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I mänsklighetens tjänst – Högre utbildning
och forskning för en hållbar framtid
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 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 vetenskaplig grund.

För att förverkliga detta krävs en ändamålsenlig forskningsfinansiering parat med ett kollegialt styre där vetenskapligt och pedagogiskt kompetent personal fattar de
beslut som rör kärnverksamheten. Arbetsvillkor och karriärvägar 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 genom att periodvis arbeta på andra lärosäten, i eller utanför
Sverige, eller i andra sektorer.

För att universiteten och högskolorna ska kunna utbilda
för framtiden är utbildnings- och forskningspolitiken sammanhållen 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.

Framtidens akademi kännetecknas av fria tankar och hög
kvalitet. Tydligast märks detta genom att undervisning och
forskning i alla sammanhang är integrerade. Studenternas 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 egendom utan en investering i vår gemensamma framtid.
Därför är all högskoleutbildning avgiftsfri för alla studenter. Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna
verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska
och tekniska utveckling.

Kritisk kraft i samhället

Akademin står för alla människors lika värde och rättigheter. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden
för en stabil utveckling av ett demokratiskt samhälle. Akademisk kunskapsproduktion sker utan politiska, ideologiska eller ekonomiska lojaliteter och bygger på principen om
akademisk frihet. Lärare och forskare bidrar till samhällsutvecklingen 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
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FÖRORD

Ett annorlunda år – men
tillsammans är vi starka
2020 blev ett år olikt de flesta andra. Ett år av kris, men också av utveckling, när samhället, högskolan och SULF:s medlemmar ställdes inför utmaningen att hantera covid-19
pandemin.
När de första rapporterna om en epidemi i Kina började spridas i svensk media, strax efter
jul, var det få som trodde att den skulle ha någon påverkan på vårt land. Men snart var en
pandemi konstaterad och den 17 mars kom rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att alla svenska lärosäten skulle övergå till distansundervisning. Och Sveriges universitetslärare och forskare levererade! Under nya digitala former gjordes allt för att bidra
till att dämpa smittspridningen. Forskningskonferenser ställde om, disputationer genomfördes för första gången digitalt, forskningsresor sköts på framtiden och undervisningen
gjorde en historisk omställning till digitalt format.
Omställningen var dock långt ifrån enkel och krävde en enorm arbetsinsats med många
övertidstimmar. Universitetslärarnas fokus har inte bara varit att ställa om till ett digitalt
format utan också att fortsätta leverera högkvalitativ utbildning. Sveriges studenter och
doktorander skulle även under pandemin erbjudas fullgod utbildning om än i nya digitala
former. Den digitala omställningen medförde att frågor som att säkerställa möjligheten för
SULF:s medlemmar att få ersättning för arbetad tid, immaterialrätt och inspelade föreläsningar blivit än mer brännande och angelägna för SULF att arbeta med. Förbundets
verksamhet genomgick också en snabb digital omställning genom att till exempel anordna
digitala möten, föreläsningar, seminarier och utbildningar istället för fysiska. Tack vare
driftiga medlemmar, förtroendevalda och anställda har krisen lett till utveckling för individer, verksamheter och högskolesektorn. Det som hade kunnat bli ett förlorat år blev istället
ett annorlunda men utvecklande år.
När vi summerar 2021 så hoppas jag att det har varit ett mer normalt år. Men en sak vet
jag redan nu och det är att våra medlemmar och vårt förbund fortsätter att ta ett viktigt
ansvar för forskningen och den högre utbildningen. Det är bara genom utbildning och
forskning som vi kan möta den här och kommande utmaningar.
Mats Ericson
Ordförande i Sveriges universitetslärare
och forskare
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SULF:s prioriteringar
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 prioriteras inför varje kongressperiod i en verksamhetsinriktning som slår fast periodens
viktigaste frågor.
Verksamhetsinriktningen 2019–2021 fastställdes av SULF:s kongress 2018 och har sin
grund i SULF:s Vision 2030 i kombination med förbundsstyrelsens politiska bedömningar. Den identifierar vilka frågor som förbundets politik och verksamhet ska fokusera på under innevarande kongressperiod: 1. kritisk kraft, 2. professionens autonomi
samt 3. anställningsvillkor och arbetsmiljö.
Verksamhetsinriktningen operationaliseras i sin tur i en årlig verksamhetsplan som
förenar förbundets alla delar; lokala SULF-föreningar, förbundsstyrelsen och förbundskansliet agerar tillsammans för förändring.

Kritisk kraft
SULF ska verka för akademisk frihet i både forskning och utbildning samt för
universitetens oberoende av politiska, ideologiska och ekonomiska intressen.
Vidare ska SULF verka för ett nära samband mellan forskning och utbildning,
för ett brett bildningsperspektiv och för en högre utbildning som utvecklar 		
studenternas självständiga och kritiska tänkande. Detta kräver bland annat
ökad jämställdhet, trygga anställningsförhållanden, ökade resurser för utbildning och ökad andel basanslag för forskning. SULF ska också lyfta akademins
betydelse för samhällets demokratiska processer genom att påtala vikten av 		
källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt.
			 ur SULF:s verksamhetsinriktning 2019–2021

Verksamhet under 2020

Under 2019 anordnade Sveriges unga akademi (SUA) tillsammans med SULF en
uppskattad forskningspolitisk seminarieserie. Enligt planeringen skulle den ha fortsatt under våren 2020 med ett seminarium om akademisk frihet och ett om Kinas roll
i en globaliserad forsknings- och innovationsvärld. Tyvärr var seminarierna tvungna
att skjutas på framtiden på grund av pandemin. Eftersom formatet har varit en öppen
dialog mellan ett fåtal inbjudna kommer seminarieserien att återupptas så snart det är
möjligt enligt rådande smittläge.
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I det internationella samarbetet har SULF tillsammans med kollegor i Higher Education and Research Standing Committee inom ETUCE skrivit en rapport om vikten av
akademisk frihet till ministermötet i Bolognaprocessen. SULF:s chefsutredare har representerat ETUCE och drivit frågor om akademisk frihet och professionell autonomi i
EU:s arbetsgrupp för högre utbildning, i projektet Microbol, som handlar om hur korta
kurser ska kunna passa in i Bolognasystemet, samt i OECD-projektet HEInnovate som
är ett projekt i samarbete med regeringar, universitet och intressenter.
SULF har sedan länge drivit frågan om akademisk frihet både internationellt och
nationellt. Under 2020 var arbetet intensivt. Redan i början av året bidrog SULF rent
konkret genom att förbundet stödde en turkisk statsvetare som fick komma till Sverige
för att undersöka hur fackföreningar jobbar med akademisk frihet.
Under våren kom en remiss från utbildningsdepartementet som föreslog att akademisk
frihet i utbildningen skulle skrivas in i högskoleförordningen. SULF, SFS och SUHF
samordnade sina remissvar vilket sannolikt bidrog till att forskningspropositionen
innehåller detta förslag till stärkande av den akademiska friheten.
Frågan har lyfts på SULF-dagen och på seminarier både lokalt och nationellt, inte
minst med SULF:s medverkan i ett seminarium som firade Högskoleläckans 10-årsdag
i december.
Med start i slutet av april genomfördes innan sommaren en kampanj på Facebook och
Twitter med fyra korta grafiska filmer som innehöll budskapen:
•
•
•
•

SULF:s medlemmar utbildar för framtiden idag. Stärk sambandet mellan forskning
och utbildning!
Ingen vet var avgörande forskningsgenombrott sker. Satsa brett på forskning!
Långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar. Satsa långsiktigt på forskning!
Demokratin behöver en fri akademi. Stärk lagskyddet för akademisk frihet!

