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För sjätte året i rad har du nu ett nummer av 
vår gemensamma broschyr i din hand.  
Alla de äldre upplagorna finns att hämta som 
pdf:er på vår hemsida www.saco.su.se. Vi 
som arbetar med utgivningen kan konsta- 
tera att några ämnen är återkommande. Det 
handlar om lönerevisioner, medarbetarsam-
tal, arbetsmiljö, arbetstid, tidsbegränsade 
anställningar och olika gruppers specifika 
problem. I höstnumret 2013 belystes forskares 
situation och vad forskningsbudgeten ska 
räcka till. Vi skrev även om problemet när en 
forskares ansökningar inte godtas på institu-
tionen, dvs prefekten inte undertecknar nya 
ansökningar om medel och då har forskaren 
ingen som helst chans till fortsatt arbete och 
försörjning.  Detta har i flertalet fall skett 
för äldre forskare – vilket kan uppfattas 
som en form av åldersdiskriminering. Vi 
har givitvis tagit upp det problemet i berörd 
fakultetsnämnd. 

Jag vill passa på att kort argumentera för vik-
ten av att vara fackligt ansluten. Vi är väl alla  
medvetna om att det kostar att vara medlem, 
men när det börjar storma, vilket kan ske när 
man minst anar det, är det skönt att kunna få 
assistens från de fackliga representanterna. 
Och om inte fackförbunden fanns så kan man 
undra om politiker skulle ha skapat än fler 
kryphål för att tillsätta t.ex. tidsbegränsade 
anställda eller att arbetsgivarverket skulle ha 
skapat egna lönenivåer eller kanske oanstän-
diga pensionsvillkor för arbetstagare. Vi har 
en lång tradition i Sverige av att facken har 
kunnat påverka arbetsgivarna, men risken är 
stor att om det är många som väljer att inte 
vara med förlorar vi kraften för bra avtal och 
bra möjligheter att vara med när politiker 
vill skapa nyordningar. Fackförbunden och 
främst SULF är det förbundet som 
kan “lobba” för att få beslutsfattare 
att förstå vår situation på SU.                       
          Anqi Lindblom-Ahlm 
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Kollektivavtal skapar trygghet

Att som Post-doc ha disputerat och senare 
bedriva fördjupad forskning kan av många 
ses som ett ideal. Personen står ofta för 
den verkliga forskningsfronten och har nu 
kraft och intresse att föra ämnet framåt. På 
många lärosäten är det Post-doc-anställda 
som ses som lärosätets framtid. Hur kan det 
då ligga i Stockholm universitets intresse 
att beskära deras möjlighet till kollegialt 
inflytande? Vad är det som gör att vi inte 
hittar personer som bedriver Post-doc i 
t.ex. fakultetsnämnder eller andra kollegi-
ala organ? Är det inte just dessa personer 
som borde ha mycket att tillföra?

Svaret ligger i att de har tvåårsanställning-
ar. Har man endast en visstidsanställning 
som inte överskrider två år är man inte 
i normalfallet valbar! Än en gång skiljer 
systemet tillsvidareanställda från visstids- 
anställda på ett omotiverat sätt. 

I föreskrifterna för val av fakultetsnämnd 
m.fl. klargörs  beträffande valbarhet 
” Utöver vad som nedan anges gäller att 
personen är anställd tills vidare eller för en 
tid mer än två år. Anställningen ska omfat-

ta minst halvtid (50 procent). … En person 
som inte kan beräknas upprätthålla sin 
anställning vid universitetet under hela den 
mandatperiod som valet avser bör endast i 
undantagsfall nomineras.”

Lärosätena vill kunna göra Post-doc-an-
ställningar på två år, samtidigt innebär 
detta en stor svårighet för Post-doc att 
faktiskt få utöva inflytande i viktiga frågor 
– är detta skäligt? I de fall visstidsanställ- 
ningar är motiverade, vilket ofta är fallet 
för Post-doc, bör föreskrifterna anpassas 
om man verkligen strävar efter ett större 
kollegialt inflytande. 

Den stora frågan kvarstår dock; Behöver vi 
verkligen ha så många visstidsanställningar 
på Stockholms universitet?

