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Saco-S arbetar för dig
 Du blir medlem i Saco-S genom att gå med i ett Saco-S-förbund.  
Förbunden är experter på din utbildningsbakgrund, ditt jobb och dina yrkesområden.  
Här presenteras några av de förbund som har medlemmar på Stockholms Universitet:
 
DIK är facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. Det 
finns många skäl att vara medlem i DIK. 
Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal-
vetare och samhällsvetare. 
Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund, som tveklöst tar ställning 
i alla frågor som rör medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Målet är att 
medlemmars insatser avspeglar sig i en bra lön och att arbetsvillkoren utformas så 
att de får bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. 
Akademikerförbundet SSRs medlemmar återfinns inom ekonomi, administration, 
personalutveckling/human resource, socialt arbete, IT-området eller konsultverk-
samhet. 
Civilekonomerna har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör civilekonomers 
arbetsliv. De har därför en gedigen kompetens inom området. 
Lärarnas Riksförbund för dig som är behörig lärare eller studie- och yrkesvägle-
dare. En av de viktigaste uppgifterna för Lärarnas Riksförbund är att stödja med- 
lemmar med all samlad erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket.  
Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organi-
sation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlem-
marnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör 
psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning.
SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och profes-
sionella organisation. Det är fackförbundet som är specialiserat på högskolan och 
har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och 
kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.

En vinst att vara dubbelansluten 
SULF har avtal om dubbelanslutning med ett flertal Saco-S-förbund. Tillhör du ett 
annat Saco-S-förbund kan du, i de flesta fall för ingen eller en ringa merkostnad, 
dubbelansluta dig till SULF. Du får medlemskap i två förbund för i princip en av-
gift, därmed har du tillgång till bl a två medlemstidningar, medlemsförmåner från 
två förbund osv. 

Mer om medlemskapet, SULFs tjänster och förmåner, information om avgifter 
finner du på SULFs hemsida: www.sulf.se  Du kan även kontakta lokala företrädare 
på SULF/SU. Du hittar information om SULF/SU:s styrelse på www.sulf.su.se



Hösten är på intågande och när du läser detta är 
valet avgjort. För första gången har jag känt mig 
rädd. Rädd för de främlings- och kvinnofientli-
ga organisationer och partier som låtits domin-
era den mediala debatten med sina uttalanden, 
aktioner och demonstrationer. 

När jag skriver detta vet jag ännu inte hur valet 
slutade, om de mörka krafterna fått inflytande 
över politiken i riksdag, kommun och landsting. 
Om de får inflytande över fördelningen av stats-
medlen till högskola och forskning kan vi räkna 
med att den fria kritiska forskningen är hotad. 
Inte minst av den anledningen är det viktigt att 
samlas och göra vår gemensamma röst hörd, 
försvara den fria utbildningen och forskningen. 
Vi kan inte ta det fria ordet och alla människors 
lika värde för given längre utan måste stå upp 
och försvara våra rättigheter tillsammans. För 
ensam är inte stark, men tillsammans är vi en 
betydande kraft.

I det här numret skriver Per-Olof Matsson om 
våra rättigheter enligt Lagen om anställnings-
skydd. En av de lagar som tillkommit gen-
om facklig kamp, men som också urholkats i 
perioder. Inte minst gäller det förändringarna 
av den 5 § år 2007 då den så kallade ALVA-an-
ställningen (allmän visstidsanställning) in-
fördes. Detta återspeglar behovet av att organi-
sera sig fackligt, inte minst inom akademin som 
tyvärr präglas av många visstidsanställningar. 

Vidare i detta nummer skriver jag om komm-
ande lönerevision, även det ett område där vi 
tillsammans kan ställa krav på tydlighet och 
transparens kring institutionernas och avdel- 
ningarnas lönepolitik. 