Inläggen länkade vidare till text om SULF:s fyra krav på regeringen för en starkare
forskning. Ett hundratal klickade sig vidare på länken och/eller gillade inläggen.
SULF:s förbundsstyrelse tillsatte i februari en fokusgrupp om medlemmar i forskningstunga miljöer. Uppdraget för fokusgruppen var att ta fram förslag hur förbundet
kan bli mer attraktivt för personal i forskningstunga miljöer. Fokusgruppens slutrapport innehåller en problematiserande beskrivning av arbetsförhållandena för personalen i forskningstunga miljöer samt tjugo förslag för att göra förbundet mer attraktivt
för medlemmar i forskningstunga miljöer.
Den 2 mars publicerade Aftonbladet debattartikeln Gränsen passerad när politiker hotar facket. Samtliga Sacoförbund reagerade starkt när fackliga representanter hotades
av politiska företrädare i Hörby.
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Fria lärosäten och fria universitetsanställda är en förutsättning för demokrati. Därför
undertecknade SULF en deklaration för stärkt demokrati. Deklarationen är ett initiativ
från Kommittén Demokratin 100 år som är inrättad av regeringen.
I vårt åtagande att värna demokratin lyfts vårt internationella arbete, men också den
demokratiska betydelsen av att universitetslärare och forskare har upphovsrätt till det
de producerar.
Samma dag som deklarationen undertecknades den 13 oktober publicerade Dagens
samhälle debattartikeln Med kunskap och utbildning står vi emot populismen.

Professionens autonomi
SULF ska verka för kollegial ledning och styrning inom akademin och för ett
styr- och resurstilldelningssystem som stödjer akademisk frihet, långsiktig 		
planering, hög kvalitet samt motverka utveckling mot överdriven utvärdering.
SULF ska också verka för att meriterings- och belöningssystem erkänner både
forskning och högskolepedagogisk kompetens, att sambandet mellan forskning
och undervisning stärks samt för en autonom professionell yrkesutövning där
upphovsrätten respekteras och lärare ges goda förutsättningar att utveckla ett
akademiskt lärarskap.
			 ur SULF:s verksamhetsinriktning 2019–2021

Verksamhet under 2020

För att möta de utmaningar som högskoleutbildningen står inför behöver universitetslärare få möjlighet att utveckla ett akademiskt lärarskap. Därför har SULF under 2020
givit ut en skrift om akademiskt lärarskap författad av två professorer i högskolepedagogik, Klara Bolander Lakson och Max Scheja, båda från Stockholms universitet.
Utgångspunkten för akademiskt lärarskap är att både lärare och studenter tar akademiskt ansvar. Akademiskt lärarskap är inte en metod utan ett förhållningssätt där
lärare kontinuerligt och systematiskt reflekterar över, utforskar och utvecklar den
egna pedagogiska praktiken och dess inverkan på studenters lärande. Det utforskande
arbetssättet är väletablerat inom forskningen och steget för universitetslärare att til�lämpa det även inom undervisningen är inte långt.
Inför lanseringen av skriften Akademiskt lärarskap i slutet av maj skickades den i förväg ut till nyckelpersoner i högskolesektorn. I samband med publiceringen arrangerade
SULF ett digitalt seminarium med författarna Klara Bolander Laksov och Max Scheja.
Seminariet leddes av Karin Åmossa.
Den 24 augusti publicerade Curie debattartikeln Ge lärarna förutsättningar att utöva
ett akademiskt lärarskap. Ur debattartikeln: ”Det räcker inte att universitet och högskolor får extra resurser för att ta emot fler studenter så länge resurserna per student
6
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fortsätter att minska. Om kvaliteten i högre utbildning ska kunna säkras måste lärarna
få förutsättningar att bedriva riktigt bra undervisning. Såväl regeringen som lärosätena
själva har här ett stort ansvar.” Debattartikeln undertecknades av Mats Ericson och
Karin Åmossa.
Vid sidan av den fastställda verksamhetsplanen uppmärksammande SULF:s förbundsstyrelse upphovsrättsfrågor under året. Området aktualiserade av pandemin och den
snabba övergången till distansundervisning. Under andra kvartalet genomfördes en
rad åtgärder för att uppmärksamma medlemmarna kring området upphovsrätt och
lärarundantaget. Allt för att de själva ska kunna bevaka sina rättigheter. Förbundet
informerade via tidningen Universitetsläraren, nyhetsbrev och sulf.se. Förtroendevalda
fick likaledes information via riktade nyhetsbrev. Även annonser togs fram. Under året
genomfördes flera lokala seminarier kring upphovsrätt. Två filmer där SULF:s förbundsjurist förklarade vad som gäller togs fram och spreds i början av hösten.

Anställningsvillkor och arbetsmiljö
SULF ska verka för attraktiva, jämlika villkor med konkurrenskraftiga löner och en
god arbetsmiljö under hela karriären. För detta är en ökning av andelen tillsvidareanställningar för forskande och undervisande personal angelägen. Viktigt är också att
lärosätena tillämpar en mer långsiktig personalplanering med öppna och rättssäkra
utlysningar, transparenta karriärvägar och ändamålsenlig balans mellan forskning,
undervisning och andra arbetsuppgifter. Dessutom behövs en rejäl förstärkning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet för bättre social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö
i alla former av anställningar. Anställningsvillkor och arbetsmiljö ska präglas av likabehandling och mångfald.
			

