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Ordförande  
har ordet
Bättre arbetstider 
Hösten är min absoluta favoritårstid, inte 
för kallt och inte för varmt, utan lagom. 
Att hitta en balans mellan arbetslivet och 
familjelivet känns viktigare än någonsin. 
Arbetar man i en helt vanlig optikerbutik 
med öppettider 10-19 eller senare, är det i 
princip helt omöjligt. Detta är vardagen för 
de allra flesta optiker.

Men är det inte dags att arbetsgiva-
ren tänker om? Man kan öppna butiken 
tidigare och stänga tidigare, eller behålla 
samma stängningstid om man har tillräck-
lig personal att bemanna fler timmar. I 
slutändan kommer det resultera i samma 
antal synundersökningar per dag, om inte 
fler. Hur tänker man som privatperson själv 
när man ska boka tid till naprapaten eller 
tandläkaren? Personligen bokar jag gärna 
en morgontid innan jobbet, för att slippa 
ta ledigt från min ordinarie arbetstid.

Om det fanns fler butiker som erbjöd 
synundersökningar kl.8 så skulle de tiderna 
bli bokade, lika mycket som de sena efter-
middagstiderna som kunderna vill boka 
efter jobbet. Morgontider är minst sagt lika 
attraktiva. I min butik har vi öppet 8-19 
vilket ger oss optiker möjlighet att börja 
tidigare och sluta tidigare. Detta är tyvärr 

inte möjligt för de butiker som styrs av en 
gallerias öppettider men övriga butiker på 
gatan kan själva bestämma sina öppettider.

Arbetstiden är minst lika viktig som 
lönen. Föreställ dig en arbetsgivare som 
strävar efter att ge sina anställda en balans 
mellan yrkesliv och privatliv, istället för att 
alltid schemalägga sena kvällar. Det är fint 
att det ibland står med i jobbannonserna 
för att locka optiker men att faktiskt imple-
mentera detta i verkligheten är en annan 
sak. De allra flesta ögonkliniker öppnar 
tidigt och jag tror att fler optikerbutiker 
skulle vinna på det. Fram för fler butiker 
som vågar öppna tidigt, det är win-win-
situation för både arbetsgivare, kunder och 
den anställda. Man kan alltid testa, man 
har inget att förlora och man kan alltid gå 
tillbaka till sina gamla öppettider om det 
inte skulle slå väl ut.

Elena Crook
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Svensk Optikerförening
Vision
Svensk Optikerförening är föreningen som arbetar för optikerns trygghet och 
frihet i sin yrkesroll.

Verksamhetsidé
Svensk Optikerförening ska tillvarata optikerns intressen i fackliga och yrkes-
relaterade frågor. Optikern ska ges trygghet, frihet, höjd yrkesstatus och bra 
löneutveckling, genom att föreningen bevakar, informerar och kommunicerar 
med medlemmar, arbetsgivare, myndigheter, skolor och övriga berörda parter.
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Den viktiga 
tjänste- 
pensionen
För de allra flesta är lönen en av det 
viktigaste sakerna man tänker på när man 
får en anställning. Däremot tänker inte 
lika många på vikten av att man också får 
en tjänstepension. Det vanligaste är att 
tjänstepensionen finns med som en del i ett 
kollektivavtal, alltså i en paketlösning som 
har tagits fram i överenskommelser mellan 
arbetsmarknadens parter, dvs arbetsgi-
vare och fackförbund. Samtidigt jobbar 
fortfarande många på arbetsplatser utan 
kollektivavtal. Ofta erbjuder arbetsgivaren 
istället en privat pensionslösning. Har man 
riktigt otur betalat arbetsgivaren ingen 
tjänstepension alls.

