Motions arbetsnummer 19 (tidigare nr 14)
Motion nr X (slutligt nr i utskottshantering)

SULF/Lunds universitet

Motion till SULF:s kongress 2018

Motion om forskares villkor
I samband med SULFs förra kongress beslutades om en namnändring till Sveriges
Universitetslärares och Forskares Förbund. Beslutet föregicks av en mångårig
diskussion inom förbundet om forskares roll inom högskolan. Förbundets linje var under
lång tid att renodlade forskaranställningar borde ersättas av läraranställningar
(företrädesvis tillsvidare) där forskning och undervisning är naturliga och lika viktiga
delar av arbetsuppgifterna, men kan variera i omfattning över tid. Ansatsen var lovvärd,
men utvecklingen har snarare gått mot fler än färre forskaranställningar och forskarna
utgör en betydande del av förbundets medlemskår. Inställningen kunde också uppfattas
som något exkluderande gentemot forskarna, och en av orsakerna till förbundets
ändrade inställning var helt klart att försöka knyta forskarna till förbundet och arbeta
lokalt och centralt för att förbättra villkoren för forskarna. Det var ett första steg i rätt
riktning och under mandatperioden har det blivit alltmer tydligt att forskarna är en av de
mest utsatta medlemsgrupperna i förbundet. Här är några exempel på bidragande
orsaker till forskares otrygghet och osäkerhet:
•
•
•
•

En stor andel av forskarna är visstidsanställda, med all den otrygghet det innebär.
Även de tillsvidareanställda forskarna är en utsatt grupp, framförallt p.g.a. hög
grad av externfinansiering som leder till enpersonskretsar vid arbetsbrist. Bland
våra medlemmar är det forskarna som löper störst risk att bli uppsagda.
Det råder oklarhet om forskare omfattas av lärarundantaget, särskilt vid de
lärosäten där forskarna inte beskrivs som lärare enligt anställningsordningen.
Ofta råder oklarhet om hur forskarnas arbetstid regleras. Ibland omfattas de av
arbetstidsavtalen för lärare och ibland inte. Informellt tillämpas ofta
förtroendearbetstid utan kompensation för detta.

SULF/Lund hemställer därför
•
•
•

att SULF ska prioritera arbetet för att förbättra forskarnas villkor
att SULF ska verka för att forskare ska omfattas av lärarundantaget
att SULF ska verka för att forskare ska omfattas av arbetstidsavtalen för lärare.
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