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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

SULF för fri forskning
Året präglades till stor del av forskningsfrågor. I början av året kom remissen kring utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).
Många av förslagen ligger väl i linje det SULF arbetat för under många år. Det är viktiga
frågor för SULF och våra medlemmar. För att akademin ska kunna vara ledande i att skapa ny kunskap och bidra till att lösa samhällsutmaningar måste den stå fri från tillfälliga
politiska svängningar och forskare och universitetslärare måste ha stor individuell frihet
både i att välja forskningsproblem och att utforma undervisningen. Tyvärr ser vi i vår omvärld, också i Europa, hur forskningens frihet beskärs alltmer. Det är en farlig utveckling
som vi måste skydda oss emot i Sverige men också solidariskt med våra forskarkollegor i
omvärlden bekämpa på alla sätt och vis.
Inför 2021 års forskningsproposition inbjöd regeringen SULF, som en av flera intressenter i svensk forskningspolitik, att inkomma med inspel. Vi lyssnade på medlemmarna och
sammanfattade våra viktigaste krav i fyra punkter:
•
•
•
•

Stärk lagskyddet för akademisk frihet i både forskning och utbildning.
Stärk kopplingen mellan forskning och utbildning genom att se till att universitetslärare och forskare har både forskning och undervisning inom ramen för anställningen.
Öka andelen basanslag i den statliga finansieringen till forskning och utbildning på
forskarnivå för att skapa mer långsiktiga förutsättningar för lärosätena.
Sätt press på lärosätena för att minska andelen osäkra anställningar och istället skapa
attraktiva karriärvägar.

Den akademiska friheten måste värnas. Forskare och universitetslärare måste ha stor
individuell frihet både när det gäller att välja forskningsproblem och att utforma undervisningen. Akademisk frihet handlar om forskares och universitetslärares dagliga arbete. Det
är där den akademiska friheten omsätts i praktiken.
Men det handlar inte bara om SULF:s medlemmar, det handlar också om att forskning
och undervisning är en del av ett demokratiskt samhälle. I en tid där auktoritära vindar
blåser och den akademiska friheten i vissa länder tycks alltmer hotad, är det viktigt att vi
som universitetsanställda och fackligt anslutna tillsammans står upp för fri forskning och
fri undervisning. Det kommer SULF alltid göra.
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 fokuserarpå 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 utbild
ning 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 2019

Vi ser konkreta hot mot den akademiska friheten runt om världen. Även i europeiska
länder utsätts forskare och universitetslärare för stor press och påverkan som utmanar
deras akademiska frihet. I Ungern har det Centraleuropeiska universitetet tvingats
flytta ur landet för att kunna fortsätta bedriva högkvalitativ forskning och utbildning
på vetenskaplig grund. I Turkiet är den akademiska friheten nära noll. Problemen
adresserades i en ledare i nummer 8 av tidningen Universitetsläraren.
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I remissvaret till Styr- och resursutredningen lyfte SULF fram betydelsen av förstärkta
akademiska kärnvärden, akademisk frihet, utbildningens frihet, kopplingen mellan
forskning och utbildning samt kollegialitet. SULF skrev i svaret att många av de andra
förslagen i utredningen är beroende av att förslagen om förstärkta kärnvärden genomförs.
Utbildningens frihet är lika viktig som forskningens frihet. Utbildningens innehåll ska
bestämmas av de som har vetenskaplig och pedagogisk kompetens och den enskilda
läraren måste ges stor frihet i sin undervisning. Att lagskydda utbildningens frihet är en
försäkran om att den högre utbildningen ses som en viktig del i ett öppet demokratiskt
samhälle. Att detta inte skyddas i svenskt lag är en brist och SULF välkomnar därför
utredningens förslag på detta område.
Under 2020 kommer regeringen att lägga en ny forskningsproposition. SULF och
andra organisationer bjöds in att göra inspel under hösten 2019. I förbundets inspel
ställdes fyra krav för en starkare forskning:
•

Akademisk frihet: SULF uppmanar den svenska regeringen att agera som förebild
för andra länder och stärka lagskyddet för akademisk frihet i både forskning och
utbildning.

•

Forskning och utbildning: Stärk kopplingen mellan forskning och utbildning genom att se till att universitetslärare och forskare har både forskning och undervisning inom ramen för anställningen.

•

Ökad långsiktighet: Öka andelen basanslag i den statliga finansieringen till forskning och utbildning på forskarnivå för att skapa mer långsiktiga förutsättningar för
lärosätena.

•

Anständiga arbetsvillkor: Sätt press på lärosätena för att minska andelen osäkra
anställningar och istället skapa attraktiva karriärvägar. Det är nödvändigt för att
akademin ska kunna attrahera de som är bäst lämpade att lösa framtidens utmaningar.

Under 2019 påbörjades ett långsiktigt samarbete mellan SULF och Sveriges unga
akademi i form av en forskningspolitisk seminarieserie med både forskare och beslutsfattare som målgrupp. Under 2019 genomfördes fyra uppskattade seminarier i SULF:s
lokaler på Ferkens gränd.
I oktober ordnade Saco ett högskolepolitiskt forum på temat: Hotet mot den fria akademin och demokratin – hur allvarligt är det? SULF deltog tillsammans med andra Sacoförbund i planering och genomförande av seminariet, bland annat som paneldeltagare i
debatten om en autonom högskola.
Upphovsrättsliga frågor är alltid aktuella och kansliet har utarbetat och genomfört
föreläsningar för lokalföreningar i frågan. Bland annat i syfte att säkerställa förutsättningarna för medlemmar att vara en kritisk kraft. Kansliet har även informerat i våra
olika mediala organ om upphovsrättsliga frågor.
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Den 22 juni publicerade Svenska Dagbladet SULF:s debattartikel Akademiska friheten hotad – dags att agera, undertecknad av förbundets ordförande Mats Ericson. Den
akademiska friheten håller på att urholkas och i vissa fall helt utplånas i vår omvärld.
Ansvarig minister måste agera för att säkra en fri akademi i Sverige.

