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Verksamhetsberättelse 2016 

 

SULF:s doktorandförenings (SDF) styrelse avger följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2016 (t.o.m. 2016-10-18). 

Styrelsen 

Under året har styrelsen bestått av: 

Anna Ilar                  Ordförande   Karolinska Institutet 
Reza Salim   Vice ordförande       Mittuniversitetet 
Megan Case Sekreterare   Högskolan Dalarna 
Rikard Einegard                   Ordinarie                  Malmö Högskola 
Abdelrahman Ismail (t.o.m 6 September)      Ordinarie             Karolinska Institutet 
Behbood Borghei                 Suppleant                 Linköpings Universitet 
Vivi Hallström (t.o.m 16 mars)  Suppleant                 Linköpings Universitet 

 

Inledning 

Styrelsens arbete har under året fokuserats mot särskilt utsatta grupper av doktorander. Bland 
annat har ett seminarium om mental hälsa hos studenter hållits ihop med Saco Studentråd, 
språkproblematiken för internationella doktorander uppmärksammats och internationella 
doktoranders rätt till uppehållstillstånd och medborgarskap belysts. 

Verksamhetsberättelsen kommer att presenteras utifrån SDF:s fyra verksamhetsmål och 
avslutas med en ekonomisk översikt enligt följande: 

 
• Medlemsaktiviteter 
• Rekrytering 
• Styrelsearbete 
• Påverkan och opinionsbildning 
• Ekonomi 
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Medlemsaktiviteter 

Doktorandernas kontaktdag 
Den 2 juni anordnandes an nationell kontaktdag för fackligt intresserade doktorander. Utöver 
fem styrelsemedlemmar från SDF deltog 13 doktorander från Högskolan Dalarna, Mälardalens 
Högskola, Karlstads Universitet, Högskolan i Gävle, KTH, Karolinska Institutet, Uppsala 
Universitet, Mittuniversitetet och Malmö Högskola. Årets tema var karriärvägar inom och utanför 
akademien. Föreläsare var SULF:s förhandlingschef Robert Andersson, KTH:s yngsta professor 
Sebastiaan Meijer och karriärcoach Tina Persson. Dagen avslutades med ett mingel och 
erfarenhetsutbyte. Deltagarna fick ett mail efteråt med en sammanställning av dagen. 

Nyhetsbrev till medlemmar 
Under våren skickades medlemsbrevet ut under februari, maj och juni till samtliga SDF 
medlemmar med registrerade mailadresser. Under hösten skickas två nyhetsbrev ut, i oktober 
och november/december. Breven har skrivits på engelska och har innehållit aktuell information 
från SDF och påminnelser om kommande aktiviteter. 

SULF-dagen 
Årets SULF dag inföll den 6 oktober och temat var jämställdhet och karriär inom akademien. 
SDF publicerade fyra inlägg på sin Facebook-sida, inkluderande lokala aktiviteter från 
Högskolan Dalarna och Linköpings Universitet samt en video över jämställdhet inom akademien. 

Årsmöte 
SDF:s årsmöte kommer att hållas den 18 november. Mellan styrelsemötet och årsmötet kommer 
Karin Åmossa från SULF att diskutera den nya forskningspropositionen. 
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Rekrytering 

Stöd till lokala föreningar 
Anna gav en föreläsning på Högskolan i Gävle den 22 april om hur SULF och SDF arbetar med 
doktorandfrågor på nationell nivå. Åhörare var delar av den lokala SULF styrelsen samt 
doktorandmedlemmar och potentiella medlemmar. Ett antal nya doktorander rekryterades denna 
dag. Rikard höll en liknande föreläsning på Malmö Högskola den 15 september. Megan gav en 
presentation för 20 doktorander på Högskolan Dalarna den 16 november om bland annat 
dubbelanslutning och hur man kan bli fackligt aktiv. 

