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Saco arbetar för dig
 Du blir medlem i Saco genom att gå med i ett Sacoförbund.  
Förbunden är expert på din utbildningsbakgrund, ditt jobb och dina yrkesområden.  
Här presenteras några av de förbund som har medlemmar på SU:
 
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, administra-
tion, personalutveckling/human resource, socialt arbete, IT-området eller konsult-
verksamhet. 
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 Sacoförbund. Tillhör du ett 
annat Sacoförbund kan du, i de flesta fall för ingen eller en ringa merkostnad, dub-
belansluta dig till SULF. Du får medlemskap i två förbund för i princip en avgift, 
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 kontakta Eva Jacobsson: 
sulf@sulf.su.se, 08-16 22 31  eller besöka oss på Småbrukarhemmet, Universitets- 
vägen 10, Stockholms universitet. Hitta till Småbrukaremmet, se www.saco.su.se
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Det är med stor glädje som vi ser detta 
första nummer av Saco/SULF/Stockholms 
universitet informerar komma ut. En av de 
viktigaste arbetsuppgifterna som Saco/
SULF-SU har framför sig det kommande 
året är att föra den fackliga aktiviteten 
närmare medlemmarna. Stockholms 
universitet är en stor och dynamisk arbets-
plats, som dessutom är ganska spridd 
geografiskt, och avstånden kan ibland te 
sig oöverstigliga. För att råda bot på detta 
strävar vi efter att öka antalet institutions-
ombud; I-ombud. Dessa fyller en viktig 
funktion när det gäller att sprida och ta 
emot information. Inte minst utgör de en 
viktig länk när det gäller att lyfta frågor 
och diskussioner som rör arbetsvillkor, 
professionsfrågor m.m. 

Professionsfrågor är en central del av 
SULF:s fackliga identitet. I detta num-
mer får Du en liten historik över denna 
verksamhet i form av Idéseminarier, samt 
en presentation av Nils Elander, ord-
förande för SULF-SU och av Eva Spens, 
vice ordförande SULF-SU. 
Mats Rubarth, vice ordförande i Saco-s, 
berättar om läget inför den kommande 
lönerevisionen – läs detta noggrant! Alvor, 
eller i klartext: allmän visstidsanställning, 
är en anställningsform som ett antal per-
soner vid SU har. Denna typ av anställning 
är relativt ny och Peter Emsheimer, leda-

mot i SULF-SU och i Saco-s 
reder ut vad den innebär 
och vilka regler som gäller.     

På återseende!

Inträdesansökan SULF
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 Jag vill bli medlem i SULF

 Jag är nu medlem i annat Sacoförbund nämligen :

 och vill dubbelansluta mig till SULF

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Önskat datum för inträde

Skicka din ansökan till SULF-SU i ett internpostkuvertBarbro Sigfridsson,  
ordf.  Saco-s-rådet SU



Nils Elander, ordförande i SULF-SU-
föreningen. Nils har sin arbetsplats på 
Fysikum och har engagerat sig fackligt 
under en lång tid.
 
Jag är professor i teoretisk molekylfysik. 
Jag har varit aktiv inom Saco/SULF 
sedan början på 1980-talet.  Jag kan inte 
låta bli att agera då jag tycker att män-
niskor i min omgivning behandlas illa 
– därav mitt fackliga engagemang. Jag 
vill dessutom att alla skall ha möjlighet 
att påverka sin egen situation såväl på 
sin arbetsplats som utanför. Det är där-
för jag vill sprida den information som 
de lokala fackföreningarna får från uni-
versitetet och staten till alla nuvarande 
och potentiella medlemmar. 

Nu stundar den tredje revisionen inom
RALS. Denna gång löper perioden mel-
lan 1 juli 2009 till september 2010 och 
utrymmet är 5,7 %.

Vi kommer att påbörja löneförhandling-
arna gentemot arbetsgivarna omedel-
bart efter sommaren.
Prefekter och lönesättande chefer skall 
lämna förslag på löner till personalav-
delningen före midsommar. 

Vi vill uppmana Dig därför att snarast 
ta kontakt med Din lönesättande chef 
för att ha ett lönesamtal. Där har Du 
möjlighet att utveckla Dina tankar vad 
gäller Din lön och dess utveckling. Ditt 
lönesamtal bör Du förbereda. Ta fram 
argument som Du anser är bärande. 
På universitetets hemsida kan Du 
bland annat finna vilka kriterier som 

universitetet avser vara viktiga för 
lönesättningen. Stämmer dessa med hur 
Du ser på Din situation?

