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Äntligen är våren här och vi har fått ihop ett 
nytt nummer av Saco SULF Stockholms uni-
versitet informerar. I detta nummer talas det 
om den kommande lönerevisionen som egent-
ligen redan har startat. Du som medlem bör 
förbereda dig inför mötet med din lönesätt-
ande chef. Mittuppslaget ägnas åt doktorand-
frågor och doktorander inbjuds till en givande 
föreläsning som ger kunskaper om trygghets-
rådet, försäkringsfrågor mm i SULF:s regi. 
Där skriver vi även vad som hänt angående 
SU:s policy om undervisningsmaterial. Den 
frågan drivs också centralt inom SULF och 
förbundsstyrelsen har tillsatt en grupp som ska 
se över problematiken med att arbetsgivarna 
försöker kringgå lärarundantaget och frångå 
den ideela rätten till upphovsrättsligt material. 
Gabriella Höstfält och Lina Eklund berätt-
ar om sitt fackliga engagemang och den nya 
styrelsen för SULF som valdes i februari 2013 
finns att beskåda på baksidan.
     Vår hemsida har två adresser, men du 
hamnar alltid på den gemensamma första-
sidan. Antingen skriver du saco.su.se eller så 
skriver du sulf.su.se. Vi gör så eftersom det 
oftast är samma information som lämnas till 
alla inom Saco-S-familjen. 
      När det gäller avtalsfrågor är det av vikt 
att känna till att ALFA-avtalet upphör och ett 
nytt avtal: Villkorsavtalet, kommer att gälla 
fr.o.m. juni 2013. Det är inga förändringar i 
sak utan det är mer frågan om en omstrukt-
urering av textmassan. Detta innebär också 
att vi tillsammans med arbetsgivaren nu ser 
över förändringarna och gemensamt tar fram 
ett s.k. lokalt avtal. Målsättningen är att vi ska 
följa villkorsavtalet och endast medge lokal 
avvikelse om detta leder till en förbättring för 
arbetstagarna. Det centrala villkorsavtalet 
finns att hämta på vår hemsida.
                      
                       Anqi Lindblom-Ahlm 
                       ordf. Saco-S-rådet SU
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 Jag vill bli medlem i SULF

 Jag är nu medlem i annat Saco-S-förbund nämligen :

 och vill dubbelansluta mig till SULF
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Skicka din ansökan internt till SULF/SU, Småbrukarhemmet 



Gabriella Höstfält 
styrelseledamot i Saco-S-rådet och 
SULF vid SU 

Mitt fackliga engagemang har medfört att 
jag engagerat mig som fackligt ombud i 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och 
nu i SULF och Saco-S-rådet. Redan när jag 
som artonåring gjorde mitt inträde på arbets-
marknaden, först i Grafiska fackförbundet 
och sedan i Kommunalarbetarförbundet, 
såg jag det som viktigt att vara medlem i en 
fackförening. Det finns flera orsaker till att 
mitt fackliga engagemang efterhand har stärkts, men den främsta är att jag vill bidra till att 
upprätthålla ett samtal mellan arbetstagare och arbetsgivare som kollektiv eftersom individu-
ella lösningar inte är idealiska inom alla områden på arbetsmarknaden. Sektorer som behöver 
kollektiva lösningar, parallellt med individuella, är främst de som har ett samhällsuppdrag, med 
exempel som utbildning, sjukvård och omsorg. I fackliga sammanhang handlar det om  
kollektivavtal som kontinuerligt behöver uttolkas, förhandlas och diskuteras. Mitt huvudsakliga 
intresse är att delta i den processen. 