Slutligen så presenterar sig en 
av våra nya medarbetare, Jessica 
Slove Davidson.
   Ingrid Lander 
             Saco-S-rådet SU

Inträdesansökan SULF
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 och vill dubbelansluta mig till SULF

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Universitet/Högskola

Anställning/Befattning    

Sysselsättningsgrad

Önskat datum för inträde

Skicka din ansökan internt till SULF/SU, Småbrukarhemmet 



   6    3

Vi står nu i startgroparna för att sätta igång 2018 års löneförhandlingar. Det finns några 
skillnader mot förra året. För det första så kommer lönesättande samtal att utvidgas till fler 
avdelningar och enheter inom förvaltningen. För det andra har vi blivit inbjudna till möten 
som Personalavdelningen har för lönesättande chefer inför revisionen. Av dessa anledningar 
har vi valt att skriva om lönefrågan även i detta nummer av SACO SULF informerar. 
   Vårt budskap till prefekter och andra lönesättande chefer är att redan innan lönesamtalen/
lönesättande samtal fundera på och formulera vilken lönepolitik och därmed personalpolitik 
de vill företräda. Det innebär att utifrån de ekonomiska ramarna och den lönebild som finns 
på institutionen/avdelningen skapa en övergripande struktur för hur de anser att medlen ska 
fördelas. Frågor vi anser de bör ställa sig är: Finns det orimliga löneskillnader som behöver 
utjämnas? Finns det någon grupp som halkat efter och som därmed behöver lyftas? Hur ser 
lönestrukturen ut avseende  kön, etnicitet och ålder? Utifrån dessa övergripande frågor vill vi 
att de gör en tydlig, transparent plan för hur de tänker sig åtgärda lönestrukturen. Viktigt är 
också att de skapar tydlighet avseende SU:s lönekriterier utifrån prestation, dvs hur de värderar 
samtliga kriterier och vad det innebär i kronor och ören. Vi uppmuntrar perfekter/chefer att 
presenterar sin lönepolitik på ett övergripande plan vid personalmöte, så att samtliga redan in-
nan får ta del av hur de tänker sig. Ett sådant tillvägagångsätt skapar tydlighet, transparens och 
motverkar konkurrens, jämförelse och missnöje bland oss löntagare. Det gör det också möjligt 
för er att samlas och diskutera kriterierna och kollektivt föra fram era åsikter om lönepolitiken 
innan.  
   Även om vi som Saco-S-anslutna har ett sifferlöst avtal samt individuell lönesättning så in-
nebär inte det att alla får ett, låt oss säga, tvåprocentigt lönelyft. Som jag skrev ovan finns även 
andra parametrar med som påverkar hur mycket en fullgod prestation kan ge i lönekuvertet. 
När vi inom Saco-S SU förhandlar era löner gör vi det på en strukturell nivå, vi ser till hel-
heten på respektive institution/avdelning. På individnivå jämför vi de kriterier som angivits av 
prefekten/chefen för föreslagen lön med de uppgifter ni skickat in till oss. 
   Slutligen några rättigheter att ha med sig: Prefekten/lönesättande chef är skyldig att erbjuda 
samtliga medarbetare lönesamtal/lönesättande samtal INNAN hen föreslår ny lön. Du som 
medarbetare behöver inte tacka ja till ett lönesamtal men vi rekommendera dig att göra det, an-
nars är det svårt att påverka kommande lön utifrån din prestation. Du har rätt till återkoppling 
från chefen när lönen är satt. Har du lönesättande samtal ska dessa ske genom minst två samtal. 
Om ni inte kommer överens om ny lön avgörs frågan i en förhandling mellan lönesättande chef 
och oss i Saco-S SU.  
   Inför årets lönerevision börja med att fylla i vårt formulär som du hittar på vår hemsida 
(http://www.saco.su.se/dokument/dokument.html). Värdera dig själv! Förbered dig noga och 
kartlägg din arbetsinsats. Det är din kompetens, dina prestationer och erfar-
enheter och inte minst ditt engagemang som är avgörande. Begär lönesamtal 
om din prefekt/chef inte erbjudit dig det. Ta med formuläret i lönesamtalet/
lönesättande samtalet, du kan till exempel ge en kopia på det till lönesättande 
chef. /                    Ingrid Lander, ordförande i Saco-S-rådet SU

Lönerevision 2018 – vad gör du och vad gör vi?

