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FÖRORD

2017 är det året då begrepp som ”fake news” och alternativa fakta förflyttades från 
konspirationsteoretikers värld till att bli en del av vår vardagliga konversation. Nya 
rollinnehavare på den politiska världsscenen, förändringar i strömningarna i den 
inhemska debatten och nya medievanor gjorde att faktaresistens och filterbubblor 
blev samtalsämnen inom och utom akademin. 

Redan i Vision 2030 identifierade vi vetenskapens och det kritiska tänkandets funktion 
för utvecklingen av det demokratiska samhället. Kunskap om och respekt för den veten-
skaplig processen, framtagande av nya fakta och den demokratiska samhällsutvecklingen 
går hand i hand.  SULF måste värna dessa värden. SULF:s medlemmar måste få förutsätt-
ningarna som behövs för att bidra i detta arbete. SULF måste agera.

Så vi organiserade oss och engagerade oss. För det är så SULF fungerar. Tillsammans med 
andra inom och utom akademin påbörjade vi ett gemensamt arbete för att påminna om 
nyttan och vikten av respekt och förståelse för vad vetenskap, fakta och kunskapspröv-
ning är. Vi skrev debattartiklar, drog igång samtal och deltog i manifestationen March 
for Science. Tillsammans med likasinnade samlades vi den 22 april i Göteborg, Uppsala, 
Stockholm, Umeå, Luleå samt i 600 andra städer över hela världen för att lyfta fram vikten 
av källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Men det räcker inte att gå ut och manifestera en enda dag. Vi har alla ett ansvar för att 
ständigt stå upp för en fri och oberoende vetenskap. Om det kritiska tänkandet reduceras i 
takt med att faktaresistens ökar risken vi ett offentligt samtal där teser, fakta och argument 
enbart möts med fritt tyckande. En sådan diskussion utvecklar inte samhället utan blir 
bara ett samtal som förstärker konflikter och bidrar till polarisering. 

Vi vill verka för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap. Vi vill lyfta fram behovet 
av mångfald, som bidrar till att fler perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Om inte 
SULF och förbundets medlemmar står upp för detta, vem ska då göra det? Behovet är nu 
tydligare än någonsin och SULF kommer fortsätta att agera! 

SULF en kritisk kraft

Mats Ericson 
Ordförande i Sveriges universitetslärare
och forskare
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Fritt sökande efter ny kunskap
Principen om den akademiska friheten genomsyrar både 
forskning och utbildning. Det innebär att doktorander, 
forskare och lärare fritt kan välja forskningsproblem och 
publicera resultat utan rädsla för repressalier. Det fria 
sökandet efter ny kunskap kräver att universitetslärare och 
forskare är obundna och arbetar för att vidga vetandet i 
mänsklighetens tjänst.

För att förverkliga detta krävs en ändamålsenlig forsk-
ningsfinansiering parat med ett kollegialt styre där veten-
skapligt och pedagogiskt kompetent personal fattar de 
beslut som rör kärnverksamheten. Arbetsvillkor och kar-
riärvägar är jämställda och understödjer det övergripande 
målet om fritt sökande efter ny kunskap. Det innebär att 
anställningar är trygga, att rekryteringar är transparenta 
och att det är enkelt att utbyta idéer och erfarenheter ge-
nom att periodvis arbeta på andra lärosäten, i eller utanför 
Sverige, eller i andra sektorer.

Framtidens akademi kännetecknas av fria tankar och hög 
kvalitet. Tydligast märks detta genom att undervisning och 
forskning i alla sammanhang är integrerade. Studenter-
nas bidrag till forskningen tillvaratas genom akademiska 
samtal med forskningsaktiva lärare och genom ett aktivt 
deltagande i forskning.

Utbildning för framtiden
I en alltmer globaliserad värld med hög grad av utbyte 
mellan lärosäten är betydelsen av internationellt gångbara 
kunskaper och utbildningar allt större. Högskoleutbildning 
ger studenterna en god grund för det livslånga lärandet. 
Kunskaperna är inte bara den enskilda studentens egen-
dom utan en investering i vår gemensamma framtid. 
Därför är all högskoleutbildning avgiftsfri för alla studen-
ter. Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna 
verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgö-
rande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska 
och tekniska utveckling.

För att skapa detta är undervisningens status hög och 
likaså värderas pedagogisk kompetens högt. Studenter 
ges ett reellt inflytande i utformningen av utbildningen, 
tid med sina lärare och en studentcentrerad pedagogik. 
Sambandet mellan forskning och utbildning är starkt för 
att studenterna ska få en bra utbildning som vilar på veten-
skaplig grund.

För att universiteten och högskolorna ska kunna utbilda 
för framtiden är utbildnings- och forskningspolitiken sam-
manhållen och garanterar en långsiktig finansiering. På så 
sätt skapas också förutsättningarna för kreativitet och en 
god arbetsmiljö. En forskarutbildning av hög kvalitet är en 
förutsättning för att säkra akademins framtid.

Kritisk kraft i samhället
Akademin står för alla människors lika värde och rättighe-
ter. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden 
för en stabil utveckling av ett demokratiskt samhälle. Aka-
demisk kunskapsproduktion sker utan politiska, ideologis-
ka eller ekonomiska lojaliteter och bygger på principen om 
akademisk frihet. Lärare och forskare bidrar till samhälls-
utvecklingen genom att i samspel med omvärlden verka 
som en kritisk kraft i samhället. Oberoende forskare och 
lärare kan fritt publicera nya forskningsrön och uttrycka 
idéer. Högskolans samspel med det omgivande samhället 
bidrar till framtida välstånd. Tillgängligheten är hög och 
det finns forskningsanknuten högskoleutbildning i hela 
landet, vilket också ökar antalet studenter från studieovana 
miljöer.

För att skapa detta krävs autonomi för den enskilda läraren 
och forskaren. Det krävs också en jämställd högskola med 
etnisk, geografisk och socioekonomisk variation både bland 
studenter och akademisk personal. För att högskolan ska 
vara en kritisk kraft måste det bli lättare för lärare och 
forskare att röra sig mellan akademin och det omgivande 
samhället.

SULF:s vision 2030  
/Sveriges universitetslärare och forskare

I mänsklighetens tjänst - Högre utbildning 
och forskning för en hållbar framtid
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I Vision 2030 förenas professions-, utbildnings- och forskningspolitiska frågor med 
villkorsfrågor. Den är ett tydligt ställningstagande från SULF:s medlemmar om hur de 
vill utforma framtidens universitet och högskolor. Visionen konkretiseras och priori-
teras inför varje kongressperiod i en verksamhetsinriktning som slår fast periodens 
viktigaste frågor. 

Verksamhetsinriktningen 2016-2018 fastställdes av SULF:s kongress 2015 och har sin 
grund i SULF:s Vision 2030 i kombination med förbundsstyrelsens politiska bedöm-
ningar. Den identifierar vilka frågor som förbundets politik och verksamhet ska fokuse-
rarpå under innevarande kongressperiod: 1. universitetslärares och forskares anställ-
ningsvillkor och karriär, 2. undervisning samt 3. professionens inflytande.

Verksamhetsinriktningen operationaliseras i sin tur i en årlig verksamhetsplan som 
förenar förbundets alla delar; lokala SULF-föreningar, SULF:s sektioner, förbundssty-
relsen och förbundskansliet agerar tillsammans för förändring. 

Universitetslärares- och forskares anställnings-
villkor och karriärvägar 
 SULF ska under kongressperioden verka för att andelen direkta statsanslag av  
 lärosätenas intäkter för forskning ökas till minst 60 procent. Vidare ska SULF  
 verka för attraktiva arbetsvillkor, att andelen tidsbegränsade anställningar för  
 forskande och undervisande personal halveras och att meriteringsanställningar  
 ger rätt till prövning för tillsvidareanställning.

    ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018

Verksamhet under 2017
Den 6 juli 2017 fattade regeringen beslut om att meriteringsanställningar ska ge rätt till 
prövning för tillsvidareanställning. Anställningen kommer framöver att kallas för bi-
trädande lektor. För Sveriges yngre forskare är det här ett länge efterlängtat och behövt 
beslut. För SULF är det resultatet av ett idogt påverkansarbete och en stor seger. Reger-
ingen har också fattat beslut om att mer noggrant följa upp unga forskares arbetsvill-
kor, bland annat avseende stipendiefinansierade doktorander, meriteringsanställningar 
och visstidsanställningar. Allt frågor som SULF intensivt har drivit de senaste åren.

Inom det statliga förhandlingsområdet har det nya pensionsavtalet, PA-16, som trädde 
i kraft den 1 januari 2016, implementerats fullt ut på central nivå så att avgifter kan 
överföras till de bolag som är valbara inom systemet. Avtalet innehåller särskilda 

SULF:s prioriteringar
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bestämmelser (en helt avgiftsbaserad pension) för personer födda 1988 och senare, 
medan äldre arbetstagare fortsätter omfattas av de tidigare bestämmelserna i PA-03 
med smärre justeringar. 

Förhandlingar om förändringar i vissa centrala kollektivavtal genomförde då övriga 
fackliga organisationers avtal löpte ut i september. De viktigaste förändringarna som 
gjordes var att ersättningarna vid långtidssjukrivning och ersättningarna vid arbetsska-
dor förbättrades. Därutöver höjdes semesterlönegarantin. Det gjordes också föränd-
ringar av vissa villkor kring tjänstledighet, avstängning och sparande av semester. Av-
sättningen till pension förbättrades, dels vad gäller föräldraledighet och dels i samband 
med löneväxling. Dessa förändringar träder i kraft den 1 januari 2019.

Det gjordes vidare en förändring av RALS-T vad gäller oenighetshanteringen vid löne-
sättande samtal. Avtalet tillfördes en bestämmelse som ger lokala parter en möjlighet 
att komma överens om en annan hantering av dessa oenigheter än att gå till förhand-
ling mellan parterna. Utöver detta har parterna enats om ett fortsatt utvecklingsarbete 
vad gäller RALS-T och att detta ska genomföras under 2018. På yrkande av Saco-S 
kommer också ett omfattande partsgemensamt arbete att initieras i syfte att minska 
sjuktalen. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för Partsrådet. Diskussionerna om 
ett nytt samarbetsavtal har fortsatt utan att parterna har nått fram till en överenskom-
melse.

I februari ordnade SULF tillsammans med Akademikerförbundet SSR ett välbesökt 
seminarium om vad högskolesektorn vill se i direktiven till den aviserade utredningen 
om styr- och resurssystemet. Syftet med seminariet var att identifiera frågeställningar 
till gagn för den kommande statliga utredningen om resurser och högskolans styrning.

Regeringen tillsatte utredningen om styrning och resurser till högskolan, (STRUT). 
SULF har som stöd i förbundsstyrelsens arbete i styr- och resursfrågan skapat en egen 
expertgrupp som påbörjade sitt arbete under hösten 2017 och lämnade ett officiellt 
inspel till utredningen strax före jul. Inspelet sammanfattar problemen med för hög 
andel externfinansiering för forskning, ökad detaljstyrning, hårdnande konkurrens och 
urholkning av resurserna till utbildning. SULF har fortsatt att driva frågor om en trans-
parent och förutsägbar universitetslärarkarriär, att missbruket av visstidsanställningar 
ska upphöra samt att finansieringen av forskning och utbildning ska ske på ett sätt som 
stöttar detta. Detta påverkansarbete tog sig bland annat uttryck i ledare i Universitets-
läraren, inlägg på förbundets Facebooksida, pressmeddelanden och debattinlägg. 

Under 2017 har det inte förekommit några centrala förhandlingar på det privata 
förhandlingsområdet. Lokala löneförhandlingar inom det privata området sker med 
lönesättande samtal. Under denna avtalsperiod sker inom IDEA:s avtalsområde löne-
sättningen med lönesättande samtal för första gången. Därför har de centrala parterna 
under året påbörjat en diskussion om hur 2018 års utvärderingen av löneprocessen ska 
genomföras.



Undervisning
 SULF ska under kongressperioden verka för att undervisningens status höjs och  
 att den pedagogiska kompetensen värderas lika högt som den vetenskapliga. 
 Vidare ska SULF verka för att resurserna till utbildningen förstärks och att sam 
             bandet mellan forskning och undervisning tydliggörs.

    ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018 

Verksamhet under 2017
SULF:s expertgrupp i högskolepedagogik som tillsattes 2016 för att vägleda förbundets 
arbete med att höja undervisningens status avslutade sitt arbete. En rapport som ska 
vara vägledande i förbundsstyrelsens formulering av politik inom området presente-
rades för förbundsstyrelsen i april. Expertgruppen föreslår bland annat att varje lärare 
ska ges tid och förutsättningar för att bedriva akademiskt lärarskap, att det ska skapas 
en högskolepedagogisk utvecklingsfunktion på varje lärosäte, att tid för pedagogisk 
utveckling tydliggörs i arbetstidsavtalen och att det ska finnas pedagogiskt likaväl som 
vetenskapligt sakkunniga i lärarförslagsnämnder vid tillsättning av läraranställningar. 

Ett nytt system för kvalitetsgranskningar av högre utbildning sjösattes av Universitets-
kanslersämbetet under 2017. SULF deltog i arbetet både på dialogmöten och i referens-
grupper. SULF:s engagemang i kvalitetssäkringssystemet har resulterat i att betydelsen 
av goda förutsättningar för lärare att göra ett bra jobb har lyfts fram. Det har bland an-
nat skett genom att de skrivningar som finns i de europeiska riktlinjerna för kvalitets-
säkring av högre utbildning (ESG) nu är en del av det svenska kvalitetsgranskningssys-
temet. Riktlinjerna talar om vikten av att lärosätena tillhandahåller en främjande miljö 
så att lärare kan bedriva sitt arbete på ett bra sätt. En sådan miljö har anställningsvill-
kor som erkänner undervisningens betydelse, erbjuder och främjar kompetensutveck-
ling av undervisande personal samt uppmuntrar vetenskaplig aktivitet hos lärarna för 
att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning.

Lärare ansvarar för undervisningens kvalitet. Då måste lärarna ha full koll på hur det 
material som de tar fram används. SULF har under året fått signaler från olika läro-
säten om att upphovsrätten inte respekteras fullt ut. För att stävja detta informerades 
förtroendevalda inom Saco-S och SULF om vad som gäller. Information om regelverket 
samlades på SULF:s webbsida tillsammans med bland annat tips på vad man kan göra 
lokalt samt checklistor. Vidare sammanställdes även artiklar från Universitetsläraren 
och andra texter för att stärka argumentationen. Vid flertalet tillfällen lyftes detta fram 
i de nyhetsbrev som skickas till förtroendevalda. Vidare genomfördes en temakurs i 
början av december kring frågeställningen. Bland föreläsarna fanns professor Sanna 
Wolk.
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Professionens inflytande
 SULF ska under kongressperioden verka för att försvara och utveckla den aka- 
 demiska friheten för att stärka professionen, förbättra arbetsmiljön och öka   
 jämställdheten inom akademin. Vidare ska SULF verka för en utveckling av 
 kollegial ledning och styrning inom akademin.

    ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018

Verksamhet under 2017
SULF fortsätter att konsekvent göra en jämställdhetskonsekvensanalys av allt arbete 
för att tydliggöra behovet av en jämställd högskola och för att bidra till utvecklingen 
av en sådan. Det innebar att de remisser och utlåtanden som förbundet under året har 
författat också har innehållit en jämställdhetsanalys. SULF har också lyft frågan genom 
att skriva debattartiklar, genom att delta i och moderera andras seminarier i frågan. 
Bland annat modererade SULF:s chefsutredare ett seminarium om resurstilldelning 
och jämställdhet på den Nationella likabehandlingskonferensen som hölls på Söder-
törns högskola i november månad.

Kollegialitetens roll och nytta diskuterades ihärdigt såväl inom förbundet som i media 
under året. SULF har under året arbetet med att förtydliga vad kollegialitet bör vara i 
den moderna akademin i form av Kollegialitet 2.0. Arbetet skedde i kollegial anda där 
samtliga lokalföreningar och sektionsstyrelser gavs möjlighet att delta i en förbundsdi-
alog för att diskutera hur man ser på kollegialitet. Materialet sammanställdes, diskute-
rades i förbundsstyrelsen vid flera tillfällen och resulterade i ett utkast till proposition.  

SULF:s förbundsdirektör deltog som paneldeltagare under ett seminarium i Almeda-
len arrangerat av Högskolan i Borås.  Den övergripande frågeställningen var om 
universitetslärare har den akademiska frihet som behövs och om den behöver skyddas i 
lag, såsom forskarnas frihet är skyddad.

Utöver SULF:s ombudsmäns återkommande arbete för en bättre arbetsmiljö för 
SULF:s medlemmar har förbundet under året genomfört en temakurs för förtroende-
valda i konfliktkunskap med bäring på den akademiska miljön och en undersökning av 
IT-stress bland SULF:s medlemmar påbörjats.
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SULF är en organisation skapad av och för akademiska lärare och forskare. I SULF står 
medlemmen i centrum. Det är en medlemsstyrd organisation som både består av och 
leds av sina medlemmar. Förbundets bas är medlemmarnas engagemang och intresse 
för både professionsfrågor och villkorsfrågor som drivs via professionsföreningar och 
SULF-föreningar. Att finnas nära medlemmarna mitt i deras dagliga verksamhet ger 
förbundet möjlighet att se trender och tendenser i lärosätenas verksamhet på ett tidigt 
stadium samt att vara både samtalspartner och kunskapskälla. Detta sammantaget ger 
goda möjligheter att påverka och förbättra villkoren för medlemmarna.

SULF-föreningar
SULF-föreningarna är hjärtat i förbundets verksamhet och är den del av organisationen 
som erbjuder den dagliga interaktionen med majoriteten av förbundets medlemmar. 
Under 2017 hade förbundet 30 SULF-föreningar och ett 10-tal kontaktpersoner vid 
landets olika lärosäten. Kontaktpersoner förekommer vid de lärosäten där en SULF-
förening ännu inte har bildats.
 
Några exempel ur de lokala SULF-föreningarnas verksamhet 2017:

SULF/Umeå
SULF/Umeå har under året genomfört elva styrelsesammanträden och två erfaren-
hetsutbyten med andra SULF-styrelser. I april välkomnades SULF/Lunds styrelse och i 
augusti SULF/Stockholms styrelse för erfarenhetsutbyten och diskussion av angelägna 
SULF-frågor. 

SULF/Umeå under året fokuserat i princip all sin energi och sina resurser på många 
svåra och omfattande arbetsmiljöproblem och övertaligheter vid Umeå universitet. Det 
innebär att medlemsaktiviteter och opinionsbildningen blivit lidande. Rekrytering har 
genomförts enligt planerna med fokus på doktorander.

SULF/Umeå har dock under året arrangerat två välbesökta seminarier i form av ett 
pensionsseminarium som gavs både på svenska och engelska samt ett ”Working in 
Sweden”-seminarium. I oktober arrangerades SULF-dagen vid Umeå universitet. 
SULF/Umeå presenterade sin verksamhet och delade ut tidningen Universitetsläraren 
samt arrangerade bokbord på fyra platser på Campus.

Alla nyantagna doktorander har under året fått erbjudande om medlemskap via brev. 
Mejl har gått ut till medlemmar i ett flertal förbund där SULF informerat om dub-
belanslutning. Aktiv rekrytering har skett vid introduktionsmöten med nyanställda.

SULF nära dig
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SULF/Gävle
SULF-föreningens styrelse vid Högskolan i Gävle genomförde under 2017 elva sam-
manträden, ett ordinarie medlemsmöte, ytterligare ett medlemsmöte i samband med 
SULF-dagen och ett doktorandseminarium under 2017. 

Doktorandseminariet genomfördes i april och leddes av SULF:s doktorandförenings 
ordförande Anna Ilar. En information om aktuella fackliga frågor gavs samt tillfälle för 
frågor fanns. Ordinarie medlemsmötet anordnades i maj och kombinerades med ett 
seminarium om pensionsfrågor. 

SULF-dagen hade temat var Hållbart arbetsliv och en lunchföreläsning av föreningens 
ordförande Maria Savela genomfördes. Frågeställning kring otrygga anställningar och 
arbetsmiljö diskuterades också på det efterföljande diskussionsseminariet. Förutom 
styrelsen så deltog ett 25-tal medlemmar samt andra intresserade lärare och studenter 
passerade förbi de informations bord med rekryteringsmaterial som ställts i ordning på 
central plats på campus. Några nya medlemmar rekryterades vid det tillfället. 

SULF/Lund

SULF/Lund har under verksamhetsåret 2017 fortsatt att verka för sina medlemmar i 
linje med vad som beslutades på den senaste kongressen. Styrelsen har fortsatt verkat 
för lärares och forskares autonomi och kollegialt ledarskap. SULF/Lund har aktivt fört 
samtal om kollegialitet som också var temat för årets förbundsdialog. 

Upphovsrätten kring eget framtaget material för lärare har hamnat i fokus då rektor 
vid Lunds universitet har tagit fram allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till 
upphovsrättsligt skyddat material som inte tog hänsyn till lärarundantaget eller till 
upphovsrättsligt lagrum enligt SULF. På detta svarade SULF/Lund och Saco-S gemen-
samt via mejlutskick till alla medlemmar och även genom att anordna seminarium om 
upphovsrätt ledd av professor och forskare i immaterialrätt vid Uppsala universitet, 
Sanna Wolk.

SULF/Lunds strategi för medlemsrekrytering och medlemsvård har varit att befinna sig 
i och synas i de sammanhang som anses viktiga både för våra befintliga och våra pre-
sumtiva medlemmar. Under 2017 deltog SULF/Lund vid Lunds universitets välkomst-
dagar för nyanställda, delade ut SULF:s ”Kokbok för jämställd akademi” på internatio-
nella kvinnodagen, genomförde ett pensionsseminarium och arrangerade ett ”Working 
in Sweden”-seminarium. Ytterligare seminarier hölls på SULF-dagen då om ”Arbetstid 
och forskningstid” i ett historiskt perspektiv. 

Verksamhetsårets sista rekryterande och medlemsvårdande numera sedvanliga insats 
var ”Luciarekryteringen”, samtal med förbipasserande som bjuds på glögg, pepparkakor, 
och skumtomtar. 
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SULF:s ordförandekonferens
SULF:s årliga ordförandekonferens är ett viktigt forum för mötet mellan förbundets 
olika förtroendevalda ledare för att få en väl fungerande, samlad och gemensam verk-
samhet. Det skapas dialog mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningsordförande som 
ger ett stöd i lobbyarbetet och underlättar föreningarnas arbete med verksamhetsplaner. 
Ordförandekonferensen ger också möjlighet att till bygga nätverk och ge erfarenhetsut-
byte mellan föreningarna.

