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Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt 
högskolan. Vi har mycket hög kompetens om högskolans speciella förhållanden. Vi jobbar med 
den professionella identiteten för dig som är lärare, forskare och doktorand. Som medlem får 
du dessutom tillgång till våra medlemsförmåner.  

Förmånliga försäkringar
Du får tillgång till mycket förmånliga försäkringar hos Förenade Liv och Trygg-
Hansa. Hos Förenade Liv kan Du teckna en av marknadens bästa liv- och olycksfalls-
försäkring, sjukförsäkring samt barn- och seniorförsäkring. På bara livförsäkringen 
tjänar du 126 kr per månad. Hos Trygg-Hansa kan Du försäkra ditt hem, fritidshus, 
bil eller båt med förmånlig SULF-rabatt, ju fl er försäkringar desto större rabatt.
Saco Lönesök
SULF-medlemmar har tillgång till Saco Lönesök som är ett verktyg som gör det 
möjligt att ta del av Saco:s lönestatistik via respektive förbunds hemsida.
Facklig service utomlands
Bli gästmedlem och få facklig service i ett annat lands universitetslärarorganistion 
om du arbetar tillfälligt utomlands. Gästmedlem kan du bli i Danmark, Norge, Fin-
land, Storbritannien, Kanada, USA och på Irland.
10 procents rabatt på SJ tågbiljetter
SULF:s medlemmar får 10 procents rabatt på SJ tågbiljetter
(det gäller biljetter till ordinarie pris som är återbetalningsbara).
Universitetsläraren, vår förbundstidning, ingår i ditt medlemskap och är ett ledande 
organ för den högskolepolitiska diskussionen i Sverige. Universitetsläraren och är 
också ett viktigt annonsorgan på högskoleområdet och utkommer med 20 nummer
per år. Du får våra elektroniska nyhetsbrev, tillgång till de lösenordsskyddade 
medlemssidorna, vår medlemsjour på telefon och e-post.

Det fi nns fl era förmåner så besök gärna vår hemsida, läs mer och ansök om medlem-
skap på www.sulf.se/medlemskap. Du kan också kontakta Eva 
Jacobsson, sulf@sulf.su.se, 08-16 2231 eller besöka oss i Småbrukar-
hemmet, Universitetsvägen 5, Stockholms universitet.  / Eva Jacobsson
Hitta till Småbrukarhemmet: www.saco.su.se

Välkommen som SULF-medlem 

• Prata pension med Saco-S: 7 oktober kl 15.30 sal: D 7 * 
• SULF/SU:s Idéseminarium: 20 oktober kl 15.00 sal: B 3
• Universitslärarstämman: 19 november sal: Aula Magna
• Prata pension med Saco-S: 7 december kl 15.30 sal: B 5 *
* för att delta i “Prata pension” måste du anmäla dig: www.saco.su.se 

hösten 2009

Välkomna till ...



I din hand håller du det andra numret av 
Saco/SULF Stockholms Universitet informerar. 
Detta är ett sätt att mer tydligt visa på den 
fackliga aktiviteten på Stockholms Universitet, 
och vår förhoppning är du på detta sätt ska få 
viktig information om vad som är på gång. 

Löneförhandlingarna har nu påbörjats och är 
i ett intensivt skede. Mats Rubarth skriver om 
vad som är för handen just nu och hur den 
preliminära tidsplanen ser ut. Det kan även bli 
aktuellt med förhandlingar om ett nytt lokalt 
arbetstidsavtal. Detta är en viktig, och delvis 
komplicerad, fråga som påverkar många på 
ett helt avgörande sätt. Under rubriken ”Ar-
betstidsavtalet” diskuterar jag de signaler som 
redan kommit, samt den fackliga hållningen 
till dessa. 

Glädjande nog har nya Saco-S-föreningar 
bildats på SU. Detta är väsentligt för den 
fackliga förmågan att ställa reella krav och för 
att kunna påverka till det bättre. Läs om dessa 
och låt dig inspireras!  
 
