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REMISSVAR  

Förslag till ändring i förordningen om högskolelagen (1993:100)  

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordningen om 
högskolelagen (1993:100). 

Saco beklagar att det inte varit möjligt att genom förhandlingar nå fram till ett 
kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Organisationen finner det dessutom 
märkligt att det nu delade förslaget i viktiga punkter är sämre än det 
avtalsutkast som förelåg efter förhandlingarna, inte minst när det gäller att 
begränsa risken för långa visstidsanställningar. 

Det är nämligen Saco:s intryck att det är alltför vanligt att tillfälliga 
anställningar staplas på varandra vid universitet och högskolor. Samtidigt som 
organisationen kan förstå behovet av en längre meriteringstjänst för fortsatt 
forskning efter avlagd doktorsexamen är det viktigt att åtgärder vidtas för att 
ordna tryggare anställningsförhållanden för forskare och lärare vid 
högskolorna. Att erbjuda goda anställningsvillkor är en viktig förutsättning för 
att forskningen och den högre utbildningen ska kunna attrahera kvalificerade 
sökande.  

Mot den bakgrunden är organisationen inte övertygad om att den föreslagna 
§12b är tillfyllest. Den föreslagna karenstiden på sex månader är så kort att det 
finns en risk för lösningar som leder vidare till andra slags 
visstidsanställningar, så att problemet med otrygga anställningar under långa 
perioder kvarstår. När det gäller sammanläggningen av visstidsanställningar är 
det angeläget att mer noggrant utreda följderna och pröva om det går att 
utforma bättre lösningar, t.ex. i linje med vad som framkom i förhandlingarna. 
Frågan måste också prövas med hänsyn till EU:s visstidsdirektiv. 

Då departementet redogör för innebörden i förslaget motiverar man detta med 
behovet av ”meritering för en fortsatt karriär som lärare och forskare”. Saco är 
tveksam till denna sammanblandning. När det gäller meritering för fortsatt 
forskning kan det möjligen finnas skäl att stanna vid en tidsbegränsad 
anställning på fyra år, men när det gäller meritering för lärarrollen är det inte 
lika motiverat att låta en tidsbegränsad doktorandanställning på fyra år följas 
av ytterligare en fyraårsanställning, utan några utfästelser om framtiden. 

Saco förordar därför en lösning med två olika modeller, en för tjänster där 
meriteringen för fortsatt forskning är huvudsaken och en annan där 
undervisningen dominerar. I det senare fallet vore det rimligt och önskvärt 
med en konstruktion där den som har tjänsten i god tid före periodens utgång 
prövas enligt bestämda kriterier för fortsatt, fast anställning. 

Saco hänvisar vidare till bilagda svar från Sveriges Ingenjörer, Sveriges 

läkarförbund och Saco-S. 
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