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Saco-S arbetar för dig
 Du blir medlem i Saco-S genom att gå med i ett Saco-S-förbund.  
Förbunden är experter på din utbildningsbakgrund, ditt jobb och dina yrkesområden.  
Här presenteras några av de förbund som har medlemmar på Stockholms Universitet:
 
DIK är facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. Det 
finns många skäl att vara medlem i DIK. 
Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal-
vetare och samhällsvetare. 
Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund, som tveklöst tar ställning 
i alla frågor som rör medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Målet är att 
medlemmars insatser avspeglar sig i en bra lön och att arbetsvillkoren utformas så 
att de får bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. 
Akademikerförbundet SSRs medlemmar återfinns inom ekonomi, administration, 
personalutveckling/human resource, socialt arbete, IT-området eller konsultverk-
samhet. 
Civilekonomerna har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör civilekonomers 
arbetsliv. De har därför en gedigen kompetens inom området. 
Lärarnas Riksförbund för dig som är behörig lärare eller studie- och yrkesvägle-
dare. En av de viktigaste uppgifterna för Lärarnas Riksförbund är att stödja med- 
lemmar med all samlad erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket.  
Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organi-
sation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlem-
marnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör 
psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning.
SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och profes-
sionella organisation. Det är fackförbundet som är specialiserat på högskolan och 
har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och 
kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.

En vinst att vara dubbelansluten 
SULF har avtal om dubbelanslutning med ett flertal Saco-S-förbund. Tillhör du ett 
annat Saco-S-förbund kan du, i de flesta fall för ingen eller en ringa merkostnad, 
dubbelansluta dig till SULF. Du får medlemskap i två förbund för i princip en av-
gift, därmed har du tillgång till bl a två medlemstidningar, medlemsförmåner från 
två förbund osv. 

Mer om medlemskapet, SULFs tjänster och förmåner, information om avgifter 
finner du på SULFs hemsida: www.sulf.se  Du kan även kontakta lokala företrädare 
på SULF/SU. Du hittar information om SULF/SU:s styrelse på www.sulf.su.se



I oktober valdes jag till Saco-S-rådets ord-
förande på Stockholms universitet, ett viktigt 
och hedersamt uppdrag som inbegriper ett 
ganska omfattande arbete för att bevaka och 
slåss för medlemmars rättigheter i stort till 
smått. 

En kollega här på SU skrev i sin statusuppda- 
tering på Facebook om just detta: ”Nu är det 
förnedringens tider  – avslagen från forskningsråden 
duggar in, ett efter ett. Jag gläds i hjärtat med dem som 
fått anslag, men kan inte låta bli att bli dyster och 
tänka att något är fel. Varför inte istället ge lektorer 
och professorer forskningstid i tjänsten så att alla hinner 
forska?” 

 Jag kan bara instämma i att någonting är fel när 
en stor del av forskningstiden i våra tjänster går 
åt till att skriva ansökningar som inte resulterar 
i annat än ett avslag och som dessutom innebär 
att vi ständigt konkurrerar om medel med dem 
som hoppar från vikariat till allmän visstidsan-
ställning till timanställning mellan lärosäten 
och institutioner. 

Som jag skrev i förra höstnumret handlar Saco- 
S-rådets arbete med det nya arbetstidsavtalet för 
lärare om att värna tiden så vi ges möjlighet att 
tänka, läsa, skriva och kommunicera vår forsk-
ning i texter och i undervisningen. Det viktiga 
för oss är att få tillstånd ett arbetstidsavtal 
värdigt en bildningens boning där alla våra 
arbetsuppgifter får ta den plats och den tid de 
tar. Därav är vi inte i hamn i arbetstidsförhandl-
ingar utan kampen går vidare under kommande 
verksamhetsår. 

I det här numret uppmärksammar vi doktoran-
dernas situation, vikten av facklig medverkan i 
tjänstetillsättningsprocessen och 
en nygammal styrelseledamot 
presenterar sig.                    
            Ingrid Lander 
             Saco-S-rådet

Inträdesansökan SULF
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     Du kan också söka inträde direkt på webben: www.sulf.se/medlemskap

 Jag vill bli medlem i SULF

 Jag är nu medlem i annat Saco-S-förbund nämligen :

 och vill dubbelansluta mig till SULF

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Universitet/Högskola

Anställning/Befattning    

Sysselsättningsgrad

Önskat datum för inträde

Skicka din ansökan internt till SULF/SU, Småbrukarhemmet 
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Saco-S-rådets styrelse 2017–2018

Är du intresserad av att  
engagera dig fackligt? 