En spännande och angeläget evenemang är 
Universitetslärarstämman 19 november. Det 
har ett mycket aktuellt tema: ”Var fi nns lärar-
en – i salen eller på skärmen?” Nils Elander 
presenterar stämman närmare. Den föregås i 
sin tur av ett idéseminarium 20 oktober, vilket 
är tänkt att fungera som en upptakt till stäm-
man – missa inte det!    

Notera i din agenda de datum under hösten 
som rör viktiga möten och seminarier. Du 
fi nner dessa i en inforuta på sista sidan. 

   
 På återseende!  

Inträdesansökan SULF
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Barbro Sigfridsson, 
ordförande i Saco-S-rådet vid SU.

Jag är lektor i teatervetenskap. Mitt fack-
liga intresse började egentligen långt 
före det att jag började forskar-
utbildningen. När jag började på forsk-
arutbildningen var det naturligt för 
mig att engagera mig i doktorandernas 
arbetsvillkor och i kvalitetsfrågor. 
Under ett par år var jag ordförande i 
humanistiska fakultetsrådet som ar-
betade med studiefackliga frågor. Jag 
har varit styrelseledamot i SULF/SU 
och i Saco-S-rådet under många år. Nu-
mera är jag även ledamot i SULF:s 
styrelse och i SULF:s lektorssektion, 
ULF.          

Före sommaren förhandlade vi fram en ny 
doktorandstege, som gäller from 1 juli 2009, 
samt ett nytt avtal för timanställda, som 
gäller from 1 augusti 2009.
Förhandlingarna kring de individuella 
lönerna har påbörjats och beräknas vara 
klara senast de första dagarna i november. 
När det gäller professorer och de högre che-
ferna inom SU så har vi överläggningar med 
rektor, om deras löner. Överläggningarna

kommer troligen äga rum under senare 
hälften i oktober.Löneenkäterna är ett vik-
tigt underlag för förhandlingarna. Om du 
inte sänt någon enkät till oss bör du göra det 
genast. Du hittar enkäten på adressen: 
www.saco.su.se/aktuellt/aktuellt.html
Förhoppningsvis betalas de nya 
lönerna ut i november inklusive 
rektroaktivt påslag från 1 juli 2009.  
/ Mats Rubarth

Får vi presentera ... Löneförhandlingar
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Mats Rubarth, 
vice ordförande i Saco-S-rådet vid SU.

Jag är adjunkt i sociologi med inrikt-
ning mot bl.a personalvetenskap. 
Mitt fackliga intresse började reda på 
70-talet och jag har haft förmånen att 
arbeta fackligt i olika omfattning sen 
dess. Arbetsuppgifterna har omfattat 
allt ifrån kollektivförhandlingar till 
förhandlingar för enskilda medlemmar.
Det är stimulerande och givande att 
arbeta fackligt. Målet för oss är att fi nna 
optimala lösningar för våra medlem-
mar. Jag har även varit styrelseledamot 
i SULF/SU under ett antal år. 

SULF/Stockholms universitet inbjuder till

Öppet idéseminarium – Var fi nns läraren
i salen eller på skärmen?

Den tekniska utvecklingen inom media och kommunikation skapar förväntningar på lärarna att vara 
tillgängliga, fl exibla och uppdaterade. Hur skall vi som universitetslärare förhålla oss till detta? 

Tid: 20 oktober kl 15.00
Sal: B 3

Medverkande: prof. Inger Wistedt (SU)
prof. Staffan Selander (SU)

univ.lekt. Stefan Hrastinski (KTH)