Reza medverkade vid förbundsstyrelsens möte den 22 april. SDF har under 2016 velat arbeta 
för att lokala SULF-föreningar ska bli bättre på att nå ut till doktorander. Det bestämdes att Reza, 
Mats och Anna skulle besöka lokala föreningar under höstterminen för att bistå föreningarna i 
hur de kan nå ut till fler doktorander. Något sådant besök har hittills (18/10) inte genomförts. 
Slutligen diskuterades framtida möjligheter att ta fram ett informationsmaterial i form av ett 
starter kit för doktorander som nyligen kommit till Sverige. 

Rekryteringsmaterial 
SDF kommenterade på de delar av SULF interna rekryteringsmaterial - såsom 
rekryteringshandboken och mailmallar - som varit kopplat till doktorander den 21 februari. Flera 
av våra synpunkter implementerades i det uppdaterade materialet. Friedrich Heger, 
rekryteringsansvarig för SULF, besökte sedan Stockholm den 1 juni och diskuterade 
rekryteringsmaterialet och SULF dagen med Anna och Abdelrahman. Friedrich 
rekommenderade styrelsen att köpa in en egen roll up att använda vid olika event, vilket gjordes.  

SDF har under året uppmuntrat SULF att även ta fram informationsmaterial och 
utbildningsmaterial på engelska vid de tillfällen enbart material på svenska funnits att tillgå.  
SDF har haft som mål under året att kommunicera ut all egen information på engelska.  
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Styrelsearbete 

Styrelsemöten och utbildning av styrelsen 
SDF har under verksamhetsåret haft 7 styrelsemöten: 

1.     14 december 2015: Det första styrelsemötet hölls i Stockholm och 5 av 7 ledamöter närvarade. 
Anna introducerade den nya styrelsen i vad tidigare styrelse arbetet med och vilka 
arbetsmetoder man hade. Dagen innehöll mycket planering för verksamhetsåret 2016, vilket 
diskuterades utifrån årets inriktning (Särskilt utsatta grupper av doktorander). Styrelsen ville 
fortsätta att driva frågor gällande internationella doktoranders rättigheter, men också fokusera på 
mental hälsa hos doktorander. Interna frågor av intresse var att ta fram en beskrivning av 
styrelseuppdragen, ta fram en strategi för social media, skapa ett nätverk med fackligt aktiva 
doktorander vid svenska universitet och att uppmuntra lokala SULF-föreningar att starta egna 
SDF-sektioner 
 
Git besökte oss och berättade om SULF och om hur vi kan öka samarbetet inom SULF. Vi fick 
också besök av Anders Jinneklint från Universitetsläraren. 

2.     4 februari: Det andra styrelsemötet hölls i Stockholm och 6 av 7 ledamöter närvarade. Vi 
diskuterade bland annat framtida debattartiklar om permanenta uppehållstillstånd, karriärvillkor 
för unga forskare och yrkesidentitet. Robert Andersson höll ett föredrag om internationella 
doktoranders situation i Sverige, kopplat till bland annat permanent uppehållstillstånd.  

3.     15 mars: De tredje mötet var ett Skypemöte där vi i huvudsak uppdaterade varandra om 
framstegen i det vi arbetade med.  6 av 7 ledamöter deltog. Reza Salim valdes som ny vice 
ordförande. 

4.     12-13 April: Styrelsen höll sitt årliga internat i Linköping. Det fjärde mötet hölls den 13 april där 6 
av 6 ledamöter närvarade, då Vivi valt att avsluta sitt förtroendeuppdrag. Karin Åmossa, SULF:s 
chefsutredare, höll en internutbildning för styrelsen om karriärvägar inom och utanför 
akademien, och stannade också för en diskussion om lobbying. Övriga frågor som diskuterades 
var vårt arbete med att fortsätta öka samarbetet med lokala SULF föreningar, och hur vi kan 
arbeta vidare mot lagändringar gällande permanent uppehållstillstånd för doktorander. 

5.     13 juni: Det femte styrelsemötet hölls via Skype och 6 av 6 ledamöter deltog. Vi diskuterade 
kontaktdagen (den 2/6) och planering för resten av året. Rikard höll en genomgång över en 
social media-plan, med fokus på hur vi kan utveckla Facebook-sidan. 

