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Högskolepedagogisk meritering
Enligt anställningsordningen på SU ”ska en 
anställd professor, universitetslektor eller ad-
junkt som saknar högskolepedagogisk utbild-
ning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte 
heller har förvärvat motsvarande kunskaper på 
annat sätt genomgå sådan utbildning under de 
två första åren av anställningen”.

Det är prefektens ansvar som arbetsgivare att 
skapa förutsättningar för den anställda läraren 
att genomgå utbildningen och att följa upp att 
så sker. 

För att kunna säkerställa att en god högsko-
lepedagogisk utbildning finns bildades Cent-
rum för Universitetslärarutbildning (CeUL) 
1 juli 2014. Som fackliga företrädare fick vi 
möjlighet att, i styrelsen, ha yttrande och 
närvarorätt. Detta såg vi som en bra möjlighet 
att kunna påverka inriktningarna på kurserna 
för att medarbetare på SU skulle få en vettig 
bildning! Nu har även en föreståndare utsetts 
för centrumet, vilket skapar mer stabilitet, 
eftersom kurserna är utspridda på flera institu-
tioner. 

Paketet består främst av två kurser motsva-
rande 7,5 hp/ kurs. I den första kursen UL1 
skapas möjligheter för diskussion om lärar- 
uppdraget på SU. I UL2 fokuseras det egna 
ämnesområdet, vilket betyder att varje fakultet 
är värd för sitt ämnesområde. Förutom dessa 
kurser finns andra fördjupningskurser bland 
annat om IT & lärande i undervisning och 
kurs för forskarhandledning, vilket krävs för 
att få handleda doktorander. Jag som på mitt 
fackliga mandat har haft möjlighet att delta i 
CeUL:s tillkomst och utveckling önskar givet-
vis att det nya konceptet faller i god jord. Om 
du har synpunkter på utbudet hör 
gärna av dig till mig. 

 Anqi Lindblom-Ahlm 
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 Jag vill bli medlem i SULF

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

 och vill dubbelansluta mig till SULF
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Universitet/Högskola

Anställning/Befattning    

Sysselsättningsgrad

Önskat datum för inträde

Skicka din ansökan internt till SULF/SU, Småbrukarhemmet 



Avsluta med att sammanfatta dina 
bedömningar och slutsatser. 

Ta även del av SacoLönesök via ditt 
förbunds webbplats för att se hur din lön 
är i förhållande till andra inom samma 
område. Se även till att begära ett löne- 
samtal under början av hösten 2015 före 
revisionen kommer igång.  Vi kommer 
som förhandlare begära in information 
från dig för att kunna ha goda argument 
i samband med den slutgiltiga förhand- 
lingen. Redan under senvåren skickar vi 
ut frågeformuläret och det kommer att 
finnas som en pdf-fil på vår hemsida. 
www.saco.su.se ->dokument. 

         För löneförhandlings- 
        gruppen för Saco-S SU
          Magnus Gustavsson
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Lönerevisionen 2015
Under våren skall Stockholms universitet 
byta telefonioperatör. Alla med mobila 
anknytningar eller mobilabonnemang måste 
byta SIM-kort, läser jag i Universitetsnytt.  
Hur många nya stöd- och administrativa sys-
tem har vi bytt, uppdaterat och ”förbättrat” 
de senaste åren? Jag kan knappt komma ihåg 
alla. Har övergången från ett till ett annat 
någonsin fungerat smärtfritt? Det senaste 
exemplet är det nya ansökningssystemet 
Prisma som sjösattes gemensamt av statliga 
forskningsråd inför årets ansöknings- 
omgång. Målsättningen var – naturligvis 
– att förenkla arbetet för både sökande, 
granskare men också för universitet och hög-
skolor som förvaltar medel från råden. Men 
Prisma fungerade inte alls och gav istället 
extremt mycket merarbete för forskare och 
administratörer på institutioner och inom 
råden. 

Vi är många som klagar inför varje ny på- 
tvingad ”förbättring” och som anser att vi 
får allt mindre tid till kärnverksamheten. Nu 
kan vi få hjälp i argumentationen av före-
tagsekonomerna Anders Forssell och Anders 
Ivarsson Westerberg. I boken Administrations-
samhället (Studentlitteratur 2014) redovisar de 
egen och andras forskning om framförallt 
den offentliga sektorn. Det finns många 
och olika orsaker till att administration – 
insamling, behandling, bearbetning och 
rapportering av information – har ökat inom 
statliga myndigheter, och inom vård, omsorg 
och utbildning. Nya uppgifter tillkommer 
ständigt men inga försvinner. 