Den 1 oktober träder ett nytt centralt arbets-
tidsavtal i kraft. Det innebär att det fi nns 
möjlighet att säga upp det lokala arbetstids-
avtalet, som reglerar universitetslärares 
arbetstid mer i detalj. Men det betyder inte, 
som en del signaler från arbetsgivaren kan 
göra gällande, att det nya avtalet börjar 
gälla efter 1 oktober. Inga nya lokala avtal 
kan börja gälla förrän det gamla har sagts 
upp och uppsägningstiden är tre månader. 
Ett nytt avtal gäller först när ett sådant har 
förhandlats fram mellan arbetsgivare och 
det lokala facket. Om man inte kommer 
överens om ett nytt lokalt avtal, avgörs 
frågan av en skiljenämnd med en opartisk 
ordförande. Det gamla lokala avtalet gäller 
tills ett nytt fi nns framförhandlat. 
Universitetslärarnas arbetstidsfråga är i allt 

väsentligt en kvalitetsfråga. Arbetsgiva-
ren vill få ut mer undervisning genom att 
minska forskningstiden. Ett av de viktigaste 
målen för Stockholms universitet är att 
erbjuda god undervisning på vetenskaplig 
grund. Om vi ska kunna leva upp till detta 
mål – som är gott sådant – måste det också 
fi nnas reella möjligheter för detta. Det 
säkraste sättet att försäkra sig om detta är 
att det fi nns verktyg inskrivna i arbetstids-
avtalet som kan reglera detta på bra sätt. 
SULF har som mål att arbetstidsavtalet även 
fortsättningsvis ska ge universitetslärare 
möjlighet att både forska och undervisa. 
Detta är inte bara en angelägenhet 
för högskolan, utan av största vikt 
för hela samhället. 
/ Barbro Sigfridsson

Arbetstidsavtalet



Att bilda en lokal Saco-S-förening är ett bra sätt 
att förbättra arbetsvillkoren på Din egen arbet-
splats och att stärka gemenskapen. Vilka frågor 
som är viktigast för Ditt ämne eller institution 
är Du och dina kollegor experter på. 

Så här kan Du göra: Samla några bunds-
förvanter som tycker att det här är en god 
idé. Diskutera fram en fråga, gärna av lokal 
natur, som kan engagera era kollegor. Kalla 
till ett öppet möte för alla på er arbetsplats 
där ni presenterar planerna på att bilda 
en förening och ert förslag på en fråga att 
driva. Hjälp och stöd med stadgeförslag 
och annat kan ni få från SACO/SULF/SU i 
Småbrukarhemmet. Läs och inspireras av de 
föreningar som redan fi nns, eller håller på 
att bildas, vid SU:

Saco-S-föreningen vid socialhögskolan
På Institutionen för socialt arbete har vi 
sedan många år en lokal förening. En viktig 
funktion för denna är att fi nnas med som 
samtalspartner för ledningen innan beslut 
kommer så långt som till institutionsstyr-
elsen. I praktiken fungerar beslutsprocessen 
som en trestegsraket. I det första steget ar-
rangeras arbetsplatsträffar för institutionens 
två personalgrupper (TA resp. lärare och 
forskare), dit samtliga anställda inom 
gruppen är inbjudna. Därefter kommer steg 
två, då prefekt och fackliga representanter 
för de respektive personalgrupperna träffas 
på ett s.k. samverkansmöte. Man går då 
igenom dels vad som kommit fram på 
arbetsplatsträffarna, dels de ärenden som 
kommer att tas upp på institutionsstyrelse-
mötet. Först i det tredje steget är det således 
dags för beslut i institutionsstyrelsen. 
Härigenom kommer facket in på ett tidigt 
stadium i processen, vilket är till fördel för 
både ledning och medarbetare. Ledningen 
får in fackliga synpunkter och facket får 
information och påverkansmöjlighet. 
En annan del av den lokala fackliga 

verksamheten är medlemsmöten, där vi tar 
upp frågor som tänkas intressera medlem-
marna - som t.ex. lönesättningskriterier, 
pensionsavtal m.m. Föreningens styrelse har 
också haft del i den lokala delen av lönere-
visionerna genom att komma med förslag 
på förfogande över en del av lönepot-
ten. Utöver detta driver också föreningen 
aktuella lokala frågor och uppmärksammar 
problem på institutionen. Genom att ha en 
lokal förening kommer facket mycket nära 
medlemmarna och kan på ett snabbt och 
direkt sätt ta tag i frågor som 
berör institutionens med-
arbetare. 
/ Sanna Tielman-Lindberg