6.     September 27-28. Det sjätte styrelsemötet hölls på Mittuniversitetet i Sundsvall. 4 av 5 
ledamöter närvarade, då Abdelrahman valt att avsluta sitt förtroendeuppdrag. Styrelsen 
diskuterade bland annat sina planer för SULF dagen och framtagandet av en 
ansvarsbeskrivning för SDF:s ledamöter. Vi fick besök av SULF:s nya kommunikationschef; Jon 
Stenbeck. Vi diskuterade SDF:s arbete med att ta fram en strategi för hur vi arbetar med sociala 
medier. Jon informerade om hur SULF vill arbeta med att nå fler doktorander i framtiden. 

7.     18 November. Det sjunde styrelsemötet kommer att hållas i Stockholm i anslutning till årsmötet.  
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Arbetsbeskrivning för ledamöter i SDF 
   
Styrelsen har tagit fram en arbetsbeskrivning för ledamöter i SDF. Syftet med 
arbetsbeskrivningen är att den ska tydliggöra vilket ansvar olika ledamöter har och vilka 
arbetsuppgifter som styrelsen har. Texten har funnits tillgänglig för  valberedningen i deras 
arbete med att ta fram en ny styrelse. Efter årsmötet kommer texten att laddas upp på SDF:s 
hemsida.  

Överlämning till 2017 års styrelse     

Styrelsen planerar att göra en kortare utvärdering av styrelsearbetet under 2016 vid det sista 
styrelsemötet den 18 november, för att se vad som kan förbättras inför kommande styrelses 
arbete.  
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Påverkan och opinionsbildning 

 

Skrivelser i tidskrifter 
 
Universitetsläraren 
Anna medverkade i ”Hallå där” (nummer 8, 2015), där hon gav råd till nyligen registrerade 
doktorander. 

Anna beskrev den nya styrelsen och dess planer under verksamhetsåret 2016 i nummer 1, 
2016. 

Curie 
Den 7 april publicerades debattartikeln ”Äntligen förbättras villkoren för doktoranderna” med 
Anna, Ulrica Lundström, ordförande SFS Doktorandkommitté och Moa Ekbom, ordförande 
SULF:s Doktorandförening år 2013: 
http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2016-04-07-antligen-forbattras-villkoren-for-
doktoranderna.html 

Ergo 
Uppsala studentkårs tidning Ergo nämnde att Anna valts som ny ordförande för SDF i nummer 
1, 2016. 

DN 
Den 13 april publicerade Anna repliken ”Otidsenlig syn på unga forskares villkor” ihop med Mats 
Ericson, förbundsordförande och Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening 
(SYLF) som svar på debattartikeln ”Dramatisk minskning av nya doktorander i Sverige”: 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskningsministern-vi-vill-ha-de-bast-lampade/ 

UNT 
Behbood, Anna och Ulrica Lundström publicerade debattartikeln “Doktorander i kläm” i UNT:s 
tryckta tidning den 26 juni: 
http://www.unt.se/asikt/debatt/doktorander-i-klam-4278998.aspx 

The Local 
Debattartikeln ”Doktorander” i kläm publicerades även översatt till Engelska i The Local den 16 
augusti: https://www.thelocal.se/20160816/foreign-doctoral-candidates-caught-in-the-middle-of-
poor-legislation-sweden 

Kommande skrivelser 
Susanna Karlsson vid Språkrådet skriver en rapport om språkpolicys på svenska universitet och 
högskolor. Hon intervjuade Megan den 29 februari om de problem icke svensktalande 
doktorander kan uppleva. Rapporten har försenats. 

Reza gav en intervju till Curie i oktober om kulturkrockar för utländska universitetsanställda i 
samband med att de kommer till Sverige. Intervjun har ännu inte publicerats. 

http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2016-04-07-antligen-forbattras-villkoren-for-doktoranderna.html
http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2016-04-07-antligen-forbattras-villkoren-for-doktoranderna.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskningsministern-vi-vill-ha-de-bast-lampade/
http://www.unt.se/asikt/debatt/doktorander-i-klam-4278998.aspx
https://www.thelocal.se/20160816/foreign-doctoral-candidates-caught-in-the-middle-of-poor-legislation-sweden
https://www.thelocal.se/20160816/foreign-doctoral-candidates-caught-in-the-middle-of-poor-legislation-sweden
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Megan gav en intervju till Curie i november om användning av 
svenska och engelska i olika situationer på svenska universitet och högskolor. Intervjun har 
ännu inte publicerats. 

