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Sveriges universitetslärarförbund, 
SULF, är det enda förbundet som 
på heltid ägnar sig åt högskolan. 
Vi har god kompetens om hög-
skolans speciella förhållanden. Vi 
arbetar med den professionella 
identiteten för dig som är lärare, 
forskare och doktorand. Nya 
styrelsens ordinarie ledamöter för 
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Prefekten – den glömda rollen 
Forskning och undervisning är akademins 
kärnverksamhet. Att forska, undervisa och 
handleda är för fl ertalet drivkraften i den 
professionella identiteten. Men akademien 
och dess verksamhet måste förvaltas på ett bra 
sätt. Inom akademien, liksom inom alla 
arbetsplatser, är en god psykosocial arbets-
miljö grundläggande för att verksamheten 
ska vara så framgångsrik som alla önskar. 
En nyckelperson i detta sammanhang är 
prefekten; han/hon ansvarar för budget, att 
ledningens målstrategier implementeras, att 
kvalitetssäkring görs, att avtal och regler följs, 
samt sätter löner vid löneförhandlingar. En 
ytterligare aspekt är att prefekten också är 
en lärar- och forskningskollega - ibland t o m 
en konkurrent - till de som är verksamma på 
institutionen, och ska efter några år återvända 
till lärarforskarkollektivet.  Det är lätt att inse 
att detta kan vara en nog så komplicerad och 
splittrad identitet för den enskilde.
Det ställs stora krav på en arbetsledare, inte 
minst vad gäller förmågan till tydlighet, kom-
munikation och kännedom om sina befogen-
heter och vad dessa innebär. Under senare tid 
har jag fl era gånger slagits av hur lite prefekt-
ens roll som tudelad mellan förvaltning och 
akademi problematiseras. Mitt intryck är att 
det vid prefektutbildningar läggs för lite vikt 
vid hur centralt ett kompetent ledarskap är för 
arbetsmiljön. Att det, i för liten utsträckning, 
betonas vikten av att ha grundläggande kun-
skaper om arbetsrätt, vad MBL-förhandlingar 
har för syfte, hur ett gott medarbetarsamtal 
ska genomföras och vad kollektivavtalet 
innebär i praktiken. Mycket av den ohälsa som 
uppstår, skulle kunna undvikas om insikten 
om att det fanns bättre stöd och handledning 
- då syftar jag på reella ledarskapsfrågor.  Jag 
ser det som en av de viktiga frågorna att lyfta; 
både för de fackliga organisationerna och för 
universitetsledningen. Ett bra 
stöd till en prefekt är ett bra stöd 
till hela institutionen – och kärn-
verksamheten kan förbli i fokus.  
Barbro Sigfridsson

Inträdesansökan SULF
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Anqi Lindblom-Ahlm, Anqi Lindblom-Ahlm, Anqi Lindblom-Ahlm
vice ordförande i Saco-S-rådet vid SU

Jag är adjunkt och arbetar främst med 
medier, kommunikation och lärande och 
didaktik vid utbildningsvetenskapliga 
institutionen för didaktik och peda-
gogiskt arbete (DID/DOPA). Jag har 
arbetat med fackliga frågor i hela mitt 
vuxna liv. När jag började min anställ-
ning på Lärarhögskolan (LHS) var det 
naturligt för mig att engagera mig i 
SULF. Sedermera valdes jag till Saco-S-
rådets ordförande vid LHS. I samband 
med sammanslagningen mellan LHS 
och SU fi ck jag förmånen att fortsätta 
mitt fackliga engagemang i SULF och 
Saco-S-rådet vid SU. Jag är även leda-
mot i LR:s forum för lärarutbildning 
och utbildningsvetenskaplig forskning 
samt i SULF:s sektion för lärarutbild-
ning (SLF). Hjärtefrågan för mig är att 
skapa delaktighet. En fråga som alltid är 
aktuell. 

Får vi presentera ...
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Den borgerliga regeringen har lagt en 
stor tyngd vid idén att det bör ske en 
avreglering av universitets- och hög-
skolesektorn. Utgångspunkten var att 
lärosätenas självbestämmande skulle 
öka, samtidigt som statens intresse att 
kunna styra och kontrollera, för staten 
viktiga delar av verksamheten, skulle 
tillgodoses. Uppdrag gavs till Daniel 
Tarschys att utreda saken, samt komma 
med förslag på hur en avreglering 
skulle kunna se ut. Ett stort antal 
remissinstanser var mycket kritiska till 
utredningen som sådan, och i huvudsak 
även till dess förslag, däribland SULF, 
då man såg att viktiga principer vad 
gäller forskningens frihet och tillsätt-
ningen av akademiska tjänster allvarligt 
var hotade. Resultatet av utredningen 
blev ett PM som skickades ut på snabb-
remiss till universitet och högskolor. 
Detta för att det skulle hinnas med att 
läggas som förslag i riksdagen före 
valet.  Det centrala i detta PM var att 

