

Avskräcks personer från att arbeta inom 
högskolan? 

En fråga vi ställde under intervjuerna är om lärosätena uppfattar att 
personer blir avskräckta från att arbeta inom högskolan på grund av 
osäkra anställningsvillkor. Många betonar då att det inte är någon brist 
på kvalificerade sökande till de tjänster som utlyses vid svenska 
universitet och högskolor. En förklaring som flera nämner är att friheten 
inom akademin gör en karriär inom högskolan attraktiv. En del 
konstaterar också att alla inte kan vara kvar inom högskolan, utan att det 
behöver finnas en selektion.  

Samtidigt uttrycker flera en medvetenhet om att osäkra arbets-
förhållanden kan medföra sjunkande motivation för dem som försörjer 
sig på olika temporära forskningsprojekt och vikariat. Flera nämner att 
det kan vara särskilt problematiskt under åren för familjebildning. Några 
av de intervjuade har uppfattningen att de osäkra förhållandena drabbar 
kvinnor hårdare, medan andra inte ser att det finns någon sådan skillnad 
mellan könen. Dessutom menar några att osäkerheten i finansieringen är 
ett större problem för personer inom sektorn än vad stapling av 
anställningar är. 

Olika uppfattningar om effekten av att ändra LAS 

De intervjuade har olika bild av vilken effekt det får för sektorn att LAS 
förändras och då framför allt att allmän visstid ersätts av särskild visstid, 
där huvudregeln är tillsvidareanställning redan efter 12 månader. Några 
ser att man kommer att få tillsvidareanställa tidigare på forskartjänster 
och sedan säga upp när finansieringen upphör. Andra konstaterar att man 
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redan tillsvidareanställer som det är i dag och att det därmed inte blir 
någon skillnad.   

När det gäller postdoktortjänsterna gör det nya avtalet att ändringen i 
LAS inte får de negativa konsekvenser som många befarat. I och med att 
en postdoktortjänst kan bli tre år, blir det totala antalet år detsamma som 
vid två år som postdoktor och två år på allmän visstid. Däremot nämner 
några att det kan bli problem inom små ämnen, när man behöver täcka 
upp för en längre tids frånvaro av en lektor. 

Önskemål och förslag till ändringar 

Det lärosätena framför allt ser skulle kunna minska andelen tids-
begränsade anställningar är ett mer balanserat forsknings-
finansieringssystem med högre basanslag. Flera nämner att det skulle 
kunna öka lärosätenas möjlighet att bedriva verksamheten mer 
strategiskt och långsiktigt. Samtidigt är det flera som uttrycker att det 
inte är hela lösningen och att det finns en hel del som lärosätet som 
arbetsgivare kan göra, bland annat genom utvecklat ledarskap.  

Ett annat önskemål som kom fram under intervjuerna är att regeringen 
hellre bör ge permanenta anslag, snarare än kortsiktiga satsningar på 
något eller några år. Detta eftersom korta anslag inte ger den 
planeringshorisont som behövs för att tillsvidareanställa.  

Dessutom vill flera se en förlängd tjänst som postdoktor. En anledning är 
att bättre anpassa postdoktortjänsten till att forskningsanslag ofta ges på 
tre år, en annan att det stämmer bättre överens med postdoktor-
anställningar internationellt. Eftersom det nya postdoktoravtalet innebär 
att en postdoktor kan anställas på upp till tre år, är det ett önskemål som 
har uppfyllts. 
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Avslutade diskussion 

Syftet med rapporten har varit att belysa stapling av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan. Med stapling avses i rapporten en varvning 
mellan tidsbegränsade anställningar enligt högskolans särskilda reglering 
och andra tidsbegränsade anställningar. 

I rapporten har vi velat besvara tre frågor:  

1. I vilken utsträckning förekommer stapling av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan?  

2. Vilka orsaker finns det till stapling av tidsbegränsade 
anställningar i högskolan? 

3. Hur kan UKÄ följa upp stapling av tidsbegränsade anställningar 
framöver? 

Stapling förekommer i begränsad omfattning 

Det övergripande resultatet är att stapling av tidsbegränsade 
anställningar enligt definitionen förekommer – men i begränsad 
omfattning. I statistiken ser vi att omkring 4 procent av den forskande 
och undervisande personalen med en tidsbegränsad anställning 2020 
hade förekomst av stapling tidigare i sin karriär. Bland doktors-
examinerade 2008 var det omkring 3 procent som hade förekomst av 
stapling när vi följer dem fram till och med 2020. De exakta siffrorna bör 
dock tolkas med försiktighet, eftersom måttet beror på flera antaganden. 