I september bjöd förbundsstyrelsen in ordföranden från SULF:s professionsföreningar 
och lokalföreningar till ordförandekonferens för att påbörja diskussionerna inför den 
kommande kongressen 2018. Efter en gemensam omvärldsanalys fokuserade diskus-
sionerna på det utkast till verksamhetsinriktning för kommande kongressperiod som 
förbundsstyrelsen har påbörjat arbetet med. Därutöver presenterades resultatet av 
organisationsutredningen sina resultat och förbundets inre organisation diskuterades. 
Ordförandekonferensen avslutades med att förbundsstyrelsen efterfrågade återkoppling 
och synpunkter från deltagarna. 

SULF:s ordförandeturné
Under november och december genomförde SULF:s förbundsordförande Mats Ericson 
en ordförandeturné för att initiera och uppmuntra diskussion inom förbundet inför nästa 
års kongress. SULF-lokalföreningsstyrelse inbjöds att  delta på någon av de sex träffarna. 
Deltagarna bjöds på lunch och diskussion om angelägna frågor som exempelvis priori-
teringarna i förbundets verksamhetsinriktning för nästa kongressperiod och förbundets 
inre organisation.
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SULF:s professionsföreningar
SULF:s fyra professionsföreningar: SULF:s doktorandförening, SULF:s universitets-
adjunkters förening, SULF:s universitetslektorers och forskares förening samt SULF:s 
professorers förening - arbetar med att driva professionsspecifika frågor samt med med-
lemsrekrytering för den medlemskategori de representerar. 

SULF:s doktorandförening, SDF
SDF har under verksamhetsåret haft 5 styrelsemöten under 2017 och 1 utbildningsdag 
för de två nya ledamöterna i december 2016. SULF:s verksamhetsinriktning för 2016-
2018 har tre prioriterade områden: Anställningsvillkor och karriärvägar, Undervisning 
och Professionens inflytande. Av dessa tre områden har SDF:s styrelse valt att fokusera 
sin verksamhet på anställningsvillkor och karriärvägar. Bland annat har styrelsen arbetat 
med frågor kring hälsan under doktorandtiden, handledarproblem och utländska dokto-
randers problem med svenska myndigheter.  

I maj månad anordnade SDF en nationell kontaktdag med fokus på doktoranders hälsa 
och rätt till sjukskrivning. Kontaktdagen var öppen för alla fackligt intresserade dok-
torander. Deltagare inkluderade 16 doktorander från Umeå i norr till lund i söder och 
dagen avslutades med ett mingel och erfarenhetsutbyte. 

Under året skickades fyra medlemsbrev ut till samtliga SULF:s doktorander och SDF:s 
facebook-sida har varit mycket aktiv. Sidans gilla-markeringar har ökat med från 917 
förra året till 1266 i år. De flesta av SDF genomförda intervjuer, krönikor och debattartik-
lar har omnämnts på SDF:s facebook-sida. På SULF-dagen utlyses därutöver en tävling 
på SDF:s facebook-sida där medlemmarna ombads att ladda upp ett foto på en shelfie 
från sin arbetsplats.  

SDF planerade tillsammans med SULF:s rekryteringsgrupp en rekryteringskampanj med 
doktorander som målgrupp med fokus på tre universitet där det fanns stor potential att 
rekrytera doktorander. SDF samarbetade med SULF:s kommunikationsavdelning för att 
utveckla SULF:s verksamhet för doktorander gällande rekrytering och kommunikation. 

SDF har genomfört träffar med representanter från lokala SULF- och/eller Saco-S sty-
relser i Lund, Gävle och Dalarna. Mötena har gett en bild av vilka problem doktorander 
upplever på lokal nivå, och SDF har kunnat ge inspiration och förslag på lösningar.  

SDF har under året haft stort genomslag i olika former av tryckt och digital media. Styrel-
sens representanter har intervjuats och citerats bland annat i Tidningen Curie, Sveriges 
Radio, The local, Universitetsläraren, Times Higher Education, universitetens hemsidor 
och University World News. En intervju i TT i juli om ny reglering för biträdande lektorer 
gav dessutom genomslag i åtminstone 30 dags- och kvällstidningar:

Enligt verksamhetsplanen för 2017 fick SDF:s styrelse i uppdrag att fortsätta arbetet med 
att förbättra utländska doktoranders möjligheter till medborgarskap, uppehållstillstånd 
och folkbokföring. Efter intensivt påverkansarbete från SULF och SDF valde Migrations-
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verket att tillåta tvååriga uppehållstillstånd för utländska doktorander den 17 januari. 
Detta skedde bara dagar innan SULF och SDF:s avtalade möte med Migrationsverket.

När det kommer till beslut gällande medborgarskap har Migrationsverket fortsatt att 
avfärda doktorander medborgarskap om de i tidigare ansökningar för uppehållstillstånd 
uppgett att de avsett att lämna Sverige efter studierna. SDF fortsätter dialogen med Mig-
rationsverket för att förebygga att dessa problem dyker upp. 

SULF:s universitetsadjunkters förening, SUAF 
SUAF:s styrelse har under året 2017 lagt ner extra energi på att möta adjunkter på några 
av våra lärosäten. Parallellt med detta har vi också arbetat med hur adjunkters röster ska 
bli hörda både inom våra lärosäten och inom SULF.  Detta eftersom flera lärosäten börjat 
signalera att adjunkter inte har rätt att delta i beslutande organ eller inneha arbetsledan-
de uppdrag inom lärosätena. Detta har också diskuterats då vi deltagit i förbundsdialog 
om Kollegialitet 2.0. SULF har också under året genomför en intern organisationsutred-
ning där SUAF särskilt sett det viktigt att adjunktsfrågor inte får tappas bort och ad-
junktsfrågor behöver diskuteras och analyseras i någon kontinuerlig form inom SULF.

SUAF har precis som tidigare år arbeta med anställningsvillkor och karriärvägar för 
adjunkter och att undervisningens status ska höjas. Nytt för i år är att vi valt att besöka 
ett antal lärosäten i samband med att vi genomfört våra styrelsemöten. Vi har på fyra 
lärosäten, Uppsala, Malmö, Lund och Södertörn, mött Saco-S- och SULF-styrelser och 
adjunkter genom att vi arrangerat ”Fika med SUAF” där vi bland annat diskuterat hur 
adjunkterna vid lärosätet upplevt sin arbetsvardag. Vi har också passat på att påbörja en 
undersökning kring vilka lärosäten som har karriärvägar för adjunkter?  Vad för karriär-
vägar är det?

Exempel på övriga teman som har tagits upp under dialogerna har varit:
• Hur förhindra att disputerade adjunkter inte hamnar i en karriärmässig återvänds-

gränd då de ofta har svårigheter att meritera sig inom tjänst med nuvarande arbets-
tidsavtal.

• Hur ser lärosätenas lönekriterier ut vid löne-(sättande)samtal? Missgynnar dessa 
adjunkter?

• Vad krävs för att en adjunkt ska befordras till lektor? Sker det över huvud taget?

SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
Vid den allra första sammankomsten 2016 beslutades att ULF:s styrelse att arbetet under 
den treåriga mandatperioden skulle fokusera på att bevaka förhållandet mellan under-
visning, forskning och administration i tjänsten för ULF-sektionens medlemsgrupper, 
bevaka och verka för utvecklingen av attraktiva och förutsägbara karriärvägar för ULF-
sektionens medlemsgrupper, samt undersöka professionens inflytande med avsikt att 
skapa opinion för professionalitet och den akademiska friheten. 



Under 2017 fokuserade sektionsstyrelsen på professionens inflytande med avsikt att skapa 
opinion för professionaliteten och den akademiska friheten. Styrelsen har arbetat med att 
färdigställa ett frågeformulär att skicka ut till de lokalfackliga styrelserna under nästkom-
mande år.