Megan gav en intervju till Universitetsläraren i november om betygsnämnder. Intervjun har ännu 
inte publicerats. 

Benny, Anna och Megan skrev en debattartikel för Universitetsläraren i november om behovet 
av tvååriga uppehållstillstånd för doktorander. Debattartikeln har ännu inte publicerats. 

Hemsidan 

Under våren fick SULF en ny hemsida. På SDF:s egen sida har vi uppdaterat med nya 

styrelsepresentationer på svenska och engelska:  
http://www.sulf.se/Om-SULF/Organisation/Professionssektioner/SDF/ 

Videos 

Abdelrahman gjorde 3 videos med Robert Andersson, förhandlingschef på SULF som 
publicerades på Facebook-sidan:  

• Membership benefits 
• Common doctoral candidate questions 
• International doctoral candidates 

Events 

Megan närvarade vid lanseringen av podcasten PhD career stories den 29 september. I 
podcasten lyfts berättelser om disputerade som funnit lyckade karriärer utanför akademien och 
syftet är att inspirera doktorander. 

Facebook 

Sedan den 18 november 2015 till och med den 16 oktober 2016 ökade sidans gilla-markeringar 
med från 529 medlemmar till 905. Inläggen har skrivits nästan uteslutande på engelska. 46 % av 
Facebook-medlemmarna är kvinnor. 56 % av medlemmarna är mellan 25-34 år. Vi har 
marknadsfört 9 stycken inlägg, 1 evenemang och marknadsfört sidan 2 gånger. 

Social media-strategi 
Rikard har under året arbetat, ihop med input från resten av styrelsen, med utformningen av en 
social media-strategi för hur SDF ska arbeta med sociala medier, och då i huvudsak kopplat till 
vår Facebook-sida. Efter möte med kommunikationschef Jon Stenbeck den 27 september fick vi 
många nya idéer för hur en sådan plan kan utformas. Arbetet med planen kommer därför att 
fortsätta under kommande verksamhetsår.  

Saco Studentråd 

SDF har under året haft ett omfattande samarbete med Saco studentråd.  Då de andra 22 
fackföreningarnas studentsektioner har fokus på utbildning på grund- och avancerad nivå har 
det varit viktigt för SDF att delta i Saco studentråds aktiviteter och föra doktoranders talan. 

Medlemsråd 
Vivi deltog vid Saco Studentråds första medlemsråd 20 februari. Pedagogik i världsklass var 
temat för mötet. Anna deltog i Saco studentråds andra medlemsråd den 21 maj. Temat var 
hållbarhet på multipla arenor. Huvudsakligen diskuterades revideringen av Saco studentråds 
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politiska program. Megan deltog i Saco studentråds tredje 
medlemsråd den 17 september. Temat var en arbetsmarknad i 
förändring. Även denna gång låg fokus i diskussionen på revideringen av det politiska 
programmet.  

Ordförandenätverk 
Anna deltog vid Saco Studentråds första ordförandenätverk den 13 mars. Studentsektionerna 
diskuterade för- och nackdelar med att åka till Almedalen. Revideringen av Saco studentråds 
politiska program diskuterades också. Vice ordförande Reza deltog i det andra 
ordförandenätverket den 17 september. Fokus för dagen var att hitta gemensamma 
intresseområden för framtida samarbete mellan fackföreningarnas studentsektioner.  
 
Övriga evenemang 
Anna deltog vid invigningen av Sacos nätverk Unga akademiker den 21 januari. Saco har tagit 
fram nätverket Saco Unga Akademiker som en plattform för dem som är nya på 
arbetsmarknaden. Temat för kvällen var Det gränslösa arbetet och handlade om hur den 
teknologiska utvecklingen bidragit till ett mer stressigt arbetsklimat.  