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 2019

Här i Sverige kan vi se att det kollegiala inflytandet, som kan verka som ett skydd för
den akademiska friheten, har minskat sedan autonomireformen 2011. STRUT-utredningen lade förslag om förstärkta akademiska normer, däribland en förstärkt kollegialitet.
Akademisk frihet handlar om forskares och universitetslärares dagliga arbete. Det är
där den akademiska friheten omsätts i praktik. I svaret på STRUT-utredningen betonade SULF utredningens förslag om en ökad långsiktighet i finansieringen tillsammans
med förstärkta akademiska kärnvärden. Det ger också bättre förutsättningar för skapandet av en kvalitetskultur på lärosätena där forskare och lärare arbetar tillsammans
med studenterna för att höja kvaliteten i både forskning och utbildning.
I en debattartikel om den akademiska friheten i Svenska Dagbladet den 22 juni lyfte
SULF:s ordförande Mats Ericson även upp vikten av att värna professionen. Och skrev
bland annat: ”Ett sätt att stärka kvaliteten på såväl forskning som undervisning är att
värna de kollegiala beslutsformerna. Låt forskare bedöma kvaliteten på forskningen,
ingen kan kvalitetssäkra forskningen bättre än forskarna själva. Låt universitetslärarna
tillsammans utveckla grundutbildningen, det ger studenterna en bättre utbildning.”
I maj månad träffade SULF Matilda Ernkrans (minister för högre utbildning och forskning). Vid detta möte togs frågan om professionens autonomi upp tillsammans med
akademisk frihet och andra för förbundet aktuella frågor.
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Hur kan det akademiska lärarskapet i högskolan stärkas så att lärare i högskolan ges
goda möjligheter att utveckla och utöva sin profession så att verksamheten håller högsta kvalitet? Det var en av frågeställningarna för den del av UKÄ:s heldagskonferens
i september om högskolepedagogisk utveckling där SULF ansvarade för innehållet
under rubriken Akademiskt lärarskap.

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 tillsvidarean
ställningar 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, un
dervisning 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 2019