Är det då någon skillnad om man får 
kollektivavtalad tjänstepension (ITP) eller 
om man får en annan tjänstepensionslös-
ning? Svaret är ja, det är stor skillnad. 
Rapporter visar att även om en arbetsgivare 
gör lika stor avsättning till tjänstepensionen 
varje månad som en arbetsgivare med ITP 

skiljer sig summan man får som pensionär 
väsentligt. Det beror på att höga avgifter 
i de privata pensionslösningarna gröper 
ur de anställdas pensionskapital. Effekten 
av att man upphandlar kollektivavtalad 
tjänstepension  är att det handlar om en 
prispress som rejält har sänkt avgifterna för 
att förvalta kollektivavtalad tjänstepension. 
Det innebär att lika stora avsättningar i en 
annan pensionslösning inte alls ger samma 
pengar i plånboken den dag man går i pen-
sion. En optiker som får en slutlön på 37 
500 kr kan få ca 23 600 kr i pension om 
han/hon arbetar på en arbetsplats som har 
ITP. Arbetar personen i fråga på en arbets-
plats utan kollektivavtal men med en privat 
pensionslösning riskerar han/hon att bara 
få omkring 19 600 kr i pension. Får man 
ingen alls tjänstepension blir pensionen 
bara 15 000 kr (för mer information om 
exemplet se pensionsplagiaten.se) 

När man får en anställning hos en 
arbetsgivare utan kollektivavtal måste man 
således ha i åtanke att det inte är tillräckligt 
att arbetsgivaren betalar tjänstepension 
utan man behöver också se till att arbetsgi-
varen betalar in mycket högre avsättningar 
till pensionen än om arbetsgivaren hade 
haft kollektivavtal och ITP.

Maria Yngvesson,
förhandlare

Svensk Optikerförening var med som utställare på Optikmässan i Kista den 25-26 augusti. 
Vi var flera från styrelsen som var på plats och från SRATs kansli var förhandlare Frida 
Lingehall med. Det var god stämning på mässan. Mycket kul att träffa gamla och nya 
kollegor, andra utställare och framförallt er medlemmar. Några av frågorna som kom upp 
från er medlemmar har vi bollat vidare till våra förhandlare som kommer svara på en del av 
dessa frågor i Brännpunkt.

Unni Rosengren

Svensk Optikerförening  
på Optikmässan

OPTIKER-
frågan

Ett nytt inslag i Brännpunkt är optiker-
frågan där du kan sända yrkesfrågor du 
kanske tycker är för enkla att ställa till 
kollegor. Du kan vara säker på att om 
du har en fråga du inte vågat ställa finns 
det minst en till som undrat samma 
sak. Vi publicerar frågan helt anonymt. 
Välkomna att skicka din fråga till opti-
kerfragan@gmail.com

FRÅGA: Jag är osäker vid refraktione-
ring på patienter med svårare keratoko-
nus som inte haft glasögon tidigare. Har 
ni några tips vad jag kan tänka på?

SVAR: Jag använder en egen baklänges-
metod som fungerar för mig. 

Kolla fri visus för att se rimligheten 
i autorefraktorvärdet. Starka minusvär-
den i sfären stämmer oftast inte.  

Använd provbåge så att patienten 
kan röra huvudet fritt. Titta på axelläget 
du fått från autorefraktor/ keratometer/
topograf. 

Börja med axelläge och halva cylin-
dervärdet om det är större värden. 

Vid större cylinder får man 
kompensera med sfären och lägga till 
plusglas emellanåt ca +0,50 per -1,0 
cylinder, varva cylinder och sfär. Om 
sfären skulle ligga på minus märker 
patienten direkt att kompensationen 
med plusglas blir sämre.

Marie Wallman Andersson, 
Syncentralen

Kort rapport

Styrelse- 
internat
Andra helgen i september träffades styrel-
sen på Såstaholm hotell och konferensgård 
i Täby. Bland frågorna som avhandlades 
fanns bland annat löneavtal, planering 
inför mingelkvällar, optikerns arbetsmiljö, 
besök hos arbetsgivare, löneavtal och träffar 
med Kalmars och Karolinska Institutets 
optikerstudenter. 