ur SULF:s verksamhetsinriktning 2019–2021

Verksamhet under 2020

2019 inrättade förbundsstyrelsen en fokusgrupp för arbetsmiljö med uppgift att identifiera lämpliga åtgärder som syftar till förbättringar och bidrar till opinionsbildning
inom arbetsmiljöområdet. Arbetet i gruppen har resulterat i en slutrapport som lämnades till förbundsstyrelsen i september 2020. Inom ramen för fokusgruppens arbete har
material tagits fram som kan användas som verktyg i arbetet med de lokala arbetsmiljöfrågorna. Materialet kommer att publiceras på förbundets hemsida och få en utformning så att det kan användas av enskilda medlemmar, förtroendevalda, skyddsorganisationer och medlemmar i chefsposition.
Fokusgruppen för lärares arbetstid bedrev sitt arbete enligt uppdrag fram till november
då Arbetsgivarverket i centrala förhandlingar yrkade på att Villkorsavtal-T:s Bilaga 5
skulle ”utmönstras”. Det förändrade förutsättningarna för fokusgruppen, varför den
bad förbundsstyrelsen om att bli pausad, för att få ett nytt uppdrag under 2021.
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Till kongressen 2018 inkom ett flertal motioner som berörde lönebildning genom s.k.
lönesättande samtal. Kongressen beslutade bl a att förbundsstyrelsen skulle utvärdera
förutsättningarna för lönesättande samtal inom universitetets- och högskolesektorn
och därefter föreslå förbättringar. För att undersöka vad medlemmarna och lokala förtroendevalda anser om lönesättningsmodell utarbetades under hösten 2019 en enkät
till alla förbundets medlemmar och förtroendevalda. På grund av de pågående årliga
revisionsförhandlingarna skickades enkäten ut först i februari 2020. Svarsfrekvensen
bland medlemmarna var 33 procent och bland de förtroendevalda 52 procent. Data
samlades in under våren vilken bearbetades under hösten 2020. Rapporten kommer
att läggas till kongresshandlingarna 2021.
Under hösten lanserade SULF skriften Expeditionsguide till den akademiska karriären. Skriften erbjuder ett generellt karriärstöd med information om allt från hur olika
typer av tidsbegränsade anställningar fungerar, saker att bevaka vid byte av anställning
eller vid en postdok utomlands till sådant som är värt att tänka på inför ett akademiskt
ledningsuppdrag eller inför steget att ta jobb utanför akademin.
I förbundets samarbete med TryggHansa uppkom möjligheten att finansiera en större
undersökning om hur arbetsmiljön påverkas av stor andel externfinansiering. I september anställdes Anna-Carin Fagerlind Ståhl som utredare för att undersöka frågan.
Undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa delar. Rapporten beräknas publiceras i maj 2021.
Under oktober månad genomförde SULF kampanjen Hållbar arbetstid. Kärnfrågan
i kampanjen var övertidsfrågan men förbundet valde att bredda perspektivet något
för att kunna ge SULF:s medlemmar en helhetsbild av arbetstidsfrågan. Innehållet
fokuserade kring att få ut information om arbetstidsfrågor. Kampanjen innehöll bland
annat seminarium och texter till webbsidan. På avdelningen ”Jobb, lön och villkor” på
sulf.se publicerades åtta nya texter på ämnet. Idéen med texterna var att medlemmar
ska hitta de lagar och avtal som reglerar arbetstiden inom högskolesektorn, och förstå
hur de hänger ihop. Medlemmarna fick konkreta tips i hur de hanterar till exempel hög
arbetsbelastning och/eller övertid. För sulf.se togs en kampanjsida fram med bland annat filmer och frågelåda. Ett digitalt seminarium på SULF-dagen genomfördes liksom
ett lokalt anpassat digitalt seminarium. Information spreds via nyhetsbrev till medlemmar och förtroendevalda, Twitter samt annonsering på Facebook och i Universitetsläraren.
Central förhandlingsverksamhet på det statliga området
Under 2020 kom mycket att handla om pandemin och dess effekter. Under våren
uppstod många frågeställningar som gjorde att parterna behövde enas om olika tillfälliga bestämmelser kring ökat uttag av arbetstid och undantag från kravet på läkarintyg
inom viss tid med mera. Arbetsgivarverket ville också se undantag för juni till augusti
som period för huvudsemester i ett centralt avtal vilket SULF/Saco-S avvisade och hänvisade till att detta ska lösas lokalt.
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Förbundet gjorde försök att stärka personskadeavtalet vid arbetssjukdom orsakad
av covid-19 och med resultat att den nämnd som beslutar om ersättningar hanterar
frågan själv istället för att delegera den till AFA försäkring.
Utvärderingen av löneavtalet RALS-T färdigställdes i februari 2020. Utifrån den
partsgemensamma rapporten kommer Saco-S och Arbetsgivarverket att arbeta
vidare med hur tillämpningen av löneavtalet RALS-T kan utvecklas. Ett av fokusområdena i utvärderingen var lönesättande samtal inom högskolan. Här kunde
parterna gemensamt konstatera att lönesättande samtal har blivit vanligare över tid,
men att det finns två stora utmaningar att hantera. Den ena rör hur verksamheten är
organiserad och att det finns för många medarbetare per lönesättande chef och den
andra rör finansiering med externa medel. Det partsgemensamma inspirationsmaterial som togs fram under hösten 2018 var inte tillräckligt känt ute i verksamheterna
varför det marknadsfördes på nytt under 2020.
Under året har också arbetet inom det nya arbetsområdet hållbart arbetsliv inom
Partsrådet som syftar till att motverka sjukfrånvaron blivit allt intensivare. Även
inom övriga arbetsområden (samverkan, arbetsmiljö samt innovation och utveckling) har arbetet fortsatt enligt plan.
Den stora händelsen under 2020 var förstås avtalsförhandlingarna som avslutades i början av december. De sköts upp eftersom förhandlingarna inom industrin
som skulle ha varit klara under våren inte kunde genomföras. Saco-S lyfte in en
rad yrkanden i förhandlingarna som är prioriterade för SULF. Hit hör frågor som
rör arbetsmiljö och osäkra anställningar. Saco-S lyfte även frågor gällande pension
och försäkringsskydd. Arbetsgivarverket hade en rad yrkanden om försämringar av
villkoren i våra avtal som avstyrdes. Samtidigt kom de flesta av våra yrkanden att
landa i fortsatt partsgemensamt arbete under 2021 och 2022. Saco-S fick dock gehör
för sina yrkanden om att anställningsvillkoren ska tydliggöras innan man ingår en
anställning och att omställningsavtalet ska öppnas för vissa personer som inte kan
arbeta kvar på grund av sjukdom.
Yrkandet från arbetstagarparterna om att se över postdoktoravtalet ledde till att
villkoren i avtalet ska förhandlas om fram till den 30 april 2021. Arbetsgivarverket
hade ett yrkande om att arbetstidsbestämmelserna för lärare inom högskolan skulle
utmönstras. Saco-S motsatte sig detta men kunde gå med på att parterna under
2022 ska genomföra ett arbete kring dessa villkor. Dock utan att någon av parterna
gjort några utfästelser. Vidare ska parterna under hösten 2021 inleda ett arbete om
enskilda överenskommelser och under 2022 ska ett arbete om RALS-T inledas. Inför
det arbetet har Saco-S tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram tankar och förslag
kring framtidens RALS-T. SULF är representerat i arbetsgruppen och resultatet av
SULF:s enkät om lönesättning och lönesättande samtal kommer att spelas in där.
I övrigt kommer det partsgemensamma arbetet att omfatta arbetsmiljö, pensioner,
omställning (inkl. hantering av kommande förändringar i LAS), slutförande av arbe9
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tet kring villkor vid internationell anställning och partsgemensam lönestatistik.
Inom Partsrådet fortsätter arbetsområdena stöd till lokal lönebildning, samverkan,
arbetsmiljö och hållbart arbetsliv medan området innovation och utveckling avslutas.
Parterna har också tagit fram ett informationsmaterial om personskadeavtalet, PSA,
som lanserades under 2020.
Central förhandlingsverksamhet på det privata området
Parterna på det privata området gjorde på grund av pandemin en paus i LAS- förhandlingarna under våren för att inte dessa förhandlingar skulle interferera med
avtalsrörelsen. Emellertid innebar pandemin att även avtalsrörelsen fick skjutas upp
till hösten. Tre partsgemensamma arbetsgrupper arbetade under hela våren med
att arbeta fram ett förslag på förändring av LAS. Regeringens LAS- utredning ”En
moderniserad arbetsrätt” presenterades i juni. Något senare kom rapporterna ifrån
parternas arbetsgrupper som tillsammans utgör förslaget till huvudavtal för trygghet,
omställning och anställningsskydd på det privata avtalsområdet.
I oktober presenterade parterna ett förslag på avtal samt ett förhandlingsprotokoll
som ställer omfattande krav på regeringen. Om dessa krav inte uppfylls kommer inte
parterna att anta avtalet. Utifrån parternas förslag avser regeringen att tillsätta en
ny utredning. Resultatet av regeringens arbete kommer att vara klart tidigast någon
gång under 2022. Vilka effekter det får för anställda inom statlig och kommunal
sektor är idag oklart men regeringen måste nu anpassa de framförhandlade förändringarna i anställningsskyddet till hela arbetsmarknaden.
Efter att LAS- förhandlingarna blivit klara återupptog parterna avtalsrörelsen på
det privata området. Resultatet blev ett tre-årigt avtal med två revisionstidpunkter.
Avtalsvärdet är 5,4 för hela perioden och det finns ingen retroaktivitet inskriven i
avtalet. Utan retroaktivitet och med en löptid till 1 april 2022 blir löneökningstakt
1,8 procent per år. Resultatet av den privata avtalsrörelsen (industriavtalet) det s.k.
”märket” påverkar inte bara industrin och de företag som är knutna till Svenskt Näringsliv utan påverkar även lönebildningen inom offentlig sektor. Det har varit tydligt
att både stat och kommuner samt regioner har normerat sin lönebildning om 1,8
procent per år.
Central förhandlingsverksamhet på det kommunala området
Under 2020 har det även varit avtalsrörelse på det kommunala området och den
stora frågan har varit skrivningarna i de allmänna bestämmelserna. Arbetsgivarna
yrkade på införandet av en 4-årig projektanställning och därmed utöka möjligheterna till ytterligare visstidsanställningar. Flera förbund inom det kommunala området
sa ja till denna förändring men Akademikeralliansen kunde inte acceptera fler former av visstidsanställningar. Resultatet av förhandlingarna blev att det nu finns två
”Allmänna bestämmelser”, AB 17 som fortfarande gäller medlemmar inom Akademikeralliansen och AB 20 som gäller för övriga förbund inom kommunal verksamhet. Detta kan komma att förorsaka en del svårigheter i den lokala hanteringen och
frågan kommer att följas noga under avtalsperioden.
10
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SULF nära dig
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 lokala SULF-föreningar och
SULF:s doktorandförening. 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 ger
goda möjligheter att påverka och förbättra villkoren för medlemmarna. Under 2020
påverkade covid-19 pandemin föreningarnas möjligheter att genomföra den planerade
verksamheten. En ökad arbetsbelastning och arbete med omställning till digitala kommunikations- och mötesformer präglade året.

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 2020 hade förbundet 22 aktiva SULF-föreningar och ett 10-tal kontaktpersoner vid landets olika lärosäten. Kontaktpersoner förekommer vid de lärosäten där en
SULF-förening ännu inte har bildats eller där föreningen är vilande.