Annika Blekemo,  
ordf.SULF/SU

Post-doc – vetenskaplig spjutspets 
utan möjlighet till kollegial påverkan – 
ännu en effekt av särregler för  
visstidsanställda

Du slipper göra jobbet:
I de kollektivavtal som finns för oss har 
erfarna experter och förhandlare utformat 
villkoren. Oftast är det mycket komplexa 
frågor, som pension, som är svåra att själv 
sätta sig in i. Om du själv ska förhandla 
fram samma bra förmåner som det finns i 
de flesta kollektivavtal måste du inte bara 
vara otroligt insatt i många frågor, du 
måste också vara expert på att förhandla. 
Med kollektivavtal behöver du inte själv an-
lita någon expert för att förhandla. Jobbet 
är redan gjort.
 
Allt i samma paket:
Kollektivavtalen löser många komplicerade 
frågor i ett paket, vilket underlättar för 
både anställda och arbetsgivare. Det som 
oftast ingår är tjänstepension, arbetstid, 
semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet 
och sjukdom, försäkringar, medbestäm-
mande med mera. Du behöver inte själv 
förhandla om varje fråga separat.

Ger mer i plånboken:
Om du räknar samman allt som kollek-
tivavtalet ger i form av lön, pension och 
ersättningar i övrigt så blir det en stor skill-
nad i pengar, jämfört med vad du skulle få 
utan kollektivavtal.

Du får vara med och bestämma:
Utan kollektivavtal finns det många 
situationer där man som anställd inte har 
något inflytande över vad som händer på 
arbetsplatsen. Med kollektivavtal finns det 
reglerat hur arbetsgivaren ska informera 

och förhandla med de anställdas represen-
tanter. Du får möjlighet att diskutera och 
påverka de beslut som fattas.

Ensam är inte alltid stark:
Det är större chans att arbetsgivaren går 
med på villkor som ser likadana ut för en 
hel bransch. Det är svårare för arbetsgivar-
en att säga nej till en representant som har 
en stor grupp anställda bakom sig.

Billigare och snabbare än i domstol:
Om det uppstår en konflikt mellan dig och 
din arbetsgivare är det mycket snabbare 
och billigare för dig att lösa den via en 
facklig förhandling än via domstol. Då kan 
frågan ofta få en lösning innan den hunnit 
bli infekterad, och arbetsklimatet blivit 
förstört.

I kollektivavtal finns regler om att det 
måste finnas en dialog mellan arbetsgivar-
en och representanter för de anställda. En 
fungerande dialog gör det oftast lättare att 
lösa konflikter. Dessutom är det den fack-
liga organisationen som förhandlar med 
arbetsgivaren åt dig, vilket gör det enklare 
för dig. Och framför allt mycket billigare, 
en domstolsprocess kan kosta massor med 
pengar och ta åratal. Skulle ett ärende 
ändå gå så långt som till domstol får du 
gratis juridiskt stöd, genom att ditt fackför-
bund driver ditt ärende.

 
Anqi Lindblom-Ahlm 
ordf. Saco-S-rådet SU

Visst tycker väl du att det är skönt att det finns kollektivavtal som gör att du slipper använda din tid till att 
ständigt bevaka pension, lön, arbetstid m.m. ? Här finns några av de argument som Saco nedtecknat på sin 
hemsida http://www.saco.se/forskning--kunskap/kollektivavtalet-enligt-saco/

På hemsida www.sulf.su.se hittar du aktuell  
information från SULF/SU och Saco-S-rådet SU
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Arbetsgivarverket sade upp Trygghets- 
avtalet 19 juni 2013. Avsikten med upp- 
sägningen var att omförhandla avtalet. 

Nu är ett nytt avtal tecknat som innebär 
att de som varit anställda i två år omfattas 
(mot tre år i tidigare avtal), men till priset 
av att de åtgärder som man omfattas av är 
urvattnade. 

Det nya avtalet skapar betydande försäm-
ringar för många inom högskoleområ-
det. Bland annat kommer doktorander 
inte kunna få ekonomisk ersättning som 
tidigare, utan endast 44 dagars utfyllnad 
av a-kasseersättningen mot tidigare en 
hel a-kasseperiod och kompensation om 
man fick nytt arbete med lägre lön.  Även 
visstidsanställda drabbas eftersom det 
nu krävs anställning hos en och samma 
arbetsgivare (funktionell arbetsgivare). 

Vi vet att många av våra tidsbegränsat 
anställda medlemmar har haft anställ- 
ningar på annat lärosäte, vilket innebär 
att de inte kvalificerar sig för fullt stöd 
från trygghetsstiftelsen i nuläget. SULF 
och Läkarförbundet var de enda som 
reserverade sig vid Saco-S representanskap 
inför tecknandet av avtalet. 
 