Får vi presentera ... 
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I det omgivande samhället pågår redan 
nu under våren lönerevisioner i flera stora 
branscher. Utfallen där påverkar indirekt 
vårt utrymme i våra kommande årliga 
lönerevisioner. Våra förväntningar vid SU 
kan relateras till utfallet i andra branscher 
samt till regeringens i det närmast obefintlig 
förstärkning av högskolesektorn.  
Informera oss fackliga
Under maj månad kommer vi via e-post 
skicka ut årets ”löneenkät”. Den kommer 
givetvis även finnas på vår hemsida www.
saco.su.se – aktuellt. Glöm inte besvara 
den och skicka den till oss, för den är vår 
främsta informationskälla inför diskussion-
erna med arbetsgivaren. I år har vi omar-
betat enkäten till att huvudsakligen fråga 
efter de punkter som lönemässigt väger 
tyngst, baserat på 2012 års erfarenheter.  
Vi behöver t.ex. veta om du fått SU:s  
befordringstillägg, tex det återinförda  
tillägget för docenter fr.o.m. september 
2012 eller om du doktorerat eller fått mer 
kvalificerade arbetsuppgifter. Ta reda på hur 
du klassificerats i lönesammanhang! Klass-
ificeringar som ”forskare” eller ”byrådirek-
tör” är för oprecisa, och där behöver vi veta 
din formella kompetensnivå och nuvarande 
arbetsuppgifter.  
Samtala med din lönesättande chef  
Det första steget i revisionsarbete är att du 
har ett utvecklingssamtal under våren och 
ett lönesamtal innan lönerevisionen i okto-
ber med din lönesättande chef. Det finns 
numera specifika SU-riktlinjer som chefen, 
men också du, ska beakta. Riktlinjerna  
finns i regelbok 4 på medarbetarwebben. 
Vid mötet med din chef  kan du även fram-
föra andra skäl att beakta, både kortsiktiga 
och långsiktiga. Dessa samtal är mycket 

viktiga, eftersom det är chefens bud som 
erfarenhetsmässigt resulterar i lejonparten 
av höjningen. Höjd kompetens och förbätt-
rad prestation ska självklart löna sig; om 
du tycker att du inte får gehör för detta hos 
ledningen måste vi i lönegruppen få veta det 
innan förhandlingarna börjar.  
Utrymmet vid förhandlingsbordet 
Under hösten är det dags för steg två, då 
lönesättande chef  skickar in sitt förslag till 
fördelning av lönelyft. I tidigare löneför-
handlingar har arbetsgivaren lagt ut en 
merpart av höjningarna, som sedan Saco-S 
har möjlighet att påverka ytterligare. Vi 
ifrågasätter aldrig höga höjningar, men 
bevakar noggrant låga eller inga höjningar. 
I de fall där arbetsgivare hävdar ett ”ringa” 
påslag framhåller vi för arbetsgivaren att 
denne måste genomföra ytterligare sam-
tal med arbetstagaren där det ska framgå 
varför påslaget är lågt, och vad arbetstagar-
en kan göra för att i framtiden få en bättre 
löneutveckling. 
    Givetvis hoppas vi som arbetar med 
lönerevisionen för Saco-S-rådet vid SU att 
om SU ska vara ett ”nationally leading and 
internationally prominent” universitet, då är 
det dags för ledningen att rejält förbättra  
lönesituationen rakt av – just nu ligger SU 
lågt i förhållande till andra universitet i 
Sverige. Du är välkommen att höra av dig 
angående din lön och kommande lönere-
vision och se till att fylla i och skicka in 
löneenkäten via internposten i sommar. 

 
David Minugh
  
och  
 

Magnus Gustafsson

Lönerevision – startar redan nu 

Lina Eklund 
suppleant i SULF:s styrelse vid SU 
 
Jag är en nydisputerad forskare från socio-
logiska institutionen och både forskar och 
undervisar vid institutionen. Jag har under min 
doktorandtid arbetat mycket med doktoranders 
villkor, inte enbart på min egen institution utan 
även vid SU och i Sverige i stort. Jag sitter som 
suppleant i SULF /SU:s styrelse och är extra 
intresserad av doktoranders och yngre forskares 
villkor.  
    Intresset för doktorandfrågor väcktes genom 
att jag kom i kontakt med skiftande och oklara 
villkor som ofta råder för doktorander. Det är 
en konstig sits som doktorander hamnar i som 
både studenter och medarbetare där fackligt 
arbete kan göra mycket nytta.



Efter många års arbete som lärare, special-
pedagog och lärarutbildare – hela tiden 
fackligt aktiv – blev jag för fyra år sedan 
doktorand. Jag upptäckte tidigt att en dok-
torands arbetsvillkor i flera avseenden skiljer 
sig från andras inom aktademin, främst 
för att doktorandtjänsten är en övergångs-
fas. Doktoranden ska bli något annat och 
anses därför inte tillhöra en profession. En 
doktorand är varken lärare, student eller 
forskare utan uppbär samtliga roller i olika 
situationer.  Anställningsvillkoren är många 
gånger otydliga och så är även arbetsbelast-

ningen avseende institutionstjänstgöring, 
kursfordringar och avhandlingsarbete. På 
grund av denna otydlighet i doktorandens 
arbetstagarroll, insåg jag mer än någon-
sin vikten av fackligt arbete och av facklig 
tillhörighet. Som ledamot i SULF och 
Saco-S-rådet vill jag bidra till att synliggöra 
doktoranders arbetsvillkor och verka för att 
samtalet mellan arbetstagare och arbetsgi-
vare ständigt pågår. Men vi behöver vara 
fler som engagerar oss !

