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 Gamla avtalet Nya avtalet Var står det 
(refererar till 

det nya 

avtalet)? 

Kommentar 

Omräkningsfaktorer 

för undervisning 

Normalt 2-7 

klocktimmar per 

undervisningsinsats 

Eftersom lärare inte 

ska åläggas mer 

undervisningsuppgifter 

än den tidigare 

generella regleringen 

som gällde för den 

enskilda lärarens 

befattning ska en 

föreläsningstimme 

normalt motsvara lägst 

fyra klocktimmar 

Samma text 5§ avtalet 

2§ p.1 

förhandlings-

protokollet 

I det nya avtalet är 

det klargjort att en 

undervisnings-

timme motsv. 45 

min aktivitet 

Kompetensutveckling Minst 10 % för 

adjunktskollektivet 

Normalt minst 20% 

för lektorskollektivet 

(kompetensutveckling 

och forskning) 

Professorer ska 

normalt ägna 

merparten av 

arbetstiden åt 

forskning och 

forskarutbildning 

Alla lärare ska ges 

tid för kompetens-

utveckling 

5 § avtalet 

2§ p.2-4 

förhandlings-

protokollet 

 

Den samlade 

arbetstiden för 

forskning och 

kompetens-

utveckling ska 

överstiga den tid 

som garanterades i 

det tidigare avtalet. 

Parterna bedömer 

att den tid för 

forskning och 

kompetens-

utveckling som i 

framtiden avsätts 

för adjunkter, 

lektorer och 

professorer minst 

ska uppgå till de 

nivåer som 

garanterats i det 

tidigare avtalet. 

Tidsbegränsat 

anställda lärares 

behov ska beaktas 

vid fördelning av 

tid för kompetens-

utveckling 



 Gamla avtalet Nya avtalet Var står det 
(refererar till 

det nya 

avtalet)? 

Kommentar 

Forskning Normalt minst 20% 

för lektorskollektivet 

(kompetensutveckling 

och forskning) 

Professorer ska 

normalt ägna 

merparten av 

arbetstiden åt 

forskning och 

forskarutbildning 

Alla vetenskapligt 

kompetenta lärare 

(doktorsexamen 

eller motsv. 

kompetens) ska 

ges tid för 

forskning. 

Forskarassistenter, 

bitr. lektorer ska 

huvudsakligen 

bedriva egen 

forskning. 

Postdoktorer ska 

ägna minst 80% av 

tiden till egen 

forskning. 

Doktorander ska 

ägna minst 80% av 

tiden till egen 

forskarutbildning 

5 § avtalet 

 2§ p.2-4 

förhandlings-

protokollet 

3 kap 

Högskole-

lagen 

4 kap 

högskole-

förordningen 

Kollektiv- 

avtalet om 

postdoktors-

anställning 

5 kap  

högskole-

förordningen 

I ett 

flerårsperspektiv. 

Se i övrigt 

kommentaren om 

kompetens-

utveckling 

Samråd och 

upprättande av 

tjänstgöringsplan 

 

Planering ska ske i 

dialog med den 

berörda och 

dokumenteras i en 

tjänstgöringsplan 

Planering ska ske i 

dialog med den 

berörda och 

dokumenteras i en 

tjänstgöringsplan 

6§ avtalet Ingen förändring i 

sak 

Vilka omfattas?  Endast lärare enligt 

Högskoleförordningen 

samt i tillämpliga delar 

doktorander 

Lärare, 

doktorander, 

postdoktorer m.fl. 

2§ avtalet Innebär att vissa 

grupper som 

arbetar med 

forskning/ 

undervisning nu 

inte längre formellt 

har veckoarbetstid 

(kontorsarbetstid) 

Övertidsersättning 1/94-del av 

månadslönen per 

övertidstimme 

1/94-del av 

månadslönen per 

övertidstimme 

8§ avtalet Ingen förändring 

Ersättning för 

undervisning på 

obekväm tid 
(lördag/söndag/helgdag 

samt vardagar efter kl. 

18.00)  

75 kr/tim 1/300 av 

månadslönen per 

timme, dock lägst 

100 kr/tim 

8§ avtalet Väsentligt bättre 

för alla. Klargjort 

att helgdagar 

jämställs med 

lördag och söndag 
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