Några exempel ur SULF-föreningarnas verksamhet under 2020:
SULF/Uppsala universitet

I oktober 2020 hade SULF/Uppsala 1877 medlemmar. Av dessa var 940 kvinnor och
937 män, 1560 var ordinarie medlemmar, 300 doktorander och 17 pensionärer. Styrelsen har bestått av sexton personer varav sju ordinarie ledamöter och en ordförande
samt en viceordförande. Under verksamhetsåret har tio styrelsemöten hållits och styrelsen har även genomfört en tvådagars planeringskonferens.
SULF/Uppsala har, som ett led i en verksamhetsförändring på enheten för profession
och villkor vid SULF-kansliet, förlorat sin lokala ombudsman. Det har inneburit att styrelsen, och i viss utsträckning även SULF-kansliet, har övertagit ett flertal arbetsuppgifter som hon tidigare har ansvarat för.
Under verksamhetsåret har styrelsen skickat följande skrivelser till rektor vid Uppsala
universitet:
• Brådskande: finansiering behövs för förlängning för doktorander och forskare i tidig
karriär.
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•
•

Remissvar om utredning och revidering av anställningsordning.
Behov av centrala medel för förlängning av doktorand- och meriteringsanställningar.
Vidare har styrelsen skickat ett remissvar till förbundsstyrelsen angående uppdaterade
mallstadgar.
SULF/Uppsala har under verksamhetsåret fördelat arbetet inom fem ansvarsområden
och organiserat i följande arbetsgrupper: kollegialitet och demokrati, arbetsvillkor och
-miljö, rekrytering, kompetens och karriär och internt styrelsearbete.
Arbetsgruppen för Kollegialitet och demokrati planerade och genomförde seminariet
”Hur skyddar vi utbildningens frihet?”, som ägde rum på SULF-dagen den 1 oktober.
Seminariet inleddes med presentationer från Anders Malmberg (prorektor, Uppsala
universitet) och Karin Åmossa (chefsutredare, SULF) samt kommentarer från Shirin
Ahlbäck (professor, Uppsala universitet). Därefter följde en diskussion samt frågor från
publiken. Ungefär 50 personer närvarade via Zoom, men seminariet har också setts av
många medlemmar genom SULF:s facebooksida.
Arbetsgruppen för Arbetsvillkor och -miljö har genomfört ett digitalt seminarium om
IT-stress. Förutom flera styrelsemedlemmar deltog även Mari Willart, ombudsman på
SULF, som höll presentationen ”IT-stress och all annan press” och Pelle Lindé, förvaltningsledare vid avdelningen för universitetsgemensam IT på Uppsala universitet, som
höll presentationen ”Flytta undervisning och möten online”.
Arbetsgruppen för Rekrytering har gjort riktade rekryteringsinsatser i anslutning till
fika med facket vid fem tillfällen, vid doktorandseminariet och vid introduktionsdagar
för nyanställda. Därtill har en rekryteringsdrive genomförts. Under vecka 42 placerades
det ut rekryteringsmaterial på institutionen för fysik och astronomi, vilket sedan följts
upp genom samtal med potentiella medlemmar. Detta resulterade i ett antal nya medlemmar. Det personliga rekryteringsarbetet ska fortsätta när covid-situationen tillåter
det.
Arbetsgruppen för Kompetens och karriär har bland annat arbetat med att följa universitetets arbete med att revidera anställningsordningen och att förbereda det remissvar
som styrelsen skickade in angående den föreslagna nya anställningsordningen.
Arbetsgruppen för internt styrelsearbete initierades mot bakgrunden att SULF/Uppsala
under verksamhetsåret har förlorat sin lokalt placerade ombudsman och dess arbete
syftade framför allt till att löpande upparbeta nya rutiner för de arbetsuppgifter som
styrelsen har övertagit ansvaret för.

SULF/Mälardalens högskola

I oktober 2020 hade SULF/Mälardalen 321 SULF medlemmar. Av dessa var 30 doktorander. Under året tillkom 27 nya medlemmar och 11 lämnade förbundet. Styrelsens
ledamöter har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret.
13
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2020 har påverkats starkt av covid-19 pandemin som medfört omställningar för stora delar av Mälardalens högskolas verksamhet med kvarstående extra arbete och utmaningar
för medlemmarna. Samtidigt väntas inom kort besked om ett eventuellt uppdrag att bilda
Mälardalens tekniska universitet.
Pandemin har gjort en rad olika fackliga frågor brännande. Bland dessa hantering av
karantän och sjukdom, digitala disputationer och förlängning för doktorander med
anledning av pandemin. Omställningen till digital undervisning har lyft fram frågor om
upphovsrätt till av lärare framtaget kursmaterial och inspelade föreläsningar. Styrelsen
har löpande uppdaterat information relaterad till pandemin i nyhetsbrev samt på dess
samarbetsyta i MDH:s internportal.
Doktoranddagen genomfördes i februari i Västerås. Det var ett lyckat evenemang bl a
gällande en intressant doktorandenkät. Enkäten har använts av lokala Saco-S vid förhandlingarna om doktorandstegen. Styrelsen har kontinuerligt spridit broschyrer och
annat material som gäller doktorander. Inom styrelsen har doktorandfrågor bevakats av
samtliga ledamöter och suppleanter. Doktorandrådets ordförande tog kontakt med SULF
i november och en avstämning har genomförts om aktuella frågor och samarbetsformer
framöver.
Styrelsen har under året arbetat aktivt med marknadsföring och rekrytering. P g a pandemin har det varit svårt att genomföra aktiviteter som normalt sker på MDH:s båda
campus. Digital lunch med facket har testats men har inte lockat så många deltagare.
Många kontakter och möten sker digitalt. Vidare läggs SULF:s tidning Universitetsläraren i lunchrum, nyanställda välkomnas, informationsmaterial delas ut och skickas med
internposten. Icke anslutna har fått information t ex via internpost och mail. Styrelsen
har sökt upp medarbetare aktivt och kontinuerligt, i synnerhet personal som berörs av ett
större förestående beslut eller en aktuell förändringsprocess. Många kontakter sker via
telefon eller Zoom/Teams.

SULF/Blekinge Tekniska Högskola

SULF/BTH hade vid årsskiftet 175 medlemmar. Föreningens styrelse består av tre personer. Styrelsemöten och mycket av verksamhet genomförs tillsammans med lokala Saco-S
styrelsen. Detta ger SULF-styrelsen möjlighet att påverka i många för medlemmarna
angelägna frågor. Föreningen har också en egen webbsida som ordföranden uppdaterar.
Styrelsen har under året sett allt fler doktorandärenden med exempelvis problem med
handledning, problem med undervisning/planering/finansiering samt många problem
som doktorander med utländsk bakgrund speciellt råkar utför som t ex arbetstillstånd,
försäkringar, etc. En annan fråga är att BTH ofta antar doktorander till endast lic-examen utan garanti på förlängning. BTH är ett av de få lärosäten som gör detta samtidigt
som det skapar en mycket stor oro och stress hos lärosätets doktorander samtidigt som de
förväntas lägga sin energi på att skriva sin lic-kappa. Oron är ännu större för utomeuropeiska studenter p g a problem med arbetstillstånd samt att lic-examen är okänd i deras
hemländer.
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En annan angelägen fråga är hur kursvärderingssystemet bidrar till dålig psykosocial
arbetsmiljö. Styrelsen håller på att utarbeta en enkät för att se hur utbrett detta problem
är. Förhoppningen är att enkäten även kan samla in tips om hur frågorna i kursvärderingarna kan förbättras och hur resultaten används.
SULF-dagen 2020 blev inställd med anledning av den pågående pandemin. Styrelsen har
istället tillsammans med Saco-S styrelsen satsat på att möta medlemmarna via evenemangen Luncha med facket. Luncherna genomfördes varannan onsdag under våren och
var välbesökta och uppskattade av föreningens medlemmar.