Kansliet har egenomfört ett flertal seminarium om lön och lönebildningsfrågor med
utgångspunkt ifrån SULF:s lönepolitiska program. Det lönepolitiska programmet har
fått en stor spridning såväl inom som utanför förbundet.
Temat för 2019 års SULF-dag var lön med utgångspunkt ifrån det lönepolitiska programmet. Seminariet Kunskapens krona genomfördes på flera orter. På förbundets
webbplats och i nyhetsbrev till medlemmar lyftes frågan om lön. På förbundssidorna
i tidningen togs lön upp vid flera tillfällen under september och oktober. En debattartikel på temat publicerades i Svenska Dagbladet början av oktober. Där skrev SULF:s
ordförande Mats Ericson att tålamodet är snart slut hos lärare och forskare. ”Sveriges
framtid som kunskapsnation står på spel. Det är dags att regeringen visar att utbildning lönar sig genom att satsa på lärosätena och på universitetslärarnas och forskarnas
löner och villkor.” Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans,
bemötte SULF:s kritik i repliken Sverige ska vara en ledande kunskapsnation.
I december lyftes forskarnas situation fram i en debattartikel. SULF:s Mats Ericson
skriver i en debattartikel om forskarkarriären tillsammans med ordförande för Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Sveriges Läkarförbund. Artikeln med rubriken Forskarkarriär måste åter bli attraktiv publicerades i Svenska Dagbladet den 10 december.
SULF-rapporten ”Det akademiska skruvstädet – om it-stress och all annan press” publicerades den 9 maj. Rapporten visar hur minskade resurser och ökade arbetsuppgifter påverkar lärare och forskare inom högskolan. I och med att den totala arbetsbelastningen ökar alltmer, ökar också risken för att utsättas för skadlig stress. Arbetsbördan
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är mycket ansträngd och många arbetar därför utan ersättning på obetald tid. Skälen
till den upplevda stressen uppges inte vara it-tillgängligheten i sig utan problemen
uppstår när arbetsbelastningen och otydligheten ökar inom flera områden. Dessa problemområden är arbetsbelastningen, ökande administrativa problem, teknikproblem
och brist på it-stöd, brister i stöd från ledningen och andras förväntningar på tillgänglighet. Mängden arbetsuppgifter ökar men inte den tid som ställs till förfogande. I
rapporten presenterar SULF åtgärder i tio punkter för vad som behöver förändras i
nuvarande situation för att möjliggöra för medlemmarna att göra ett bra jobb utan att
riskera sin hälsa.
I samband med publicering av rapporten genomfördes en rad olika kommunikationsaktiviteter, bland annat artiklar i olika nyhetsbrev och på webben, debattartikel och
en film som fick god spridning via sociala medier. Det har arrangerats flera seminarier
med utgångspunkt från rapporten, i Visby, Linköping, Gävle och på Försvarshögskolan.
Rapporten skickades bland annat ut till ministern för högre utbildning och forskning,
samtliga rektorer och till ledamöter i riksdagens utbildningsutskott
Den 28 februari publicerade Svenska Dagbladet debattartikeln Unga forskare skräms
bort av otrygg karriär. Artikeln är undertecknad av företrädare för Saco, SULF, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Sveriges läkarförbund. I artikeln kräver förbunden
att regeringen bör ta sitt ansvar och kräva att ledningarna på universiteten erbjuder
anställning till samtliga doktorander och postdoktorer istället för stipendier. Staten bör
vara en förebild när det gäller trygghet på arbetsmarknaden.
Under 2019 har SULF uppmärksammat doktorandernas rättssäkerhet med anledning av att det under senare tid dykt flera fall där lärosätena underlåter att förlänga en
doktorandanställning med hänvisning till bristande prestationer utan att det finns ett
beslut om att dra in doktorandens handledning och andra resurser. Förbundet skrev
därför i maj ett brev till ansvarigt statsråd med förslag till förändringar av högskoleförordningen som ligger i linje med vad en utredning föreslog för ett antal år sedan. De
föreslagna förändringarna går ut på att lärosätena ska vara skyldiga att erbjuda fortsatt
anställning upp till fyra åra heltidsstudier om det inte finns ett lagakraftvunnet beslut
om att dra handledningen och andra resurser.
SULF har också anmält ett sådant ärende till Universitetskanslersämbetet, dels på
grund av ovanstående problematik samt dels på grund av den orimligt långa handläggningstiden vid Stockholms universitet. Något beslut har dock vid dags dato inte fattats
av tillsynsmyndigheten.
Under hösten 2019 uppvaktade SULF i samarbete med Saco och Naturvetarna Migrationsverkets generaldirektör för att uppmärksamma de problem vi ser med kompetensutvisningar av doktorander och forskare. Vår förhoppning är att vi ska fortsätta ha en
dialog med myndigheten i dessa frågor.
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Inför förbundsstyrelsens beslut om att inrätta en fokusgrupp om arbetstid har kansliet under 2019 gjort en omfattande genomgång av alla de arbetstidsavtal som finns
inom våra universitet och högskolor. Uppdraget för fokusgruppen är att utveckla ett
förslag till strategi för förbundets ställningstagande i arbetsidsrelaterade frågor och
nytt typavtal för arbetstidsfrågor. Fokusgruppens arbete påbörjas under 2020.
Under 2019 har förbundet beviljat rättshjälp i tre ärenden och avslagit i två. Centrala kansliet har medverkat vid 18 lokala tvisteförhandlingar och vid åtta centrala.
Därutöver har kansliet handlagt över sjuttio personärenden under året. Kansliet har
också hanterat tre migrationsärenden som har berört uppehållstillstånd.
Förhandlingar statlig sektor
Under 2019 har Saco-S och Arbetsgivarverket fortsatt diskussionerna om hur til�lämpningen av löneavtalet RALS-T kan utvecklas. Parterna har också under våren
genomfört två seminarier som fokuserade på lönesättande samtal respektive en mer
långsiktig lönebildning. Inom ramen för detta marknadsfördes det partsgemensamma inspirationsmaterial som togs fram under hösten 2018.
Under året har också arbetet inom det nya arbetsområdet hållbart arbetsliv inom
Partsrådet som syftar till att motverka sjukfrånvaron blivit allt intensivare. Ett stort
antal verksamheter, inte minst universitet och högskolor, har genomfört olika aktiviteter inom området. Även inom övriga arbetsområden (samverkan, arbetsmiljö samt
innovation och utveckling) har arbetet fortsatt enligt plan.
Under hösten 2019 har Saco-S börjat diskutera vilka frågor som ska lyftas i förhandlingarna hösten 2020. SULF har i det arbetet bland annat lyft in frågor som rör
arbetsmiljö, osäkra anställningar och hållbarhet/klimat.
Utvärderingen av löneavtalet RALS-T har också påbörjats under 2019 och en rapport
ska färdigställas i februari 2020. Utifrån den rapporten kommer Saco-S ta ställning
till hur man ska arbeta vidare med frågan.
Med anledning av att en höjning av den s.k. LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställning) har Saco-S och Arbetsgivarverket också enats om vissa förändringar av
Villkorsavtal-T för att anpassa avtalet till den nya lagstiftningen.
Parterna har också tagit fram ett informationsmaterial om personskadeavtalet, PSA,
som kommer lanseras under 2020.
SULF har deltagit i referensgrupper inom Saco vad gäller LAS-utredningen och när
det gäller EU:s initiativ om lagstadgade minimilöner?
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Förhandlingar privata sektor
På grund av januariöverenskommelsen har en utredning om förändringar i arbetsrätten kommit till stånd. Parallellt med utredningen har LO, PTK och Svenskt Näringsliv förhandlat om förändringar tänkbara förändringar i arbetsrätten. Parterna kom
med en avsiktsförklaring i december och ska återigen uppta förhandlingarna efter
avtalsrörelserna 2020.
I januari 2019 kom parterna överens om ett nytt kollektivavtal för Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal Högskola. förhandlingarna innebar en modernisering av
avtalet och man kan säga att avtalet i ett flertal områden har närmat sig det statliga i villkorsdelarna. När det gäller doktorandernas villkor har de också förbättrats
avsevärt och lämpliga delar från doktorandregleringen i högskoleförordningen har
skrivits in i avtalet. Avtalet är treårigt och löper till 2022.
Under 2019 slöts även ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen IDEA –
Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Inom IDEA:s verksamhetsområde
finns det endast en högskola, Sophiahemmet – Högskola. Avtalet har i allt väsentligt
moderniserats och stora förändringar har gjorts när det gäller lärares arbetstidsmått.
Avtalet är ett tillsvidareavtal med årliga översyner.
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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 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 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 2019 hade förbundet 28 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.

