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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.

Fortsatt utbyggnad - fortsatt urholkning 
nr XXXX av Anna Fritzell
Att det system för resursfördelning som infördes 
1993 för grundläggande högskoleutbildning lett 
till urholkning av resurserna per student stod 
klart för allt fl er i början av 2000-talet. SULF 
publicerade en skrift om detta 2001. Senare har 
urholkningen livligt diskuterats. I skriften från 
2012 kompletterar SULF:s chefsutredare Ann 
Fritzell beräkningarna från 2001 med mot-
svarande beräkningar till och med 2011. 
De minskade resurserna per student, som en kon-
sekvens av statens principer för löneomräkning, 
ger bland annat svagare löneutveckling för univer-
sitetslärare. Skriften är gratis och fi nns även som 
pdf  på www.sulf.se



I detta nummer skriver Peter Emsheimer om 
blivande pensionärers träffar och om vikten av 
att värna om FUK-tiden. P-O Mattsson berät-
tar om de motioner som vi från SULF/SU 
har skickat in till årets SULF-kongress. 
Eva Jacobsson och vi som arbetar för Saco-S-
rådet gläds också åt att utbildningsbidragen 
ska upphöra på Stockholms Universitet.
Själv vill jag fästa er uppmärksamhet på 
Sanna Wolks material som förklarar upp-
hovsrättsliga aspekter. Den skriften fi nns att 
beställa på SULF:s hemsida och är gratis 
för SULF-medlemmar. Det är tyvärr så att 
principer som inte tar hänsyn till lärarundan-
taget har tagits fram av ledningskansliet vid 
SU. I dokumentet fastställs det bland annat 
att universitetet skall ha nyttjanderätt till alla 
lärares arbeten, bland annat powerpointpre-
sentationer, samt även ha rättighet att ändra i 
materialet. Vi från fackligt håll kan inte accep-
tera dessa principer som enligt oss strider mot 
lärarundantaget och vi förklarade oss oeniga 
med arbetsgivaren vid MBL-förhandling. Vi 
begärde givetvis central förhandling i frågan. 
Under hösten har Anställningsordningen 
(AOSU) omarbetats och ytterligare en tidsbe-
gränsad anställning är införd. Det är den ny-
gamla varianten av biträdande lektor. SULF 
har reagerat kraftigt mot att denna form 
återinfördes i HF igen. Tidsbegränsningen är 
på fyra år och detta anser SULF strider mot 
EU-regler. Förövrigt fi nns det andra medlem-
mar som inte får fortsatt anställning på SU, 
eftersom de nyttjats så lång tid enligt LAS att 
de skulle, om de fått fortsatt förordnande, fått 
en tillsvidareanställning. Vips byts de då ut 
mot ny arbetskraft. Vi är övertygade om att 
detta tyvärr är alltför vanligt förekommande 
och att det inte borgar för en god kvalitet på 
universitetet. Dessutom är det beklag-
ligt om dessa våra förra kolleger 
hamnar i arbetslöshet.          
                        Anqi Lindblom-Ahlm

Inträdesansökan SULF
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Magnus Gustavsson
styrelseledamot i Saco-S-rådet vid SU
Jag är universitetsadjunkt på företagseko-
nomiska institutionen och undervisar inom 
Management, Organisation och Samhälle och 
är för närvarande kursansvarig för den kursen. 
Mitt intresse för arbetsvillkor och lönesättning 
väcktes under 80-talet på linjen för personal- 
och arbetslivsfrågor vid dåvarande Högskolan 
i Växjö. Ett mer tydligt fackligt intresse har 
kommit genom refl ektion kring arbetsmiljö och 
förändringar i arbetslivet i början på 2000-
talet, inte minst vid min egen institution. Jag är 
ledamot i Saco-S-rådets styrelse och odlar där 
ett visst intresse för MBL-frågor men främst 
för frågor rörande våra löneförhandlingar.  
Ett annat fackligt område som jag blivit starkt 
engagerad i är individärenden som kan kopp-
las till samarbete eller brister och problem i 
personalgruppen. 

Får vi presentera ...
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Vi var några blivande pensionärer på Insti-
tutionen för Pedagogik och Didaktik (IPD) 
som kände oss bekymrade över det kom-
mande avskiljandet från vårt långa yrkesliv. 
Vi beslöt oss för att bilda en grupp och 
det blev fyra personer varav en inte hörde 
till IPD och dessutom redan hade gått på 
halvtid.
Syftet med vår grupp var att få stöd i och 
inför den nya situationen. Personalavdel-
ningen ställde upp på behovet av en 
samtalsgrupp och anlitade en konsult på 
Avonova, som själv inte var så långt ifrån 
pensionering. Vi träffades tre gånger och 
beslöt att senare träffas ”på egen hand”.
Temana för träffarna varierade självfallet, 
men kretsade kring övergången. Frågor som 
kom upp var:

• Alternativen – vad kan man göra istället.   
Eller det fi nns ju andra saker att göra ...
• Våra livsvärldar – hur mycket arbetet 
betyder för oss – och den sociala gemen-
skapen – kroppen – intellekt – allt
• Identifi eringen med rollen
• Kan vi bygga upp andra nätverk vid sidan 
av sedan ...? Hur ska det gå till?
• Vem är jag när jag inte alls arbetar – för 
mig och för de andra?