SULF:s doktorandförening

SULF:s doktorandförenings årsmöte är enligt föreningens stadgar förlagt i maj. Det gör
att verksamhetsåret börjar i maj 2020 och avslutas i maj 2021. Doktorandföreningens
styrelse har under verksamhetsåret bestått av tretton personer, av dessa avgick två under
året. Styrelsen har genomfört sju möten under året.
Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på styrelsens arbete under verksamhetsåret.
Såväl den interna verksamheten med styrelsemöten som den utåtriktade medlemsvårdande, opinionsbildande och rekryterande verksamheten har tvingats genomföras i digitalt
format.
I verksamhetsplanen för året fastslogs att doktoranders psykosociala hälsa utgjorde årets
övergripande tema. Till detta har styrelsen inkluderat arbete kring hur pandemin slagit
mot Sveriges doktorander. Doktorandtiden präglas överlag av en hög stressnivå under
2020 medförde covid-19 därutöver omfattande förändringar i doktoranders möjligheter
att utföra sitt avhandlingsarbete. Under året tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för att fördjupa sig i frågan om doktoranders psykosociala hälsa. Gruppen genomförde bland annat
en undersökning som både innehöll frågor om doktorandernas psykosociala hälsa överlag
och frågor kopplade till psykosocial hälsa under pandemin. Analysarbetet med det inkomna materialet pågår fortfarande.
Därutöver har styrelsen arbetat med frågor som karriärvägar, språk, antagningen av
licentiater, fördjupning av samarbetet med SFS-DK och vikten av att handledare ges
utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling. Styrelsen har genomfört flera enkäter
och skrivit debattartiklar inom ramen för frågeställningarna.
I maj genomfördes Doktorandföreningens kontaktdag med tema mental hälsa. Kontaktdagen hade 75 anmälda varav 40 deltagande från hela Sverige. Dagen genomfördes helt
digitalt för att undvika att bidra till smittspridning. För att sätta lite guldkant på det digitala evenemanget erbjöds de anmälda ett fikapaket som skickades ut inför mötet.
Doktorandföreningen har därutöver under verksamhetsåret skickat ut nyhetsbrev och
upprätthållit en aktiv facebooksida för föreningen. Föreningen har fortsatt utveckla samarbetet med andra doktorandorganisationer, SULF:s förbundsstyrelse, med flera.
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SULF:s lokalföreningar under 2020
SULF/Blekinge tekniska högskola
SULF/Chalmers Tekniska Högskola
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 Skövde
SULF/Högskolan Kristianstad
SULF/Karlstads universitet
SULF/Linköpings universitet
SULF/Linnéuniversitetet
SULF/Luleå tekniska universitet
SULF/Lunds universitet
SULF/Mittuniversitetet
SULF/Mälardalens högskola
SULF/Röda korsets högskola
SULF/Stockholms universitet
SULF/Umeå universitet
SULF/Uppsala universitet
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SULF:s förbundsråd 2020
Den 17 september 2020 genomfördes SULF:s förbundsråd. Förbundsrådet skedde i
enlighet med den nya stadga som beslutats om vid ordinarie kongress 2018 och extrakongress 2019. Med anledning av den pågående pandemin genomfördes förbundsrådet
digitalt.
SULF:s stadgar beskriver förbundsrådet som förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Vid förbundsrådet ska följande frågor behandlas:
• frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsrådet
• frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet
• eventuella fyllnadsval rörande kongressvalt förtroendeuppdrag
• en redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av de beslut
kongressen fattade
• en redovisning från förbundsstyrelsen av förbundets ekonomi.
Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen, två ombud per lokalförening och två ombud
för doktorandföreningen. För ombuden ska det utses suppleanter.
På förbundsrådet 2020 deltog 32 ombud från 19 lokala SULF-föreningar samt två ombud från SULF:s doktorandförening tillsammans med 12 av förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundets revisorer var inbjudna men deltog ej. Förbundets valberedning deltog
bland annat för att informera om arbetet inför kongress 2021. Från kansliet närvarade
nio tjänstemän.
Förbundsrådets program utgjordes av tre huvuddelar; en inledande del med formalia och
rapporter från förbundsstyrelsen, en del i vilken förbundsstyrelsen efterfrågade inspel till
förbundsstyrelsens arbete samt en del i vilken ombuden inbjudits att fritt lyfta angelägna
frågor. Den formella delen innehöll de delar som är föreskrivna i förbundets stadgar. Hit
hörde de av förbundsstyrelsen avlämnade rapporterna om verksamheten inklusive uppföljning av kongressens beslut samt om förbundets ekonomi. Inget fyllnadsval förelåg.
Förbundsstyrelsen efterfrågade förbundsrådets inspel på två områden:
1. Inspel avseende förbundsstyrelsens arbete med verksamhetsinriktning 2022–2024.
2. SULF:s lokala verksamhet under pandemin – hur når vi medlemmarna och medlemmarna oss?
Under punktern Öppet forum fanns möjlighet för förbundsrådets ombud att lyfta egna
frågor för diskussion. Under Öppet forum diskuterades bland annat universitetslärarnas
upphovsrätt, rekrytering, hur lokalföreningarnas verksamhet kan utformas samt hur förbundet stöttar sina medlemmar under pandemin. Inga beslut fattades.
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Snabba fakta om SULF
Fackliga utbildningar

Inom statlig sektor ansvarar SULF för utbildningen av Saco-S-förtroendevalda på de
myndigheter där SULF är kontaktförbund enligt Saco-S arbetstagarnyckel.
Facklig utbildning är en viktig kvalitetssäkring av det fackliga arbetet och ska utgöra ett
mervärde för förtroendevalda. SULF erbjuder en grundutbildning i fyra steg. Grundutbildningen utgör basen i SULF:s utbildningsverksamhet. Under året har fyra fackliga
grundkurser genomförts med totalt 91 deltagare. Utöver grundutbildningen anordnar
SULF temakurser som är öppna för både Saco-S- och SULF-förtroendevalda.
Under 2020 anordnades två temakurser. Ämnena var: Lön och Det svåra samtalet.

”Efterfrågat och värdefullt! Man lär bättre
när man delar erfarenheter.”
Röst från kursdeltagare på temakursen ”Det svåra samtalet”.
Pandemin 2020 innebar en omställning från fysiska till digitala kurser. Formerna har
förändrats under året, men innehållet har varit detsamma. Viktiga lärdomar dras för att
möta lokala förtroendevaldas behov av facklig utbildning.

Universitetsläraren – SULF:s förbundstidning

SULF:s förbundstidning Universitetsläraren har under 2020 utkommit med åtta nummer i tryckt form. Dessutom har redaktionen skickat 18 digitala nyhetsbrev till medlemmar och ett ökande antal prenumeranter. På tidningens webbplats, universitetslararen.
se, publiceras nyheter kontinuerligt; dessa sprids bland annat via Twitter där Universitetsläraren i slutet av året hade omkring 1 400 följare.
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Den mest lästa artikeln på webben under året var ”Studenter reagerade starkt på nordet” som publicerades i slutet av 2019 men fick stor spridning i början av 2020 tack
vare att ämnet diskuterades i andra medier som hänvisade till artikeln. Det totala antalet
besök på universitetslararen.se fortsatte att öka under året och är ett kvitto på att Universitetsläraren befäster sin ställning som forum för hela högskolesektorn.
Tillsammans med företaget Maniola slutfördes i början av 2020 en digital analys, vilken
resulterade i nya verktyg för att bättre kunna följa upp publicerade webbartiklar. Vid
halvårsskiftet bytte Universitetsläraren tryckeri till V-tab, efter genomförd upphandling
som resulterade i en ekonomisk besparing. Under året beslutade förbundsstyrelsen att
tidningen fr o m 2021 även ska erbjuda läsning på engelska, detta har förberetts i form
av planering av nyhetsbrev och uppdatering av webbsidan.

SULF:s medlemssystem

Under året har ett stort arbete genomförts med att uppdatera disputationsdatum. I det
tidigare medlemssystemet registrerades inte detta vilket gjorde att det saknades disputationsdatum på många medlemmar. Vid årsskiftet sjösattes ett system med automatiserade utskick till nya medlemmar. Under det första året som medlem kommer en medlem
få fem utskick. Information om medlemskapets olika förmåner, information om varför
det är viktigt med ett medlemskap i a-kassan, vad som händer när de inledande månaderna med gratisförsäkringar tar slut och tips på vad som finns på hemsidan är exempel
på innehåll i dessa utskick. Syftet med dessa är att bekräfta medlemskapet och förstärka
dessa fördelar.