Några exempel ur de lokala SULF-föreningarnas verksamhet 2019:
SULF/Umeå universitet

SULF/Umeå fortsatte under 2019 sitt arbete med att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för SULF:s medlemmar genom att verka via det lokala Saco-S-rådet. SULF/
Umeå genomförde under året nio styrelsesammanträden. Samtliga möten hölls tillsammans med Saco-S-rådets styrelse. Därutöver träffades de förtroendevalda som arbetar
på facklig tid varje måndag för planerings- och informationsmöten. Fördjupningar
inom vissa områden gjorts vid s.k. strategidagar. Dessa har fokuserat bland annat på
arbetsmiljö, arkivering, fördelningsmodeller för fakultetsmedel, den lokala RALS:en
och ekonomisystemet Fokus.
Under året har SULF/Umeå bjudit in till flera seminarier/föreläsningar som har lockat
många medlemmar. Dessa har bland annat berört Folksams försäkringar, hot och våld i
undervisningssituationer, doktorandfrågor, Working in Sweden, resurstilldelning inom
högskolan, SULF:s lönepolitiska program och pensioner.
SULF/Umeå har under året medverkat vid lunchmöten med Saco-S-rådets arbetsplatsombud och informerat om och diskuterat följande frågor som rör SULF/Umeå.
Exempelvis har följande frågor berörts: SULF:s ställningstagande i aktuella frågor som
tex nya regler för karensdagar, alkoholpolicy, upphandling av företagshälsovård, ad-
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jungerade lärare och partsrådets program Ett hållbart arbetsliv. SULF/Umeå har också
bjudit på en enklare lunch, uppmanat arbetsplatsombuden att rekrytera samt delat ut
rekryteringsmaterial.
Rekryteringen av nya medlemmar är en viktig fråga för SULF/Umeå och har diskuterats vid ett flertal tillfällen i styrelsen. De under året genomförda seminarierna har varit
öppna för samtliga anställda vid Umeå universitet och SLU. SULF/Umeå har vid dessa
seminarier informerat om SULF och erbjudit medlemskap. Därutöver har nya oorganiserade medarbetare på Umeå universitet erbjudits medlemskap i SULF.
SULF/Umeå deltar i arbetsgrupper i olika frågor relevanta för våra medlemmar. Ett
omfattande arbete läggs ner på att besvara interna remisser för att påverka Umeå
universitets inriktning i en rad frågor. Genom sitt nära samarbete med Saco-S rådet
driver SULF/Umeå SULF:s politik lokalt genom att initiera diskussion och debatt kring
viktiga frågor. Därutöver fick Saco-S ordförande i Umeå Håkan Lindkvist och Barbro
Biström möjlighet att träffa utbildningsminister Matilda Ernkrans vid hennes besök på
Umeå universitet den 21 mars och passade på att ge ministern ett exemplar av SULF:s
professorsförenings rapport Ingen tid för forskning.
SULF/Umeås lokala professorsförening har under året varit aktiva både på nationell
och lokal nivå. Styrelsemedlemmar i professorsföreningen i Umeå har deltagit bland
annat i sluttampen av arbetet inom SULF:s nationella professorsförening, som avslutades vid halvårsskiftet, och bidrog till att rapporten Ingen tid för forskning samt det
seminarium som anordnades runt denna i Stockholm.
Vid SULF/Umeås årsmöte 2019 hade en motion inkommit angående ökade beviljandegrader för forskningsanslag. Motionen ansågs besvarad eftersom detta är en fråga
för SULF och inte SULF/Umeå och att SULF redan driver frågan om ökade basanslag.
Styrelsen ville ändå gå vidare med frågan genom att granska den lokala fördelningen av
forskningsanslag. Detta gjordes vid strategidagen för Saco-S i juni där de ansvariga för
de olika fakulteterna gjorde en genomgång av de olika fördelningssystem som finns vid
de olika fakulteterna vid Umeå universitet.

SULF/Högskolan i Gävle

SULF-föreningens styrelse vid Högskolan i Gävle hade 11 sammanträden under 2019.
Under året genomfördes flera medlemsmöten med olika fokus; Systemfel i kunskapsfabriken, pensionsregler och IT-stress, ett doktorandseminarium, SULF-dagen med
informationsbord och föreläsning och årsmötet inleddes med en föreläsning om försäkringsfrågor.
Ett särskilt doktorandseminarium med deltagande av ordföranden i Sveriges doktorandförening annordnades även under året. Styrelsen hoppas att detta tillsammans
med dagliga kontakter med doktorander vid Högskolan i Gäve ska öka antalet medlemmar i den gruppen. Det arbetet ska fortsätta under år 2020.
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SULF/Stockholms universitet

SULF/Stockholms universitet arbetar för att vara en aktiv aktör i frågor som rör universitetslärares, forskares och doktoranders arbetsförhållanden. Av anställda på Stockholms
universitet var 1348 medlemmar i SULF. Av dessa är 202 dubbelanslutna. Rekrytering av
nya medlemmar har främst skett genom muntlig rekommendation efter framgångsrika
förhandlingar samt seminarieverksamheter.
Under 2019 har verksamheten inriktats mot följande områden: institutionsombud, styrelseutbyte, undervisning och lönesättning. Styrelsen har haft 9 sammanträden. Samtliga styrelsemöten har varit gemensamma med styrelsen för Saco-S-rådet, dock med en
uppdelning av de frågor som behandlats. Under verksamhetsåret har föreningen haft ett
institutionsombudsmöte och tre seminarier: Working in Sweden, Finns det ett liv efter
jobbet och Kunskapens krona.
I slutet av augusti ordnade styrelsen ett internat i Göteborg där operativ verksamhet, arbetsmiljö, SULF-aktiviteter diskuterades med Saco och SULF-föreningarna i Göteborg.
Under internatet diskuterades även frågor om medlemsrekrytering och lokala fackliga
aktiviteter på institutioner och avdelningar. Styrelsen har också välkomnat drygt 20 medlemmar från SULF:s norska systerorganisation Forskarförbundet på ett studiebesök vid
Stockholms universitet.
SULF/Stockholms universitet har tillsammans med Saco-S-föreningen drygt 50 institutionsombud på ca 40 institutioner och enheter. Ombuden är viktiga kontaktlänkar
till medlemmarna ute på institutionerna, därför har styrelsen identifierat behovet att
rekrytera fler I-ombud samt stödja och utveckla arbetet med deras roll under kommande
verksamhetsperiod.

