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Nya skrifter från SULF -www.sulf.se 
Upphovsrätt för universitetslärare, 
nr XXXVIII av Sanna Wolk 
Vem äger en universitetslärares inspelade föreläsning? 
Är du skyldig att lägga ut din PowerPoint-presenta-
tion på kursens hemsida? Har studenterna rätt att 
spela in din föreläsning med sina mobiler? Frågor 
om upphovsrätten till universitetslärares undervis-
ning är många och komplexa, och i takt med den 
tekniska utvecklingen har de bara blivit fl er och fl er. 
SULF får ofta frågor som de ovan från våra med-
lemmar och har därför uppdragit åt Sanna Wolk, 
docent och specialist på immaterialrätt, att i denna 
skrift klargöra grunderna för universitetslärarnas 
upphovsrätt och ge svar på de vanligaste frågorna, 
så att Sveriges universitetslärare ska kunna känna 
sig trygga med vilka rättigheter de har. Skriften är 
gratis för medlemmar, för övriga kostar den 75 kr 
plus porto.

 Kokbok för en jämställd akademi, 
nr XXXIX av Anna Gatti
Skriften är resultatet av ett projekt som har fi nansierats 
av Delegationen för Jämställdhet i högskolan. Syftet 
med projektet har varit att presentera en välsmakande 
introduktion till jämställdhetsarbete inom högskolan. 
Förutom en lättsmält genomgång av kunskapsläget pre-
senteras recept på jämställdhetsprojekt, metoder och 
verktyg som förtjänar att användas eller inspireras av. 
Slutligen vill vi dela med oss av vårt eget menyförslag 
SULF:s favoriter – att laga för en mer jämställd lärar- 
och forskarkarriär. Det slutliga målet är naturligtvis att 
högskolan ska bli en jämställd och attraktiv arbetsplats 
för både kvinnor och män. Skriften är gratis både för 
medlemmar och icke-medlemmar. 



På mittupplaget i detta nummer fokuserar vi 
på vår arbetsmiljö. Lotti Ryberg-Welander 
skriver om vikten av att vi alla är delaktiga i 
vår gemensamma arbetsmiljö. Just nu känns 
dessa frågor aktuellare än någonsin. Rektor 
har 2011-05-12 fastställt ”Handlingsplan och 
riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stock-
holms universitet 2011-2012” med tre övergri-
pande mål som ska uppfyllas under perioden; 
dvs tydliggjort ansvar, se till att det bedrivs 
systematiskt arbetsmiljöarbete samt att årliga 
utvecklingssamtal med samtliga medarbetare 
genomförs. Just det sistnämnda är för oss, som 
arbetar fackligt för Saco-S/SULF vid SU, av 
allra största vikt, eftersom det är något som 
ska ske enligt vårt centrala avtal RALS-T. 
I avtalet talas det både om kontinuerlig dialog 
och lönesamtal. När lönerevisionen är genom-
förd så ska var och en informeras om på vilka 
grunder lönen var satt och så sker inte alltid. 
Därför arbetar vi nu gemensamt med arbets-
givaren för att utveckla chefers/prefekters 
kunskap om hur dessa olika samtal bör föras. 
Vi kommer även att följa arbetet där arbets-
givaren kommer att omarbeta de lönekriterier 
som nu fi nns. De nuvarande kriterierna är 
övergripande, men används ibland bara i del-
ar och de olika kriterierna sammanvägs sällan 
till en helhet. Det har hänt att chefer uttalat 
att de anser att lönen varit för hög och att 
personen inte ska ha något alls. Detta anser 
vi vara mycket olyckligt och något som vi inte 
kan acceptera....

Så småningom får vi väl, via Saco-S, löne-
statistik från Sveriges Universitet och Hög-
skolor. Det är inte troligt att vi då ligger i topp, 
inte ens om man räknar bort tekniska och 
medicinska fakultet! 

Anqi Lindblom-Ahlm

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

 Jag vill bli medlem i SULF

 Jag är nu medlem i annat Saco-S-förbund nämligen :
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Torun Gille West
styrelseledamot i Saco-S-rådet vid SU

Jag arbetar som ekonomiansvarig på Institu-
tionen för baltiska språk, fi nska och tyska. 
Mitt fackliga engagemang började när jag som 
student engagerade mig i ämnes- respektive 
fakultetsråd. Jag är idag invald i Saco-S-
rådets styrelse som representant för Jusek och 
har olika fackliga uppdrag, t.ex. represen-
tant i Nämnden för fakultetsgemensamma 
verksamheter, i den arbetsgrupp som arbetar 
med en översyn av BESTA-kodningen vid SU 
och i lönekartläggningsgruppen. Jag har även 
arbetat med löneförhandlingarna under året 
och med att kontrollera att anställningsbevis är 
korrekta. En viktig fråga för mig är att till-
varata intressena hos våra medlemmar bland 
TA-personalen.