Dessa teman kan man säga dök upp i ett 
”negativt” perspektiv och speglade vår oro. 
Men vi oroade oss inte bara. Medlemmen 

som redan gick på halvtid berättade en hel 
del om hur han sökt sig fram på olika stigar 
och vilka vinster han gjort. I hans fall fanns 
det andra värden i livet än arbetet – även 
om det inte varit lika klart för honom innan.
Det ledde också till att vi mot slutet av våra 
samtal fokuserade mer på

• Vilka kompetenser vi har som kan använ-
das i annat sammanhang
• Att arbetet inte är allt och att söka andra 
värden

Vi kom också in på att man som pensionär 
– helt eller delt – kan resa på andra tider 
av året och att det utan tvekan är en poäng 
med det. Här ska inte göras en lista på allt 
vad vi kan göra i stället. Jag vill ändå peka 
på att det visade sig vara mycket bra att 
komma samman med kollegor i samma situ-
ation. Samtalen gav stöd för oss som männi-
skor, gav uppslag hur vi kan göra och visade 
att även om vi går ifrån vår nuvarande 
gemenskap och identitet så fi nns det något 
nytt som kan skapas – av oss själva.
Vare sig du ser fram emot pensioneringen 
med oro eller glädje så vill jag varmt rekom-
mendera att försöka skapa någon grupp att 
samtala i kring övergången.

Lycka till!

Att lämna arbetslivet bakom sig

Ingrid Beglund
styrelseledamot i Saco-S-rådet vid SU
Jag är lektor på Institutionen för pedagogik och 
didaktik där jag huvudsakligen undervisar inom 
lärarprogrammen och forskar inom områ-
det yrkeskunnande och lärande. Mitt fackliga 
engagemang tog ny fart inför de omfattande om-
organiseringar och förändringar som ägde rum 
i och med samgåendet mellan Lärarhögskolan 
och SU och reformeringen av lärarutbildningen. 
Jag är nu ledamot av Saco-S-rådets styrelse och 
facklig representant i lärarförslagsnämnden för 
SAMFAK. Mitt fackliga engagemang har därför 
breddats till hela SU. Genom att jag också regel-
bundet medverkar i de centrala MBL-förhand-
lingarna för Saco-S så synliggörs universitetets 
varierande verksamheter. Det känns tillfredsställ-
ande att kunna bidra till att stärka enskilda 
medlemmars ställning, men jag tycker att det 
också är viktigt att jobba fackligt för systematiska 
förändringar som gagnar oss kollektivt. 

På vår hemsida www.saco.su.se hittar du aktuell 
information från oss i Saco-S-rådet och SULF vid SU



Forsknings-/utvecklingsarbete-/egen kom-
petensutvecklingstid förkortas FUK av de 
fl esta institutioner på SU. FUK utgör den 
del av tjänsten som på ett eller annat sätt 
ska ägnas åt forskning. Denna pott är vital 
för SU:s kvalitetsambitioner.
Omfattningen varierar beroende på den 
anställdes tjänsteställning och utgör för 
professorer minst 40 %; för lektorer minst 
30 %. För adjunkter anges omfattningen i 
ALFA-SU till 15 % och det gäller ifall ad-
junkten i fråga genomför mindre självstän-
dig undervisning, som t.ex. skrivningsvakt; 
rättning av skrivningar etc. Om adjunkten 
däremot har lektorsundervisning, vilket 
fl ertalet har, så ska den även för dessa 
utgöra 30 %. Potten för FUK-tiden utgör 
en ömsesidig resurs för universitetet och den 
anställde och skall planeras gemensamt av 
arbetsgivaren (AG) och den anställde.
“Varje enskild tillsvidareanställd lärare skall under 
en planeringsperiod, som normalt bör omfatta 3 år, 
beredas tid för forskning/utvecklingsarbete/egen 
kompetensutveckling. Denna tid kan sammanföras 
till längre sammanhängande perioder eller läggas 
ut mera kontinuerligt under den planeringsperiod 
som arbetsgivaren fastställt. I samråd mellan 
arbetsgivaren och den enskilde läraren upprättas 
såväl kortsiktiga som långsiktiga planer för lärarens 
kompetensutveckling.”
Tiden kan användas för olika typer av 
forskningsprojekt som den anställde ingår 
i – enskilt eller i grupp – eller som nämnts 
även kompetensutveckling.