SULF:s professionsföreningar

SULF:s fyra sektioner (SULF:s doktorandförening, SULF:s universitetsadjunkters förening, SULF:s universitetslektorers och forskares förening samt SULF:s professorers förening) arbetade fram till och med 1 juli 2019 med att driva professionsspecifika frågor samt
medlemsrekrytering för de medlemsgrupper de representerar.
Med anledning beslut vid SULF:s ordinarie kongres 2018 samt extrakongressen 2019
upphörde SULF:s sektioner den 1 juli 2019. Detta medförde att verksamheten koncentrerades till våren 2019 med undantag för SULF:s doktorandförening.
Förbundsordförande genomförde under senvåren avslutningsamtal med tre av fyra
sektionsstyrelser för att fånga upp inspel, frågor och förslag att inkorporera i förbundets
framtida verksamhet.
SULF:s universitetsadjunkters förening, SUAF
SUAF genomförde under våren 3 styrelsemöten vid olika svenska lärosäten. Styrelsen
kombinerade styrelsemötena med medlemsvårdande verksamhet, mötte och diskuterade
adjunkters utmaningar med medlemmar vid de olika lärosätena. Under hösten 2019
samlades styrelsen därutöver till ett avslutande internat.
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SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
ULF genomförde under våren 2 styrelsemöten. Vid det första mötet diskuterades effekterna av en nedläggning av sektionerna, hur de olika yrkeskategorierna och deras specifika frågor identifieras och bearbetas. Till det andra mötet inbjöds och deltog förbundets
ordförande Mats Ericson. Styrelsen har därutöver inte haft någon verksamhet.
SULF:s professorers förening, SPF
SPF genomförde under våren 3 styrelsemöten. Styrelsen arbetade under våren 2019 med
opinionsbildning utifrån rapporten Ingen tid för forskning som SPF publicerade under
2018. Rapporten visar bland annat att tid för forskning i tjänst skiljer sig radikalt mellan
svenska professorer: det finns inte en generell andel forskning i den tjänst som benämns
”professor”. I april ordnade styrelsen ett välbesökt seminarium vid Stockholms universiet
som också webbsändes. Seminariet avslutades med mingel och diskussion. Under våren
genomfördes ett möte mellan SPF och representanter för lokala professorsföreningar i
landet.
SULF:s doktorandförening
SULF:s doktorandförenings styrelse valdes vid årsmötet i november 2018. Som en konsekvens av beslutet om sektionernas upphörande av 2019 års extrakongress beslutades
om en ny doktorandförening med nya stadgar. Styrelsen i den tidigare doktorandstyrelsen
ombads sitta kvar till nästa årsmöte, vilket i enlighet med SULF doktorandförenings nya
stadgar genomförs i maj 2020.
Doktorandföreningens styrelse har under perioden november 2018 till maj 2020 genomfört tio styrelsemöten. Ett av dessa skedde i samband med styrelsens kontaktdag i maj
2019. Kontaktdagen blev en välbesökt tillställning med 40 deltagande doktorander från
olika lärosäten runt om i landet. Årets tema var hälsa och socialförsäkring och erbjöd föreläsningar från bland annat doktorandföreningens ordförande, Sven Stafström generaldirektör på Vetenskapsrådet, SULF:s chefsutredare Karin Åmossa och SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.
Styrelsen har bedrivit opinionsbildning och bland annat skrivit en debattartikel kring
de problem som finns kopplat till språk för icke svensktalande medlemmar. Därutöver
har styrelsen tittat närmare på frågan om sjukskrivningar och möjlighet till sjukpenning
bland doktorander. Styrelsen har tagit fram ett startkit för doktorander som finns tillgänglig både i tryckt och digital form. Startkitten har spridits i samband med att lunchseminarier, SULF-dagen och kontaktdagen. Därutöver har det spridits till nyantagna
doktorander i Göteborg i samband med en rekryteringskampanj.
Styrelsen har under verksamhetsperioden skickat ut sex nyhetsbrev till föreningens medlemmar samt spridit information och kunskap såväl som opinionsbildat via föreningens
facebooksida. Därutöver har styrelsen arbetat med medlemsrekrytering och bland annat
närvarat vid rekryterande möten vid Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Göteborgs
universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och Stockholms universitet.
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SULF:s lokalföreningar under 2019
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/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/Södertörns högskola
SULF/Umeå universitet
SULF/Uppsala universitet
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SULF:s extrakongress 2019
Vid förbundets ordinarie kongress 22-23 november 2018 beslöt kongressen att förändra
förbundets stadgar i enlighet med propositionen SULF – en organisation med kraft att
driva förändring samt propositionen Vissa stadgeförändringar. SULF:s stadgar kräver
två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter för att en kongress ska kunna
genomföra en stadgeförändring. Vid kongressen 2018 var inte tillräckligt många kongressledamöter närvarande.
SULF:s stadgar föreskriver att en stadgeändring också kan genomföras om två på varandra följande kongresser fattar likalydande beslut med enkel majoritet. Stadgarna föreskriver att minst av dessa kongresser ska vara en ordinarie kongress och att det ska passera
minst sex månader emellan kongresserna.
Den 23-29 maj 2019 genomfördes en digital extrakongress för att en andra gång behandla frågan om propositionen SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt
propositionen Vissa stadgeförändringar. Extra kongressen beslöt, i likhet med den ordinarie kongressen 2018, att förändra förbundets stadgar i enlighet med propositionerna.
Med anledning av kongressbesluten fick SULF:s inre organisation en ny form från och
med 1 juli 2019 i syfte att stimulera ökat inflytande och delaktighet inom hela förbundet.
SULF:s lokalföreningar fick en mer framträdande roll genom införandet av ett förbundsråd med mandat att förrätta fyllnadsval och vägleda förbundsstyrelsen i principiellt viktiga frågor. Vidare utökades antalet platser från en per förening till två personer från varje
SULF-förening. Förbundsrådet ersatte SULF:s ordförandekonferens.
Möjligheten att lämna medlemsförslag infördes i stadgarna varmed både enskilda medlemmar såväl som lokalföreningar ges möjlighet att lämna förslag på verksamhet eller
utbildnings- och forskningspolitiska inriktningar direkt till förbundsstyrelsen under
pågående kongressperiod. SULF:s sektioner lades ner och fokusgrupper infördes för att
kraftsamla kring angelägna frågor. En doktorandförening, SULF:s doktoradförening,
instiftades med uppdrag att bevaka och tillvarata doktoranders intressen.
SULF:s stadgar justerades också för att rätta till inkonsekvenser och stavfel, för att
förtydliga vilken rättshjälp förbundet ger samt för att förändra mandatberäkningen till
kongressen. Den sista förändringen skedde i syfte att det ska bli färre tomma stolar i den
demokratiska processen.
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SULF:s förbundsråd 2019
Den 19 september 2019 genomfördes SULF:s första förbundsråd. Förbundsrådet skedde
i enlighet med den nya stadga som beslutats om vid ordinarie kongress 2018 och extrakongress 2019.
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 2019 deltog 29 ombud från 16 lokala SULF-föreningar samt två ombud
från SULF:s doktorandförening tillsammans med 16 av förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundets revisorer var inbjudna men deltog ej. Då inga valärenden behandlades närvarade inte SULF:s valberedning. Från kansliet närvarade sju 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 tre områden:
1. Inspel avseende förbundsstyrelsens arbete med arbetsmiljö
2. Inspel till förbundsstyrelsens prioriteringar i arbetet med SULF:s verksamhetsplan
2020
3. Inspel till förbundsstyrelsens påverkansarbete inför forskningspropositionen.
Förbundsstyrelsen ansåg att det därutöver var angeläget att ge ombuden möjlighet att
påverka agendan och lyfta egna frågor för diskussion vilket resulterade i punkten Öppet
forum. Under öppet forum diskuterades bland annat hur sektionernas hjärtefrågor skulle
omhändertas, akademiskt hushållsarbete och hur stärker SULF bättre arbetsvillkor och
arbetsmiljö för medarbetare inom akademin. 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.