Saco-S-föreningen vid UV-institutionerna
På Lärarhögskoletiden utgjorde vår Saco-
förening på ett självklart sätt en förening 
för LHS. Vi hade då också regelmässigt 
MBL-förhandlingar såväl institutionsvis 
(tre institutioner), som på högskolenivå. I 
samband med övergången till Stockholms 
Universitet ställdes bland annat krav på att 
vi inte längre skulle kunna förhandla på 
institutionerna utan MBL-förhandlingarna 
skulle ske på personalbyrån.
Lärarutbildningen hade i samband med 
övergången en del specifi ka frågor att 
bevaka, dels beroende på lärarutbildning-
ens särskilda karaktär av yrkesutbildning 
och dels pga ett antal övergångsproblem vi 
ställdes inför. Ett exempel var adjunkternas 
undervisningstid; ALVO-rnas situation. Det 
var därför naturligt för oss att bilda Saco-S-
föreningen vid de Utbildningsvetenskapliga 
institutionerna, den 22 september 2008. 
Föreningen har en styrelse och dessutom 
har vi institutionsombud på alla institut-
ioner inom de utbildningsvetenskapliga 
institutionerna. Sammanlagt fi nns ca 10 
institutionsombud.

Medlemmarna aktualiserar genom institut-
ionsombuden frågor av betydelse. Det kan 
handla om hur tjänstefördelningen ska se ut; 
hur man räknar timmar; om man har rätt till 
tjänstledighet för en viss uppgift etc. Ibland 
leder frågorna till begäran om MBLförhand-
ling på personalavdelningen. Ibland leder 
de till samtal med någon studierektor eller 
prefekt och ibland har de lett till att den 
enskilde medlemmen har fått råd och kan 
gå vidare på egen hand. Vi har haft två 
föreningsmöten sedan bildandet och kom-
mer i september 2009 ha det 
tredje.
/ Peter Emsheimer

Saco-S-föreningen vid Humanistvillan
Vår förening håller just nu på att bildas. Vi 
hade ett första möte i slutet av vårterminen 
där vi utsåg en arbetsgrupp som skall 
förbereda vårt första och konstituerande 
årsmöte. Det skall bli en förening för alla de 
humanistiska ämnena som fi nns i fd Manne 
Siegbahnlaboratoriets gamla lokaler; dvs 
Idéhistoria, Litteraturvetenskap, Musik- 
och Teatervetenskap. Arbetsnamnet är 
Saco-S-föreningen vid Humanistvillan vid 
Stockholms universitet. Den mest angelägna 
frågan vi tänker driva under 
hösten är tillämpningen av 
det lokala arbetstidsavtalet.
/ Eva Spens

Saco-S-föreningar på SU
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Årets Universitetslärarstämma äger rum den 19 no-
vember i vårt Aula Magna. Syftet med denna, liksom 
med de tidigare stämmorna, är att skapa ett forum 
där universitetslärare ges möjlighet att diskutera 
viktiga professionsfrågor. Årets tema är valt för att 
lyfta de utmaningar universitetslärare har att förhålla 
sig till när konkurrensen om studenterna ökar och 
fokus är på studenternas lärande snarare än lärarnas 
ambitioner. Detta sker samtidigt som den tekniska 
utvecklingen inom media och kommunikation skapar 
förväntningar på lärarna att vara tillgängliga, fl exibla 
och uppdaterade. Hur skall vi som universitetslärare 
förhålla oss till detta? 
Årets universitetslärarstämma har vi kallat: Var fi nns 
läraren – i salen eller på skärmen?  Du kan enklast 
skaffa Dig mer information om universitetslärarstäm-
man och anmäla Dig om du går in på www.sulf.
se/templates/Page.aspx?id=2662 . Den 20 
oktober anordnar vi ett idéseminarium med 
samma tema (se annons sid 3).               
/ Nils Elander

Universitetslärarstämma och idéseminarium på SU

Universitets-
lärarstämma 2009
19 november  
Aula Magna,
Stockholm

Var finns
läraren
– i salen eller
på skärmen?
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