Skriv till saco@saco.su.se

Den 30 oktober var det dags att på årsmötet välja ny styrelse. Jag kan konstatera att 
inget revolutionerande inträffade. De flesta som suttit i styrelsen kommer att vara 
kvar, förutom Annika Rabo och Birgitta Åkerman som avgår. Jag vill tacka dem för 
stort engagemnag under flera år. Ny i styrelsen är Elisabet Weingartner, som tidig-
are varit med i styrelsen under sin doktorandtid. Den stora förändringen är nog att 
två av oss i styrelsen bytt roller, Anqi Lindblom-Ahlm (undertecknad) lämnar sin 
post som ordförande och Ingrid Lander träder in som ny ordförande. Du kan hitta 
information om Saco-S-rådet på vår hemsida, www.saco.su.se. Där hittar du kon-
taktinformation till hela styrelsen, så tveka inte att kontakta oss om du som medlem 
behöver svar på fackliga frågor eller behöver hjälp att hitta vägar till en lösning på 
ett fackligt problem. 
 
Som ordförande under ganska lång tid känns det skönt att kunna lämna över ord-
förandeskapet till en person som har mycket skinn på näsan, men också under två 
års tid varit min vapendragare i många ganska komplicerade ärenden. Samtidigt 
vill jag, som avgått som ordförande, tacka alla som tar på sig uppgiften att engarera 
sig för alla andra medlemmar. Det finns alltid medlemmar/kolleger som hamnar i 
prekära situationer och som verkligen behöver en stödjande hand för att komma på 
rätt spår igen.
 
Givetvis önskar jag att det skulle vara flera som har ett engagemang för att hjälpa 
sina kolleger som fackligt ombud. Tveka inte att höra av dig om du vill bidra med 
dina kunskaper att både kunna bevaka att allt går rätt till i tillsättningsärenden eller 
bevaka att våra lagar och avtal efterlevs på Stockhoms universitet.  
     
     Anqi Lindblom-Ahlm 

Vi kontaktas som representanter för SULF och Sa-
co-S-rådet varje år av flera doktorander angående olika 
saker som rör doktorandtillvaron. Det kan handla 
om alla möjliga sorters frågor som rätt till (fysisk) 
arbetsplats, friskvård, sjukförsäkring, pension, han-
dledning, lön, arbetstid eller olika stipendierelaterade 
frågor. Doktorandtiden är en spännande tid, full av 
nya upplevelser. Man socialiseras in i en oftast helt ny 
forskningsvärld, träffar många andra forskarkollegor, 
både seniora och juniora, och man möter även olika 
forskningstraditioner, allt detta både på gott och ont. 

I samband med #MeToo-kampanjen har vi alla fått 
läsa om hur kvinnor i olika yrkesgrupper har varit och 
fortfarande är utsatta för diskriminering och sexuella 
trakasserier, ofta starkt beroende av olika maktrela-
tioner. Man kommer inte loss från att doktorandtill-
varon också till en mycket hög grad präglas av olika 
maktrelationer, det kan vara relationen mellan dokto-
rand och handledare, men också till exempel mellan 
doktorander och studenter eller övriga kollegor som 
lektorer eller professorer. Och detta gäller såklart inte 
endast kvinnliga doktorander. 

Vi brinner för likabehandlingsfrågor och för oss är 
det en självklarhet att alla har rätt till en trygg ar-
betsmiljö där alla människor behandlas likvärdigt 
oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller etnicitet.  
Upplever du att något inte stämmer i din arbetsmiljö 
eller i din doktorandvardag och att det är svårt att  
prata om det med någon på institutionen, tveka inte 
att höra av dig och ta kontakt med oss! Du kan enklast nå oss 
på: saco@saco.su.se eller titta förbi hos oss i Småbrukarhemmet 
på Frescati-området.  Se karta: www.saco.su.se   
                                                                   Sara Van Meerbergen

Doktorander vi finns här för er!
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De fackliga representanterna i lärarförslagsnämnderna? Vilket är uppdraget?  
Stockholms universitet har tio lärarförslagsnämnder. På den naturvetenskapliga fakulteten 
finns fyra, på samhällsvetenskaplig fakultet finns tre, på humanistisk finns två och på den 
juridiska finns en. Det är lärarförslagsnämndernas uppgift att bereda anställnings- och 
befordringsärenden för lärare. Arbetsformerna kan variera något mellan nämnderna på de 
olika fakulteterna men fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt i alla. För-
utom att närvara vid själva nämndmötena kan de fackliga representanterna delta också vid 
provföreläsningar och intervjuer. 