Anna och Megan deltog vid Saco:s årliga Högskolepolitiska Forum den 3 februari, där temat var 
Hållbar utveckling. SULF var med och anordnade ett seminarium med titeln “Vilka är 
konsekvenserna av att svensk forskning främst bedrivs av akademikerbarn?”. 

Anna hade möte med Kristin Öster den 18 februari för att diskutera samarbeten under året. 
Huvudsakligen diskuterades hur Saco studentråd och SDF kunde samarbeta kring mental hälsa 
hos doktorander och övriga studenter. Vidare hölls möte med Kristin, vice ordförande Malin 
Påhls och två representanter från Teknologgruppen den 21 maj där det beslutades att samordna 
ett seminarium om mental hälsa hos studenter. Rikard involverades i arbetet, och Skype-möten 
för att planera detta seminarium hölls vid flertalet tillfällen under sommaren. Seminariet hölls den 
16 september på Lunds Universitet, i samband med Saco:s rekryteringskampanj i Skåne. Dagen 
blev väldigt lyckad och ca 40-50 deltagare var på plats. Föreläsare var Kristin Öster, Emma 
Nilsson (Studentombudsman Lunds Universitet), Alexandra Popovic (Doktorandombudsman 
Lunds Universitet), Karin Fristedt (utredare i arbetsmiljöfrågor på Saco). Dagen avslutades med 
en paneldebatt där också Charlie Eriksson (grundare till AldrigEnsam) deltog. Seminariet sändes 
live via SDF:s facebook-sida.  
 
Megan kommer att delta på Saco studentråds årliga kongress den 26-27 november på Bosön. 
Kongressen är Saco studentråds högsta beslutande organ. 

 
Remissvar 
Anna hade ett möte med Kristin Öster den 21/4 för att diskutera utredningen Trygghet och 
attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden inför ett framtida remissvar. Anna lämnade den 15 
juni feedback på Saco studentråds remissvar.   
Den 19/8 lämnade Anna ett remissvar på Saco studentråds uppdaterade politiska program. De 
av förslagen Saco studentråd valde att anamma i det nya programmet var: 1) Att alla 
doktorander ska vara anställda och att stipendier som ersättning inte ska tillåtas, och 2) Att ta till 
vara på internationell kompetens genom att det ska vara enkelt för doktorander som vill stanna 
efter sin examen att få uppehållstillstånd. 

SFS-DK 

Anna och SFS-DK:s ordförande träffades den 15 januari. Framtida samarbeten diskuterades då. 
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Under året publicerades tre debattartiklar ihop. Under sommaren 
hade SFS-DK årsmöte. Ny ordförande för SFS-DK blev Fredrik Lindeberg. 

SULF 

Lokala samarbeten 
Som ett led i att öka informationsutbytet med lokala SULF föreningar har SDF valt att skapa en 
lista med ca 30 stycken lokalfackligt engagerade doktorander eller personer som arbetar med 
doktorandfrågor. Två utskick gjordes under våren. Gensvaret från de lokala föreningarna har 
varit positivt.  

Den 27 september hade SDF ett möte med den lokala SULF föreningen i Sundsvall. Samtalet 
kretsade kring vilka doktorandfrågor som är viktiga på central respektive lokal nivå. Ummis 
Jonsson, ordförande för lokalföreningen, berättade exempelvis om vilka som är de vanligaste 
problemen för doktorander på universitetet.  

Centrala samarbeten 
Anna hade ett möte med chefsutredare Karin Åmossa, ordförande Mats Ericson och ledamot 
från förbundsstyrelsen, Jeanette Lindberg den 1 april. Syftet var att koordinera SULF:s arbete 
med doktorandfrågor under 2016. 