Utöver arbetet med frågeformuläret har ULF-styrelsen även delgett varandra aktuella 
händelser och erfarenheter från våra egna lärosäten. Det upplevs som en mycket viktig 
och ett mycket uppskattat inslag av ULF-sektionens medlemmar.

ULF:s styrelse hade under 2017 två sammankomster under våren, en i mars och en i maj. 
Under hösten skedde ingen aktivitet alls.

SULF:s professorers förening, SPF
SULF:s professorsförening SPF har under 2017 arbetat med att utforma en enkät om 
professorers arbetsförhållanden, som nu skickats ut till alla SULF-anknutna profes-
sorer. Resultaten kommer under 2018 att återrapporteras bland annat vid ett möte dit 
lokala professors- och emeritiföreningar och där dessa inte existerar representanter från 
lokalföreningar bjuds in. Mötet hålls som ett led i att stödja lokalt arbete och samarbetet 
mellan lokalföreningar.

Enkäten kommer också att stödja den pågående utvecklingen av SPF:s professorspolicy, 
som bland annat är tänkt att behandla frågor om arbetsförhållanden t ex forskningstid 
i tjänst och kollegialitet. Policydokumentet planeras diskuteras vid mötet med lokalför-
eningar, och färdigställas under 2018 för att stödja vidare arbete inom SULF lokalt och 
centralt. Enkäten och professorspolicyn kommer också att ligga till grund för debattartik-
lar och inlägg.
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”Ju mindre tid vi har för forskning och kollegialt arbete i tjänsten 
desto mindre fri blir akademin. SULF:s professorsförening SPF 
driver frågor om professorers arbetsförhållanden som ska möjlig-
göra att både bygga levande institutioner där man har tid att delta 
och forskning som sträcker sig bortom enskilda projekt” 

   Carina Keskitalo, SPF:s ordförande
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SULF:s lokalföreningar under 2017
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SULF/Beckmans Designhögskola
SULF/Blekinge tekniska högskola
SULF/Chalmers
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan
SULF/Göteborgs universitet
SULF/Högskolan Dalarna
SULF/Högskolan i Borås
SULF/Högskolan i Gävle
SULF/Högskolan i Halmstad
SULF/Högskolan i Jönköping
SULF/Högskolan i Skövde
SULF/Högskolan Kristianstad
SULF/Högskolan Väst
SULF/Karlstads universitet
SULF/Karolinska Institutet
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan
SULF/Linköpings universitet
SULF/Linnéuniversitetet
SULF/Luleå tekniska universitet
SULF/Lunds universitet
SULF/Malmö universitet
SULF/Mittuniversitetet
SULF/Mälardalens högskola
SULF/Röda korsets högskola
SULF/Stockholms universitet
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet
SULF/Södertörns högskola
SULF/Umeå universitet
SULF/Uppsala universitet
SULF/Örebro universitet
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Under året har sex fackliga kurser genomförts med totalt 66 deltagare. Antalet sökande 
till Steg 3 och 4 minskade under året medan efterfrågan på Steg 2 fortsatt är hög. 
Efter kongressbeslut om framtagande av utbildning för SULF-förtroendevalda erbjöds 
under året en baskurs. Gensvaret i antal sökande gjorde att kursen inte genomfördes. 
Utöver grundutbildningen anordnas varje år temakurser. Under 2017 anordnades två 
temakurser, en mycket välbesökt om Konfliktkunskap samt en om Upphovsrätt i hög-
skolan – en fråga som aktualiserades i sektorn under året. Temakurser lockade totalt 99 
deltagare. 

Varje år genomförs en Förhandlarkonferens som är öppen för en förhandlare per Saco-
S-förening. Under hela kongressperioden har lönesättande samtal varit ämnet för kon-
ferenserna. På årets konferens vidgades frågan så att hela löneprocessen behandlades. 
Förhandlarkonferensen lockade 24 deltagare. 

Nytt medlemssystem
För att ytterligare kunna ge medlemmarna ett bra stöd har ett nytt medlemssystem in-
förts under året. SULF driftsatte sitt nya medlemssystem från Mysoft som planerat den 
6 november 2017. Projektet gick enligt budget och vi har nu större förutsättningar för en 
bättre och effektivare medlemsadministration och ärendehantering. Med tanke på den 
nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla i maj 2018 kommer vi att ha ett 
bra stöd av systemet för att ha kontroll på vår hantering av personuppgifter.

Snabba fakta om SULF

”Jag är mycket nöjd! Tack för en bra dag med mycket bra 
föreläsningar. Toppen att ni varvade med lite gruppdiskussioner.”

          Kursdeltagare på grundkurs för Saco-S förtroendevalda steg 2

73
Fackliga utbildningar
Inom statlig sektor ansvarar SULF för utbild-
ningen av Saco-S-förtroendevalda på de myn-
digheter där SULF är kontaktförbund enligt 
Saco-S arbetstagarnyckel. Facklig utbildning är 
en viktig kvalitetssäkring av det fackliga arbetet 
och ska utgöra ett mervärde för förtroende-
valda. SULF erbjuder en grundutbildning i fyra 
steg. Grundutbildningen utgör basen i SULF:s 
utbildningsverksamhet. Under året utvecklades 
en ny Steg 1 i form av en digital brevkurs, vid 
årsskiftet hade 73 personer genomgått kursen.

99
temakurs-
deltagare

genomgått 
steg 1
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via Twitter där Universitetsläraren i slutet av året hade cirka 950 följare. Den mest lästa 
artikeln på webben under året var ”Göteborgs universitet anställer på noll procent” som 
hade drygt 5 300 sidvisningar. Tidningen har fortsatt att befästa sin ställning som forum 
för hela högskolesektorn och Universitetslärarens krönikör Henrik Kylin var en av tre 
nominerade till Fackförbundspressens journalistpris för bästa kommenterande text 
2016. 

Digital kommunikation
Förbundet har under året skickat ut digitala nyhetsbrev. Nyhetsbrevet SULF-Nytt, på 
både svenska och engelska, har skickats till alla medlemmar vid fem tillfällen. Därutöver 
har nyhetsbrev till SULF-förtroendevalda skickats ut sex gånger samt till Saco-S förtro-
endevalda vid åtta tillfällen. SULF har ökat sin närvaro i sociala medier och haft totalt 
183 inlägg på Facebook och vid årsskiftet var det 930 personer som gillade SULF:s sida. 
SULF:s webbplats www.sulf.se har under året haft 272 936 sidvisningar.

Rekrytering
SULF:s kongress 2015 beslutade om en inriktning för förbundets rekryteringsarbete 
2016-2018 ”Tillsammans för en bättre högskola” Ledorden för verksamhetsperiodens re-
kryteringsarbete är mod, gemenskap och kraft. Ur inriktningen för SULF:s rekryterings-
arbete framgår även att förbundet bör arbeta med förstärkt stöd till förtroendevalda, 
årlig återkommande SULF-dag, utveckling av rekryteringsmaterial och nya arbetsformer 
på rekryteringsområdet. 

SULF har under året arbetat aktivt med medlemsrekrytering. Det lokala rekryteringsar-
betet har bedrivits ute på lärosätena via lokalföreningarna, både i form av lokala aktivi-
teter, rekryteringsutskick och affischering. Ett viktigt inslag är Rekryteringshandboken, 
ett verktyg i rekryteringsarbetet för förtroendevalda som både inspirerar och guidar med 
praktiska råd, tips och mallar för rekryteringsarbetet. 

