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Om kollegialitet  
nr XLI av Henrik Björck
I de senaste årens lärosätesinterna högskoledebatt har 
termen kollegialitet varit frekvent använd. Normalt 
uppfattas den som positiv, och i Autonomipropositionen, 
finns samma positiva laddning av ordet – så positiv att 
regeringen rent av förutsätter att det oavsett lagreglering 
kommer att vara gällande. New public management 
och krav på linjestyrning tycks samtidigt vinna alltmer 
insteg på flera lärosäten, på bekostnad av beslutsfattande 
kollegiala organ. Hur ser kollegialitetens framtid ut? För 
Sveriges universitetslärare är det viktigt att debatten om 
kollegialiteten hålls levande, och det är en fråga som 
förtjänar mångsidig belysning. I “Om kollegialitet” ges 
såväl historiska som samtida perspektiv på begreppet. 
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I detta nummer fokuserar vi på olika aspekter 
av tidsbegränsade anställningar. SULF:s  
chefsutsredare Karin Åmossa inledde under 
sommaren 2013 med ett omtalat framträdan-
de i Almedalen. I artiklar i SULF:s tidning, 
Universitetsläraren, har man ytterligare 
problematiserat detta. Vi kan konstatera att vi 
på SU har en hög andel kolleger som inne-
har tidsbegränsade anställningar. Forskare, 
postdok, biträdande lektorer och en mängd 
allmän visstidsanställda (ALVA, LAS 5p1) och 
på det även vikariat (LAS 5p 2). 
Stapling av tidsbegränsade anställningar är en 
annan ofta förekommande företeelse. Dokto-
rander kan efter disputation kanske först få en 
ALVA-anställning (2 år) och sedan en postdok 
(2 år) och sedan vikariat (2 år) för att sedan få 
ett biträdande lektorat (4 år). Summa sum-
marum 10 år som tidsbegränsad anställd. 
Vi vet även att universitet och högskolor byter 
personal. Ett exempel är en ALVA-anställd 
från SU som byter plats med en ALVA-an-
ställd på Uppsala Universitet, för att sedan få 
en ytterligare tidsbegränsad anställning vid tex 
Mälardalen. 
När det gäller personal anställda som forskare 
så har SU i större omfattning gett dessa 
personer tillsvidareanställning, men redan ett 
år före det att pengarna tar slut inom projek-
tet, så anmäler arbetsgivaren arbetsbrist och 
enmansturkrets upprättas... så då är forskaren 
arbetslös igen om personen inte kan håva in 
nya fräscha pengar.  
Givetvis kan en tidsbegränsad anställning göra 
att många känner sig stressade. Dessutom är 
det mer problematiskt att få lån, inte kunna 
etablera sig på en ort, kanske inte våga skaffa 
familj.... 
Vi ser fram emot att Gunnar Svenssons utred-
ning påverkar bilden och minskar 
antalet tidsbegränsade anställda i alla 
kategorier på SU!
    
                        Anqi Lindblom-Ahlm

Inträdesansökan SULF

   7   2

Nummer 2 - 2013 
 

Ansvarig utgivare 
Anqi Lindblom-Ahlm 
Åsikter som framförs av signerade 
artiklar står för författaren.

Redaktionskommitté 
Anqi Lindblom-Ahlm 
P-O Mattsson 
Eva Jacobsson
 

Grafisk form 
Anqi Lindblom-Ahlm 
 

Utgivning 
En gång per termin.

Omslagsbilder
Saco-S-rådet och SULF:s 
hemvist på SU 
Småbrukarhemmet 
Universitetsvägen 5 
Foto: Bo Ekengren

Tryck 
Sjuhäradsbygdens tryckeri AB 
november 2013

     Du kan också söka inträde direkt på webben: www.sulf.se/medlemskap

 Jag vill bli medlem i SULF

 Jag är nu medlem i annat Saco-S-förbund nämligen :