Det händer till och från att AG, när en 
anställd gör anspråk på tid för ett eller 
annat extra uppdrag, säger att det kan du ta 
från FUK-tiden, exempelvis för deltagande 
i institutionsstyrelse. I ALFA-SU fi nns en 

skrivning om att även ”allmänna institu-
tionsgöromål” kan hänföras till FUK-tiden. 
Om så sker annat än i marginell omfattning 
så innebär det att den faktiska forsknings- 
och kompetensutvecklingen får stryka på 
foten. Vi bör bevaka att omfattningen 
hålls nere på minsta tänkbara nivå  för att 
värna om universitets akademiska kvalitet. 
Som framgår av citatet måste tiden inte 
användas jämnt fördelat över läsåret eller 
åren, utan kan koncentreras eller skjutas 
upp. Alla justeringar ska ändå genomföras i 
samråd och AG kan inte utan den anställdes 
medgivande bestämma en viss fördelning, 
anhopning eller utspridning. Viktigt är att 
AG ändå har rätt att ha insyn i och kunna 
granska vad som sker på denna tid som man 
betalar för – det ligger också i samrådsbe-
greppet. En del anställda lärare använder 
denna tid för att klara av sitt undervisnings-
uppdrag, vilket inte är avsikten. Se till att 
värna om denna tid både för universitetets 
och din egen skull. Genom att använda 
tiden för forskning och kompetensutveckling 
kvalifi cerar du dig för nya och utmananade 
arbetsuppgifter.
                 
                   

             Peter Emsheimer

FUK-tid – något vi bör värna om
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SULF har kongress 29–30 november och 
i samband därmed har vår lokala förening 
på SU lagt fram fem motioner för beslut. 
Den mest omfattande utgår från SULF:s 
utredning Fortsatt utbyggnad – Fortsatt 
urholkning, där urholkningen av den 
högre utbildningens resurser kartlagts. 
Det saknas dock undersökningar av vilka 
konsekvenser detta får för den enskilda 
universitetsläraren. Motionen föreslår 
därför att SULF genomför återkommande 
kartläggningar av universitetslärarnas 
arbetssituation och arbetets innehåll och 
förändringar. Våra andra motioner föreslår 
vidare att förbundet genomför en gransk-
ning av befi ntliga medlemsförmåner. 
Bland nuvarande förmåner fi nns det fl era, 
exempelvis Trygg Hansa och Mälar-

energi, där den ekonomiska fördelen kan 
diskuteras. Tre av våra motioner berör lo-
kalföreningarnas relation till förbundet. Vi 
föreslår att förbundet anslår ökade resurser 
för stöd till berörda lokalföreningar i sam-
band med exempelvis centrala förhandling-
ar. En annan motion föreslår att förbunds-
kansliet ska utforma centrala kampanjer för 
rekrytering av nya medlemmar i samråd 
med lokalföreningarna. I samband med 
diskussioner om förändringar av SULF:s 
stadgar föreslår vi också att formuleringen i 
nuvarande stadgar att berörd lokalförening 
har rätt till samråd i samband 
med anställning av lokal om-
budsman behålls.
                     
                       P-O Mattsson

På www.saco.su.se fi nns 
dokument om lärarnas ar-
betstid och kalkylblad för 
beräkning att ladda hem

Motioner till SULF:s kongress

Äntligen kommer utbildningsbidragen att 
avskaffas även vid Stockholms universitet 
från och med 1 juli 2015.
Detta innebär att doktoranderna ska 
ha doktorandanställning från och med 
starten av forskarutbildningen. En fråga 
som SULF har drivit under många år. För 
SULF är det viktigt att doktoranderna får 
den grundläggande trygghet som betraktas 
som en självklarhet.
En doktorandanställning innebär rätt till 
sjukpenning och föräldrapenning, rätt till 
arbetslöshetskassa och pension samt rätt 
till semester med ersättning och tillgång till 
vårt Trygghetsavtal (om man har haft en 
statlig anställning under sammanlagt tre år 
under de senaste fyra åren). 

– Det är rimligt att de som kommit in på 
den viktiga och kvalifi cerade forskarutbild-
ningen, samhällets högsta utbildning, får 
anställning med lön, säger universitetets 
rektor Kåre Bremer.

Det är viktigt med så bra villkor som 
möjligt för doktoranderna, så vi välkomnar 
att utbildningsbidragen avskaffas. Däremot 
har något beslut om att avskaffa stipendie-
fi nansieringen på forskarnivå inte tagits. 

                 Eva Jacobsson

Utbildningsbidragen avskaffas