220
deltagare på
temkurserna

71

deltagare på
facklig grundkurs

Under året har fyra fackliga grundkurser genomförts med totalt 71 deltagare. Utöver
grundutbildningen anordnar SULF temakurser som är öppna för både Saco-S- och
SULF-förtroendevalda.
Under 2019 anordnades fyra temakurer. Ämnena var:
• Arbetsmiljö ur ett individperspektiv
• GDPR för lokalföreningar
• Arbetsrättslig fördjupning – arbetsbrist
• Likabehandling och gränsdragning i det fackliga arbetet
Varje år genomförs dessutom en förhandlarkonferens som är öppen för en förhandlare
per Saco-S-förening.
”Jättebra och kunniga ombudsmän som höll kursen! Intressanta
och sympatiska att lyssna till.”
Kursdeltagare på steg 2 av grundkursen för Saco-S förtroendevalda

SULF:s medlemssystem

Sedan några år har vi infört ett mer ändamålsenligt medlemssystem. Det sker en löpande
utveckling av detta. Bland annat ses ärendehanteringen över för att kunna hantera ärenden med omfattande dokumentation.
SULF:s medlemsregister har många kontakter med medlemmar och presumtiva medlemmar. Bland de vanligaste frågorna till medlemsregistret finns de som handlar om
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inkomstförsäkring, fakturafrågor och försäkringsfrågor. SULF:s engelskspråkiga medlemmar ökar, vilket medför fler frågor kring hur den svenska modellen fungerar. För att
minska administration och krångel för de som väljer att lämna förbundet kan man sedan
början av 2019 hantera sitt utträde via www.sulf.se.
Under året har vi utarbetat en rad automatiska utskick som görs från medlemsregistret när man blir medlem. Det har resulterat i tydligare och mer riktad information som
är anpassad efter de frågor som brukar uppstå hos medlemmarna. Det bakomliggande
syftet är att ge relevant information vid rätt tillfälle under det första året som medlem
och det på det av medlemmen valda språket engelska eller svenska. Under 2020 kommer
utskicken utvärderas och utvecklas.

Universitetsläraren – SULF:s förbundstidning

SULF:s förbundstidning Universitetsläraren har under 2019 utkommit med åtta nummer i tryckt form.
En genomförd läsarundersökning visar att tidningen i pappersform står sig stark hos
medlemmarna och uppskattas i mycket hög utsträckning. 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 drygt 1 200
följare. Den mest lästa artikeln på webben under året var debattartikeln Ökade skrivsvårigheter stressar lärare och studenter med mer än 12 000 visningar vilket är rekord för
enskild artikel i Universitetsläraren. Totalt sett ökade antalet besök på universitetslararen.se med 46 procent jämfört med 2018. Totalt sett fortsätter tidningen att befästa sin
ställning som forum för hela högskolesektorn. Efter genomförd upphandling fick tidningen från maj månad ett nytt företag som hanterar tidningens annonsförsäljning.