För att vi inom facket skall kunna göra 
vårt bästa, uppmanar vi Dig att via 
internposten sända oss en löneenkät väl 
ifylld senast den 18 augusti. Löne- 
enkäten kommer att finnas på vår hem-
sida senast den 1 juni. Där finner Du 
också adressen till oss dit enkäten skall 
skickas.

Löneenkäten är ett mycket 
viktigt underlag inför 
våra förhandlingar.

Får vi presentera ... Nu stundar en ny lönerevision
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Lathund för lönesamtal och löneenkät kommer att finnas på:  
www.saco.su.se/aktuellt/aktuellt.htmlEva Spens, vice ordförande i SULF-SU-

föreningen. Eva har sin arbetsplats på 
Litteraturvetenskap. 
 
Jag är universitetsadjunkt och arbetar 
sedan 1996 huvudsakligen som studie-
vägledare. Det var med arbetet för 
studievägledarnas arbetsvillkor som 
mitt fackliga engagemang startade. Jag 
har suttit i styrelsen för SULF på SU i 
flera år. Nu deltar jag också i SULF:s 
adjunktssektion, SUAF. För mig står 
de universitetsanställdas arbetsvillkor 
i centrum, både när det gäller psyko-
social och fysisk arbetsmiljö. En annan 
viktig sak är att även lektorer och ad-
junkter skall ha rätt att kunna bedriva 
forskning.

Mats Rubarth 
v.ordf.  Saco-s-rådet SU

SULF/Stockholms universitet inbjuder till

Öppet idéseminarium – Frihet till döds?
Lärarnas arbetssituation, inom den högre utbildningen, är hårt ansträngd. Det visar inte 
minst Högskoleverkets rapport Frihetens pris – ett gränslöst arbete (rapport 2008:22 R).

 
Tid: onsdag den 27 maj 2009, kl.13.00

Plats: Hörsal B 3, Södra Huset, Frescati  
 

Medverkande: Eva Åström, projektledare för rapporten Frihetens pris.
Marie Gruvstad, personalkonsult Växjö universitet.

Per Fahlstedt, arbetsmiljökonsult SU 
Peter Emsheimer, ledamot i SULF-styrelsen SU 

Syftet är att belysa och problematisera lärarnas och institutionsledarnas arbetsvillkor.



Företrädare för SULF brukar hävda att 
förbundet inte är ett helt traditionellt 
fackförbund.  
 
Självfallet driver vi, i skrivande stund 
en lönerörelse och självfallet lägger vi 
ned stor energi på att hjälpa illa  
behandlade medlemmar. Vi är dess-
utom universitetslärare. Ett universitet 
eller en högskola är avsedd att skapa, 
förvalta och lära ut kunskap. Det bör 
alltså vara så att en universitetslärare 
skall vara en av de främsta experterna 
inom sitt område. Varför skulle vi  
annars ha förtroendet att få undervisa 
kommande generationer i våra respek-
tive ämnen. Detta för med sig att vi är 
betydligt mera engagerade i våra rena 
professionsfrågor än andra yrkesgrup-
per. SULF:s alla skrifter och vår åter-
kommande universitetslärarstämma är 
talande exempel på detta vårt engage-
mang. 

De av oss som arbetar fackligt får en 
mängd information från SULF centr-
alt och Stockholms universitet. Det 
är naturligt att vi som är valda att 
företräda dig som medlem att vi delar 
med oss av denna information samti-
digt som vi vill att du skall kunna göra 
dig hörd. Det är därför som vi för fem 
år sedan började arrangera en serie av 
öppna idéseminarier. Vi vill att alla våra 
medlemmar skall bli informerade eller 
uttrycka sin mening om vad staten eller 
universitetets ledning vill göra långt  
innan det är beslutat, långt innan det 
gått alltför mycket prestige i en fråga.  