9508
nummer

twitterföljare

Universitetsläraren – SULF:s förbunds-
tidning
Universitetsläraren har under 2017 utkommit 
med åtta nummer i tryckt form. Dessutom har 
redaktionen skickat 17 digitala nyhetsbrev till 
medlemmar och prenumeranter. På tidningens 
webbplats, universitetslararen.se, publiceras 
nyheter kontinuerligt; dessa sprids bland annat

”Att ingå i en gemenskap med andra som befinner sig i samma ar-
betssituation som mig. Få råd och svar på frågor om mina rättighe-
ter på min arbetsplats. Få ta del av förmånliga försäkringar.”

  Förväntningar på medlemskapet från en ny medlem 
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En särskild satsning gjordes för att rekrytera doktorander. 
I samråd med SULF:s doktorandförening togs ett nytt 
material fram. En folder på såväl svenska som engelska 
togs fram tillsammans med affischer och annat marknads-
föringsmaterial. 

I Göteborg genomfördes bland annat riktade utskick, 
annonsering i universitets personaltidning och informa-
tionsmöten vid sidan om föreläsningar om doktorandernas 
rättigheter och skyldigheter. Allt med ett doktorandper-
spektiv. Ambitionen var att genomföra likartade aktiviteter 
vid flera lärosäten men de lokala fackliga företrädarnas tid 
räcker inte till.  Men många föreningar beställde dokto-
randmaterialet och spred det på sina lärosäten. 

Seminarieserien Working in Sweden har varit efterfrågad under året, totalt har det ar-
rangerats vid åtta tillfällen ute på lärosätena. Syftet med seminarieserien är både att stärka 
varumärket SULF, vilket på sikt är rekryterande samt bidra till kunskaper om det svenska 
systemet för gruppen tillresta doktorander och forskare.

SULF-dagen, en årligen återkommande aktivitet, arrangerades för fjärde gången året i rad. 
Målsättningen med dagen är att skapa möten och samtal om förbundets verksamhet och 
politik, både med nuvarande och presumtiva medlemmar. På SULF-dagen ska den lokala 
SULF-verksamheten vara i fokus. SULF-dagen ska vara en möj-
lighet för den lokala styrelsen att kunna presentera sin verksam-
het, men även kunna presentera hel förbundets verksamhet. 
Den här gången ägde aktiviteter rum på sammanlagt 15 orter. 
Vid Högskolan Dalarna genomfördes en föreläsning om 
undervisning ur ett arbetsmiljöperspektiv och i Uppsala visade 
en film om doktoranders villkor för att nämna två aktiviteter. 
Vid många lärosäten bjöds det på kaffe och fackliga samtal. 

Under 2017 fick förbundet 1 328 nya medlemmar. Det totala 
antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 20 808. Den van-
ligaste orsaken till att man väljer att lämna SULF är pensione-
ring och arbete utanför vårt rekryteringsområde. 1 212 medlem-
mar valde att lämna förbundet under 2017.

En del i det fackliga medlemskapet är att kunna erbjuda medlemsförmåner. Bland våra 
förmåner finns förmånliga försäkringar och bankerbjudande. Under året genomfördes en 
större upphandling av våra personförsäkringar som till exempel liv- och olycksfallsförsäk-
ringar. Flera försäkringsbolag deltog i upphandlingen och till slut valdes Folksam som ny 
försäkringsgivare. Här kan nämnas att all information om försäkringar finns numera både 
på svenska och på engelska. Det är en extra service för de medlemmar som inte har svenska 
som huvudspråk.

1 328
nya medlemmar
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Sakförsäkringar för bland annat hemmet och bilen 
erbjuds fortfarande av Trygg-Hansa. Bland övriga 
förmåner kan nämnas ett bankavtal med Danske 
Bank som stadigt attraherar fler och fler medlemmar.

Mediegenomslag 
Under året omnämndes SULF i medierna 46 gånger. 
Representanter för SULF skrev 10 debattartiklar. 
Bland annat skrev SULF:s ordförande Mats Ericson 
en debattartikel i Upsala Nya Tidning tillsammans 
med statsrådet Helene Hellmark Knutsson och SFS 
ordförande Charlotta Tjärdahl: ”Sexuella trakasserier 
vid Sveriges högskolor och universitet är fullkomligt oacceptabelt. Vi kräver förändring”.

Ett pressmeddelande skickades ut i samband med att Universitetskanslersämbetet pu-
blicerade sin årsrapport. Pressmeddelandet hade rubriken ”Fortfarande för många med 
otrygg anställning i högskolan”.

Opinionsbildning
SULF bedriver ett omfattande opinionsarbete. Dit hör kontakter med regeringen, riks-
dagsledamöter, universitets- och högskoleledningar, utbildnings- och arbetsmarknads-
journalister. Under 2017 har opinionsbildningen främst inriktats på anställningsvillkor 
och karriärvägar, undervisningens status och professionens inflytande.  

I februari arrangerade SULF tillsammans med Akademikerförbundet SSR ett seminari-
um om hur morgondagens anslagssystem till högre utbildning och forskning borde se ut. 
Under Almedalsveckan arrangerade SULF ett högskolepolitiskt mingel och ett semina-
rium. Både mingel och seminarium var välbesökta av bland annat politiker, högskoleled-
ningar samt representanter studenter och för andra organisationer. Seminariet handlade 
om doktorandernas villkor och arbetsmiljö. SDF:s ordförande Anna Ilar intervjuades av 
TT och texten publicerades i ett 30-tal medier, bland annat Aftonbladet. Senare under 
hösten intervjuades Anna Ilar av SVT på samma tema.
Utöver närvaro vid/deltagande i SULF:s egna arrangemang bevakade i representanterna 
andra seminarier och mingel, ställde frågor och deltog i diskussioner och samtal för att 
lyfta SULF:s ställningstaganden och synpunkter.  Många nya kontakter knöts, främst 
inom högskolesektorn. Bland annat genomfördes ett möte med SUHF:s ledning för att 
diskutera framtidens högskola och hur organisationerna kan samverka. 

March for Science 
Lördagen den 22 april 2017 hölls March for Science i mer än 600 städer runt om i värl-
den. Syftet med aktionen var att hylla den fria och oberoende vetenskapen. SULF deltog 
aktivt i planeringsarbetet samt marscherade i Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå och 
Uppsala. I samband med marschen publicerades även en debattartikel med rubriken ”Nu 
marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”. SULF:s ordförande Mats Ericson 
var en av sammanlagt 67 undertecknare.
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10
debattartiklar 46

omnämnanden
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Temat kom även igen inför Sacos kongress i november. Den politiska debatten på nätet 
präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga sam-
talet kapas av kunskapsfientliga populister, påpekade samtliga ordförande inom Saco-
federationen i ett gemensamt upprop. Vid kongressen valdes SULF:s Mats Ericson in i 
Sacos styrelse.

SULF:s internationella arbete
Samarbete med andra länders fackliga organisationer är avgörande för att säkra akade-
misk frihet, goda arbetsvillkor och universitetslärares och forskares professionella auto-
nomi världen över. SULF samarbetar med ett antal andra fackliga organisationer i olika 
delar av världen både för att bättre kunna påverka utvecklingen inom högskolesektorn i 
Sverige och för att kunna uppfylla målen för vårt internationella arbete.

SULF är medlem i Education International (EI) för att kunna påverka utvecklingen av 
högre utbildning och forskning på världsnivå och för att tillägna oss kunskap. EI är en 
paraplyorganisation för fackförbund inom områdena utbildning och forskning, från för-
skola till universitet. EI har fler än 400 medlemsorganisationer i över 170 länder och är 
organiserat efter världsdelar. Tillsammans representerar EI ca 30 miljoner medlemmar. 
Kongress hålls var fjärde år.