Digital kommunikation

SULF:s webbplats, sulf.se, fräschades upp under
2019. Strukturen förenklades, ett antal vanliga
frågor och svar publicerades och det som tidigare
hette Faktabanken bytte namn till Jobb, lön och
villkor. Webbplatsen hade under året 390 203
sidvisningar. Ett antal digitala nyhetsbrev skickades under året. SULF-Nytt, på både svenska och
engelska, skickades till alla medlemmar vid sex
tillfällen. SULF- och Saco-S-förtroendevalda fick
sju nyhetsbrev var.

141

292

twitterföljare

facebookinlägg

På Facebook publicerades 141 inlägg under 2019 och vid årsskiftet var det 1247 personer
som gillade sidan. Twittrade gjorde SULF totalt 161 gånger och 292 personer följer kontot. Under året producerades filmer med ämnen som tips inför lönesamtalet, it-stress,
akademisk frihet och krav för en starkare forskning. Filmerna som publicerades på vår
webbplats och i våra sociala kanaler blev mycket uppskattade.
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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. Riktlinjerna är tillgängliga för alla på Saco-S hemsida.
Även SULF-föreningar och akademikerföreningar har kunnat använda sig av delar av dessa
riktlinjer.

Rekrytering

SULF har under året arbetat aktivt med medlemsrekrytering. Det lokala rekryteringsarbetet
har bedrivits ute på lärosätena via lokalföreningarna, både i form av lokala aktiviteter, rekryteringsutskick och affischering.
Den särskilda satsning mot doktorander som påbörjades 2017 och utvecklades under 2018
fortsatte under 2019. Bland annat genomfördes doktorandseminarium i Lund, Göteborg,
Linköping och Umeå. I Lund och Göteborg resulterade det i sammanlagt 60 nya doktorandmedlemmar.
En annan återkommande aktivitet är SULF-dagen. 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 möjlighet för den lokala styrelsen
att kunna presentera sin verksamhet, samtidigt som det finns informations- och rekryteringsmaterial där hela SULF presenterar sig. Temat
för SULF-dagen 2019 kretsade kring förbundets lönepolitiska program Kunskapens krona. Med utgångspunkt i det lönepolitiska programmet genomfördes ett seminarium som gav deltagarna argument
och en verktygslåda för hur man påverkar sin lön. En del i seminariet
nya medlemmar
syftade också till ökade kunskaper om det lönesättande samtalet och
dess processer.

1 451

Förutom kvalificerat stöd och rådgivning finns även förmåner som
en naturlig del i det fackliga erbjudandet. SULF utvecklar innehållet
i dessa förmåner löpande tillsammans med våra samarbetspartners.
I samarbete med Danske Bank genomfördes ett mycket uppskattat seminarium för medlemmar med den under året uppmärksammade föreläsaren Anders Hansen. Som ett komplement till den engelska informationen på sulf.se har våra erbjudanden från Folksam och
Danske Bank översatts till engelska i några enkla trycksaker.
Ett direkt resultat av förbundets samlade rekryteringsarbete är 1451 nya medlemmar. Det
totala antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 21 220. Under året valde 1513 medlemmar att lämna förbundet, främst på grund av pensionering och arbete utanför vårt rekryteringsområde.
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SULF:s påverkansarbete och närvaro i media

SULF bedriver ett omfattande påverkansarbete. Dit hör kontakter med regeringen,
riksdagsledamöter, universitets- och högskoleledningar, utbildnings- och arbetsmarknadsjournalister. Under 2019 valde förbundet att främst lyfta frågorna om styrning och
resurser, stress och lön. En viktig del i vårt påverkansarbete är förbundets närvaro i Almedalen. Fokus för opinionsbildningen i Almedalen 2019 var arbetsmiljö, med utgångspunkt från rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och all annan press.
Rapporten släpptes den 9 maj.
Ett viktigt område för SULF:s påverkansarbete under
året var forskningsfinansiering och högskolans styrning.
I samband med att SULF lämnade in sitt remissvar på
Styr- och resursutredningen publicerades en debattartikel
på Svenska Dagbladets debattsida den 22 juni. En filmad
intervju med SULF:s ordförande Mats Ericson spreds i
sociala medier med anledning av vårt svar.

15

debattartiklar

Regeringens forskningspolitik fastställs i en forskningsproposition som kommer vart fjärde år. Som ett led i
arbetet med att ange inriktningen i nästa proposition vill
regeringen inhämta synpunkter och föra en dialog kring innehållet. Förbundet förde
bland annat fram att den svenska regeringen ska agera som förebild för andra länder och
stärka lagskyddet för akademisk frihet i både forskning och utbildning samt att öka andelen basanslag i den statliga finansieringen till forskning och utbildning på forskarnivå
för att skapa mer långsiktiga förutsättningar för lärosätena. Våra fyra krav upprepades i
en debattartikel i Curie den 17 december.
I samband med SULF-dagen lyftes frågan om lön i förbundets kanaler.
”Sveriges framtid som kunskapsnation står på spel. Det är dags att regeringen visar att
utbildning lönar sig genom att satsa på lärosätena och på universitetslärarnas och forskarnas löner och villkor”, skrev Mats Ericson, SULF på SvD:s debattsida den 1 oktober.
Under 2019 har förbundet har skrivit och fått publicerat totalt 15 debattartiklar. Då det
gäller omnämnande av SULF eller dess företrädare i press så är genomsnittet drygt två
gånger i månaden. Flest omnämnanden, fyra, hade förbundet under maj månad i samband med lanseringen av rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och all
annan press.