Offentliga organisationer skall fungera efter 
marknadsprinciper men är fortsatt hierark-
iska. Men de pekar också på att vissa yrken 

har expanderat på bekostnad av andra. 
Samordnare, informatörer, koordinatörer, 
controllers, strateger, konsulter, IT-specialis-
ter och inte minst kommunikatörer är de nya 
administratörerna. Men de är också chefer 
och utför inte det konkreta administrativa 
stöd som sekreterare och assistenter tidigare 
var experter på. Denna slags administration 
har istället tryckts ut till lärare, läkare och 
sjuksköterskor. Dessutom får vi hela tiden 
nya uppgifter från de nya cheferna. 

De nya yrkena kräver särskild utbildning och 
gränser mot andra yrken dras upp. Utövarna 
professionaliseras. Men den administra-
tion som alla vi andra gör blir istället mer 
amatörmässigt utförd. Den här utvecklingen 
är internationell och alltmer kritiserad och 
ifrågasatt inte minst ur effektivitetssyn-
punkt. Det är en av anledningarna till att 
civilminister Ardalan Shekarabi har aviserat 
en utredning om den offentliga välfärdens 
styrning. 

Forssell och Ivarsson Westerberg har inga 
enkla recept för hur vi skall ta oss ur admin-
istrationssamhällets avigsidor. De menar att 
verksamheten måste vara i fokus och att det 
krävs mindre, och inte mer, styrning. Det 
är vidare viktigt att ifrågasätta nya admin-
istrativa krav. Här har de fackliga organisa-
tionerna en viktig uppgift men vi behöver 
medlemmarnas synpunkter. Ta kontakt med 
institutionsombudet eller någon förtroende-
vald för att diskutera hur vi gemensamt kan 
få tid till vår kärnverksamhet.

Annika Rabo 

Administrationssamhället

Inför hösten 2015:s revision är det av 
stor vikt att du redan under våren ser 
till att ha ett utvecklingssamtal med 
din lönesättande chef.  Här följer några 
punkter att ta fasta på vid samtalet. Börja 
med att ta en titt på SU:s lönekritier som 
finns på medarbetarwebben. 
Kartlägg sedan din arbetsinsats under 
året som gått
• dina uppställda mål
• ditt resultat
• dina arbetsuppgifter
• ditt ansvar
• din kompetensutveckling / forskning
• ditt bidrag till kollegors och verksam-
hetens utveckling
Framtiden:
• nya eller förändrade arbetsuppgifter?
• utökat ansvar?
• din fortsatta utveckling

Utvecklingssamtal -> Lönesamtal -> Ny lön

2015 kommer lägst 3,3% för hela kollektivet fördelas individuellt.  
Undantagna är: 
• Doktorander. Stegen förhandlas i särskild ordning 2015. 
• Nyanställda från och med 1 juli 2015. Med nyanställd avses medarbetare som inte var 
anställd vid universitetet 30 juni 2015. 
• Medarbetare som från och med 1 juli 2015 fått ny lön utanför lönerevision på befintlig 
befattning. Gäller dock ej medarbetare som erhållit ny lön vid bedömd docentkompetens. 
• Medarbetare som anställts på ny befattning inom universitetet från och med 1 juli 2015 
och i samband med ny befattning erhållit ny lön. Gäller dock ej medarbetare som erhållit 
ny lön vid befordran i enlighet med 3 kap. 9 § Villkorsavtal-SU.  
• Medarbetare som 30 september 2015 är tjänstlediga på heltid av annan orsak än 
föräldraledighet t ex för studier och andra anställningar utanför universitetet. Löneöversyn 
görs vid eventuell återgång i arbete.
• Amanuenser. 
• Återanställda pensionärer.
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Annika Blekemo 
ordförande i SULF/SU samt  
förtroendevald för Saco-S på Juridicum 
Adjunkt i arbetsrätt på Juridicum och ”doktorand  
emeriti”, fackligt aktiv sedan ca 20 år. 