       hälsar Gabriella Höstfält

Doktorand och fackligt aktiv
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I januari 2013 fastställde dåvarande 
rektorn, Kåre Bremer, riktlinjer avseende 
rätten till undervisningsmaterial, trots att 
vi varit oeniga i MBL-förhandling och 
att central förhandling var begärd av vårt 
kontaktförbund SULF.  
    Under våren hölls en tvisteförhandling 
i frågan som slutade i oenighet. Så nu får 
nästa instans ta vid, dvs Arbetsgivarverket 
och SULF. 
    Vi vill göra klart för er att vi som facklig 
part bland annat inte kan acceptera att 
nyttjanderätten till eget framställt under-
visningsmaterial ska tillhöra arbetsgivaren 
och att denne ska ha “rätt att använda un-
dervisningsmaterialet i sin verksamhet, genomföra 
nödvändiga bearbetningar och uppdateringar, till-
gängliggöra och framställa exemplar samt därtill 

lagra undervisningsmaterialet” och dessutom ha 
rätten att nyttja det efter det att anställning-
en upphört. Det är också problematiskt att 
SU likställer t.ex. powerpointpresentation 
med kursplaner och studiehandledningar. 
De senare är ju oftast framställda av en 
grupp och enligt SUHF (Sveriges univer-
sitets- och högskoleförbund) kan just kurs-
planer och studiehandledningar ses som ett 
undantag i URL (upphovsrättslagen).
Vi vill också påpeka att riktlinjer, ibland 
kallad för policy, aldrig kan ersätta en gäll- 
ande lagstiftning och att man inte heller 
kan ignorera delar av förarbetestexter 
(SOU:2010:24) i sin helhet. 
Om det lär juristerna nu få 
tvista...
              Anqi Lindblom-Ahlm

Rätten till ditt undervisningsmaterial

En doktorandanställning innebär rätt 
till sjukpenning, föräldrapenning, rätt till 
arbetslöshetskassa, pension och rätt till se-
mester med ersättning och tillgång till vårt 
Trygghetsavtal, om man har haft en statlig 
anställning under sammanlagt tre år under 
de senaste fyra åren. Anställning som 
doktorand är en tidsbegränsad anställning 
med grund i högskoleförordningen. Du får 
vara anställd som doktorand under sam-
manlagt högst fem år. Den sammanlagda 
anställningstiden får dock inte vara längre 
än vad som motsvarar forskarutbildning 
på heltid under fyra år vid antagning för 
doktorsexamen. 
    Du kan få förlängning av din doktor-
andanställning på grund av sjukdom, 
tjänstgöring inom totalförsvaret eller 
förtroendeuppdrag inom fackliga organi-
sationer och studentorganisationer eller 
vid föräldra-ledighet. Utöver detta kan du 
få förläng-ning av din doktorandtjänst om 
det finns särskilda skäl.

Efter disputationen - postdok?
SULF/Stockholms universitet bjuder in dig 
till ett postdokseminarium tisdagen den 28 
maj kl. 13-15 i hörsal 6 Södra huset.  
Din postdok kommer  kanske att ske som 
utsänd stipendiat eller som  anställd vid ett 
utländskt universitetet eller forskningsinsti-
tut. Det viktigaste för en givande och trygg 
postdok är att planera i god tid och ha en 
realistisk tidsplan. Hur söker jag anslag 
för postdok? Vad händer med min rätt till 
föräldrapenning och arbetslöshetsersättning 
efter en postdok? Trygghetsavtalet gäller det 
mig? Ska jag komplettera min arbetslöshets-
försäkring med Saco inkomstförsäkring?  
Det är några frågor som du kommer att få 
svar på. Passa på, ta chansen att få träffa 
representanter från Vetenskapsrådet,  
A-kassan, Trygghetsstiftelsen och från 
SULF, Sveriges universitets-
lärarförbund. 
                    Eva Jacobsson 
       ombudsman för SULF SU

Doktorandanställning
   Alla doktorander välkomnas till en matnyttig föreläsning om 

 

POSTDOK 
 

Tid: Tisdag 28 maj 
 kl. 13.00 -15.00 

Hörsal 6, Södra huset, Frescati 

 
Anmälan sker till sulf@sulf.su.se


