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Nytt år, ett valår som förhoppningsvis kan 
sätta jämställdhetsfrågor på dagordningen 
igen.  Vintern präglades av #metoo och 
högskole- och universitetsvärlden är inte 
undantagen härskartekniker, upplevelser 
och berättelser om utsatthet för manlig 
dominans, diskriminering på grund av kön 
och rena sexuella trakasserier eller över-
grepp. Detta synliggjordes genom #aka-
demiupproret. Hillevi Ganetz, professor 
i genusvetenskap vid ERG, skriver i detta 
nummer om #metoo.

Under vintern har vi inom Saco-S arbetat 
med lönerevisionen, ett viktigt men också 
svårt arbete. Det vi ser är stora löneskill-
nader mellan fakulteter, mellan institutioner 
inom samma fakultet, och inte helt ovanligt 
med stora löneskillnader mellan könen och/
eller personer med svenskklingande resp- 
ektive rasifierade namn. 

Kanske är det så att du inte fått vad du 
önskat och hoppats på i ditt lönekuvert. 
Detta har flera orsaker, vilket vi skriver 
om i detta nummer. Vi ser ett behov av en 
lönepolitisk diskussion och strategi, där vi 
som facklig organisation kan skjuta fram 
våra positioner. Som det ser ut idag är vi 
bakbundna av de ramar arbetsgivaren satt 
upp och det finns mycket lite utrymme för 
förhandling och förändring. Under våren 
planerar vi ett seminarium som ska belysa 
lönepolitiken.
 
SULF SU:s nya styrelse presenteras också 
och en av de nya suppleanter-
na, Ida Bertell, presenterar sig 
i detta nummer.

Ingrid Lander 

Inträdesansökan SULF
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Historiskt sett har lönepolitiken varit en stor del av det fackliga arbetet. Så är det även för oss 
fackligt engagerade vid Stockholms universitet. I år har Saco-S-rådet för avsikt att arbeta för 
att skjuta fram våra positioner i lönefrågan. Under de senaste årens lönerevisioner har vi fått 
spela på arbetsgivarens planhalva, vilket inneburit att vi inte i någon större utsträckning kunnat 
förändra de lönesättningar som prefekter och chefer gjort. En orsak till det är att det saknats 
förhandlingsutrymme eftersom hela den så kallade potten redan fördelats när vi kommer till 
förhandlingsbordet. Förr om åren fanns det en förhandlingspott som skapade utrymme för 
de fackliga organisationerna att påverka och justera arbetsgivarens bud. Vår intention är att 
antingen återskapa det gamla systemet eller ett system där det finns en strukturpott som kan 
användas för att åtgärda de orimliga löneskillnader som finns mellan anställda på Stockholms 
universitet. 

Problemet i lönestrukturen som vi identifierat bland våra medlemmar är följande: Orimligt 
stora löneskillnader mellan lägst och högst betalda forskare, lektorer, adjunkter och TA-per-
sonal. Många gånger har dessa löneskillnader en tydlig (o)jämställdhetsaspekt där kvinnor 
tenderar att ligga lägre än män samt en diskrimineringsaspekt där personer med utländska 
namn, företrädesvis asiatiska eller arabiska, ligger lägre än de med svenska eller anglosaxiska 
namn. Ett annat problem är orimliga skillnader mellan fakulteterna och inte minst inom det 
humanvetenskapliga området där humanistiska fakultetens lönestruktur ligger betydligt lägre 
än den inom samhällsvetenskapliga fakultetens. Ett tredje problem som är på uppseglande är 
löneskillnaderna mellan adjunkter som arbetar inom lärarutbildningarna, där de nyrekryterade 
adjunkterna får ingångslöner som ligger betydligt över de löner som ”gamla” adjunkter har. Ett 
fjärde problem vi identifierat är skillnader mellan lektorer och biträdande lektorer där de sena-
re, i vissa fall, får löner som ligger högre än de förra. Vi ser också problem för de som av olika 
anledningar varit tjänstlediga och som i värsta fall inte får ny lön i samband med återkomsten.
Samtidigt som personen inte fått vara med i kanske två lönerevisioner och att de sedan får veta 
att lönesättande chef inte kan bedöma prestationerna.