Stefan Wallgren
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Marie Wallman  
Andersson, Kalmar
Examensår: 1991
Arbetar på: Syncentralen i Västervik

Varför blev du optiker?
Efter att ha bott utomlands en tid behövde 
min pappa hjälp i familjeföretaget, så 
utbildning till optiker var naturligt. Hade 
jag haft en familj utanför optiken hade jag 
säkert jobbat med något annat, men jag har 
alltid trivts med arbetet som optiker.

Varför valde du just den här inrikt-
ningen?
Att arbeta på en syncentral har varit ett av 
mina mål. Jag tycker att jobbet på en syn-
central passar mig eftersom man ställs inför 
en del utmaningar och att man samverkar 
med andra för bästa resultat. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Nybesök för synsvaga gör jag tillsammans 
med synpedagog, återbesök ensam eller 
med annan personal i teamet. Jag tillpassar 
kontaktlinser där den största gruppen utgör 
avancerad keratokonus. Vi har samverkans-
möten med interna och externa yrkesgrup-
per/ enheter/ myndigheter/ föreningar osv. 

Emellanåt har vi studiebesök eller andra 
yrkesgrupper som vill gå med i verksam-
heten. Det ingår en hel del administrativa 
uppgifter varje dag.

Vad är roligast med yrket?
Att lyckas med min insats så att patienten 
blir nöjd.

Vad är ditt mål i framtiden med yrket?
Oj, det var svårare eftersom jag trivs 
med det jag gör. Att fortsätta utvecklas 
är naturligt och gör yrket mer intressant. 
Det kanske dyker upp något spännande 
på arbetsplatsen jag arbetar på eller någon 
annanstans? 

Har du någon erfarenhet du vill dela 
med dig?
Våga gå nya vägar ifall du får erbjudande 
om jobb. Jag har till en början tackat nej 
till ett par arbeten, som jag senare tackat 
ja till. Genom dessa arbeten har jag fått 
utveckling och upplevelser jag inte skulle 
vilja vara utan.

Nedslag 
optiker!
Artikelserie där vi ställer frågor 

till optiker på olika typer av 

arbetsplatser. 

Värva en kollega
Hjälp oss att växa  
och bli ännu starkare!

Du kanske har en kollega som är  

intresserad av att bli medlem i SRAT  

men inte gjort slag i saken? 

Som tack får du som värvat ett  

presentkort på 500 kronor/värvad  

medlem att använda på Bokus. 

 

Information om kampanjen finns på   

www.srat.se/varva_kollega

Löne- och  
arbetsmiljö-
enkäter på 

gång
I höst kommer den 

sedvanliga löneenkäten, 
det kommer även en enkät 

om raster och pauser för 
optiker som arbetar i butik 

i samarbete med Svensk 
Handel. Mycket viktigt att 

ni besvarar båda dessa 
enkäter för att vi ska kunna 

arbeta på rätt sätt för oss 
optiker gällande löneläget 

och arbetsmiljön.

Det lönar sig  
att svara.  

Ditt svar behövs!

Optikermingel  
& föreläsning av 
Sven Crafoord  

Tid:  
9 november, 18:15-20:15 

Plats:  
Scandic Frimurarehotellet , 

Linköping  

Läs mer i kalendern på  
www.srat.se

Anmälan  
Senast den 1 november till  
maria.yngvesson@srat.se
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Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal 
mellan en arbetstagarorganisation och en 
arbetsgivarorganisation/enskild arbetsgivare 
om de anställningsvillkor som ska gälla på 
arbetsplatsen. Kollektivavtalen på optikerns 
arbetsmarknad är till för att reglera denna 
utifrån de särskilda förutsättningarna som 
råder inom branschen. Ett kollektivavtal 
är till stor fördel för en arbetstagare då den 
erbjuder förmåner som skapar trygghet och 
stöd samtidigt som det även underlättar för 
arbetsgivaren då denne får fredsplikt och 
stabilitet i sitt arbete. 

