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Saco Studentråds yttrande avseende förslag till 
åtgärder för att förbättra doktoranders 
studiesociala villkor vid universitet och högskolor 
som staten är huvudman för (U2012/2475/UH). 
 
Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med ett yttrande avseende 
förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid 
universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH). 

Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör  
endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen  
studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och  
nuvarande studenter. 
 

Saco Studentråds utgångspunkt är att alla doktorander bör vara anställda och 
omfattas av socialförsäkringar som andra arbetstagare. Promemorian innebär ett 
steg i rätt riktning. 
 

I promemorian föreslås att utbildningsbidrag efter ansökan ska göras om till 
doktorandtjänst när tre år återstår till doktorsexamen. Detta minskar tiden då 
doktoranden går på utbildningsbidrag med ett år jämfört med nu gällande regler, 
och medför även att doktoranden omfattas av Trygghetsavtalet.  

Det är bra att tiden med utbildningsbidrag förkortas, men samtidigt otillräckligt att 
inte utbildningsbidragen omgående avskaffas till förmån för fyraåriga 
doktorandanställningar. I avsaknad av detta efterlyser Saco Studentråd en tidsplan 
för utbildningsbidragens avskaffande.  

Samtidigt som Saco Studentråd vidhåller att utbildningsbidragen ska avskaffas 
välkomnar studentrådet promemorians förslag att doktorander med 
utbildningsbidrag ska ha rätt till förlängning vid frånvaro om det finns särskilda 
skäl som t ex sjukdom eller föräldraledighet. Studentrådet tillstyrker även 
promemorians förslag att lärosätena ska teckna en försäkring för de doktorander 
som har stipendier som finansieringsform. 

Det är dock något oklart vad denna försäkring har för avsikt att täcka. Studentrådet 
vill därför poängtera betydelsen av att denna försäkring utformas så att den 
motsvarar det skydd som doktoranden erhållit om den haft en doktorandtjänst. 

I detta sammanhang bör också nämnas att förslaget inte berör avsaknaden av 
pensions- och semestergrundande inkomst. Dessutom berättigar 
stipendiefinansiering inte till medlemskap i A-kassan, något som kan få stora 
negativa konsekvenser för den nydisputerade. Ett helhetsgrepp om problemet med 
bristen social trygghet för stipendiater hade varit önskvärt. 

Att införa krav på obligatorisk försäkring för stipendiater är självklart positivt, men 
stipendier är fortfarande en problematisk finansieringsform. Många stipendiater 
har inte bara ett bristfälligt socialt skydd, utan stipendierna är också på en oskäligt 
låg nivå. Detta gäller framför allt doktorander med stipendier från andra länder. 
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Således är remissen ett steg i rätt riktning med studentrådet vidhåller att målet bör 
vara att alla doktorander ska vara anställda. Vill man ha en forskning i världsklass 
måste man också satsa.  

 

Maria Ehlin Kolk 
Ordförande 
Saco Studentråd 

Andreas Bokerud 
Studenthandläggare 
Saco Studentråd 

 

 

 

 

 

 


	Saco Studentråds yttrande avseende förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH).

