
Verksamhetsberättelse SULF:s professorsförening SPF 2016-2018 

 

Ledamöter:  

Carina Keskitalo ersatte Karin Larsson som på grund av sjukdom lämnade SPF som ordförande vid 

SPF:s möte 20 mars 2017. Övriga ledamöter är Eewa Nånberg, Marie-Louise Rodén, Jan Swenson, och 

Ingmar Söhrman. Suppleanter är Mats Benner,  Louise Rönnqvist,  Mikael Sandberg, och Max Scheja.  

 

Möten:  

Möten under perioden har hållits på SULF:s kansli i Stockholm, bland annat 30 mars 2017, 26 

september 2017, 10 november 2017, 31 januari 2018, internat 16-17 april 2018, möte med lokala 

professorsföreningar och andra intressenter 15 maj 2018.  

 

Aktiviteter:  

SPF har under perioden varit mycket aktiva inom en mängd områden, vilka beskrivs nedan.  

 

• Kommentarer på SULF:s internremiss Kollegialitet 2.0  

SPF skickade under våren 2017  in detaljerade kommentarer på SULF:s internremiss om Kollegialitet 

2.0 och använde också dessa kommentarer som underlag för att utarbeta en professorspolicy.  SPF 

inkluderade även frågor om innehållet i denna internremiss i enkät till alla professorer, se nedan.  

 

• Möte med SULF:s organisationsutredning 

Utifrån att SULF centralt utrett sektionernas roll utifrån separata motioner om att utveckla samt 

avveckla sektionerna hade SPF vid möte 30 mars 2017 mycket aktiv diskussion med SULF:s 

organisationsutredning (stödd av kort beredning tidigare under dagen). Diskussionen fokuserade på 

att vi ansåg att professionsföreningarna är betydelsefulla och att deras mer begränsade roll och 

eventuella problem så här långt snarare har att göra med det ytterst begränsade stöd och integration 

de hittills haft inom SULF:s organisation än något problem med att ha professionsföreningar i sig. 

SULF:s professionsföreningar behöver fokusera på att tydliggöra de frågor som är mest relevanta för 

varje profession och därmed också tas tillvara i de frågor som SULF centralt och förbundsstyrelsen 

arbetar med: varje gren på trädet (varje profession) behöver finnas med i varje diskussion, så att 

också alla tjänstekategorier och perspektiv inom SULF kan känna sig representerade. Förslag vid 

mötet för att öka stöd och integration till professionsföreningarna inkluderade:  

- Minst alla ordförande och helst hela styrelsen för alla professionsföreningar behöver träffa varandra 

årligen, för att diskutera tvärgående frågor inom SULF 

- Varje professionsförening kan stödjas av att ha någon sort av policy eller programförklaring, i linje 

med vad vi skissat för SPF ovan, som sedan uppdateras regelbundet (t ex varje eller varannan 

styrelseperiod) 



- Övergripande frågor som ingår i arbetsprogram för förbundsstyrelsen behöver kommuniceras till 

varje professionsförening för att arbeta med och bereda (enligt eget urval eller förslag från 

förbundsstyrelse). Detta kan också stödja löpande arbete inom och integration med lokala 

professionsföreningar. (Ett bra exempel på detta är Kollegialitet 2.0-processen) 

- SULF:s lokala styrelser och SULF centralt ska inbjuda till och stödja bildandet av lokala föreningar där 

ett intresse för detta uttrycks av SULF-medlemmar lokalt (exempel finns där detta inte varit fallet)  

 

• Utvecklande av professorspolicy för SULF 

Förslag till en professorspolicy för SULF utarbetades genom kommentarer på SULF:s internremiss 

enligt ovan, samt via tillägg gällande frågor för professorer utöver detta. Professorspolicyn är vidlagd 

samt tillgänglig på SPF:s hemsida.  