 – Arbetsrätt - det är mitt liv det.  
En facklig betraktelse:  
Att arbeta fackligt ger perspektiv på livet. Det ger 
en möjlighet att förstå en organisation inifrån och 
att kunna hjälpa den som befinner sig i utsatt läge 
likväl som att verka för de frågor som är viktiga för universitetslärare och forskare, 
alltifrån upphovsrätt till arbetsvillkor. Som arbetsrättsjurist blir detta extra tydligt. 
Svensk arbetsrätt bygger på den så kallade ”Svenska modellen”, starka fackliga parter 
som reglerar arbetsrätten via kollektivavtal. Lagstiftningen inom arbetsrätt är oftast 
sidoställd kollektivavtalen. Både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer värnar 
möjligheten att i kollektivavtal skräddarsy lösningar istället för att behöva förlita sig på 
en lagstiftning som många gånger kan upplevas som fyrkantig eftersom den är svår att 
få att passa alla branscher. Men den svenska modellen kan endast fungera om organisa-
tionerna är starka och det blir de endast om vi har engagerade medlemmar. Alla gånger 
man känner sig maktlös som enskild anställd bör man komma ihåg att tillsammans blir 
vi starka. Det man inte kan åstadkomma själv kan vara möjligt i grupp. För mig är det 
därmed viktigt att värna SULF och att förstå vikten av att gå med i facket! Tycker du 
att ditt arbete är viktigt? Kämpa för det genom att engagera dig! Du behövs!

Får vi presentera ... 

Är du intresserad av att  
engagera dig fackligt? 

Skriv till saco@saco.su.se

Nästintill alla i Sverige yrkesverksamma får 
det orangea kuvertet. Men långt ifrån alla 
tillgodogör sig innehållet. Och bara läsa 
räcker inte, man behöver även förstå.
Enligt Anette Nyquist, docent i socialan-
tropologi som forskar på pensionsfrågor, 
finns det många negativa känslor kring 
ämnet pension hos svenskarna. Många ar-
betstagare säger sig att de ”borde” engagera 
sig i pensionsfrågorna, de förstår att de har 
ansvar för sin pension. Samtidigt verkar 
många inte veta hur de ska hantera ansvaret 
som det nya pensionssystemet ålägger dem.

Att den politiska tanken med pensionssys-
temet var att omfördela ansvaret för pen-
sionen mellan staten och medborgare, det 
bekräftar Nyquists avhandling. Hon citerar 
en politiker som sa till henne i en intervju 
att ”det finns ett folkbildningssyfte […], 
man vill göra svenskar till småkapitalister”.

Men förutsättningen för att svenskar kan 
bli det borde vara att de är väl insatta i pen-
sionsfrågor. Vad krävs för det? Egentligen 
en hel del. För det första bör man ha klart 
för sig vad som är skillnaden mellan den 
allmänna och tjänstepensionen. Och att 
tjänstepensionen oftast är en förutsättning 
för en hyfsat bra pension. Sedan är det vik-
tigt att förstå att man som statligt anställd 
kan placera en del av sina pensionspengar 
i fonder, både en del av den allmänna 
pensionen men också en del av den statliga 
pensionen. Samtidigt är det kanske  
betryggande att veta att det i båda systemen 
går att avstå från att välja, så att man inte är 
tvungen att välja fonder om man inte vill.

Men hur är storleken på den framtida pen-
sionen? Troligen den bästa möjliga prognos- 
en kan man göra på minpension.se, web- 
sidan är ett resultat av ett samarbete mellan 
staten och pensionsbolagen. Men tyvärr 
finns det många faktorer som påverkar 
prognosens exakthet. Bland annat är det ens 
ålder, hittills intjänade pensionsrättigheter, 
värdeutveckling på pensionen, den framtida 
pensionsåldern och medellivslängden. 

Gör man prognosen och fruktar sedan att 
man inte får tillräckligt mycket i pension, så 
börjar man kanske överväga en eller annan 
form av privat sparande. Plötsligt blir det 
ännu fler nya begrepp man ska ha koll på: 
bland annat att avdragsrätten för det indiv-
iduella pensionssparande har reducerats vid 
årsskiftet 2014/15. Samtidigt finns det nu 
en ny möjlighet som nämns i samband med 
ett skattesubventionerat privat pensions-
sparande, investeringssparkontot (ISK). 
Och sedan finns det andra som tycker att 
det bästa pensionssparande är att man  
amorterar på sitt bostadslån.

Sammanfattningsvis finns det mycket man 
behöver veta och kunna om man nu vill 
bli en ”småkapitalist” för att vara insatt 
och kunna aktivt arbeta med sin framtida 
pension. Det innebär även att det kanske är 
bäst att faktiskt börja övervinna pensionens 
kunskapströskel från en tidig ålder så att 
man kan läsa sitt orangea kuvert varje år. 
Kanske även med ett litet 
leende på läpparna.
              Friedrich Heger 
            ombudsman SULF

Behöver du bry dig om din pension? 
Tankar efter SULF:s pensionsseminarium på vårkanten 2015