Resultaten från intervjustudien stödjer till stor del bilden av att stapling 
inte är ett utbrett problem. Många av dem vi intervjuat känner inte helt 
igen problembeskrivningen med stapling. Intervjustudien understryker 
också det vi redan visste från tidigare publicerad statistik om 
tidsbegränsade anställningar – att det finns stora skillnader mellan och 
inom olika lärosäten. På mindre lärosäten med huvudsaklig fokus på 
utbildning är andelen tidsbegränsat anställda låg och lärosätena berättar 
att stapling därmed knappt alls förekommer. 

Flera orsaker bidrar till att stapling uppkommer 

Under intervjuerna med lärosätena framkommer en rad olika orsaker till 
att tidsbegränsade anställningar förekommer och att de kan följa på 
varandra. På systemnivå är det framför allt meriteringssystemet och 
systemet för forskningsfinansiering som de intervjuade tar upp. Dessa 
orsaker är välbekanta från det som tidigare skrivits om tidsbegränsade 
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anställningar i högskolan och om externfinansieringen av svensk 
forskning.25 

På en mer verksamhetsnära nivå skiljer sig förklaringarna åt både mellan 
och inom lärosäten. På lärosäten med en hög andel forskning är en orsak 
till stapling att postdoktortjänster kan förlängas med en allmän visstids-
anställning. Inom ämnen med mycket undervisning kan stapling 
uppkomma för att en lektor behöver ersättas för en längre tid. 

En reflektion under arbetet har varit om stapling är rätt ord att använda. 
Stapling leder lätt tanken till verbet stapla – att någon avsiktligt staplar 
tidsbegränsade anställningar efter varandra. Vi har inte hittat något som 
stödjer att staplingen sker avsiktligt. Snarare verkar stapling av 
tidsbegränsade anställningar vara något som uppkommer som en följd av 
flera olika orsaker. Från individens perspektiv kan stapling vara en följd 
av att vilja meritera sig och göra en karriär inom högskolan. Ett 
alternativt och kanske mer neutralt sätt att beskriva fenomenet med på 
varandra följande anställningar är uttrycket kedja av tidsbegränsade 
anställningar. 

När är stapling ett problem?  

Rapporten visar att stapling av tidsbegränsade anställningar inte är 
alldeles enkelt att följa upp. Vi kan konstatera att det är svårt att följa 
upp definitionen av stapling i statistiken. Olika vägval och antaganden 
får relativt stora konsekvenser för hur resultatet blir. 

Från ett systemperspektiv är det inte givet vad som är problematiskt och 
inte. Tidsbegränsade anställningar är en del av dagens meriteringssystem 
inom högskolan och de karriärvägar som finns inom sektorn. I statistiken 
ser vi att meriteringsanställningar är vanliga bland personer med 
förekomst av stapling. En karriär där en person får ett biträdande lektorat 
inkluderar oftast ett antal år med tidsbegränsade anställningar, först för 
att meritera sig och sedan under tiden som biträdande lektor. Det är med 
andra ord inte helt enkelt att skilja ut vilka kedjor av tidsbegränsade 
anställningar som är problematiska och vilka som inte är det, utifrån hur 
systemet är konstruerat idag. Det gäller både för stapling enligt 
definitionen och för de betydligt fler som har flera år med tidsbegränsade 
anställningar som följer på varandra.  

Ett annat perspektiv på frågan är de anställdas situation. Det har inte 
varit fokus i vår rapport, men har i viss utsträckning tagits upp av 
lärosätena under intervjuerna. För enskilda individer kan många år av 
tidsbegränsade anställningar vara ett stort problem, vilket flera av 
lärosätena också ger uttryck för. Några beskriver samtidigt att 

                           

25 Se t.ex. Vetenskapsrådet (2019) Externfinansieringens roll i svensk högskoleforskning. En 
fallstudie av några forskningsorienterade institutioner och SULF (2021) Vart tar pengarna vägen? 
Om statsmakternas prioriteringar och lärosätenas interna fördelning av basanslag för forskning och 
utbildning på forskarnivå.  
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osäkerheten i finansieringen kan vara ett större problem för personer 
inom sektorn än vad stapling av anställningar är. I rapporten om 
karriärvägar och meriteringssystem, som publiceras samtidigt som den 
här rapporten, är det möjligt att läsa mer om hur lärosätena arbetar med 
karriärvägar på en övergripande nivå. Där finns också beskrivet hur 
villkoren och meriteringsmöjligheterna ser ut för forskare och 
meriteringsanställda ute i verksamheten.26 

Fokusera uppföljningen på karriärvägar och 
tidsbegränsade anställningar – inte på stapling  