Jag är studierektor vid Institutionen för biologisk grundutbildning. Redan under grundut-
bildningen var det en kurskamrat som förutspådde att det var här jag skulle komma att 
arbeta en dag. Kanske såg han något jag själv inte insåg förrän under min doktorandtid, 
mitt intresse för utbildningsfrågor och verksamhetsutveckling utöver det givna intresset 
för ämnet. Under min studietid hade jag suttit som representant i så gott som alla råd, 
beredningar och nämnder på naturvetenskapliga fakulteten och hade, för att vara student, 
ovanligt god förståelse för verksamheten vid universitetet. Men jag tror att det var mitt 
engagemang i undervisningen som doktorand vilket ledde till att jag fick in en fot på insti-
tutionen. Det är nu 18 år sedan jag först satte min fot här som student, och har varit kvar 
sedan dess. Stockholms universitet är en spännande, utmanande och givande arbetsplats 
och jag är stolt medarbetare.

I det fackliga uppdraget ser jag möjlighet att bidra till att Stockholms universitet blir en 
ännu bättre arbetsplats, och därigenom ett bättre lärosäte. Bland annat är jag intresserad 
av det mesta som rör arbetsmiljö, om vi trivs och mår bra gör vi alla ett bättre jobb. I syn-
nerhet tror jag att stress är en viktig fråga att arbeta med, nästan alla medarbetare jag träf-
far verkar uppleva en stor tidsbrist, oavsett roll. Utifrån mitt intresse för utbildningsfrågor 
tror jag att den viktigaste frågan är hur utbildning och samverkan kan bli mer meriterande. 
För att erbjuda utbildning i världsklass kräver tid och engagemang från våra lärare, och då 
måste vi visa att vi värdesätter det.

Presentation 
Jessica Slove Davidson
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Sedan lagen om anställningskydd (LAS) infördes 1982 har det florerat många 
myter om den. De bygger i regel på missuppfattningar. Cirka 600 000 personer 
i Sverige har visstidsanställningar. I högskolan är andelen hög jämfört med 
andra delar av arbetsmarknaden.

Lagen slår fast att den som vikarierat för en anställd mer än två år under en femårspe-
riod ska bli tillsvidareanställd. Det är ett sätt att skydda anställda mot arbetsgivare som 
sätter i system att anställa på korta vikariat istället för att tillsvidareanställa. Utöver 
vikariat infördes allmän visstidsanställning (ALVA-anställning) som gav arbetsgivaren 
möjligheten att under högst två år anställa utan annan anledning än behov av arbets- 
kraft.

Inom högskolan använder många institutioner visstidsanställningar för att täcka 
behovet av undervisande lärare. Istället för att ha tillsvidareanställda lärare som täcker 
behovet använder man systematiskt visstidsanställda. De har inte bara lägre lön utan är 
ofta också utan lön under sommaren, vilket leder till att arbetsgivaren har ekonomisk 
fördel av systemet.

Det hinder som LAS ändå utgör har hanterats genom att varva de två formerna av  
visstidsanställningar. När en visstidsanställd lärare närmar sig den gräns där anställ- 
ningen övergår i tillsvidareanställning har hen fått veta att hen är ”utlasad”. I vissa fall 
har detta lett till att den ”utlasade” går vidare till något närliggande lärosäte och där 
upprepas processen. Senare har det varit möjligt att återkomma till det ursprungliga 
lärosätet och inleda en ny period med varvade visstidsanställningar. Detta strider mot 
lagen för offentlig anställning (1994:260) där det i fjärde paragrafen slås fast att hänsyn 
enbart skall tas till ”sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet”. Om inte ”särskil-
da skäl” föreligger ska skickligheten sättas främst.