Vad är viktigt för dig att tänka på inför 2018 års lönerevision?
Börja med att fylla i vårt formulär som du hittar på vår hemsida (http://www.saco.su.se/doku-
ment/dokument.html). Värdera dig själv! Förbered dig noga och kartlägg din arbetsinsats. Det 
är din kompetens, dina prestationer och erfarenheter och inte minst ditt engagemang som är 
avgörande. Begär lönesamtal i början av höstterminen. Vänta inte på att din prefekt/chef tar 
kontakt med dig även om det är arbetsgivarens ansvar att kalla till lönesamtal. Ta med for-
muläret i lönesamtalet, du kan till exempel ge en kopia på det till din lönesättande chef. 
Och när lönerevisionen är klar så ska du begära en återkoppling. Vi anser 
att en tydlig motivering för varje enskild medarbetare är på sin plats. Att få 
besked med enkom siffror på en papperslapp i sitt postfack är enligt oss ingen 
återkoppling! Det är arbetsgivarens skyldighet att återkoppla och motivera sin 
lönesättning.                  / Ingrid Lander, ordförande i Saco-S-rådet SU

SU:s lönepolitik – vill vi förändraPresentation 

Ida Bertell
Jag arbetar som lektor i barn och ungdoms-
vetenskap, med inriktning mot förskola. Innan jag 
kom in på området förskola var jag på institutionen 
för pedagogik och didaktik, där jag doktorerade 
och undervisade bl. a. på fristående kurs i peda-
gogik samt på rektorsprogrammet och fortbild-
ning för förskolechefer. Jag har också en master i 
ekonomi, med företagsledning och organisation 
som huvudämne. För mig har förskoleinriktning- 
en inneburit ett nytt forskningsområde och en ny 
arena som jag trivs mycket bra på och där jag lyckas sy ihop mitt intresse för såväl barns 
utveckling och som professionella aktörers utveckling när de arbetar med barn. 

Under den tid på över tio år som jag varit anställd vid Stockholms universitet har jag haft 
många olika befattningar (amanuens, forskningsassistent, doktorand, adjunkt, vikarier- 
ande lektor) och anställningsformer (tidsbegränsade anställningar, timanställd, vikarie, 
fast anställd) vilket gör att jag har en rätt god inblick i vad det kan innebära att arbeta vid 
universitetet. Med olika befattningar och anställningsformer kommer olika förutsättning-
ar och villkor. Jag har under alla mina anställningar haft ett intresse för hur organisa-
tionen fungerar och har funderat mycket på bland annat personalfrågor. 

Att arbeta som lektor och ha mycket undervisning samtidigt som man förväntas forska 
och söka medel till forskning är en situation som jag delar med många. Det är en ek-
vation som inte alltid är helt lätt att få att gå ihop. För mig var en fast anställning en 
förutsättning: den fasta anställningen innebar såväl en plattform som ett fokusområde, 
och möjliggjorde att jag kunde delta i ansökningar för forskningsmedel tillsammans med 
kolleger. Detta har burit frukt och för närvarande har jag fått chansen att vara med i ett 
forskningsprojekt inom förskola, och ser mycket fram emot att forska mer än tidigare 
under 2018.

Det är spännande för mig att i egenskap av SULF:s representant i lärarförslagsnämnden 
få närvara vid anställningsintervjuer och diskussioner kring nya lektorer. Jag ser det som 
ett tillfälle att lära mig mer om universitetet och hur det går till vid olika institutioner, 
samt att värna om dem som söker. Jag ser också fram emot att vara med som suppleant i 
SULF:s styrelse, då jag ser det som ytterligare ett sätt att lära mig mer om vad det innebär 
att arbeta vid ett universitet och vilka rättigheter man har som anställd. En sak som jag 
funderar på för närvarande är de stora löneskillnaderna mellan och inom olika institution-
er på universitetet. Varför ser det ut som det gör? Är det ändamålsenligt? Om inte, vad 
kan man göra?
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Den 24 november publicerades ett upprop i Svenska 
Dagbladet, underskrivet av 2 400 akademiker. Jag var 
en av dem. Det kallades #Akademiuppropet och var en 
del av den massiva våg av främst yrkesorienterade upp-
rop som publicerades före julen 2017, som #deadline 
(journalister), #sistaspikenikistan (byggbranschen) och 
#teknisktfel (teknikbranschen). I skrivande stund har 
drygt ett 50-tal upprop publicerats med över 100 000 
undertecknare. Allt detta i kölvattnet av hashtagen 
#metoo som skapades i sociala medier för att upp-
märksamma de omfattande sexuella trakasserierna 
mot kvinnor.