Behbood bidrog till SULF:s remissvar angående utredningen Trygga villkor och attraktiva 
karriärvägar för unga forskare genom att uppmärksamma att det behövdes ett tillägg om 
utländska doktoranders situation avseende uppehållstillstånd och medborgarskap. Remissvaret 
kan läsas i sin helhet här:  
http://www.sulf.se/remissvar/trygghet-och-attraktivitet-en-forskarkarriar-framtiden-sou-201629/ 

Anna deltog på SULF:s årliga ordförandekonferens den 29 september i Stockholm. Under dagen 
diskuterades SULF framsteg under året, SULF dagen och begreppet kollegialitet. Karin Röding, 
statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, presenterade bland annat innehåll i den nya 
forskningspropositionen. 

SDF har under året fört flera samtal med SULF:s förbundsstyrelse, förbundsstyrelsens 
arbetsutskott och förhandlingschef Robert Andersson hur vi bäst ska arbeta kring utländska 
doktoranders problem med uppehållstillstånd och medborgarskap. Benny och Anna arbetade 
fram en lista med de problem som finns för utländska doktorander. Arbetsutskottet beslöt att vi i 
första hand ska fokusera på frågan om uppehållstillstånd för mer än ett år i taget. En inbjudan 
signerad av Anna och Mats Ericson, SULF:s ordförande, till att diskutera längden på 
uppehållstillstånd skickades till Migrationsverket den 23 september. Migrationsverket välkomnar 
initiativet men vill fastställa tiden för mötet senare på grund av att de har hög arbetsbelastning. 

Utbildningsutskottet 
Anna var inbjuden att delta den 3 mars i den öppna utfrågning som utbildningsutskottet kallat till 
angående proposition om forskning och innovation. Deltog från SULF gjorde också Karin 
Åmossa och Mats Ericson. 
 

UKÄ 

UKÄ har under året börjat analysera material till den kommande Doktorandspegeln. Anna och 
SDF:s före detta ordförande Jeanette Lindberg gav förslag på analyser till projektledare Anette 
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Gröjer den 14 januari. Publiceringen av spegeln har försenats men beräknas att publiceras i 
mitten av november 2016. 

 
Anna deltog tillsammans med Karin Åmossa och Jeanette Lindberg på UKÄ:s 
referensgruppsmöte inom pilotutvärderingen av utbildning på forskarnivå den 7 juni. Mötet 
handlade om UKÄ:s nya system för utvärdering av forskarutbildningen. SULF:s representanter 
lyfte bland annat frågor kring representativitet och anonymitet för de doktorander som ska 
intervjuas i samband med att deras utbildning utvärderas. En stor del av materialet som är 
grunden för utvärderingarna tillhandahålls av universiteten själva, och SULF ifrågasatte också 
huruvida den typen av material ger en korrekt bild av verkligheten så som den upplevs av 
doktoranderna.  
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Ekonomi 

Styrelsen äskade 119 000 kronor och erhöll 119 000:-. Vi har hållit oss inom ramen för de 
pengar vi fått. Utfallet är t.o.m. 2016-10-12 och än så länge preliminärt då kostnader för sista 
styrelsemötet, årsmötet eller överlämning inte är medräknat, samt att räkenskapsåret är januari-
december. 

Målområden Aktiviteter Erhållit Använt  
(t.o.m den 12/10) 

Medlemsaktiviteter Kontaktdag  
Årsmöte  
SULF-dagen 
Totalt 

20 000:- 
15 000:- 
2 000:- 

37 000:- 

28 700.02:- 
? 
0 

28 700.02:- 

Rekrytering Stöd till lokala föreningar 
Rekryteringsmaterial 
Totalt 

 

0 

2 945.00:- 
1 320.00:- 
4 265.00:- 

Styresearbete Styrelsemöten  
inkl. internat  
Totalt 

 

60 000:- 

16 681.76 
27 209.00 
43 890.76 

Påverkan och opinionsbildning Saco Studentråd  
SFS-DK 
Facebook marknadsföring   
Totalt 

13 000:- 
7 000:- 
2 000:- 

22 000:- 

8 914.00:- 
0 

903.91:- 
9 817.91:- 

 
Totalt 119 000:- 86 673.69:- 

 

 

Avslut 

Avgående styrelse vill härmed tacka för det förtroende som givits av våra medlemmar.  

 

  