Ett kollektivavtal är som en paketlös-
ning som du får i din anställning och 
som ser till att de flesta förmåner i din 
anställning blir reglerade. I kollektivavtalet 
finns anställningsvillkoren som gäller för de 
anställda på arbetsplatsen. En del av villko-
ren i kollektivavtal kompletterar det som 
finns i lagstiftningen som till exempel for-
merna för uppsägning, semester, sjukdom, 
ledighet och uppsägning. Medan andra 
villkor regleras enbart i kollektivavtal. Att 

Vill du omfattas av kollektivavtalet  
för optiker – gör så här!
Vid fler och fler företag gäller nu SRATs avtal för optiker. Avtalet är ett tjänstemannaavtal och motpart är Svensk Handel. Tidigare 
gällde avtalet enbart för kontaktlinsoptiker men avtalet ska komma att gälla alla optiker. Gällande löneavtal är byggt på individuella 
förhandlingar med lönerevisioner varje år. Med avtalet följer bland annat tjänstepension. Kollektivavtalet finns på SRATs hemsida  
www.srat.se

Du som är optiker och är anställd vid ett företag som är anslutet till Svensk Handel behöver bara fylla i nedanstående talong för att 
avtalet så småningom  skall gälla. Glöm inte att ange organisationsnummer. Arbetar du vid ett företag som inte är anslutna till Svensk 
Handel påkallar vi förhandlingar och begär kollektivavtal om du så önskar. Förhandlingarna sker i samråd med dig. 

Du som är leg optiker och tidigare omfattas av Handels avtal, meddela detta så vi kan säkerställa att ändringarna blir rätt.

Skicka talongen till:
SRAT, Maria Yngvesson, Box 1419, 111 84  Stockholm. Du kan också skicka uppgifterna till maria.yngvesson@srat.se

Jag önskar att kollektivavtalet för optiker skall gälla för mig.

Personnummer

Namn

Adress    

Postadress  

Telefon dagtid

E-post

Organisationsnummer

Företagets namn   

Adress, postnummer och ort

Kontaktperson   

Telefon

Kollektivavtal  
Vad innebär det?

exempelvis ens lön ses över varje år, att man 
får övertidsersättning och ob-tillägg samt 
att man har olika typer av försäkringar som 
arbetsskadeförsäkring och tjänstepension i 
sin anställning är inte något som regleras i 
lag och som man har för givet när man går 
in i en anställning. Dessa förmåner och fler 
regleras i kollektivavtal. 

Alla optiker anställda i landstingen, ex-
empelvis syncentraloptikerna, omfattas av 
”landstingsavtalet” där SRAT har avtal med 
varje landsting. På den privata sektorn har 
SRAT avtal för optiker vid en rad företag. 
Det största företaget är Synsam Drifts AB. 

På företag där SRAT inte har kollek-
tivavtal för optiker och där ni önskar att så 
skall vara fallet krävs att SRAT sluter avtal 
för er. Vid företag anslutna till arbetsgivar-
organisationen Svensk Handel går det till 
så att vi begär att avtalet skall kopplas in 
genom att skicka en framställan om detta 
till Svensk Handel. Företaget har då en 
skyldighet att gå med på detta så länge de 
är medlemmar i Svensk Handel. Det har vi 

gjort en central överenskommelse om med 
Svensk Handel.

Det går även att teckna ett så kallat 
hängavtal om arbetsgivaren inte är med i 
Svensk Handel och av olika anledningar 
inte vill gå med, det tecknas direkt mellan 
arbetsgivaren och SRAT. Om inte arbets-
givaren är med i Svensk Handel och inte 
vill teckna ett hängavtal rekommenderar 
jag er om ni ska gå in i en ny anställning 
att ta kontakt med SRAT för att diskutera 
vilka anställningsvillkor som är av vikt vid 
en överenskommelse om ett anställnings-
kontrakt.

Vet ni inte om er arbetsgivare är med i 
Svensk Handel kan ni vända er till SRAT 
med företagets organisationsnummer så 
tar vi reda på det. Är er arbetsgivare med i 
Svensk Handel och ni vill koppla in avtalet 
fyll i talongen nedan och skicka in till oss.

Anders Berndt,
bitr förbundsdirektör

!

Jag är:  q leg kontaktlinsoptiker     q leg optiker