Får vi presentera ...
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Saco-S vid SU ska täcka ett stort antal 
institutioner. Därför behövs många institu-
tionsombud.
    Ombudens uppgifter kan variera och 
inrymma olika nivåer av engagemang. En 
uppgift är att samla medlemmarna på insti-
tutionen och skapa sammanhållning kring 
viktiga frågor, fånga upp synpunkter och 
behov från medlemmarna och diskutera hur 
dessa kan realiseras. I vissa fall kan det leda 
till att ha överläggningar med institutionens 
ledning och i vissa fall kontakter med Saco-
S styrelsen på SU. Ombuden blir därmed 
en länk från medlemmarna till Saco-S-
styrelsen. Omvänt behöver Saco-S vid SU 
kanaler för att föra ut frågor och informa-
tion till medlemmarna.
    Institutionsombuden kan vara mer 
eller mindre aktiva: från att bara sätta 
upp affi scher och anslag till att samla till 
medlemsmöten och föra diskussioner. Det 

kan vara en ganska begränsad eller bli en 
mer aktiv arbetsuppgift.
    Särskilt viktiga frågor som bör bevakas är: 
hur tjänstefördelningar läggs ut i relation till 
vårt arbetstidsavtal; hur medarbetarsamtal 
genomförs av ledningen; arbetsmiljön och 
vad som kan göras för att förbättra denna 
och även ha ögonen öppna på anställnings-
trygghetsfrågor och om någon enskild far 
illa. 
    Institutionsombuden kallas till möten 
en till två gånger per termin. Vi behöver 
alla krafter – även om insatsen kanske blir 
begränsad, så är det bättre än ingenting.
Ansvariga för verksamheten är:
 

Peter Emsheimer
och 

Eva Jacobsson

Lokal förankring och många aktiva

SULF:s universitetslärarstämma äger rum den 16 novem-
ber i Aula Magna här på Stockholms Universitet.
Årets tema handlar om relationen mellan forskning och 
utbildning. Forskning och utbildning är de två huvud-
uppgifterna inom högskolan, men det fi nns oroväckande 
tecken på att relationen mellan dem blir allt svagare, till 
exempel kring hur karriärvägarna ser ut, hur forskning 
fi nansieras eller hur utbildningar utvärderas. Enligt 
högskolelagen ska utbildningen vila på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Lagen 
stipulerar också att verksamheten ska bedrivas så att det 
fi nns ett nära samband mellan forskning och utbildning. 
Vanligen tolkas detta som att utbildningen ska forsknings-
knytas, medan forskningens utbildningsanknytning sällan 
diskuteras. Vad vi ser är snarare en skärpt åtskillnad mellan 
de två. Det är denna utveckling som kommer till uttryck i 
årets stämmorubrik. Utbildning+Forskning=Sant?
Mer information och anmälan till stämman hittar du på 
SULF:s hemsida: www.sulf.seSe www.saco-s.se för mer information



Såväl EU som EU:s medlemsstater har en 
lång tradition av arbetsmiljölagstiftning. 
I EU-sammanhang pratas i och för sig 
mer om arbetstagarnas hälsa och säkerhet, 
och ibland också om hygien, än om just 
begreppet arbetsmiljö. Enligt en dom från 
EU-domstolen (C-84/94; om arbetstid) är 
framför allt hälsa ett mycket långtgående 
begrepp som man relaterar till WHO:s 
hälsodefi nition: Hälsa är ett tillstånd av 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefi nnande. 
Enligt samma dom är det ett ansvar för 
såväl EU som dess medlemsstater att verka 
för att arbetslivet gör det möjligt för arbets-
tagarna att uppleva hälsa. 
     Svensk arbetsmiljölag (AML) (1977:1160) 
är inte riktigt lika långtgående. Det är fram-
för allt 2 kap. 1 § som anger vad som skall 
vara målet med de krav som staten genom 
framför allt Arbetsmiljöverket ställer på 
arbetsgivarna. Det är också med 2 kap. 1§ 
som stöd som arbetstagarna skall ställa sina 
krav på arbetsgivaren. 

I 2:1 anges att: ”Arbetsmiljön skall vara till-
fredsställande med hänsyn till arbetets natur 
och den sociala och tekniska utvecklingen i 
samhället. 
• Arbetsförhållandena skall anpassas till 
människors olika förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende.
• Arbetstagaren skall ges möjlighet att med-
verka i utformningen av sin egen arbets-
situation samt i förändrings- och utveck-
lingsarbete som rör hans eget arbete.
• Teknik, arbetsorganisation och arbets-
innehåll skall utformas så att arbetstagaren 
inte utsätts för fysiska eller psykiska be-
lastningar som kan medföra ohälsa eller 
olycksfall. Därvid skall även löneformer 

och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt 
styrt eller bundet arbete skall undvikas eller 
begränsas.
• Det skall eftersträvas att arbetet ger möj-
ligheter till variation, social kontakt och 
samarbete samt sammanhang mellan en-
skilda arbetsuppgifter.
• Det skall vidare eftersträvas att arbets-
förhållandena ger möjligheter till person-
lig och yrkesmässig utveckling liksom till 
självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.”
 