SULF:s internationella samarbeten och påverkansarbete har under 2017 bedrivits på så-
väl det nordiska och europeiska området som på världsnivå. Vid det nordiska mötet i juni 
stod SULF:s norska systerorganisation värd. Mötet diskuterade frågor som arbetsvillkor, 
löner, universitetens styrning samt rekrytering och opinionsarbete. SULF var represente-
rat med både förtroendevalda och tjänstemän.

På den europeiska nivån har SULF genom sitt medlemskap i EI och European Trade 
Union Committee for Education (ETUCE) varit representerat med en ledamot i Higher 
Education and Research Standing Comittee (HERSC). De frågor som har diskuterats 
där har bland annat varit portabla pensioner, karriärvägar för yngre forskare, kvalitets-
frågor och hur vi tillsammans kan driva frågan om att skapa en mer främjande miljö 
för forskare och universitetslärare. SULF har också representerat ETUCE i den sociala 
sektorsdialogen för högre utbildning inom EU, i EU:s arbetsgrupp för modernisering av 
högre utbildning, på OECD:s stakeholderforum i Paris samt i Bologna Follow Up Group 
(BFUG) working group on implementation.

Här i Sverige har SULF varit representerat i regeringens referensgrupp för EU-frågor, i 
den nationella arbetsgruppen för BFUG och varit inbjuden talare på Universitets- och 
högskolerådet i frågan om arbetsvillkor för forskande och undervisande personal i Eu-
ropa. Förbundet har också haft löpande kontakter med den pågående statliga internatio-
naliseringsutredningen. Vid ett möte framfördes en rad problem gällande uppehållstill-
stånd, folkbokföring och socialförsäkring som utredningen mycket noga lyssnade på och 
skulle ta med sig i det fortsatta arbetet.
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Vad går medlemsavgiften till?
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Medlemskåren 2017 i siffror

20 808
medlemmar

48,5 procent 
är kvinnor

 12 gäst-
medlemmar

Förbundets yngsta 
medlem är 23 och 
den äldsta 98 år!

 51,2 %
av medlemmarna är 

helbetalande enkelan-
slutna10%

av förbundets 
medlemmar är 

pensionärer 51
medlemskårens 

medelålder
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Beslutande organ

SULF:s styrelse 
Arbetsutskott
Ordförande Mats Ericson (professor, KTH), 1:e vice ordförande Håkan Lindkvist 
(universitetslektor, Umeå universitet), 2:e vice ordförande Lars-Åke Lööv (universitets-
adjunkt, Lunds universitet) och 3:e vice ordförande Helén Persson (doktorand, Lunds 
universitet). 

Ledamöter
Lars Abrahamsson (biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet), Bengt 
Aspvall (professor, Blekinge tekniska högskola), Christer Gardelli (universitetsadjunkt, 
Luleå tekniska universitet), Magnus Gustavsson (universitetsadjunkt, Stockholms 
universitet), Ummis Jonsson (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet), Ingmarie Mel-
lenius, (universitetslektor. Umeå universitet), Jeanette Melin (forskare, RISE, Research 
Institutes of Sweden), Mats Nilsson (universitetslektor, Karlstads universitet), Krzysztof 
Marciniak (universitetslektor, Linköpings universitet), Christina Romlid (universitets-
lektor, Högskolan Dalarna).
 
Suppleanter
Marie-Louise Österlind (universitetslektor, Högskolan Kristianstad), Carina Keskitalo 
(professor, Umeå universitet), Robert Sandberg (universitetslektor, Södertörns högsko-
la), Annika Blekemo (universitetsadjunkt, Stockholms universitet).
Mikael Johansson (utbildningsledare/forskare, Göteborgs universitet) har under året 
begärt att bli entledigad från uppdraget.

Revisorer
Beatrice Söderberg (auktoriserad revisor) med Therese Kjellberg (auktoriserad revisor) 
som suppleant samt Anders Grundström (förtroendemannarevisor) med Mats Cedervall 
som suppleant.

SULF:s arvodesnämnd
Sammankallande Kirsi Höglund (Uppsala universitet), Rikard Lingström (Arbetsför-
medlingen) och Martin Selander (Göteborgs universitet).

Valberedning
Sammankallande Kirsi Höglund (Uppsala universitet), Inger Ekman (Umeå universi-
tet), Jokka Flaming-Rinne (Mittuniversitetet), Johan Modée (Malmö högskola), Mikael 
Åsman (Blekinge tekniska högskola) och Anna Dåderman (Högskolan Väst).

SULF:s förhandlingsdelegation
Ordförande Håkan Lindkvist (Umeå universitet), Anders Grundström (Uppsala uni-
versitet), Anqi Lindblom-Ahlm (Stockholms universitet), Antonia Ribbing (Södertörns 
högskola) Carina Theen (Högskolan i Borås), Catrine Folcker (Göteborgs universitet), 
Christina Romlid (Högskolan Dalarna), Krzysztof Marciniak (Linköpings universitet), 
Mats Cederwall (Lunds universitet), Mikael Palmgren (Högskolan Jönköping), Mikael 
Svedemar (Malmö högskola) och Tobias Otterbring, (Karlstads universitet).
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SULF:s remissvar 2017

Remiss 

Från Utbildningsdepartementet:
En flexiblare lärarutbildning

Från Vinnova:
Metoder och kriterier för bedömning 
av prestation och kvalitet i lärosätenas 
samverkan med omgivande samhälle

SULF:s yttrande

SULF ser övervägande positivt på prome-
morians förslag. Det gäller särskilt försla-
get om att utöka det minsta ämnesdjupet 
från 45 hp till 60 hp, vilket vi ser som 
minimum för att ge den blivande läraren 
tillräckliga ämneskunskaper. SULF ser 
också positivt på förslaget om en flexibla-
re ämneskombination som förhoppnings-
vis kommer att locka fler sökanden.
SULF ser dock en risk med att förslaget 
om en förkortad ämneslärarutbildning 
mot grundskolans årskurs 7-9 kan leda till 
att utbildningen blir mindre användbar 
för dessa studenter.

SULF har stora principiella invändningar 
mot att konkurrensutsätta fördelning av 
basanslag för forskning och avvisar därför 
bestämt kvalitetsindikatorn samverkan 
som metod för att fördela och omfördela 
basresurser. Förbundet anser att läro-
sätenas basanslag ska utgöra en lång-
siktig grund för verksamheten och inte 
utsättas för konkurrens. SULF avstyrker 
därför ett system som kopplar utvärde-
ringar till resurser. SULF motsätter sig 
inte utvärdering av forskning som sådan 
men menar att detta redan sker i mycket 
hög grad, inte minst vid ansökningar om 
forskningsmedel, publiceringar och re-
krytering. Förbundet ser det som mycket 
problematiskt att forskning utsätts för 
utvärdering vilken används för att om-
fördela resurser och menar att detta är 
ett hot mot den akademiska friheten. Det 
föreslagna systemet med utvärdering och 
omfördelning av resurser riskerar liksom 
nuvarande system dessutom att få en kon-
serverande verkan och belöna mer forsk-
ning om sådant som vi redan vet.
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Från Utbildningsdepartementet:
Förslag till mer ändamålsenliga basårs-
bestämmelser

 

Från Utbildningsdepartementet:
Ny ordning för att främja god sed och 
hantera oredlighet i forskning (SOU 
2017:10)

Från Utbildningsdepartementet:
Promemoria med förslag om möjlighet 
till mindre styrelser för universitet och 
högskolor och om rektors möjlighet att 
vara ordförande i styrelsen

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger 
studenterna verktyg att utveckla sitt kritis-
ka tänkande och är avgörande för samhäl-
lets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska 
och tekniska utveckling. En välutbildad 
befolkning är också en omistlig del i demo-
kratin. SULF:s inställning är därför att det 
ska finnas många möjligheter för den som 
vill studera på högskolan och flera vägar in 
än direkt från gymnasieskolan. Att lärosä-
ten får ökade möjligheter till en mer flexi-
bel användning av basårsutbildning har 
potential att gynna studenter som kommer 
från en studieovan miljö. SULF tillstyrker 
därför promemorians förslag.