Arbetet är ett fackligt förtroendeuppdrag som vi får tid för, det vill säga nedsättning från 
ordinarie institutionssysslor. Omfattningen av nedsättningen beror på uppdragets storlek. 
Som facklig representant får vi alltså tid att läsa handlingar i de ärenden som skall tas upp 
samt lyssna till och delta i diskussionerna under möten, intervjuer och, i förekommande 
fall, provföreläsningar.

Varför är facklig närvaro viktig för de som söker? 
Som facklig representant skall vi representera alla sökandens intressen, vilket så klart 
är viktigt. Vi skall vara neutrala och stå ovanför och utanför eventuella särintressen på 
institutionerna eller bland nämndens ordinarie ledamöter. Vi skall alltså vara opartiska och 
bevaka att alla sökande behandlas rättvist i hela processen. Den fackliga representation- 
en i lärarförslagsnämnder och andra organ visar också att Stockholms universitet är en 
arbetsplats där anställdas intressen tas tillvara. 

Varför är facklig närvaro viktigt för oss alla i akademin?
Facklig representation i lärarförslagsnämnder är viktig av flera anledningar för Stockholms 
universitet som organisation och för oss som arbetar här. De fackliga representanterna 
har möjlighet att lyfta upp frågor av allmänt och principiellt intresse för nämndens arbete 
rörande tillsättnings- och befordringsärenden. Vi får en överblick som många ordinarie 
ledamöter inte hinner med. Denna överblick gynnar alla i akademin. De fackliga represen-
tanterna vid samhällsvetenskapliga fakulteten har regelbundna träffar för att diskutera just 
allmänna och principiella frågor och jämföra nämndernas arbetssätt och typiska ärenden. 
Vi har också börjat ha träffar för de fackliga representanterna över fakultetsgränserna. Det 
utvecklas alltså en kunskapsbank som gynnar hela det akademiska kollektivet.

Varför är det roligt att vara facklig representant i en lärarförslagsnämnd?
Att vara facklig representant i en eller flera lärarförslagsnämnder gör att vi lär oss väldigt 
mycket om universitetet som arbetsplats. Men vi lär oss också om den otroliga bredden på 
undervisningen och forskningen som redan bedrivs här och också om den som kommer att 
bedrivas och utvecklas genom nya anställda. Det är verkligen roligt att få insyn i detta och 

få medverka fackligt i den processen. Dessutom är det stimulerande att samverka med de 
andra fackliga representanterna och därigenom få än mer kunskap om både Stockholms 
universitet och de möjligheter och utmaningar vi står inför.

                                             Annika Rabo (f.d representant)

Att vara facklig representant            i Läraförslagsnämnd på SU

Ny ledamot: Elisabet Weingartner
Jag ser fram emot att arbeta med fackliga 
frågor igen, som ledamot i Saco-S-rådets 
styrelse. Trygga anställningsförhållanden är 
en ständigt viktig fråga liksom arbetsmiljö. 
Hur kommer till exempel den pågående 
digitaliseringen påverka oss med avseende 
på stress? Jag vill också bevaka att peda-
gogiska meriter vägs in vid tillsättning av 
lärartjänster så att vi kan erbjuda professio-
nell utbildning till våra studenter.   

Stockholms universitet har varit min hem-
vist under större delen av de senaste tjugo 
åren, både som student, doktorand, forsk-
ningsingenjör och nu som administratör. 
Tillsvidareanställd blev jag i februari 2016. 
Min nuvarande arbetsplats är Institutionen 
för biologisk grundutbildning, där jag 
arbetar med studentadministration,  
koordinerar utbytesstudier samt handlägger ekonomi och personalärenden. 

Jag disputerade på Zoologiska institutionen 2008 och har undervisat i faunistik, en kurs 
där studenterna lär sig metoder att artbestämma djur. Det är speciellt insekter jag själv är 
intresserad av. Under doktorandtiden var jag med i SULF/SU:s styrelse som doktorand- 
representant.  
MVH Elisabet Weingartner