 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 



Birgitta Åkerman
Styrelseledamot i Saco-S-rådet och SULF 
vid SU
 
Mitt fackliga engagemang är lika gammalt som 
min gärning vid Stockholms universitet. 1974 
anställdes jag som universitetsadjunkt med 
uppgiften att vara studievägledare i biologi, 
något jag trodde att jag bara skulle göra i några 
år, men det är så roligt att jag är kvar på samma 
tjänst även om arbetsuppgifterna har varierat 
under årens lopp. Facket är för mig en viktig 
motpart och de anställdas kanal till arbetsgi-
varen. Utan facket riskerar arbetsgivaren att 
förlora de anställdas förtroende, engagemang 
och arbetslust. Med ett gott samarbete mell-
an arbetsgivaren och fackförbunden skapas 
en organisation med gemensamma mål. 
Mitt fackliga arbete består främst i ett engagemang för utbildnings- och rekryteringsfrågor. 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, tillika områdesnämnden, består huvudsakligen av väl 
etablerade forskare där få har god kännedom om våra utbildningar (man kan inte vara bra 
på allt) varför jag ser mitt uppdrag i nämnden främst som ett språkrör för alla Saco-S-anslut-
na som arbetar med kurser och studenter. Lärarförslagsnämnden (LFN) för den Biologiska 
sektionen är mitt andra uppdrag, även här har jag känt att min kunskap om undervisnings-
villkoren har varit viktig. Jämställdhetsproblematiken är en av LFNs stora utmaningar, vi har 
få kvinnliga sökande och de har svårt att hävda sig i konkurrensen, men eftersom jag är befriad 
från akademisk prestige kan jag både ta mig friheten att tycka annorlunda och under inter-
vjuerna ställa frågor som mera rör social kompetens än vetenskaplighet. Att facket är med i 
rekryteringsarbetet väcker ofta förvåning hos de utländska sökanden, samtidigt som de då också 
imponeras av den öppenhet som råder vid vårt universitet.  

Får vi presentera ... 
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Under politikerveckan i Almedalen presen-
terade SULF material om andelen tidsbe-
gränsat anställda inom akademin. Intresset 
har glädjande nog varit stort. Förra året 
anmälde SULF också Sverige till EU för 
brott mot visstidsdirektivet. Resultatet hittills 
är att EU-kommissionen kräver svar av 
regeringen om det finns hinder för att stapla 
tidsbegränsade anställningar på varandra.

I SULF:s material framgår det att landets 
lärosäten intar en särställning på ar-
betsmarknaden. Andelen tidsbegränsat 
anställda – doktorander undantagna – är 
mer än tre gånger så hög i jämförelse med 
arbetsmarknaden i stort. Det finns en rad 
problem för den anställde med tidsbegrän-
sade anställningar, problem som förvärras 
när de staplas på varandra: bland annat 
är det svårt att få lån eller hyreskontrakt. 
Lärosäten med stor andel tidsbegränsat 
anställda drabbas även av sämre resultat 
och kvalitet. Det finns också undersökningar 
som styrker att tidsbegränsat anställda ofta 
av rädsla känner sig förhindrade att säga sin 
mening.

SULF har stor förståelse för att akademin 
har speciella villkor och att andelen tids-
begränsat anställda därför kan vara högre 
än på arbetsmarknaden i övrigt. Men de 
nuvarande förhållandena är orimliga – var 
tredje universitetslärare är idag tidsbe-
gränsat anställd. De krav som SULF har 
formulerat är främst att andelen tidsbegrän-
sade anställningar ska halveras. Det kan 
åstadkommas på initiativ av regeringen men 
också på enskilda lärosäten.

Numera har varje lärosäte rätt att för egen 
del bestämma sin policy i de här frågorna. 
Stockholms universitet visade sig i SULF:s 
undersökning ligga mycket högt när det 
gäller andelen tidsbegränsat anställda. 
Materialet visar att om meriteringsanställda 
och doktorander frånräknas ligger SU på en 
föga hedrande första plats med 33 procent 
tidsbegränsat anställda.

Rektor har 26 september glädjande nog 
svarat genom att tillsätta en utredning som 
ska belysa tidsbegränsade anställning-
ar vid SU.

                            P-O Mattsson

Vi har i november träffat Gunnar Svensson 
som är den som fått uppdraget att utre-
da ovanstående. Han har på ett utmärkt 
sätt tagit tag i material framtaget av 
PA-avdelningen, där alla anställda, både 
tillsvidare och tidsbegränsat anställda finns 
med uppdelade på varje institution och 
avdelning. Gunnar har börjat bearbeta sitt 
underlag. Han kommer sedan att samtala 
med prefekter/chefer, både de som har 
få tidsbegränsat anställda och de som har 
många. Efter det kommer Gunnar att se 
vilka åtgärder som krävs för att om möjligt 
minska antalet tidsbegränsade anställningar 
både på lärar- och administrationssidan, 
vilket ingår i hans uppdrag. Under våren 
2014 kommer undersökningen och åtgärder 
presenteras.  / Anqi Lindblom-Ahlm

Minska andelen tidsbegränsat anställda

Vi söker medlemmar från Saco-S-förbund som vill engagera sig fackligt.