avskaffa skrivningen i högskoleförord-
ningen om kravet på fakultetsnämnder 
eller motsvarande. Istället skulle det 
helt överlåtas till det enskilda lärosätet 
att besluta hur styrningen av den aka-
demiska verksamheten skulle utfor-
mas. I remissvaren från dekanerna vid 
Stockholms universitet är de mycket 
kritiska till detta förslag och samtliga 
avvisar det med skärpa. Då ter det sig 
rätt märkligt att Rektor i sitt remissvar 
å ena sidan lyfter fram denna enighet 
vid SU, och samtidigt, å andra sidan, 
säger: ”universitetet stödjer avregler-
ingen av den organisatoriska formen 
fakultetsnämnd och särskilda organ”.  
En stilla undran infi nner sig: vem eller 
vilka representeras i formuleringen 
”universitetet stödjer avregleringen”? 

Barbro Sigfridsson
ordf. Saco-S-rådet vid SU

Frihetsutredningen – 
en tumme som kan bli en vante

SULF/Stockholms universitet inbjuder till

Öppet idéseminarium – Vad är bra forskning, 
vem bestämmer och hur tar vi reda på det?

Tid: 28 april kl 15.00-17.00
B3-salen, Södra husen, Frescati

Medverkande:
Arne Jarrick, prof. i historia, Stockholms universitet

Bengt Gustafsson, prof. i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
Janken Myrdal, prof. i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

Ylva Hasselberg, docent vid inst för ekonomisk historia, Uppsala universitet 

Vi söker dig som vill vara institutionsombud

Du som är intresserad av att hjälpa till att sprida Du som är intresserad av att hjälpa till att sprida Du som är
information om Saco-S och dess medlemsförbund på 
Stockholms Universitet, tag kontakt med oss på 
Småbrukarhemmet, saco@saco.su.se 



respektive lärosäte.
Är Du intresserad av att ingå i en lokal 
doktorandförening? 
Som doktorand så känner vi i regel bara till 
våra egna institutioner. Tillsammans kan 
vi påverka vår situation på SU, stötta, lära 
känna varandra och utbyta idéer med dok-
torander från andra ämnen och fakulteter 
än vår egen!
Kontakta gärna oss!  

Sanna Ekström
  sanna.ekstrom@itm.su.se

Nils Elander
  elander@fysik.su.se

                            

Det viktigaste för oss som går forskarutbild-
ningen är att vi får ut en avhandling att vara 
stolt över och en bra examen. Det viktigaste 
är att du väljer ett intressant och framför 
allt genomförbart avhandlingsämne. Du 
behöver en kunnig, erfaren och omtänksam 
huvud- och biträdande handledare. Det 
fi nns enstaka handledare som ser forsk-
ningen som det väsentliga och doktoranden 
som ett verktyg. Vi menar att det är viktig- 
are att utbilda unga engagerade forskare 
som för god vetenskap vidare, självfallet 
utan att tulla på forskningen kvalité. Kolla 
upp att de har erfarenhet. Fråga gärna andra 
doktorander på institutionen!  Även om 
du redan har förbestämda handledare är 
det bra att ta reda på lite om dem i förväg. 
Du ska spendera fyra till fem intensiva år 
med dina handledare och ditt ämne. Försök 
också se till att skaffa dig ett bra kontakt-
nät utöver din handledarkrets. Glöm inte 
heller att fråga din prefekt om hur mycket 
handledningstid du har rätt till. 

Som forskarstudernade ska du upprätta en 
individuell studieplan tillsammans med din 
handledare när du börjar din utbildning 
och planen ska sedan årsvis uppdateras.
Se till att du får handledning och kontakt 
så ofta som möjligt när du påbörjat din 
forskarutbildning. På vissa institutioner 
kan doktoranden även välja en mentor. Det 
är en person på institutionen som inte är 
involverad i ditt arbete men som förstår 
vad du gör och som du känner förtroende 
för. Med mentorn kan du diskutera event-
uella problem som du kan ha svårt att ta 
upp med din handledare. Man har rätt att 
byta handledare. Minst en gång per läsår 
ska du se till att du och din handledare 
och biträdande handledare har ett upp-
följningssamtal, helst tillsammans med 
din ämnesföreträdare. Uppföljningsmötet 
ska dokumenteras i ett dokument som du, 

din handledare och prefekten skriver på. I 
dokumentet ska det stå vad du hittills har 
åstadkommit i ditt avhandlingsarbete, dina 
avklarade kurser, vad som kan bedömas 
återstå och plan för disputation. En licentiat-
examen ungefär halvvägs i din forskar-
utbildning ingår på vissa institutioner och är 
en bra träning inför disputationen. Bli inte 
alltför deprimerad om det går trögt. Många 
professorer har berättat att det 
funnits tider under deras forskarutbildning 
då de tvivlat på sin förmåga. 

