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Avtal om tidsbegränsad anställning som
postdoktor
1§
Avtalet är tillämpligt vid lärosäten eller annan arbetsgivare inom det statliga
avtalsområdet som bedriver forskning.
Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak
ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock
till högst en femtedel av arbetstiden.
Anställningen syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en
tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa
förutsättningar för vidare meritering. Anställningen är en del i att främja
framtida kompetensförsörjning.
En förutsättning för tillämpning av detta avtal är att arbetstagaren inte
tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än
ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.
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2§
För att anställas med stöd av detta avtal krävs avlagd doktorsexamen eller
en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta
behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då
anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av detta avtal bör främst den komma ifråga som
har avlagt examen enligt första stycket denna paragraf för högst tre år sedan.
Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag.
Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare än vad
som anges i andra stycket. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av
sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer,
tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt
klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

3§
Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om
anställningsskydd får en postdoktor anställas tills vidare, dock längst under
en tid om minst två och högst tre år.
En anställning enligt första stycket får förlängas, om det krävs för att uppnå
syftet med anställningen. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga
tre år.
Parternas utgångspunkt är att anställning som postdoktor avser arbete på
heltid.
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4§
Utöver vad som anges i 3 § får anställningen förlängas om det finns
särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom,
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom
totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring
eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Med särskilda skäl avses också föräldraledighet under anställningen. Vid
sådan föräldraledighet ska arbetstagaren erbjudas möjlighet till förlängning
motsvarande minst ledighetens omfattning.

5§
Om arbetsgivaren, som ett led i meriteringen, beslutar om
utlandsstationering1, ska arbetstagaren vara ledig från anställning enligt
detta avtal utan särskilt beslut.

6§
Detta avtal gäller från och med den 1 februari 2022 och tills vidare. Avtalet
ersätter avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor daterat 2008-0904 och tillämpas på anställningar ingångna efter ikraftträdandet.
Uppsägningstiden är sex månader. Om detta avtal upphör att gälla p.g.a.
uppsägning ska dock en sådan tidsbegränsad anställning som påbörjats
under detta avtals giltighetstid fortsätta att gälla.

1

För statliga myndigheter sker utlandsstationering med stöd av avtal om
utlandsstationering, URA.
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Övergångsbestämmelser
För arbetstagare som anställts med stöd av avtal om tidsbegränsad
anställning som postdoktor daterat 2008-09-04 tillämpas det avtalet i sin
lydelse.
För det fall en arbetstagare anställts innan ikraftträdandet av detta avtal och
anställningen löper över den 1 oktober 2022, får anställningen förlängas
enligt 3 § 2 stycket detta avtal, dock längst till en sammanlagd
anställningstid om tre år. Vid en sådan förlängning gäller i övrigt detta avtal
i sin helhet.
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