Är du intresserad ?
Skriv till saco@saco.su.se



Vi vet inte säkert hur länge forskningsmedlen 
räcker och du kanske har samma erfarenhet som 
vi? Det finns många forskare här på Stockholms 
universitet som lever i ovisshet om den yttersta 
dagen för forskningsprojektets livslängd. Är det 
vettigt frågar vi oss?

Stockholms universitet hade 2012 en omslutning 
på 4,3 miljarder kronor där forskarutbildning 
och forskning svarar för 59 procent av intäk-
terna. Av intäkterna kommer 23 procent från 
externa medel – det är inte små summor vi talar 
om utan medel i storleksklassen 1 miljard. Forsk-
ning på externa medel är således ingen marginell 
verksamhet inom universitetet! Många lärare och 
forskare lägger också ned mycket tid på att skriva 
ansökningar som vi i allmänhet har en chans på 
mellan 10–15 procent att få. 

Vi och våra institutioner blir väldigt glada när 
vi blir vinnare i denna hårda konkurrens! De 
forskare som lyckas få forskningsmedel gratuleras 
på institutionerna. Vi skriver kontrakt och när 
de beviljade anslagen börjar komma gör vi en 
beräkning av vad pengarna räcker till. Men när 
halva forskningsperioden har gått är det kanske 
inte lika roligt längre. Ibland kommer besked 
om att ett anslag tar slut inom en månad när 
forskaren/läraren själv trott att pengarna borde 
räcka åtminstone ett halvår. Ibland ”upptäcks” 
istället att medel finns som snabbt måste använ-
das innan dispositionstiden går ut. Att få löpande 
besked om hur mycket medel som faktiskt finns 
kvar under projekttiden kan framstå mer som ett 
lotteri än som en välgrundad budget- 
uppföljning.

Vanligtvis är forskningsprojekten treåriga och 
den ekonomiska beräkningen av kostnader-
na görs utifrån antaganden om kostnader för 
projektens genomförande. Här finns kanske 
en grund för den osäkerhet om ekonomin i 
projekten och en anledning till att vi kan sväva i 
ovisshet om hur länge projektmedlen varar. En 
annan sida av oklarheten grundas i en bristande 

uppföljning och återkoppling av projektens 
löpande ekonomi till den ansvarige för projektet. 
Våra erfarenheter visar också att en projektbud-
get kan beräknas på olika sätt av olika ekonomer 
på institutionerna. Vi kan konstatera att det inte 
verkar finnas en klar och redig modell för hur 
beräkningar för externa forskningsprojekt skall 
göras och följas upp. 

Universitetet lyfter gärna fram hur framgångs-
rika medarbetarna är men verkar inte bry sig 
om att forskningsanslagens berg- och dalbana är 
mycket stressande för både enskilda forskare och 
för anställda i forskargrupper. För visstidsanställ-
da på enskilda forskningsprojekt blir osäkerheten 
extra jobbig. När slutar anställningen? Hur skall 
man hinna göra klart den forskning som skall 
utföras? Men denna röra påverkar också lärare 
med tillsvidareanställning. Den försvårar plane- 
ringen av undervisning – vilken undervisning 
blir det möjligt att planera för? Institutionernas 
övergripande planering blir också svår när det 
är oklart hur mycket externa medel som finns att 
förfoga över.  

Känner du igen dig i denna beskrivning eller 
hur ser din situation ut som delaktig i externa 
forskningsprojekt? Du kanske har exempel på 
verksamheter som har en bra uppföljning av 
forskningsprojekten? För att vi bättre ska kunna 
driva frågor kring hur externa forskningsprojekt 
beräknas och följs upp så vill vi veta mer om dina 
erfarenheter och hur beräkning och uppföljning 
av externa forskningsprojekt kan se ut på olika 
institutioner. Mejla till oss om dina erfarenheter 
så kan vi få en bättre bild av situationen på hela 
universitetet!

