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sin lön, arbetsbörda och arbetshälsa. Det positiva är att över
70 procent av de medlemmar som svarade upplever glädje i
arbetet, är nöjda med sitt arbete, får utvecklas och förstärka
sin kompetens. Arbetsförhållandena, arbetsplaneringen och
lönerna lämnar emellertid mycket utrymme för utveckling
och förbättring. Det framkommer tydligt av svaren.
Lönerna i undervisningsbetonade uppgifter har inte
utvecklats på önskat sätt. De vanligaste kravnivåerna bland
de svarande är 5 och 6. Universitetsrektorer har kravnivå 7.
Av svaren framkommer tydligt att lönen inte är i linje med arbetsbördan. Undervisningsmeriter och ändringar i arbetets
kompetenskrav beaktas inte tillräckligt i universitetens lönesystem. Vid en granskning av bakgrundsuppgifterna verkar det som att erfarenhet och utbildning har en viss inverkan på lönen, men så upplever inte de svarande situationen.
Nästan 80 procent av dem anser att undervisningsmeriter
inte främjar avancemang i universitetskarriären.
Bildningsarbetsgivarnas granskning av förtjänstutvecklingen visar att de mest använda kravnivåerna för undervisnings- och forskningspersonal är 5 och 6. Enligt statistiken hör 43,5 procent av undervisnings- och forskningspersonalen till dessa nivåer. Kravnivåerna 7 och 8
används ytterst lite, endast för 9,3 respektive 5,1 procent
av undervisnings- och forskningspersonalen. Kravnivåerna 5–7 omfattar över 50 procent av personalen; i dessa är lönen mellan 2 935,55–3 946,50 euro (1.4.2019). Lönespridningen mellan de tre kravnivåerna är alltså endast
1 010 euro. En motsvarande jämförelse i kravnivåerna 8–11,
som omfattar 14 procent av undervisnings- och forskningspersonalen, visar att den uppgiftsrelaterade lönen ligger mellan 4 771,69 och 7 031,37 euro och skillnaden är drygt 2 260
euro. Om kravnivå 8 skulle användas i större utsträckning vid
sidan av kravnivå 7, skulle lönespridningen öka till 1 700 euro.
Betydelsen av utbildning ökar oundvikligen. Därför måste
universiteten fokusera på förstärkning av personalens kompetens och pedagogik på ett nytt sätt. Undervisningsmeriter måste beaktas allt mer systematiskt och jämlikt vid sidan
om forskningsmeriter.
Arbetsmängden har ökat och arbetet blivit mer
splittrat. Jämfört med tidigare enkäter tycks arbetet splittras och andelen uppgifter inom universitetssamfundet
och övrigt arbete ha ökat av arbetstiden. Andelen övrigt
arbete utgör nu en fjärdedel av allt arbete. Dessa arbetsuppgifter tillkommer utöver undervisnings- och forskningsuppgifterna, för möjligheterna att påverka mängden
förvaltningsuppgifter och övrigt arbete upplevdes vara sämre. Undervisningsmängden ser inte ut att minska, men enkäten tyder på att undervisningens andel av allt arbete minskar.

