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Vi har just avslutat 2015 års revision... 
Vi konstaterar att vår roll i förhandlingarna på 
individnivå har marginaliserats. Det har allt 
som oftast framförts att arbetsgivaren är nöjd 
med sin lönestruktur och kan inte tänka sig än-
dra på ett enda förslag. Detta föranleder oss att 
nu fundera på om vi ska övergå till lönesättande 
samtal. En modell som anges som huvudspår i 
vårt avtal, RALS-T, för Saco-S-medlemmar. 

Tidigare har universitet och högskolor varit 
undantagna från detta och har haft kollektiva 
förhandlingar, där utvecklingssamtal och löne-
samtal lett fram till förhandlingar med respek-
tive fackförbund. 
 
Den nya modellen har redan introducerats 
på Göteborgs universitet och bygger på att 
dialogen mellan lönesättande chef och du som 
arbetstagare ska utvecklas. Modellen innebär 
att man som tidigare har utvecklingssamtal och 
innan revision ett lönesamtal för att sedan träffa 
chefen igen i ett lönesättande samtal. Det är du 
som medarbetare som själv får föra din talan. 

Frågan är om SU:s prefekter med många med- 
arbetare kommer att klara det och om du som 
arbetstagare verkligen vill förhandla din lön helt 
på egen hand. 

Vi har möjlighet att tillsammans med arbetsgi-
varen besluta att fortsätta det tidigare systemet, 
men frågan är om du som enskild individ kan-
ske kommer bättre ut om du själv får föra din 
talan i slutändan. 
 
Under våren kommer vi inbjuda till ett semi-
narium där vi diskuterar fördelar 
och nackdelar med lönesättande 
samtal.
 
 Anqi Lindblom-Ahlm 
 saco@saco.su.se
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Ny föreskrift om Organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4)av Petros Gougoulakis 

suppleant i SULF/SU:s styrelse samt  
förtroendevald för Saco-S i  
lärarförslagsnämnder på SAMFAK 
Docent vid pedagogiska och didaktiska institutionen 

Tankens frihet, verksamhetens autonomi, öppenhet i 
forskningen och kunskapens tillgänglighet är värden 
som universiteten och högskolorna alltid har velat 
förknippas med. Högskolorna är framförallt en  
arbetsmiljö för många människor, såväl studenter 
som personal. 

Arbetet i en sådan miljö förväntas vara av högsta kvalitet, anställdas och studenternas 
inflytande över utbildningen ska vara en rättighet, och ingen ska känna sig diskrimi- 
nerad eller kränkt av någon irrelevant anledning. Liksom i det övriga samhället är 
demokratin förutsättning för akademins utveckling, medarbetarnas välbefinnande och 
studenternas fria växt. Det är en självklarhet att ” Teacher Working Conditions Are 
Student Learning Conditions” men det finns ingen garanti att högskolans arbetsmiljö 
är per automatik bättre än någon annan. Liksom andra verksamhetssektorer utmanas 
även högskolan av den nya informationsteknologin, globaliseringen och den internatio-
nella konkurrensen men framför allt av utbildningens och kunskapsbegreppets förän-
drade (vidgade) karaktär. 

Allt verkar flyta och det snabbt. Förändringar är akademins livsluft men förändringar 
kan aldrig legitimera försämringar i de anställdas arbetsvillkor som i förlängningen 
inverkar negativt på undervisningens och forskningens kvalitet. SULF:s existens-
berättigande är behovet av att gemensamt försvara medlemmarnas rätt till trygga och 
humana anställningar. 

Varje medlem ska uppleva att facket alltid finns där för en, och inte bara när det blir 
”kris”. Vi på SULF verkar dagligen för att göra SU till en arbetsplats som vi kan känna 
oss stolta över och som vi vill ge vårt bästa av vår potential. Facket kan dock aldrig bli 
starkare än vad dess medlemmar vill göra den till. Det är därför viktigt att vi i SULF 
ständigt utvecklar formerna för den fackliga och kollegiala kommunikationen och 
skapar förutsättningar för var och ens professionella och personliga utveckling. 

En betraktelse  

3. om det finns särskilda sätt som arbetet 
ska utföras på och i så fall hur,

4. vilka arbetsuppgifter som ska priorit-
eras när tillgänglig tid inte räcker
till för alla arbetsuppgifter som ska 
utföras, och

5. vem de kan vända sig till för att få 
hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa 
att arbetstagarna känner till vilka befog- 
enheter de har enligt punkterna 1–5.

Kränkande särbehandling:
Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande 
särbehandling inte accepteras i verksam-
heten, samt vidta åtgärder för att motver-
ka förhållanden i arbetsmiljön som kan 
ge upphov till kränkande särbehandling. 
Arbetsgivaren ska se till att det finns 
rutiner för hur kränkande särbehandling 
ska hanteras.
/ Huvudskyddsombuden för Saco-S SU

De allmänna råden har blivit en före-
skrift, alltså ett bindande regelverk, som 
också innefattar kränkande särbehand- 
ling. Arbetsgivaren är ansvarig för att 
dessa regler följs och att ge förutsättning-
ar för att arbetstagarna skall kunna vara 
delaktiga i arbetsmiljöarbetet.Arbetsgiv-
aren skall ha mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. 