För att SULF ska kunna få gehör krävs det 
nu ett gediget arbete för att värna om de 
grupper som missgynnas av det nya avtal-
et. I Universitetsläraren 8/2014 ifrågasätts 
varför dessa grupper får avstå 0,3 procent 
av löneutrymmet trots att de får minimalt 
stöd i omställningsavtalet.

Jag hoppas att förhandlingar 
på lokalt plan kanske kan lösa 
en del av de negativa kon-
sekvenserna.   
        Anqi Lindblom-Ahlm

Omställningsavtalets baksida 

Annika Rabo 
suppleant i SULF/SU:s styrelse samt 
förtroendevald för Saco-S i anställnings-
beredningen HUM 

Sedan 2008 är jag anställd som professor vid 
socialantropologiska institutionen. Jag disput-
erade här i Stockholm 1986, men jag har också 
varit lektor vid Linköpings universitet och varit 
anställd som forskare vid Vetenskapsrådet och 
vid Centrum för forskning om internationell 
migration och etniska relationer. Jag gick med i 
facket när jag blev doktorand i socialantropologi 
1977. På den tiden fanns inte doktorandanställ- 
ningar men jag arbetade halvtid som amanuens på institutionen för att försörja mig tills jag 
fick forskningsanslag för att göra ett längre fältarbete. Många i min doktorandgeneration 
arbetade mycket med kvalificerad undervisning och efter disputationen hade vi en mängd 
olika korta förordnanden. Det var osäkra förhållanden men vi kunde hanka oss fram för 
högskolesektorn var expanderande. Jag fick min första tillsvidareanställning 1993, sju år 
efter min disputation. 

Mycket har förändrats sedan dess och mycket har blivit bättre. Men verkligen inte allt. Här 
på Stockholms universitet har vi alldeles för många visstidsanställda. SULF har gjort ett vik-
tigt arbete genom att peka på just detta. Den fackliga aktiviteten var också större förr. Vi var 
väldigt engagerade i MBL-förhandlingar på institutionen och var över huvud taget intresse-
rade av att utveckla demokratiska styrformer. Det är bra att doktorandernas anställningar är 
mer reglerade idag men samtidigt är många mycket mer stressade än vi var. Alltför många 
särskilt kvinnliga doktorander är sjukskrivna. Det är bra att möjligheten finns, men oroande 
att så många inte mår bra. Har kreativitet och eftertanke fått vika för snabba resultat? Jag 
tycker också det är fel att handledares karriär är beroende av att ha handlett doktorander till 
disputation. Detta främjar vare sig kollegialitet eller vetenskaplig utveckling. 

Det är inte bara viktigt att förbättra doktoranders villkor och arbetsmöjligheter efter dispu-
tation. Alla lärares arbetssituation måste förbättras. Vi blir allt mer styrda av krav uppifrån 
och utifrån. Idag är möjlighet till forskning i tjänsten alltför begränsad och alltför bero-
ende av högskolans eller institutionens ekonomi. Detta skapar stor orättvisa och ryckighet i 
planering av verksamheten. Vi är alltför beroende av extern finansiering och lägger ned för 
mycket tid på forskningsansökningar; både de som vi skriver själva och de som vi blir satta 
att bedöma. Akademiska lärares arbete och forskning vägs och mäts och utvärderas inte 
bara av externa myndigheter utan också internt inom vår organisation samt av studenterna. 

Får vi presentera ... Jag anser vi bör ifrågasätta mycket av dessa kontrollsystem. Vi måste hitta nya och andra 
mer kollegiala vägar som leder till att vi som individer och vår viktiga verksamhet får 
utrymme att utvecklas.

Många förändringar har skett sedan jag började undervisa. Högskolesektorns expansion 
har varit enorm. Idag rör det sig om massutbildning. Ändå organiseras undervisning ofta 
efter en mycket stelbent och likformig mall. Här finns det ett enormt behov av kollegiala 
diskussioner för att utveckla undervisningen i nya former. Men jag menar inte att den 
personligt närvarande läraren kan avskaffas, eller att studenterna enbart skall lära sig på 
egen hand framför sina datorer. Tvärtom. Ny teknik är utmärkt men idag är det viktigare 
än någonsin att vi kommunicerar öga mot öga.

Varför är det fackliga arbetet viktigt, roligt och intressant? För det första lär man sig 
väldigt mycket om hela Stockholms universitet och högskolesektorn genom fackligt arbete. 
För det andra träffar man väldigt många duktiga och trevliga människor. Och för det 
tredje så behövs SULF och ett fackligt engagemang mer än någonsin. Ensam är verkligen 
inte stark. / Annika Rabo


