
Solidarisk 
lönesättning

Umeå universitetssektion

Umeå universitetssektion är den syndikalistiska 
fackföreningen på campus. Syndikalism innebär att det är 
vi på golvet som är facket. Vi organiserar alla yrken utom 
cheferna, tillämpar direkt demokrati och lokal strejkrätt. Vi 
är den enda fackföreningen på campus som vill avskaffa den 
individuella lönesättningen. Systemets problem är: 

• att växande löneklyftor är resultatet och det uttalade 
syftet

• att cheferna får stor makt att sätta lönerna på subjektiva 
grunder

• att diskriminering blir svårare att bevisa då chefer kan 
bortförklara löneskillnader med diffusa kriterier

• att systemet leder till negativ konkurrens och 
underdånighet inför chefen

• att individuella lönesamtal slösar arbetstid för alla 
inblandade

• att lönen i sämsta fall fungerar som medel för att 
bestraffa, tysta och splittra anställda.



Vi syndikalister arbetar för:
• att ingen personalkategori ska tjäna mindre än 25 000 kr 

före skatt räknat på en heltidsanställning
• att lönerna ska frysas eller helst sänkas för alla som 

tjänar mer än 50 000 kr
• att de lägst avlönade personerna och yrkesgrupperna 

ska få de största lönelyften
• att resterande löneskillnader ska baseras på kriterier 

som inte ger utrymme för chefens tycke och smak, 
exempelvis arbetsuppgifter, anställningstid och 
utbildning.

Efter att en hög minimilön har etablerats måste lägsta nivån 
justeras uppåt över tid. Vi syndikalister vet att ovan nämnda 
krav inte har stöd hos alla anställda. Vi varken vill eller kan 
driva igenom kraven förrän en majoritet av de berörda 
personalgrupperna är beredda att kämpa för kraven. Vi 
agerar tillsammans med övriga kollegor. Vi sätter oss inte över 
dem likt fackpampar.
Vi försöker jämka ihop olika uppfattningar till gemensamma 
krav. Det viktiga är:
• att varje personalgrupp formulerar krav och utarbetar 

nya lönesystem
• att anställda sätter tyngd bakom kraven genom lämpliga 

påtryckningar mot arbetsgivarsidan
• att kollektiva uppgörelser ingås som är godkända av de 

anställda genom direkt demokratiska omröstningar
• att endast de löneskillnader består som majoriteten 

anser vara rättvisa.

Vill du bli medlem? E-post: univ.sektionen.umea@sac.se
Läsa mer? Hemsida: www.sac.se/Sektioner/Umeå-universitet