 
    Akademiuppropet har mötts med förvåning från en del håll då det finns en uppfatt-
ning om att välutbildade (män)niskor inte begår övergrepp. Inom akademin tror vi oss 
nämligen ofta stå utanför eller till och med över samhället samt vara opåverkade av 
olika kulturella strömningar genom den kritiska skolning och den förmåga till objek-
tivitet som vi har lärts in i. Så är det naturligtvis inte. De människor som arbetar inom 
akademin är alla en del av ett specifikt samhälle och en kultur som existerar under en 
specifik historisk tidsperiod. På vår arbetsplats, lika väl som alla andra, finns makt-
förhållanden som bland annat har med ålder, sexualitet, ”ras” och kön att göra; det går 
inte att blunda för att akademin på många sätt är en arbetsplats som alla andra. Men vi 
borde kunna bättre, vi borde kunna göra akademin till en trygg arbetsplats där kvinnor 
kan verka utan att riskera att bli utsatta för fysiska övergrepp och psykiskt våld av män 
just för att de är kvinnor. 

    Mycket klokt (och oklokt) har sagts i samband med publiceringarna av uppropen. 
Flera skribenter har påpekat att det är påfallande att akademins (och även andra 
yrkesområdens) hierarkiska struktur bäddar för sexuella trakasserier där män med 
makt utsätter (oftast unga) kvinnor utan makt för övergrepp. Med andra ord är det 
inte sådana som jag – alltså professorer i övre medelåldern – som oftast blir utsatta. 
Men det handlar inte bara om vem som har vilken position (och ålder) i hierarkin utan 
också kulturella föreställningar om vilket kön som tänks besitta de för akademin bästa 
egenskaperna. Något av det klokaste som sagts i relation till just akademiuppropet är 
en artikel skriven av SU-forskaren Julia Uddén, publicerad i (nät)tidningen Curie (12 
december 2017). Där lyfter hon fram den ena efter den andra forskningsstudien som 

visar att kvinnor konsekvent undervärderas i akademin jämfört med män. Detta, 
menar hon, visar på en maktobalans mellan könen som ytterst yttrar sig i sexuella 
övergrepp mot kvinnor. Hon avslutar artikeln med dessa rader: ”En kultur som fördelar 
makt mer jämnt mellan könen skulle också vara en god försäkring mot framtida metoo-vittnesmål.”

Fackets roll
Ett annat genomgående drag i alla vittnesmål, inte bara i #Akademiuppropet, är hur 
övergivna kvinnor känner sig av sina chefer. Ett vittnesmål saxat ur akademiuppropet 
slutar så här, efter att den trakasserade personen berättat om hur hennes professor i 
olika handledningssituationer insisterat på att få ha sex med henne:
” Jag skrev ett mejl om att jag inte kände mig bekväm i situationen och att jag inte var intresserad. 
Han skrev tillbaka att han inte skulle ’hjälpa mig mer’ om jag inte kunde tänka mig att ha sex med 
honom. Då tog jag mod till mig och informerade prefekten om vad som hänt. Jag fick träffa likabe-
handlingsansvarig lärare som jag pratade med, men inget g jordes. Efter det möttes jag av tystnad. 
Inget möte, ingen som frågade mig om vad jag hade varit med om. Ingen information. Jo, ett samtal 
med en anställd på institutionen som bad mig att inte gå till polisen. Psykologsamtal ordnade jag själv. 
Han fick inga reprimander överhuvudtaget, vad jag vet.”

Men om allt hade gått rätt till borde historien ha slutat på detta vis:
” Innan jag pratade med chefen kontaktade jag också facket som stödde mig fullt ut och visste vad 
som skulle göras. Med fackets stöd i ryggen kunde jag sedan gå till min chef och anmäla professorn för 
sexuella trakasserier. Chefen inledde en utredning och jag hade hela vägen stöd av facket som hjälpte 
och guidade mig i processen.”  Men så slutade det inte.  Kvinnan skriver istället: ” Det gör 
ont i mig när jag tänker på att han säkert försökt igen, kanske lyckats. Förlåt att jag inte orkade 
kämpa.” 

    Facket/SULF har alltså viktiga framtida uppgift att ta itu med: att upprätta 
fungerande rutiner för hur förekomst av sexuella trakasserier ska hanteras och undvi-
kas i framtiden samt att inte låta sina medlemmar kämpa ensamma utan stötta de som 
råkar ut för något som ingen ska behöva råka ut för, på någon arbetsplats.

PS För den som eventuellt oroar sig för rättssäkerheten kan jag berätta att inga namn-
publiceringar har gjorts i något av yrkesuppropen, inte heller i det akademiska dito. 
De namn på olika kändisar som offentliggjorts har kommit fram genom 
andra kanaler som bloggar och journalistiska grävjobb. 
        Hillevi Ganetz   
                          medieforskare och professor i genusvetenskap, SU

#metoo-rörelsen            och fackets roll