 

• Motion till kongress: Professorspolicy för SULF och förslag om utarbetande av liknande policies 

för alla professioner inom SULF 

Professorspolicyn som utarbetats togs inom SPF per capsulam (email ) juni 2018 samt har också 

utarbetats till en motion till kongressen om att anta denna även centralt inom SULF  samt utarbeta 

liknande policies för att synliggöra och genomarbeta frågor för alla sektioner/professioner inom 

SULF. Motionen är vidlagd samt tillgänglig på SPF:s hemsida.  

 

• Motion till kongress: Behåll de centrala sektionerna inom SULF, däribland professorssektionen!  

Utifrån det faktum att SULF:s förbundsstyrelse trots en stor majoritet som reserverade sig, trots allt 

röstat för att avveckla alla sektioner inom SULF utom doktorandsektionen utvecklade SPF en motion 

till kongressen om betydelsen av att bibehålla de centrala sektionerna inom SULF, däribland 

professorsektionen. SPF argumenterar att utvärderingen om professionsföreningarna som tas som 

bas för förbundsstyrelsens förslag om att avveckla den nationella professionsföreningarna var 

begränsad i att den inte tog inte upp frågan om ekonomi, stöd och integration för dessa inom ramen 

för SULF:s arbete, och inte heller dessas länkar till lokal organisation. Detta har givit en sned och 

ofullständig bild av professionsföreningarnas arbete. Vi konstaterar att integrationen av 

professionsföreningarna i SULF:s verksamhet brustit betydligt och menar att ökad integration av 

professionsföreningarna i förbundsstyrelsens arbete (t ex genom remisser till 

professionsföreningarna) samt ökat kanslistöd skulle kunna göra dessa till en viktig kontaktskapande 

och kunskapsresurs för förbundsstyrelsen och stärka intresset för medlemskap i SULF vid lärosätena. 

Professorspolicyn är vidlagd samt tillgänglig på SPF:s hemsida. Motionen är vidlagd samt tillgänglig på 

SPF:s hemsida. 

 

• Utarbetande av enkät 

För att enligt SPF:s stadgar tydliggöra professorers arbetsförhållanden utarbetade SPF en enkät som 

våren 2018 skickades ut till alla SULF-anslutna professorer som kunde identiferas i SULF:s centrala 

register med emailadress för kontakt tillgänglig i denna. Enkäten skickades ut till nästan 1500 

medlemmar och varav nästan hälften svarade på enkäten. 190 medlemmar skrev också fritextsvar, 

som till stor del låg till grund för bearbetandet av enkäten till en rapport.  



 

• Bearbetning av enkät till rapport 

Utifrån enkäten utarbetades en rapport samt även en sammanfattning, som enligt plan ska spridas 

till alla lärosätesledningar. Mycket av arbetet med att analysera data och färdigställa rapporten 

genomfördes vid ett internat i april 2018.  

 

• Utarbetande av publikations- och PR-plan för rapport  

SPF deltog i att utarbeta en publikations- och PR-plan för rapporten, ett arbete som leddes av SULF:s 

kommunikationsschef. Publikationsplanen är vidlagd.  

 

• Publicering av rapport samt sammanfattning  

Rapporten och sammanfattning publicerades i september 2018. Samtidigt publicerades en artikel om 

arbetet i SULF:s tidning Universitetsläraren. Rapport och sammanfattning är vidlagda.  

 

• Möte med lokala professorsföreningar och övriga intressenter  

Mötet hölls för att skapa länkar mellan lokalföreningar (eller kanske till och med deltagare som ev vill 

bilda lokalföreningar där de inte finns) och få höra om deras verksamhet och utbyta erfarenheter. 

Finns SPF/nationell nivå inte kvar efter hösten finns det då ändå en bas för samarbeten mellan 

professorsverksamheter på lokal nivå, och annars kan mötet utgöra bas för ett årligt återkommande 

möte. Lite av variationen mellan lokala professorsföreningar beskrivs på SPF:s hemsida, som ett 

resultat av mötet.  

 

• Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev med information om SPF:s arbetet (motioner, rapport, sammanfattning och 

återrapportering från mötet med lokala professorsföreningar och information om möjligheterna att 

skapa lokala föreningar) skickades ut till alla SULF-anslutna professorer i september 2018.  

  

 