Målen skall syfta till att främja hälsa 
och öka organisationens förmåga att 
motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge 
arbetstagarna möjlighet att medverka i 
arbetet med att ta fram målen och se till 
att arbetstagarna känner till den. Målen 
ska dokumenteras skriftligt.

Arbetsgivaren  
ska se till att alla känner till: 

1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,

2. vilket resultat som ska uppnås med 
arbetet,

“Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam 
arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. 
Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats likväl som 
kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbets-
relaterad ohälsa i dagens arbetsliv. De nya föreskrifterna har 
tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och har 
fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.” (Arbetsmiljöverkets 
hemsida: https://www.av.se/)
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i alla sammanhang är integrerade. Student-
ernas bidrag till forskningen tillvaratas ge-
nom akademiska samtal med forskningsak-
tiva lärare och genom ett aktivt deltagande 
i forskning.

Utbildning för framtiden
I en alltmer globaliserad värld med hög 
grad av utbyte mellan lärosäten är be-
tydelsen av internationellt gångbara 
kunskaper och utbildningar allt större. 
Högskoleutbildning ger studenterna en god 
grund för det livslånga lärandet. 
Kunskaperna är inte bara den enskilda stu-
dentens egendom utan en investering i vår 
gemensamma framtid. Därför är all hög-
skoleutbildning avgiftsfri för alla studenter. 
Akademisk utbildning av hög kvalitet ger 
studenterna verktygen att utveckla sitt 
kritiska tänkande och är avgörande för 
samhällets kulturella, vetenskapliga, ekono-
miska och tekniska utveckling.

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

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 förutsättningar-
na för kreativitet och en god arbetsmiljö. 
En forskarutbildning av hög kvalitet är 
en förutsättning för att säkra akademins 
framtid.

Kritisk kraft i samhället
Akademin står för alla människors lika 
värde och rättigheter. Aktiva och kritiskt 
tänkande medborgare är grunden för en 
stabil utveckling av ett demokratiskt sam-
hälle. Akademisk kunskapsproduktion sker 
utan politiska, ideologiska eller ekonomiska 
lojaliteter och bygger på principen om aka-
demisk 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 högskoleutbild-
ning 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 person-
al. För att högskolan ska vara en kritisk kraft 
måste det bli lättare för lärare och forskare 
att röra sig mellan akademin och det om-
givande samhället.

SULF:s visionsarbete i mål 2030
I mänsklighetens tjänst - Högre ut-
bildning och forskning för en hållbar 
framtid
Sveriges universitetslärarförbund (SULF) 
är ett starkt fack- och professionsför-
bund för universitetslärare, forskare och 
doktorander. Vi är en central röst i hög-
skolevärlden. 

I Vision 2030 förenas professions-, utbild-
nings- och forskningspolitiska frågor med 
villkorsfrågor. Den är ett tydligt ställning-
stagande från SULF:s medlemmar om hur 
de vill utforma framtidens universitet och 
högskolor.    

Forskning och högre utbildning är interna-
tionella verksamheter. På såväl internatio-
nell som nationell nivå spelar högskolan en 
alltmer avgörande roll både när det gäller 
tillväxt, innovation, kultur och demokrati 
och därmed för den framtida välfärden. 
 
Universitetslärares och forskares arbete är 
en förutsättning för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Den kunskap som 
kommande generationer får genom högre 
utbildning kräver en väl fungerande hög-
skola med akademisk frihet och goda och 
konkurrenskraftiga villkor för alla högsko-
lans anställda. 

Vision 2030 har tre huvudrubriker, Fritt 
sökande efter ny kunskap, Utbildning för 
framtiden och En kritisk kraft i samhället. 
Dokumentet utgör förbundets politiska 

ram fram till 2030. 

Med utgångspunkt i akademins vardag har 
SULF siktet inställt på framtidens högskola. 
Genom visionen tydliggör vi våra ställning-
staganden för politiker och beslutsfattare, 
lärosäten och allmänhet. 

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 repres-
salier. Det fria sökandet efter ny kunskap 
kräver att universitetslärare och forskare är 
obundna och arbetar för att vidga vetandet i 
mänsklighetens tjänst.

För att förverkliga detta krävs en ända- 
målsenlig forskningsfinansiering parat med 
ett kollegialt styre där vetenskapligt och 
pedagogiskt kompetent personal fattar de 
beslut som rör kärnverksamheten. Arbets-
villkor 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 utby-
ta idéer och erfarenheter genom att period-
vis arbeta på andra lärosäten, i eller utanför 
Sverige, eller i andra sektorer.

Framtidens akademi kännetecknas av fria 
tankar och hög kvalitet. Tydligast märks 
detta genom att undervisning och forskning 

Vid kongressen i november 2015 fastställdes SULF:s visionsarbete som har mejslats fram av lokalföreningar i hela Sverige. Här presenteras visionen i sin helhet.