Digital kommunikation

För att följa med i den digitala utvecklingen och nå ut till fler genomfördes under våren
fem digitala seminarier som döptes till SULFinar. Målgruppen var doktorander och de
livesändes via Zoom och på Facebook. Alla hölls på engelska och ämnen som lyftes var
bland annat vad som händer vid arbetslöshet, vad det är för skillnad mellan anställning och stipendium samt om man ska fortsätta sin karriär inom akademin eller inte.
Sändningarna, som också publicerades på SULF:s facebooksida samt sulf.se, blev väldigt
uppskattade.
SULF centralt har hjälpt lokalföreningar att anordna ett trettiotal digitala aktiviteter,
bland annat seminarier, digitala fika med facket samt sprida information om lokala aktiviteter.
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Tre filmer gjordes under året och lyfte ämnen som akademiskt lärarskap, upphovsrätt och
tjänstepension. Filmerna publicerades på SULF:s webbplats och i förbundets sociala kanaler
och har givit positiv feedback.

För att underlätta för besökare att hitta bland allt material på SULF:s webbplats, sulf.se
installerades en ny sökmotor. En enklare fråga-/svarmodul med syfte att ge svar på de vanligaste frågorna samt slussa besökarna rätt byggdes också och finns på alla sidor i form av ett
frågetecken. Webbplatsen hade under året 347 709 sidvisningar. På Facebook publicerades
108 inlägg under 2020 och vid årsskiftet var det 1567 personer som gillade sidan. Twittrade gjorde SULF totalt 108 gånger och 469 personer följer kontot. Åtta digitala nyhetsbrev
skickades under året på svenska och engelska till alla medlemmar. SULF-förtroendevalda
fick sju nyhetsbrev och Saco-S-förtroendevalda 16.
I början av 2020 infördes menyval i SULF:s växel för snabbare och bättre service till våra
medlemmar. Under förbundets telefontider till medlemsregister och till medlemsrådgivningen ges medlemmarna möjligheten att välja utifrån det man vill ha hjälp med. Väljer
man inget kommer man till telefonist. Menyvalet erbjuder också ett kösystem för upp till
fem personer mot tidigare en person. Sammantaget ger detta bättre telefonsupport till våra
medlemmar.

GDPR

Både förtroendevalda och kanslipersonal arbetar för att skydda våra medlemmars personuppgifter. Lokala förtroendevalda får råd och stöd av sin kontaktombudsman. Dessutom
utgör Saco-S riktlinjer ett viktigt stöd. Även SULF-föreningar och akademikerföreningar har
kunnat använda sig av delar av dessa riktlinjer.
Liksom under tidigare år har ett fåtal personuppgiftsincidenter upptäckts och åtgärdats,
vilket visar att förbundet har ett fungerande system för rapportering. Incidenterna har berott
på den mänskliga faktorn och det har bedömts att rapportering till tillsynsmyndigheten inte
behöver ske.
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Rekrytering och medlemsutveckling

Det lokala rekryteringsarbetet har tidigare bedrivits ute på lärosätena via lokalföreningarna, både i form av lokala aktiviteter, rekryteringsutskick och affischering. Med anledning av pandemin fick hela organisationen snabbt ställa om arbetet med att öka förbundets synlighet och rekrytera medlemmar.
Med start den första april påbörjades en digital marknadsföringskampanj. Den innehöll
Facebook-reklam, sökordsannonsering samt kontextuell annonsering. Det sistnämnda
innebär att en annons för SULF dyker upp i anslutning till en redaktionell artikel med
bäring på högskolan. Sökordsannonseringen innebar att om någon sökte på till exempel
högskola och arbetsmiljö så dök en annons upp för SULF. Totalt var det ett 20-tal olika
sökord och sökordskombinationer som resulterade i att SULF:s annons dök upp. Syftet
med hela kampanjen var att öka synligheten och locka till medlemskap.
De senaste åren har förbundet genomfört riktade aktiviteter mot doktorander. Det har
framför allt handlat om föreläsningar på olika lärosäten med tillhörande direktutskick i
marknadsföringssyfte. Av förklarliga skäl har träffar och föreläsningar på våra lärosäten
inte kunnat genomföras under året i enlighet med planeringen. Som ett resultat av pandemin ställdes aktiviteterna om och under maj månad genomfördes en rad korta SULFinarier där aktuella ämnen för doktorander berördes.
Ett stående inslag i förbundets rekryteringsaktiviteter de senaste åren har varit SULFdagen. Ambitionen med SULF-dagen är att lokalt visa upp det fackliga arbetet, skapa
möten och samtal om förbundets verksamhet och politik, både med nuvarande och presumtiva medlemmar. Detta år genomfördes centralt två digitala seminarier som marknadsfördes gentemot medlemmarna. Ett arrangerades av SULF-Uppsala och handlade
om akademin som Kritisk kraft. Det andra arrangerades av förbundets kansli och handlade om rätten att få betalt för sin övertid och var en del i den pågående kampanjen om
medlemmarnas arbetstid. Bland lokala aktiviteter som genomfördes på SULF-dagen kan
nämnas digitala fika med facket, seminarium om lönerevision och ett om upphovsrätt.
I maj bjöd SULF Lund in till ett lärande webbsamtal för att initiera en diskussion om
hur SULF:s förtroendevalda gemensamt kan bidra till att bli lite bättre på att uppmuntra
doktorander, forskare och lärare att bli eller fortsätta vara medlemmar. Det handlar om
att ge varandra stöd, lokalt-lokalt och centralt-lokalt, för att sprida erfarenheter. Till
dagen kom representanter från lärosäten spridda över landet – från Umeå, Östersund,
Uppsala, Göteborg, Borås, Karlskrona, Kristianstad, Lund och SULF centralt i Stockholm. Flera andra lärosäten hörde också av sig och skulle gärna varit med, men hade inte
möjlighet just denna dag. Ett bra och lärorikt initiativ från SULF/Lund.
Många lärosäten har gått över till distansundervisning vilket innebär att det är färre lärare och forskare på plats. Det här försvårar möjligheten att genomföra rekryterande aktiviteter på sedvanligt sätt. Hur kan förbundet rekrytera medlemmar nu? Vad kan SULF
göra för våra befintliga medlemmar? Det var temat för ytterligare ett erfarenhetsutbyte
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med lokala SULF-företrädare kring utmaningen att rekrytera och behålla medlemmar
under en pandemi. Den här gången under ledning av Angeli S Hederberg, samhällsentreprenör och sociolog med bakgrund som rekryterare på ett Sacoförbund. Hon har de
senaste 15 åren drivit Medlemsutveckling.se och hjälper dagligen medlemsstyrda organisationer att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar Även det ett lyckat arrangemang
som kommer ha två fristående uppföljare under 2021.
Sedan 2019 genomför ett antal Sacoförbund en gemensam satsning på ökad synlighet och rekrytering ute på arbetsplatserna. Det sker under vecka 6 och vecka 38 och går
under benämningen Akademikervecka. SULF deltar aktivt i arbetet och många av våra
Saco-S-föreningar genomför aktiviteter. Mycket av aktiviteterna hålls samman kring en
gemensam föreläsning som sänds digitalt. Vid båda dessa tillfällen under 2020 berördes
området kompetensutveckling. Enligt utvärderingarna uppskattas akademikerveckorna.
Under 2021 fick förbundet fler nya medlemmar än de senaste åren. Totalt valde 1686
personer att bli medlemmar i SULF. Under året lämnade 1320 medlemmar förbundet.
Vid utgången av 2020 hade förbundet därmed 21 642 medlemmar, det högsta medlemsantalet i förbundets historia.