Vi försöker hitta ämnen som vi tror 
berör alla medlemmar.  Seminari-
erna ”En ny doktorsutbildning” och 
”Skuggdoktorander” har belyst två av 
doktorandernas problem. Även på ett 
universitet finns det arbetsmiljöprob-
lem. För att lyckas i akademien måste 
man lära sig att navigera bland traditio-
nella beteendemönster, oskrivna regler 
och outtalade förväntningar.  Detta 
behandlades i seminariet ”Hur blir man 
klok på universitetet ”. 

För något år sedan debatterades ”den 
akademiska karriärstegen ” och vi 
kunde inte låta bli att arrangera ett 
seminarium.  Europeisk universitets-
utbildning har under de senaste åren 
fokuserat på Bolognaprocessen vilket 
var temat för ytterligare ett seminari-
um.  Slutligen har vi också hunnit med 
att aktualisera forskningens finansie-
ring i två seminarier. Sammanslagning 
av högskolor var liksom ”Hur skall ett 
universitet styras” är  två ytterligare 
ämnen som behandlats. 

Vi känner att det även framgent kom-
mer att finnas aktuella ämnen som kan 
engagera. Har Du något tips om ämnen 
som du vill vi ska ordna ett seminarium 
om, så hör av dig !

   Du når oss enklast via 
   mail: sulf@sulf.su.se  

SULF: s policy är att alla anställningar 
ska utannonseras, vilket även är Stock-
holms universitets generella policy.

Denna policy har dock många gånger 
åsidosatts och arbetsgivaren (AG) har i 
stället tillämpat ett antal olika typer av 
tidsbegränsade anställningar. Policyn 
innebär att exempelvis professorer, lek-
torer och forskarassistenter ska tillsättas 
i konkurrens och genom ett sakkunnig-
hetsförfarande. 

I Lagen om anställningsskydd (LAS) 
är grundregeln att alla anställning-
ar ska vara tillsvidareanställningar. 
Huvudregel: 4 § Las, se även kap 4. 
30 i Högskoleförordningen (HF). Att 
undervisande personal ska vara tills-
vidareanställd är även ett viktigt krav 
för SULF.   

Är du en ALVA?
Att vara ”ALVA” (Allmän visstids-
anställning) innebär att man har ett 
förordnande på viss tid enligt LAS. 
Från den 1 juli 2007 gavs arbetsgivare 
rätt att ha anställda på viss tid utan 
särskild anledning, men tiden med 
tidsbegränsning av anställningen får 
inte överskrida två år. Om arbetsgivar-
en efter denna tid vill fortsätta ta den 
anställdes tjänster i bruk så övergår 
anställningen, enligt LAS, automatiskt 
till en tillsvidareanställning.

Om tjänsten däremot ska utlysas vid 
SU, exempelvis som lektorat, då kan 
personen ifråga istället anställas som 
vikarie under tillsättningstiden 

– annars får vikariatsformen bara 
användas när vikariatet är för en viss 
person.  Även vikariatsformen begrän-
sas till två år och efter detta blir den 
automatiskt en tillsvidareanställning 
enligt LAS.

Så om du är ALVA och de två första 
åren har gått är din situation lite 
specifik. Om arbetsgivaren (AG) exem-
pelvis hävdar att du inte kan få fortsätta 
arbeta så är detta fel om underlaget för 
din tjänst fortfarande finns kvar och 
tjänsten inte lysts ut. Du har företrädes-
rätt till fortsatt anställning om under-
laget för tjänsten inte har ändrats, vilket 
innebär att AG inte utan vidare kan 
anställa någon annan.

Sacos och SULF:s policy är alltså att 
tjänster ska lysas ut och sökas i konkur-
rens och att anställda ska ha anställ-
ningstrygghet. Vi bevakar att anställ-
ningsprocedurer sköts på rätt sätt.

För att vi ska kunna bevaka vad som 
sker när anställningen inte längre kan 
vara tidsbegränsad som ALVA, behöver 
vi få vetskap om du är i den situa-
tionen. Vi behöver få kännedom om 
underlaget och om vad som sagts till 
dig från AG:s sida. Även om AG  
hävdar att du inte kan få fortsätta din 
tjänst, så kan det finnas omständigheter 
som talar till din fördel. 
Hör av dig till oss som 
arbetar fackligt!
www.saco.su.se

Idéseminarier - en återblick ALVA-anställning som lärare
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Nils Elander 
ordf.  SULF-SU 

Peter Emsheimer 
ledamot SULF-SU & Saco-s-rådet SU