De två formerna av visstidsanställningar har resulterat i ett systematiskt manipuler- 
ande. När de största lärosätena utlyser lektorat uppstår ännu ett problem. Det är attrak-
tivt att vara på lärosäten i städer som Stockholm. Det leder till att lektorat vars syfte är 
att rekrytera undervisande lärare ofta tillsätts med professorskompetenta. Rekrytering- 
en har därmed lett till att antalet professorer ökar. Undervisningen finns dock kvar och 
där fyller visstidsanställda lärare den lucka som uppstår.

Den 1 maj 2016 ändrades lagen. Den ändring (SFS 2016:248) som är intressant i det här 
sammanhanget går utöver den tidigare skrivningen där vikariat och ALVA-anställning 
räknas separat och säger att ”En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidar-
eanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstid-

sanställning i sammanlagt mer än två år 1. under en femårsperiod, eller 2. under en 
period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form 
av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på 
varandra.”. Sedan 1 maj 2016 går det alltså inte att stapla allmän visstidsanställning och 
vikariat på varandra.

SULF har länge uppmärksammat de visstidsanställdas situation. Anställningsformen 
skapar osäkerhet i tillvaron, lönen blir lägre, periodisk arbetslöshet är vanlig och det 
skapar problem för den som exempelvis vill ta ett banklån. Under Almedalsveckan 
2013 presenterade SULF en egen undersökning av andelen visstidsanställda inom 
högskolan eftersom det aldrig redovisas av lärosätena. Den återfinns i ”Siffrorna som 
saknas” (www.sulf.se/siffrornasomsaknas). Det ledde till att frågan togs upp i riksda-
gen.

Den svenska lagstiftningen stred då mot EU:s direktiv. Regeringen har kritiserats av 
kommissionen för att inte uppfylla visstidsdirektivet. Därför anmälde SULF Sverige 
till EU-komissionen sommaren 2012 för att lagen gör det möjligt att stapla visstidsan-
ställningar på varandra.

SULF:s rapport krävde en minimering av visstidsanställningarna. Även om rapporten 
ledde till en del uppmärksamhet, verkar allt efter en tid ha återgått till det gamla. SULF 
följer utvecklingen och konstaterade i slutet av 2016 (Universitetsläraren 15/12) att 
nästan en tredjedel inom högskolan saknar tillsvidareanställning. Andelen hade 2015 
sjunkit till 30 procent från 35 procent sex år tidigare, men det ser mycket olika ut på 
lärosätena. SU låg på tredje plats med 35 procent. Genom att lyfta fram det faktiska 
förhållandet vill SULF minska andelen visstidsanställda. Det kunde även konstateras 
att andelen kvinnor på de flesta lärosäten var högre bland de visstidsanställda.

I SULF:s remissvar inför ändringen av lagen lyftes problemets omfattning fram: ”Det 
är väl känt att en rad anställningsformer som regleras i högskoleförordningen, anställ- 
ningsförordnaden och i kollektivavtal, tillsammans med allmän visstidsanställning 
enligt LAS, i princip ger obegränsade möjligheter för lärosätena att låta den ena tidsbe-
gränsade anställningen avlösa den andra.”

Det finns ett motstånd på många håll mot att låta visstidsanställningar övergå i tills-
vidareanställningar. Men lektorer visstidsanställs därför att de behövs i undervisning- 
en. Lärosätena väljer att inte täcka behovet på annat sätt. Det rör sig om ett system-
atiskt missbruk.

SULF kommer att fortsätta arbetet för att minska visstidsanställningar-
na till förmån för tillsvidareanställningar.      / Per-Olof Mattsson

MYTERNA OM LAS     