I januari höjdes medlemsavgiften med 10 kr för ordinarie medlemmar till 260 kr/mån.
Doktorander med tjänst fick ingen höjning, 125 kr/mån som tidigare.
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SULF:s påverkansarbete

SULF har under året prioriterat fyra områden i det opinionsbildande arbetet:
1. Forskningens villkor – här är det främst opinionsbildning om forskningspolitiska
propositionen som har dominerat.
2. Akademisk frihet. SULF har sedan länge drivit frågan om akademisk frihet med fokus på den enskilde lärarens och forskarens situation. Under året lyftes frågan vid ett
flertal tillfällen i till exempel ledare i Universitetsläraren och debattartiklar. Se även
under avsnittet Kritisk kraft ovan.
3. Arbetsmiljö – under året har en fokusgrupp arbetat med frågan. Arbetet resulterade i
en rapport.
4. Lön och anställningsvillkor.
Det sistnämna området prioriterades ned med anledning av pandemin. I ett läge där fler
och fler inom andra sektorer blev föremål för uppsägningar eller varslade på grund av
pandemin var det inte aktuellt att prata om högre löner för SULF:s medlemmar. Istället
för lön valde förbundet att under hösten genomföra en särskild satsning kring effekterna
av omställningen till digital undervisning. Mer om det arbetet finns under avsnittet Anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Mediegenomslag

SULF har under verksamhetsåret omnämnts i press ett 20-tal
gånger. Förutom det har förbundet skrivit och replikerat på totalt sju
debattartiklar. Några av dessa nämns tidigare i årets verksamhetsberättelse.

6

debattartiklar

Bland övriga kan nämnas debattartikeln Forskningen behöver handling – inte fler fina ord som publicerades den 21 oktober i Västerbottens-kuriren. Ur debattartikeln: ”I samband med att Emmanuelle
Charpentier tilldelades Nobelpriset i kemi påpekade ministern för
högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S) vikten av att Sverige har goda villkor som gör att vi kan attrahera forskare från andra länder. Det är alldeles riktigt. Men
några konkreta förslag för hur detta ska ske har hon inte lagt fram ännu. Snarare har
hon konkret gjort villkoren ännu sämre. ” Debattartikeln undertecknades av Mats Ericson och Per Lundgren, ordförande för SULF vid Umeå universitet.
Under våren 2020 förekom SULF i debatten ett flertal gånger efter en uppmärksammad
dom i arbetsdomstolen. Bland annat publicerades en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet den 10 maj med rubriken Står universiteten över lagen om anställningsskydd? Lunds
universitet visar bristande respekt. I artikeln påpekade SULF att Lunds universitet är
ute på en farlig väg genom att inte respektera Arbetsdomstolen med hänvisning till att en
dom rör forskningsfusk, medan den i själva verket rör grunden för avskedande. Undertecknade artikeln gjorde SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping.
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Sammanställning över debattartiklar 2020
Aftonbladet

20 mars

Gränsen passerad när politiker
hotar facket

Sydsvenskan
(även Helsingborgs dagblad)

10 maj

Står universiteten över lagen om
anställningsskydd?

Curie

24 augusti

Ge lärarna förutsättningar att utöva
ett akademiskt lärarskap

Altinget

18 september

Akademikernas företag får inte
slarvas bort i krisen

Dagens samhälle

13 oktober

Med kunskap och utbildning står vi
emot populismen

Västerbottens-Kuriren

21 oktober

Forskningen behöver handling –
inte fler fina ord

SULF:s medlemsrådgivning

SULF bedriver en omfattande rådgivning och förhandlingsverksamhet inom alla de
partsområden där SULF har medlemmar. All lokal förhandling och överläggning med
arbetsgivaren sker i Saco-S lokalföreningar alternativt Akademikerföreningar. SULF:s
kontaktombudsmän bistår lokalföreningarna med råd och stöd i olika förhandlingsfrågor samt deltar i förhandlingar lokalt vid behov. Frågor som ombudsmännen rådgör med
lokala förtroendevalda om handlar ofta om MBL- förhandlingar och annan arbetsrättslig lagstiftning men även om löneförhandlingar, pensionsfrågor, socialförsäkringsfrågor,
migrationsfrågor, inkomstförsäkring med mera. För att kvalitetssäkra förhandlingar
och/eller rådgivning sker mycket av arbetet i dialog mellan kontaktombudsmännen och
SULF:s förbundsjurister.
Till SULF:s telefonrådgivning för medlemmar inkom nästan 1500 samtal under 2020.
Medlemsrådgivningen sker på både svenska och engelska.
Eftersom den centrala förhandlingsrätten åligger SULF:s kansli, ansvarar kansliets
tjänstemän för centrala förhandlingar och tvisteförhandlingar samt för domstolsförhandlingar företrädesvis i AD och i Migrationsdomstolen.
Under 2020 har SULF-kansliet ombesörjt 18 centrala tvisteförhandlingar och 2 domstolsförhandlingar. För en övervägande majoritet av tvisteförhandlingarna har lösningen
varit någon form av förlikning så även i ett domstolsärende. I det andra domstolsärendet
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dömde domstolen till medlemmens och SULF:s fördel. Under 2020 handlade tjänstemännen vid SULF:s kansli 92 personärenden. Några av de stora rådgivningsfrågorna
under 2020 har varit frågor kopplade till upphovsrätt till forskningsdata/-material och
till undervisningsmaterial.

SULF:s internationella arbete

Samarbete med andra länders fackliga organisationer är avgörande för att säkra akademisk frihet, goda arbetsvillkor och universitetslärares och forskares professionella autonomi 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, för att tillägna oss kunskap och av solidaritetsskäl. EI är en paraplyorganisation för fackförbund inom områdena utbildning och
forskning, från förskola 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 2020 bedrivits på
såväl det nordiska och europeiska området som på världsnivå, även om alla möten efter
mars har hållits digitalt. Det årliga nordiska mötet ersättes i år av ett kortare digitalt
möte. Mötet diskuterade framförallt hur forskningen och den högre utbildningen påverkas av pandemin. SULF var representerat med både förtroendevalda och tjänstemän.
Exempelvis ordnade SULF:s systerorganisation UCU University and College Union i
Storbritannien ett webinarium på temat anställning av doktorander där SULF deltog
med en uppskattad presentation om hur SULF arbetat för att driva frågan i Sverige.
SULF bedriver ett, givet förbundets storlek, omfattande internationellt arbete. En förutsättning för detta arbete är vår fackliga federation Education International (EI) och
dess Europanivå European Trade Union Committee for Education (ETUCE). SULF har
under året arbetat internationellt för att försvara akademisk frihet och stärka professionen. Det har skett i flera olika sammanhang, som t ex EU, OECD, Bolognaprocessen och
i våra fackliga Europa- och världsorganisationer.
Under 2020 fortsatte SULF tillsammans med Saco ett SIDA-finansierat projekt med
syfte att stärka akademisk frihet i Turkiet. Under början av året sökte SULF/Saco
tillsammans med Uppsala universitet forskningsbidrag från Svenska institutet för ett
svenskt-turkiskt forskningssamarbete. Det resulterade i att en av våra turkiska kollegor
som avskedats från sitt jobb vid universitetet i Ankara fick anslag för 10 månader som
gästforskare vid Uppsala universitet. Trots pandemin lyckades han tillsammans med
sin familj komma till Uppsala i september där han nu bedriver ett forskningsprojekt om
facklig organisering i Sverige och Turkiet.
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Vad går medlemsavgiften till?

Kongress och förbundsråd 		
Förbundssstyrelse, arbetsutskott
och arbetsgrupper 			
Lokalföreningar 			
Medlemsjour, rådgivning och
medlemsregister 			
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1%
10 %
1%
22 %

Förhandlingar, juridik, arbetsgivarkontakter, rådgivning och stöd till
lokala förtroendevalda 			
29 %
Facklig utbildning 			
9%
Opinionsbildning och samarbeten
11 %
Rekrytering 				6 %
Tidningen Universitetsläraren 		
9%
Internationellt arbete 			
2%
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Medlemskåren 2020 i siffror

21 642
medlemmar
Ordinarie avgift
var 260 kronor
per månad

10%

av förbundets
medlemmar är
pensionärer

Förbundets yngsta
medlem är 24 och
den äldsta 96 år!