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.
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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 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 2019 bedrivits på såväl det nordiska och europeiska området som på världsnivå. Vid det nordiska mötet i juni
stod SULF värd och välkomnade sina nordiska systerorganisationer till ett tredagarsmöte
i Malmö. Mötet diskuterade frågor som hur fackliga organisationer tar sig an de globala
målen, löneutveckling för universitetslärare och forskare samt Plan S och open accesspublicering av vetenskapliga artiklar. SULF var representerat med både förtroendevalda
och tjänstemän.
SULF bedriver ett, givet förbundets storlek, omfattande internationellt arbete. En förutsättning för detta arbete är våra fackliga federationer European Trade Union Comittee
for Education(ETUCE) och Education International (EI). För att ytterligare öka kompetensen hos styrelsen för internationellt samarbete och påverkansarbete förlades SULF:s
styrelseinternat i Bryssel. På programmet fanns besök hos våra fackliga samarbetsorganisationer, Europeiska forskningsrådet och EU-kommissionen.
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, Bolognaprocessen
och i våra fackliga europa- och världsorganisationer.
Under 2019 inledde SULF tillsammans med Saco ett SIDA-finansierat projekt med syfte
att stärka akademisk frihet i Turkiet. En första resa för att träffa systerorganisationer i
den fria fackföreningsrörelsen gjordes i december.
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Vad går medlemsavgiften till?

25

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Medlemskåren 2019 i siffror

21 220
medlemmar
Ordinarie avgift
var 240 kronor
per månad

10%

av förbundets
medlemmar är
pensionärer

Förbundets yngsta
medlem är 23 och
den äldsta 95 år!

51 %

av medlemmarna är
helbetalande enkelanslutna

49 procent
är kvinnor

50

medlemskårens
medelålder
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Beslutande organ
SULF:s förbundsstyrelse 2019
Arbetsutskott:
Mats Ericson, Förbundsordförande (professor, Kungliga Tekniska högskolan)
Helén Persson, 1:e vice ordförande (adjunkt, Högskolan Kristianstad)
Håkan Lindkvist, 2:e vice ordförande (universitetslektor, Umeå universitet)
Anna Ilar, 3:e vice ordförande (postdoktor, Karolinska Institutet)
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 i Kristianstad)
Mats Nilsson (universitetslektor, Karlstads universitet)
Mattias Collin (universitetslektor, Lunds universitet) Enledigades från uppdraget på egen
begäran under våren 2019.
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 (doktorand, Högskolan Dalarna)
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Beslutande organ
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)
Anna Ekenberg (ej aktiv i delegationen under 2019)
Antonia Ribbing (Södertörns högskola)
Christina Romlid (Högskolan Dalarna)
Ingrid Lander (Stockholms universitet)
Krzysztof Marciniak (Linköpings universitet)
Lars Andersson (Ersta Sköndal Bräcke högskola)
Lars Bengtsson (Chalmers)
Malin Carlström (Göteborgs universitet)
Mats Cedervall (Lunds universitet)
Michael Le Duc (Mälardalens högskola)
Mikael Brisslert (Göteborgs universitet)
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SULF:s remissvar 2019
Remiss

SULF:s yttrande

Från Utbildningsdepartementet:
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU
2019:6)

SULF välkomnar Styr- och resursutredningens betänkande som är väl genomarbetat och grundat i en djup kunskap
om villkoren inom akademin. Många av
förslagen ligger väl i linje med de ställningstaganden som SULF:s kongresser
har gjort under många år. För att akademin ska kunna vara ledande i att skapa ny
kunskap och bidra till att lösa samhällsutmaningar måste den stå fri från tillfälliga
politiska svängningar och forskare och
universitetslärare måste ha stor individuell frihet både i att välja forskningsproblem och att utforma undervisningen.

Från Utbildningsdepartementet:
Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Utredningen lämnar ett antal förslag
för att öka Sveriges attraktionskraft som
kunskapsnation. Det huvudsakliga förslaget handlar om att skapa en plattform för
internationalisering och utgör en grund
för många av de övriga förslagen.
SULF tillstyrker förslaget om plattform
för internationalisering med motiveringen
att ökad samordning är önskvärd. En
förutsättning för att plattformen ska få så
bred legitimitet som möjligt är att fackliga organisationer som organiserar inom
universitet och högskolor inkluderas i den
föreslagna strukturen.

Från Socialdepartementet :
Åtgärder för att mildra konsekvenserna
på det sociala området vid ett avtalslöst brexit. (Promemoria)
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SULF tillstyrker förslagen i remissen och
välkomnar att man inför bestämmelser
som underlättar inom socialförsäkringsområdet vid en avtalslös brexit. Förbundet har dock identifierat ett problem vad
gäller bosättningsbaserade förmåner som
behöver åtgärdas.
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Från Justitiedepartementet:
Åtgärder som underlättar för brittiska
medborgare i Sverige vid ett avtalslöst
brexit (Prop. 2018/19:119)

Från Finansdepartementet:
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi 2018/03888/S1)

SULF tillstyrker förslagen och välkomnar
att man inför bestämmelser som gör det
möjligt för brittiska medborgare att bo och
arbeta i Sverige under ett år utan uppehålls- och arbetstillstånd vid en avtalslös
brexit. Förbundet påpekar att det behövs
kompletteringar för att brittiska medborgare ska kunna få permanent uppehållstillstånd.
SULF anser att förslaget om avskaffande
av skattereduktion för fackföreningsavgift
är skadligt för den svenska modellen. Det
vore därför högst olämpligt att avskaffa
skattereduktionen för fackföreningsavgifter
eller avdragsrätten för medlemsavgift till en
arbetsgivarorganisation.
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