Arbetstiden rymmer också allt mindre forskning. Bara för
en tredjedel är forskning en del av arbetsplanen, och en tredjedel får endast tid för forskning genom att delta i forskningsprojekt, dvs. med hjälp av extern finansiering. Arbetet är en
dragkamp mellan undervisning och forskning.
Betydelsen av arbetsplanering förstås inte tillräckligt, nästan 40 procent av svarandena upplever att rutinerna för arbetsplaner är otydliga. Arbetsgivarna noterar inte förändringarna i undervisningsarbetet i tillräcklig grad. Flerformsundervisning beaktas inte som en del av kontaktundervisningen.
Webbaserad undervisning ges inte tillräckligt med arbetstid.
Utifrån enkäten verkar svarandena ha svårt att bedöma
hur de använder sin arbetstid, alltså hur mycket arbetstid
som går åt till vad. Därför är resultaten för arbetstidens del
endast riktgivande. Det bästa sättet att utreda hur arbetstiden används och fördelas mellan olika uppgifter är att följa
upp arbetstiden under en viss tid då den anställda detaljerat
antecknar alla sina arbetsuppgifter och hur mycket tid som
gått åt till dem. Detta skulle synliggöra sådant arbete som
för tillfället inte ingår i arbetsplanerna.
Arbetsmängden och lönen påverkar arbetshälsan.
En klar majoritet upplever glädje i arbetet och njuter av att
fördjupa sig i det. Arbetsgemenskapen ger kraft. De svarande är något nöjdare med sitt arbete än med sin arbetsplats.
Nöjdheten har ökat en aning jämfört med OAJ:s arbetslivsbarometer för ett par år sedan. Barometerns svararprofil är
något annorlunda, vilket kan påverka resultatet.
YLL:s medlemmar anser att tydligare karriärmöjligheter, bättre belöning och mer personal skulle förbättra trivseln i arbetet. Dessa faktorer skiljer sig ur mängden med 70
procents stöd. Den låga lönen och avsaknaden av utvecklingsmöjligheter i relation till arbetsbördan och arbetets kompetenskrav påverkar svarandenas arbetsmotivation och välbefinnande. Detta återspeglas i många svar.
Önskan om mer personal är förståelig, speciellt med tanke på svaren om arbetsbördan och möjligheterna till ledighet.
Om arbetet är så helhetsbetonat att det är svårt att återhämta sig eller om arbetet inte tillåter ledig tid vid sidan av arbetet eller under läsåret bör arbetet omgående omplaneras
och omdimensioneras. Signaler som dessa är oroväckande.
Den totala arbetstiden ska planeras så att det är möjligt att
ta ledigt under året. Arbetstagaren ska inte fastna i en dygnet runt arbetskultur.
Universitetslektorernas upplevelser av arbetstiden
avviker från svaren från andra grupper med undervisningsuppgifter. Över hälften av universitetslektorerna upplever att
de ofta har för mycket arbete. En tredjedel upplever motstridiga förväntningar i arbetet.
För cirka hälften av universitetslektorerna reserveras tid
för forskning i arbetsplanen, men att döma av universitetslektorernas svar är det ändå forskning som står för merparten av övertidsarbetet. Man måste ofta först sköta om undervisnings- och förvaltningsuppgifter och först därefter kunna
ägna tid åt forskning. Ändå är det de med bäst forskningsmeriter som klättrar i karriären på universiteten.

Cirka 40 procent av universitetslektorerna upplever att
de inte kan ta tillräckligt mycket ledigt vid sidan om arbetet.
Detta påverkar hur de mår och trivs i arbetet. Enligt enkäten
upplevde endast drygt hälften av universitetslektorerna att
arbetsplatsklimatet är motiverande. Bland andra svarande
var genomsnittet cirka 20 procentenheter högre.

OAJ:s och YLL:s krav
Så här blir universitetsarbetet mer
lockande och personalen orkar bättre
OAJ OCH YLL föreslår följande åtgärder för att göra universitetsarbetet mer lockande och främja personalens välbefinnande:

1. Lönerna för undervisningsbetonade uppgifter måste
höjas. Tydliga karriärutvecklingsmöjligheter behövs på
universiteten.
Undervisningsmeriter måste beaktas i karriärutvecklingen
på universitet. Detta innebär både ändrade arbetsbeteckningar och löneutveckling. Undervisningsmeriterna skulle särskilt kunna lyfta fram undervisningserfarenhet, pedagogiska studier, undervisningsutveckling och forskning
som hänför sig till undervisningen. Se exempel i OAJ:s och
YLL:s karriärmodell för undervisningsuppgifter på universitet.
Lönesystemet måste förtydligas och tydligt åskådliggöra
på vilket sätt mer krävande undervisningsuppgifter påverkar
lönen. Kravnivå 8 bör vara tillgänglig för erfarna, välmeriterade universitetslektorer och ge nya professorer flexibilitet i
tillämpningen av lönesystemet. Detta möjliggör också mer
jämlik karriärutveckling. Karriärmodellerna måste grunda sig
på tillsvidareanställningar.
2. Fungerande arbetsplan och -dimensionering,
opartisk arbetsfördelning.
Praxisen för utarbetande av arbetsplaner måste vara tydligare. I arbetsplanen bör de olika arbetsuppgifterna tilldelas tillräckligt med arbetstid. I dimensioneringen av undervisningsarbetet måste tillräcklig tid också reserveras för planering
av undervisningen och efterarbete i relation till gruppernas storlek. Mängden undervisningsuppgifter måste minskas om det i arbetsplanen ska finnas utrymme för annat
arbete, såsom forskning, uppgifter inom universitetssamfundet eller förvaltningsuppgifter. Arbetsplanen bör också
lämna utrymme för ledighet och återhämtning från arbetet.
3. Undervisningspersonalens möjligheter till forskningsoch utvecklingsarbete måste utökas.
Personer som arbetar med undervisningsbetonade uppgifter på universitet måste ha möjlighet och rätt till att forska på arbetstid. Det behövs ett system med forskningsperioder för att göra det möjligt att delta i och koncentrera
sig på forskning.