     Det kan tyckas vara ganska allmänt 
ställda krav, och det sägs ibland att det är en 
nackdel – skrivningarna leder till otydlig-
heter och därmed till oklarheter. Då blir det 
också svårt för en arbetsgivare att veta vad 
hon eller han skall göra. Men faktum är att 
det är en fördel; lagens syfte är att tvinga 
fram en diskussion mellan arbetsgivaren och 
arbetstagare om vad en god arbetsmiljö 
innebär på just den egna arbetsplatsen. 
Det i sin tur innebär att vi som akademiker 
anställda på Stockholms universitet bör 
fundera över vad vi vill ha ut av vår ar-
betsmiljö och vår arbetssituation. Som vi 
kan se inkluderar arbetsmiljö frågor om 
självbestämmande, yrkesmässigt ansvar, 
utvecklingsmöjligheter och sociala kontakt-
er. I lagen anges också att arbetsmiljön skall 
förebygga ohälsa, och då blir EU-domstol-
ens dom extra intressant. 
     Vi utsätts i mindre utsträckning än 
många andra arbetstagargrupper för olycks-
fallsrisker eller exponeras för sjukdoms-
risker i form av t.ex. ensidiga och repetitiva 
rörelser. Därmed är risken för fysisk ohälsa 
liten. Relativt sett är risken psykisk ohälsa 
också liten.  Men vi har en arbetssituation 
och arbetsuppgifter som sliter på andra sätt.  

Arbetsmiljö – vad är det?
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Vi har, oftast, mycket intressanta arbets-
uppgifter som stimulerar och utvecklar 
oss, både personligt och professionellt. Det 
i sin tur ökar vårt sociala välbefi nnande, 
ett välbefi nnande som i sin tur är en 
förutsättning för att kunna göra ett bra 
jobb. Det som åligger oss i tjänsten är att 
forska, undervisa och att ha en levande 
dialog med omgivningen och samhället i 
stort. Det är åligganden som förutsätter ett 
stort mått av yrkeskunnande, både i form 
av kunskap och i form av kreativitet och 
problemlösningsförmåga. Då måste vi, 
som facklig organisation, skyddsombud och 
professionella arbetstagare, fundera över 
vilka krav vi egentligen ställer på arbets-
platsen och arbetsgivaren. Vi behöver mer 
än hjärtigångsättare. 
     Vi skall naturligtvis ställa krav på den 
fysiska arbetsmiljön. Vi behöver rum för 
såväl eget arbete som möten med kolle-
gor, lokaler med god ventilation och rum 
för avkoppling och stillhet. Lokalerna bör 
också utformas så att de stimulerar och 
uppmuntrar. Vi behöver ljus som passar för 
kunskapsinhämtande i såväl labbmiljöer 
som vid läsning och textstudier. Vi behöver 
god akustik i våra undervisningslokaler 
men också ljudisolering dem emellan och 
tystnad i våra arbetsrum. Men vårt arbete 
kräver mer än så; för att vi skall kunna 

uppfylla de krav som ställs på oss måste vi 
kunna känna oss nöjda med det arbete vi 
utför och med de resultat som vi tillsamm-
ans med studenter och kollegor uppnår. 
Det kan vara svårt, med en fysisk miljö 
som gör att många av oss föredrar att sitta 
på sta’n eller hemma med undervisnings-
förberedelser eller skrivande. En annan 
brist i våra arbetsförhållanden är att vi får 
allt färre timmar till vårt förfogande för 
att möta studenterna och utveckla deras 
analytiska och kritiska förmåga. Det skapar 
en otillfredsställelse som redan minskar 
vårt välbefi nnande och som på sikt hotar 
vår hälsa. Den alienation som lätt upp-
står kan och bör motverkas genom att vi 
använder arbetsmiljölagen och formulerar 
våra krav till vår arbetsgivare. Det i sin tur 
ökar möjligheten till att vi verkligen lyckas 
prestera såväl forskning som undervisning i 
världsklass. 
     Saco-S* är vår fackliga organisation 
med goda möjligheter till infl ytande. Kom 
gärna till oss och berätta om hur du har det 
och hur du vill ha det! Du är, både enligt 
lag och faktiskt, expert på 
din egen arbetsmiljö och du 
vet vad du behöver. 
Tala om det! 

        Lotti Ryberg-Welander

* Saco-S på Stockholms Universitet
Saco-S-rådet på SU består av ledamöter valda av respektive förbund som är anslutet till 
Saco-S. Vid Stockhoms Universitet fi nns idag främst medlemmar från SULF, Naturvetar-
na, Jusek, DIK, LR, Sveriges Ingenjörer och Akedemikerförbundet SSR.

Skyddsombudsorganisationen på SU
Varje enhet/institution, ska ha utsedda skyddsombud som du kan kontakta. Listan fi nner 
du på medarbetarwebben. Där fi nns även information om våra huvudskyddsombud. 