Vad kan SULF göra för doktorander?
Som doktorand svävar du i ett gränsland 
mellan student och anställd och ibland är 
det inte lätt att veta vad du har för rättig-
heter respektive skyldigheter gentemot 
handledare/institution. Särskilt inte när du 
är ny. Om du hamnar i en besvärlig situa-
tion kommer du långt med att känna till 
vilka regler och avtal som gäller. SULF och 
Saco på Stockholms Universitet arbetar för 
att alla doktorander ska ha anställning från 
första början. Det är en del i arbetet för ökad 
trygghet. Det är viktigt att vara medveten 
om skillnaderna i skyddsnät för doktorand-
er med anställning respektive utbildnings-
bidrag innan du tackar ja till en fi nansier-
ingsform. 

Visste du till exempel att:
• Tid med utbildningsbidrag räknas alltid 
som studier och är inte A-kassegrundande.
• Doktorander med utbildningsbidrag, utan 
assistenttjänstgöring, har ingen lagstadgad 
semester.
• Pensionen för doktorander med utbild-
ningsbidrag är motsvarande den man får 
vid sjukpenning eller arbetslöshet.
• Om du reser på tjänsteresor, som tex 
kurser, konferenser,  har du rätt till trakta-
mente om du är anställd. 
• Du behöver inte ta semester om du inte 

Viktigt att tänka på som doktorand
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SDF är en av sektionerna inom SULF och 
hade 4200 medlemmar i oktober 2009. För 
att bli medlem ansluter du dig till SULF. 

SDF och SULF verkar både lokalt på 
lärosätena och centralt mot departement för 
förbättrade villkor för doktorander både vad 
gäller anställnings- och lönevillkor, handled-
ning och övriga resurser för utbildningen, 
sociala villkor och karriärmöjligheter.

SDF och SULF verkar därför bl.a. för
• att doktorander skall ha anställning 
• konkurrenkraftiga löner för doktorander
• att doktorandernas arbetsmiljö förbättras

I den nya verksamhetsplanen prioriteras att

Sveriges Doktorandförening, SDF
alla doktorander skall fi nansieras genom 
anställning. Frågan har prioriterats högt 
i påverkansarbetet under de gångna åren 
och kommer att prioriteras högt också 
under 2009/2010. Dessutom lyfts frågan om 
problemet med sk skuggdoktorander, dvs 
forskarutbildning utan att vara antagen. I 
den nyligen presenterade doktorandspegeln 
svarade så många som 40 % att de påbörjat 
sin forskarutbildning innan de blev antagna. 
Detta är oacceptabelt. SDF ska under 2009/ 
2010 sätta fokus på denna fråga. Lärosätena 
ska sätta stopp för förekomsten av skugg-
doktorander. Prövoperioder för doktorander 
skall inte heller accepteras.
Mer information om SDF:s arbete:
www.sulf.se/templates/Page.aspx?id=137

kommer att kunna vara ledig eller verkligen 
varit ledig, men ta semester för din egen 
skull!  Du får mera gjort efter en tids 
avkoppling än om du maler på.
• Om du har utbildningsbidrag har du 
rätt att behålla det vid sjukdom, föräldra-
ledighet eller liknande anledningar.

Om du är medlem i SULF kan du få hjälp 
och stöd om du stöter på problem eller 
“alternativa” regler på din institution. 
Inom centrala SULF fi nns en sektion för 
forskarstuderande, Sveriges doktoranders 
förening (SDF), som särskilt bevakar och 
arbetar med doktorandfrågor. 
Ett sätt att få ökad styrka är givetvis att ha 
så många fackanslutna doktorander som 
möjligt! SDF arbetar för att varje 
lokalförening ska ha en kontakt gentemot 
SDF för informationsbyte, stärkt fackligt 
arbete för båda parter och en nationell över-
blick på doktorandernas förhållanden på 

TEMA DOKTORAND  TEMA DOKTORAND TEMA DOKTORAND  TEMA DOKTORAND 