Annika Rabo       &        Ingrid Berglund 

Projektpengar - forskarperspektiv 

   4    5

Att hålla koll på ekonomin i externa projekt 
kan vara knepigt och förutsätter att forskaren 
och ekonomihandläggaren kommunicerar 
redan från början, eftersom en realistisk budget 
i ansökan är viktig för att pengarna ska räcka. 
Att den som söker forskningsmedel ägnar mest 
tid åt att formulera sin projektbeskrivning är en 
självklarhet, men att titta förbi institutionens 
ekonom vid lunch med orden ”min ansökan 
ska vara inne kl.16 i idag, och prefekten säger 
att du måste titta på budgeten innan” är kanske 
inte bästa sättet att göra en budget.

När projektet beviljats måste budgeten ofta 
revideras. Ju tydligare budget, desto lättare är 
det att ha översikt över ekonomin. I de fall då 
institutionen bidrar med pengar, måste det 
också klargöras vilka kostnader projektet ska stå 
för och vad institutionen betalar.

Projektets kostnader kan i princip delas upp i 
två delar: de som forskaren själv kan påverka 
och de vars storlek bestäms på annat håll. 
Till de förstnämnda räknas t ex den egna 
arbetstiden (dvs lönekostnaderna i projektet), 
resor och inköp av utrustning. Noteras bör att 
lönekostnader kan belasta projektet även om 
man är sjuk eller barnledig, eftersom SU betal-
ar en tilläggsprocent utöver det man får från 
försäkringskassan.

Svårt att styra över är tex OH-kostnader och 
LKP. Begreppen LKP, sociala avgifter och 
löneavgifter används ofta för att beteckna 
samma sak, dvs arbetsgivaravgifter och andra 
avsättningar för tex pension m.m. enl. avtal.  
Dessa kostnader varierar från år till år, men 
brukar ligga på ca 50–55% av lönen. Vid 
budgetering brukar man även lägga till semes-
tertillägget i den procentsatsen, som då blir ca 
53–57%. OH-påslaget kan i sin tur delas upp i 
två delar, den del som ska täcka institutionens 
gemensamma administrativa kostnader och 
den som tas ut för att täcka kostnaderna för 
universitetsförvaltning, SUB och fakulteten 

(den s.k. gemensamma fakturan). Även OH 
brukar tas ut som en procentsats på lönen och 
bokförs på kontot ”avlyft”. OH-påslaget är 
olika för grundutbildning (UGA) resp. forsk-
ning/forskarutbildning (FUF). Det varierar 
också mellan olika institutioner. En institution 
med olika typer av ämnen/centra kan t ex ha 
administrativa kostnader som inte är gemensam-
ma för hela institutionen och som därför inte 
räknas in i OH-påslaget, utan bokförs separat. 
Ett exempel kan vara en institution där bara 
vissa av enheterna har forskarutbildning. Att 
räkna in lön för tex studierektorn för forskarut-
bildningen i FUF-påslaget skulle då bli orättvist 
mot de enheter som inte har forskarutbildning. 
OH-kostnader är därför ett vidare begrepp 
än OH-påslaget. Det är således viktigt för en 
forskare att ta reda på hur stort OH-påslaget är 
och vad som egentligen ingår. Om institutionens 
verksamhet ändras, tex får fler projekt, anställer 
nya personer, förändras organisatoriskt mm kan 
OH-påslaget förändras mycket mellan olika 
år – vilket är en av orsakerna till att projektets 
ekonomi är så svår att förutsäga. Rör det sig om 
stora siffror, kan även små ändringar av %-sats 
eller lön ge stora belopp i kronor.

EU-projekt är än mer besvärliga eftersom SU 
och EU har delvis olika regler för hur saker ska 
redovisas. Dessutom tillkommer växelkursprob-
lematik.

Sammanfattningsvis är vare sig ekonomer eller 
forskare tankeläsare – det är tex hopplöst att 
veta vem som ska betala en resa om inte forskar-
en berättar det. Och forskare är inte ekonomer 
– bokföringstermer kan vara obegripliga om de 
inte förklaras. Så ju bättre 
samarbete, desto större är 
förutsättningarna för att inga 
obehagliga överraskningar 
ska dyka upp.

                    
                             Torun Gille West

Projektpengar - en ekonom förklarar