329

medlemmar var
arbetssökande
49 procent
är kvinnor

50

medlemskårens
medelålder
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Beslutande organ
SULF:s förbundsstyrelse 2020
Arbetsutskott:
Mats Ericson, Förbundsordförande (professor, Kungliga Tekniska högskolan)
Helén Persson, 1:e vice ordförande (universitetslektor, Högskolan Kristianstad)
Håkan Lindkvist, 2:e vice ordförande (universitetslektor, Umeå universitet)
Anna Ilar, 3:e vice ordförande (statistiker, Socialstyrelsen)
Ledamöter:
Annika Blekemo (adjunkt, Stockholms universitet)
Carina Keskitalo (professor, Umeå universitet)
Haro de Grauw (doktorand, Uppsala universitet)
Kristina Hildebrand (lektor, Högskolan i Halmstad)
Krzysztof Marciniak (universitetslektor, Linköpings universitet)
Lars Abrahamsson (elkraftsingenjör, Vattenfall)
Maria Hammond (forskare, Uppsala universitet)
Marie-Louise Österlind (universitetslektor, Högskolan Kristianstad)
Mats Nilsson (universitetslektor, Karlstads universitet)
Ummis Jonsson (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet)
Suppleanter:
Eva-Lotta Runesson (institutionskoordinator, Blekinge Tekniska Högskola)
Håkan Alm (universitetslektor, Högskolan i Borås)
Maria Savela (adjunkt, Högskolan i Gävle)
Michael le Duc (lektor, Mälardalens högskola)
Megan Case (adjunkt, Högskolan Dalarna)
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Revisorer:

Beatrice Söderberg (Deloitte Sverige)
Mats Cedervall (Lunds universitet)
Ersättare:
Anders Grundström (ersätter Mats Cedervall)
Therese Kjellberg (ersätter Beatrice Söderberg)

Arvodesnämnden:

Martin Selander (Göteborgs universitet)
Christina Romlid (Högskolan Dalarna)
Kirsi Höglund (Uppsala universitet)

Valberedningen:

Kirsi Höglund (Uppsala universitet)
Ingmarie Mellenius (Umeå universitet)
Marie Hoen (Lunds universitet)
Christer Gardelli (Luleå tekniska universitet)
Maja Pelling (Göteborgs universitet)
Mikael Åsman (Blekinge Tekniska Högskola)

Förhandlingsdelegationen

Ordförande Håkan Lindkvist (Umeå universitet)
Antonia Ribbing (Södertörns högskola) till och med november 2020
Christina Romlid (Högskolan Dalarna)
Ingrid Lander (Stockholms universitet)
Krzysztof Marciniak (Linköpings universitet)
Lars Andersson (Ersta Sköndal Bräcke högskola) till och med september 2020.
Veronica Ekström (Ersta Sköndal Bräcke högskola) från och med september 2020
Lars Bengtsson (Chalmers)
Malin Carlström (Göteborgs universitet) till och med juni 2020
Joel Markgren (SLU) från och med juni 2020
Mats Cedervall (Lunds universitet) till och med juni 2020
Adam Brenthel (Lunds universitet) från och med juni 2020
Michael Le Duc (Mälardalens högskola)
Mikael Brisslert (Göteborgs universitet) till och med augusti 2020
Maja Pelling (Göteborgs universitet) från och med september 2020
Cajsa Bartusch (Uppsala universitet)
Torkel Falkenberg (Karolinska institutet)
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SULF:s remissvar 2020
Remiss

SULF:s yttrande

Från Finansdepartementet:
Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten
(SOU 2019:43)

SULF anser att det är bra att man lyfter
behovet av stöd och samordning när det
gäller att utveckla en tillitsbaserad styrning. Förbundet är dock tveksam till
förslaget att stödet ska tillhandhållas av
Arbetsgivarverket givet deras roll i övrigt.
SULF tror mer på att det utvecklas i dialog med enskilda myndigheter och lärosäten där många aktörer är involverade.

Från Utbildningsdepartementet:
Validering – för kompetensförsörjning
och livslångt lärande (SOU 2019:69)

SULF ställde sig positivt till valideringsdelegationens förslag om att lärosätenas
uppdrag att validera tidigare kunskaper
ska förtydligas och förstärkas. Högskolans
resurser ska inte användas till att utbilda
personer i sådant som de redan kan. En
absolut förutsättning för att arbetet med
validering ska utvecklas i en positiv riktning är att lärosätena får ersättning för
det faktiska arbete som de gör. På grund
av en långt gående urholkning av resurserna till utbildning på grund- och avancerad nivå är det inte acceptabelt att
påföra ytterligare krav på universitetslärare som inte ryms inom deras ordinarie
arbetstid.

Från Utbildningsdepartementet:
Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga
lärandet

SULF välkomnade regeringens förslag om
ett förtydligande av att akademisk frihet
ska genomsyra både forskning, utbildning
och hela lärosätenas verksamhet. Sverige
kan och bör agera som en förebild där en
fri akademi är en av grundpelarna i demokratin. SULF tillstyrkte också förslaget
om att det i högskolelagen ska införas en
bestämmelse om att lärosätena ska främja
det livslånga lärandet, men menar att det
måste åtföljas av resursförstärkningar.
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Remiss

SULF:s yttrande

Från Arbetsmiljöverket:
Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets
föreskrifter

SULF:s svar är främst inriktat på den nya
regelstrukturen samt synpunkter på föreslagna förändringar i föreskrifterna AFS
2001:1 och AFS 2015:4.
Ett omfattande antal föreskrifter ska delas in i tre olika delar och omfatta femton
olika häften samtidigt som de allmänna
råden i flertalet föreskrifter minskas ned.
Denna förändring ska genomföras utan
att skyddsnivån förändras. Det är SULF:s
uppfattning att allt för mycket av föreskrifternas innehåll har tagits bort vilket medför att materialet blivit mindre användbart
och att skyddsnivån i flera fall försämrats.
Merparten av SULF:s kommentarer har
därför inriktats på förslag på text som behöver återföras för att öka användbarheten
samt tillägg för att uppdatera eller förbättra gällande föreskrifter.

Från Arbetsmarknadsdepartementet:
En moderniserad arbetsrätt (SOU
2020:30)
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SULF anser att utredningens förslag inte
ska genomföras. Om de genomförs anser
förbundet att staten ska undantas från
bestämmelserna. Förbundet tillstyrker
att turordning även fortsättningsvis fastställs utifrån anställningstid och avstyrker
i övrigt utredningens förslag vad gäller förändring av turordningsreglerna.
SULF avstyrker förslaget om ökat ansvar
för kompetensutveckling i sin helhet mot
bakgrund av att det inte tillför något för
våra medlemmar samtidigt som det kan
befaras vara tvistedrivande och skapa ytterligare kostsam administration som inte är
proportionerlig mot värdet av förslagen.
SULF avstyrker utredningens förslag om
förändrade regler vid uppsägning. Förbundet anser att den maximala tid man kan
vara anställd på en tidsbegränsad anställning ska begränsas samt att de särskilda
bestämmelser som på detta område finns i
högskoleförordningen ska utredas.
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Remiss

SULF:s yttrande

Från Justitiedepartementet:
SULF anser att införande av ett försörjEn långsiktigt hållbar migrationspolitik, ningskrav måste ta hänsyn till inkomster
(SOU 2020:54)
som kan härledas till arbete såsom arbetslöshetsersättning och att sådan ersättning
ska anses uppfylla försörjningskravet.
Det måste därutöver kombineras med
ett förbud mot att använda stipendier
som finansieringsform för doktorander
och forskare och att dessa istället ska
anställas. Förbundet anser även att dessa
kvalificerade personer ska undantas
från försörjningskravet om ovanstående
inte tillgodoses. Och att ett införande av
språk- och samhällskunskapskrav måste
ske med god framförhållning och att
resurser ska tillföras till lärosätena så att
doktorander och forskare ges förutsättningar att uppfylla kraven.

Från Arbetsmarknadsdepartementet:
Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

SULF avstyrker förslagen om minsta och
högsta överhoppningsbar tid och förslaget
om att man inte ska kunna höja sin ersättningsnivå under en pågående ersättningsperiod, SULF tillstyrker förslagen om
att heltidsstudier ska kunna hoppas över
även om man vid sidan om studierna haft
tillgodoräkningsbara inkomster under
ramtiden och att den lägsta åldersgränsen
på 25 år för rätt till arbetslöshetsersättning vid avslutade studier tas bort. SULF
föreslår att nuvarande regler vad gäller
överhoppningsbar tid behålls men att de
utökas på två punkter. SULF anser att den
högsta åldersgränsen för arbetslöshetsersättning ska höjas så att den motsvarar
gällande LAS-ålder.
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