Genom den här rapporten har vi gjort en genomlysning av frågan om 
stapling och tagit fram nytt faktaunderlag. Resultatet är att stapling där 
tidsbegränsade anställningar varvas med varandra inte verkar vara ett 
utbrett problem inom sektorn, utan att det finns skäl att ha en bredare 
ansats när vi följer upp osäkra anställningar inom högskolan. Detta ligger 
i linje med vad Forskarkarriärutredningen konstaterade 2016, då de såg 
avsaknaden av en tydlig karriärstruktur som ett större problem än 
staplingen av visstidsanställningar.27 

Vi föreslår därför att UKÄ framöver inte följer upp stapling av 
tidsbegränsade anställningar specifikt, utan lägger fokus på att utveckla 
den statistiska uppföljningen av karriärvägar och tidsbegränsade 
anställningar generellt. Detta kan till viss del ske inom ramen för UKÄ:s 
uppdrag att följa andelen visstidsanställningar vid universitet och 
högskolor som pågår fram till 15 mars 2024. Inom det uppdraget 
planerar UKÄ bland annat att göra en uppföljning av den rapport om 
tidsbegränsade anställningar som UKÄ publicerade 2018.28 

  

                           

26 UKÄ (2022) Karriärvägar och meriteringssystem i högskolan. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag 2022. Rapport 2022:06. 
27 SOU 2016:29. Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, s. 246. 
28 UKÄ (2018) Tidsbegränsade anställningar bland högskolans forskande och undervisande 
personal. Rapport 2018:11. 
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Bilaga 1. Metod 

I den här bilagan beskriver vi metoderna i rapporten mer utförligt. Först 
beskriver vi tillvägagångssätt i den statistiska analysen och sedan hur vi 
har genomfört intervjustudien med representanter från lärosäten.  

Statistisk analys 

En statistisk analys i två delar 

Den statistiska analysen i rapporten är indelad i två delar. I den första 
delen utgår vi från forskande och undervisande personal med en 
tidsbegränsad anställning 2020, vilket är det senaste år vi har statistik 
för. Dessa följer vi sedan bakåt till 2008, vilket är det första året när 
uppgift om anställningsform (tidsbegränsad eller tillsvidareanställd) 
finns tillgängligt i statistiken. 

I den andra delen utgår vi från en kull av doktorsexaminerade och följer 
dem i statistiken ett antal år efter examen. Detta är samma metod som 
användes i en tidigare rapport från UKÄ29 och som baseras på den 
uppföljningsmodell som Forskarkarriärutredningen föreslog 2016.30 I 
första hand utgår vi från doktorsexaminerade 2008, eftersom det är där vi 
har den längsta tidsserien. Vi jämför även mycket kort med doktors-
examinerade från 2012 och 2016. 

Vi utgår från forskande och undervisande personal  

I den statistiska analysen utgår vi från forskande och undervisande 
personal inom högskolan. I statistiken delas den forskande och 
undervisande personalen in i sex anställningskategorier: professorer, 
lektorer, meriteringsanställningar, adjunkter samt annan forskande och 
undervisande personal med respektive utan doktorsexamen.  

Uppgifterna om anställning är hämtade från Registret över högskolans 
personal (PREG), som sammanställs av SCB på uppdrag av UKÄ. 
Mätmånaden för statistiken är oktober månad respektive år. 

Uppgifterna om doktorsexaminerade är hämtade från Forskar-
utbildningsregistret. 

                           

29 UKÄ (2018) Tidsbegränsade anställningar bland högskolans forskande och undervisande 
personal. Rapport 2018:11. 
30 SOU 2016:29. Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, s. 248. 
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En anställning per person och år 

En person kan ha haft en eller flera anställningar i högskolan under 
samma år. Om en person har haft flera anställningar under samma år har 
vi bara tagit med en av dem. Anställningarna prioriteras då enligt 
följande ordning:  

1. I första hand prioriteras anställning som forskande och 
undervisande personal framför anställning som personal med 
andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter. 

2. I andra hand prioriteras anställning med högst tjänsteomfattning. 

3. I tredje hand prioriteras anställning i fallande ordning efter 
anställningskategori (professor, lektor, meriteringsanställning, 
adjunkt, annan forskande och undervisande personal, 
administrativ personal, bibliotekspersonal, teknisk personal och 
arvodist). 

4. I fjärde hand prioriteras tillsvidareanställning framför 
tidsbegränsad anställning. 

5. I femte hand används slump för att prioritera mellan 
anställningarna. 

Anställning som doktorand är inte medräknad i analysen. 

Variabler om tidsbegränsade anställningar i 
statistiken 

I statistiken om högskolans personal finns från 2008 en variabel om 
anställningsform, som visar om en anställning är tillsvidare eller 
tidsbegränsad.  