SULF anser att det finns uppenbara förde-
lar med en lagreglering och med att en ny 
myndighet ansvarar för att utreda miss-
tankar om oredlighet i forskning. SULF 
tillstyrker därför utredningens förslag.
Lärosätena tenderar att se frågor om ored-
lighet som en rent akademisk fråga, men 
SULF vill betona att det i högsta grad även 
är en arbetsmiljöfråga. Misstankar om 
oredlighet borde därför medföra åtgärder 
utifrån såväl arbetsmiljölagstiftning som 
föreskrifterna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö och grundläggande arbetsrätts-
lig lagstiftning som MBL.

SULF tillstyrker förslaget om möjlighet till 
att vid behov ha mindre storlek på styrelsen 
med motiveringen att det finns behov för 
ett mer flexibelt system så att styrelsearbe-
tet vid mindre lärosäten inte blir så tung-
rott.
SULF tillstyrker också förslaget om att rek-
tor inte får vara ordförande i styrelsen med 
motiveringen att det är viktigt att motverka 
jävsituationer.

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
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Från Utbildningsdepartementet:
Tillträde för nybörjare - ett öppnare 
och enklare system för tillträde till hög-
skoleutbildning (SOU 2017:20)

 

Från Utbildningsdepartementet: 
Tryggare anställningsformer och 
tydligare karriärvägar för unga forskare 

Från Socialdepartementet:
Stärkt skydd av sjukpenninggrundande 
inkomst för studerande

SULF tillstyrker i grundprinciperna i ut-
redningens förslag och förslagen till för-
fattningsändringar som helhet. Det är på 
sin plats att betona att styrkan i förslaget 
är att delförslagen bildar en helhet som 
är viktig för att uppnå ett väl fungerande 
tillträdessystem. De stora behoven för både 
sökande och berörd myndighetspersonal 
av ökad tydlighet och förutsägbarhet för 
både studenter och högskola möts väl. Ett 
tillträdessystem har betydelse både för 
rättssäkerheten i varje tillträdesärende och 
för vilka signaler som sökande och blivande 
uppfattar och styr sina val efter. Utred-
ningens förslag tar hänsyn till båda dessa 
funktioner och argumenterar väl i de fall då 
betydelsen av signalvärdet har varit vägle-
dande för utredningens val av förslag.   

SULF lämnade synpunkter på den av re-
geringskansliet delade förordningstexten 
gällande anställning som biträdande lektor. 
SULF:s huvudsakliga synpunkt var att det 
är olyckligt att begränsa möjligheten att 
förlänga anställningstiden till högst två år 
på grund av föräldraledighet, sjukdom med 
mera eftersom det kan innebära att den be-
rörda inte ges möjlighet att uppnå kraven 
för befordran till en tillsvidareanställning. 
Detta är olyckligt även ur ett jämställdhets-
perspektiv.

SULF tillstyrker förslaget om utökat SGI-
skydd för studerande som inte uppbär 
statligt studiestöd. SULF anser dock att 
man även bör förstärka SGI-skyddet för 
personer som bedriver vidareutbildning 
inom det egna yrkesområdet och som inte 
är tjänstlediga från en anställning då detta 
är den typiska situationen för till exempel 
postdoktorstipendiater.
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Från Finansdepartementet:
Återinförande av skattereduktion för 
fackföreningsavgifter

Från Socialdepartementet: 
Svensk social trygghet i en globalise-
rad värld (SOU 2017:05)

I en promemoria från Finansdepartemen-
tet föreslås ett återinförande av skattere-
duktion för fackföreningsavgifter. 

SULF välkomnar att regeringen föreslår 
ett återinförande av skattereduktionen för 
fackföreningsavgifter.  Förbundet anser att 
förslaget är väl utformat i alla delar och väl 
motiverat.

SULF koncentrerade sitt remissvar till 
de delar som berör våra medlemsgrup-
per och fokuserade därför på förslagen till 
förändringar vad gäller rätten till bosätt-
ningsbaserade förmåner och villkoren för 
statligt anställda som sänds ut för arbete 
utomlands och deras medföljande familje-
medlemmar.
SULF framförde att även utländska dokto-
rander med annan finansiering än anställ-
ning eller utbildningsbidrag ska kunna få 
bosättningsbaserade förmåner redan när 
man antas till forskarutbildning. SULF 
föreslår därför att det uttryckligen införs en 
bestämmelse i Socialförsäkringsbalken om 
att alla som antagits till forskarutbildning 
ska ges rätt till bosättningsbaserade för-
måner, d.v.s. att det nuvarande undantaget 
från huvudregeln i 5 kap. 7 § utvidgas till 
att gälla alla doktorander oavsett finansie-
ringsform. SULF:s framhöll samtidigt att 
alla doktorander ska finansieras genom en 
anställning och att möjligheten att använda 
andra finansieringsformer snarast ska ut-
mönstras. 
Förbundet välkomnade förslagen till för-
bättringar för utsända och deras familje-
medlemmar.
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Från Utbildningsdepartementet:
Promemoria Brett deltagande i hög-
skoleutbildning

Från Arbetsmarknadsdepartementet:
Ett arbetsliv i förändring – hur påver-
kas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 
2017:24)

Från Arbetsmarknadsdepartementet:
Ett nationellt centrum för kunskap om 
och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 
2017:28)

Regeringen föreslår i sin promemoria Brett 
deltagande i högskoleutbildning en änd-
ring i högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 
§. Ändringen innebär i sak att den tidigare 
formuleringen om att högskolorna aktivt 
ska främja och bredda rekryteringen till 
högskolan, ändras till att högskolorna ska 
främja ett brett deltagande.
SULF tillstyrker regeringens förslag till ny 
formulering av Högskolelagens kap. 1 § 5 
förutsatt att regeringen följer upp det för-
ändrade uppdraget till högskolorna med de 
resurser som krävs för att lagen ska kunna 
följas och målen uppnås. 

Utredningen har kartlagt de nya arbetsfor-
mer som förekommer i Sverige i dag samt 
analyserat vilka utmaningarna är ur ett 
arbetsmiljöperspektiv samt sett över de re-
gionala skyddsombudens tillträdesrätt och 
befogenheter. SULF delar utredningens 
uppfattning om vikten av att alla personer 
som utför arbete har ett regelverk att falla 
tillbaka på som omfattar deras arbetssi-
tuation. I nuläget bedömer SULF dock att 
det inte finns tillräckliga skäl att i grunden 
förändra den nuvarande arbetsmiljölag-
stiftningen men ställer sig positivt till 
utredningens förslag om ökad tillträdesrätt 
för regionala skyddsombud.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå 
hur ett nationellt centrum för insamling 
och spridning av kunskap och forsknings-
resultat om arbetsmiljö och för utvärdering 
av arbetsmiljöpolitik bör inrättas, finansie-
ras, utformas och placeras. SULF anser att 
det är högst väsentligt att arbetsmiljöfrågor 
får en större tyngd i många olika samman-
hang och har ställt sig positiv till förslaget. 
SULF delar utredningens uppfattning om 
vikten av att arbetsmiljöcentrumet ska 
kunna verka självständigt och oberoende 
och att förslaget om att en helt ny myndig-
het med placering i Stockholm ger de bästa 
förutsättningarna för att lyckas.



12Sveriges universitetslärare och forskare
/ Ferkens gränd 4  /111 30 Stockholm/tel: 08-505 836 00/ e-post: kansli@sulf.se