Från 2016 finns även en variabel som visar tidsbegränsningsgrund. Den 
variabeln har tre värdemängder för tidsbegränsade anställningar: 

 allmän visstidsanställning enligt 5 § LAS 

 vikariat enligt 5 § LAS 

 övriga tidsbegränsade anställningar. 

Till övriga tidsbegränsade anställningar räknas alla övriga 
tidsbegränsade anställningar. Här ingår därmed både tidsbegränsade 
anställningar enligt högskoleförordningen och kollektivavtal, men också 
tidsbegränsade anställningar för säsongsarbete och när arbetstagaren har 
fyllt 68 (tidigare 67) år samt övriga tidsbegränsade anställningar.  
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Kategorisering av tidsbegränsade anställningar 

I analysen delar vi upp anställningarna i tidsbegränsade anställningar 
enligt högskolans särskilda reglering och andra tidsbegränsade 
anställningar. För enkelhets skull kallar vi i analysen kategorin andra 
tidsbegränsade anställningar för LAS, eftersom anställningar baserat på 
LAS utgör merparten av den kategorin.  

Indelningen bygger till stor del på antaganden, framför allt för åren före 
2016 när det saknades en variabel om tidsbegränsningsgrund. 
Indelningen är gjort efter en prioriteringsordning, där en tidsbegränsad 
anställning i första hand tilldelas en kategori utifrån punkt ett och i andra 
hand utifrån punkt två och så vidare. Följande antaganden och 
prioriteringsordning har använts: 

1. Anställningar som har värdemängden allmän visstidsanställning 
eller vikariat på variabeln tidsbegränsningsgrund räknas som 
LAS (variabel från 2016). 

2. Personer som är adjungerade räknas som högskolans särskilda 
reglering. 

3. Personer som är 67 år eller äldre det aktuella året räknas som 
LAS. 

4. Meriteringsanställda räknas som högskolans särskilda reglering. 

5. Forskande och undervisande personal med forskningsämnes-
gruppen konst räknas som högskolans särskilda reglering 
(variabel från 2012). 

6. Forskande och undervisande personal med forskningsämnes-
området humaniora och anställning vid en konstnärlig högskola 
räknas som högskolans särskilda reglering (före 2012). 

7. Professorer räknas som högskolans reglering (omfattar bland 
annat gästprofessorer). 

8. Forskande och undervisande personal på Försvarshögskolan 
räknas som högskolans särskilda reglering. 

9. Alla övriga räknas som LAS. 
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Intervjustudie med lärosäten 
Som ett komplement till den statistiska analysen har vi genomfört en 
intervjustudie med personer på lärosätena. Syftet var att försöka förstå – 
från lärosätenas perspektiv – varför stapling av tidsbegränsade anställ-
ningar förekommer. Vi valde intervjuformatet för att ge intervju-
personerna möjlighet att resonera om ämnet och nyansera sina svar. 

Intervjuerna genomföres under oktober–december 2021 via Zoom. 
Intervjuerna var semistrukturerade till sin utformning och lärosätena fick 
ta del av frågorna i förväg för att kunna förbereda sig. I samtliga 
intervjuer utom två deltog två personer från UKÄ – en intervjuare och en 
person som tog minnesanteckningar. 

Totalt har vi intervjuat 28 personer från 16 lärosäten. Vi har eftersträvat 
en spridning mellan olika typer av lärosäten, för att fånga bredden av 
perspektiv. Vi har låtit det vara upp till lärosätena själva att välja vilken 
eller vilka personer som ska representera dem. I vissa fall har flera 
personer deltagit vid en intervju och i några fall har vi genomfört fler än 
en intervju vid ett och samma lärosäte. De vi har intervjuat har haft olika 
funktioner på lärosätet, däribland rektorer, vicerektorer, personalchefer 
och dekaner. 

Tabell 2. Lista över lärosäten som ingått i intervjustudien. 

Lärosäte Antal intervjuer Antal intervjuade 

Blekinge tekniska högskola 1 1 

Chalmers tekniska högskola 1 1 

Dalarnas högskola 1 2 

Göteborgs universitet 2 2 

Halmstad högskola 1 2 

Karolinska institutet 1 1 

Konstfack 1 2 

Kristianstad högskola 1 1 

Kungl. Tekniska högskolan 1 1 

Luleå tekniska högskola 1 1 

Lunds universitet 4 4 

Sveriges lantbruksuniversitet 2 2 

Stockholms universitet 1 1 

Umeå universitet 1 2 

Uppsala universitet 2 3 

Örebro universitet 1 2 

Totalt 22 28 



 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska 

högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på 

högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom 

högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. 

 

uka.se 
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