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Nyhetsbrev - från Fackförbundet ST 
inom  universitets- och högskoleområdet

I tider av #metoo-upprop och 
diskussioner kring trakasserier, 
diskriminering och makthierarkier 
inom akademin och andra sektorer 
framstår arbetet med jämställd-
hetsintegrering som mer angeläget 
än någonsin. Syftet med jämställd-
hetsintegrering är ju att i grunden 
förändra de normer, strukturer och 
värderingar som skapar och åter-
skapar ojämställdheter på våra 
arbetsplatser.
Den 6 november arrangerade ST 
inom universitet och högskolor en 
konferens kring hur fackligt förtro-
endevalda på lärosätena, t.ex. 
arbetsplats- och arbetsmiljöombud, 
ska kunna påverka jämställdhets-
integreringen. De åtgärder som 
lärosätena planerat inom ramen för 
integreringsarbetet berör framför allt 
tre områden: akademisk karriär och 
anställningsvillkor, studieval och 
genomströmning samt processer för 
styrning och uppföljning. På de flesta

Facklig påverkan viktig i jämställdhetsarbetet
lärosäten har de fackligt förtroende-
valda inte fått möjlighet att delta 
aktivt i arbetet, något som avdel-
ningen nu vill ändra på.
Vid konferensen berättade Alejandra
P. Carrasco, ordförande för ST:s sek-
tion vid Stockholms universitet, hur 
hon deltagit som representant för de 
fackliga organisationerna på SU.
– Det handlar om vanligt fackligt 
arbete där vi företräder våra med-
lemmar. Vår roll i jämställdhetsinte-
greringen är att kvalitetssäkra arbets-
givarens arbete utifrån regeringsupp-
draget och ST:s fackliga politik, 
ansåg hon.
Agnes Lundgren, tidigare sam-
ordnare för Umeå universitets arbete 
med jämställdhetsintegrering, deltog 
också vid konferensen och gav bl.a. 
några råd angående hur facket ska 
kunna påverka mer:
• Facket	kan	och	bör	ta	en	organisations-

kritisk	roll	genom	att	vara	”djävulens	
advokat”	och	ställa	obekväma	frågor.

• Facket	bör	använda	de	forum	för	påverk-
an	som	finns	och	där	vara	pålästa	och	
kräva	åtgärder.

• Facket	bör	driva	på	för	att	arbetet	inte	ska	
fastna	i	”projektfällan”.	Det	är	viktigt	att	
lyfta	fram	att	det	är	de	ordinarie	
beslutsprocesserna	och	den	ordinarie	
resursfördelningen	som,	om	det	behövs,	
ska	förändras	för	att	bli	mer	jämställda.
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Utifrån debatten som förts på Svenska 
Dagbladets ledarsida (SvD 170411) 
och av företrädare för Academic
Rights Watch (SvD 171115) kan man få 
intrycket att den akademiska friheten 
hotas av studentinflytande och att 
valda institutionsstyrelser, med 
lärarmajoritet, beslutar om kursplaner 
och litteraturlistor. De reella hoten mot 
den akademiska friheten kommer 
dock från andra håll än de efter 
autonomireformens kvarvarande 
kollegialt styrda beslutsorganen.
Autonomireformen i sig utgör en min-
skad akademisk frihet till förmån för 
centralisering av beslutsmakt och 
linjestyrning. I och med avregleringen 
av högskoleförordningen garanteras 
inte längre något kollegialt inflytande 
och krav på externa sakkunniga vid 
tillsättning av lärartjänster har avskaf-
fats. Andra reella hot är att regeringen 
i samband med forskningsproposition-
en beslutat införa ett samverkanskriteri-
um när det gäller en del av fördelning-
en av lärosätenas basanslag.
Ännu mer långtgående förslag har 
presenterats av Entreprenörskaps-
utredningen (SOU 2016:72), där det 
föreslås att näringslivsstyrda samverk-
anskriterier bör omfatta upp till 50 
procent av lärosätenas basanslag för 
forskning, att allt återstående kollegialt 
och interdemokratiskt beslutsfattande 
avskaffas och att bedömningsgrunder-
na vid tjänstetillsättningar ändras så att 
erfarenhet inom forskning och inno-
vation i andra sektorer tillmäts större 
betydelse vid lönesättning och vid 
tillsättning av professorer och lektorer. 
Man ser det som ett problem att en 
kommersiellt framgångsrik innovation 
inte väger lika tungt som t ex publika-
tioner i vetenskapliga tidskrifter.
Vissa lärosätena har redan genomfört 
förändringar i denna riktning, t ex har 
Chalmers infört ”samverkansskicklig-
het” som ett meritkriterium och fakul-
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tetsledningen vid medicinska fakultet-
en i Lund pläderar för att ”dagens 
meritvärderingssystem måste förändras 
i grunden. Det måste vara lika meriter-
ande att sitta i en bolagsstyrelse eller 
skriva en affärsplan som att stå i labora-
toriet eller skriva en vetenskaplig 
artikel.” (Dagens Samhälle 161202). 
Liknande idéer framförs när det gäller 
utbildningen, t ex av ordföranden i 
Linnéuniversitetets styrelse: ”För att höja 
kvaliteten på högre utbildning och 
stärka kopplingen mot arbetsmark-
nadsbehoven är det nödvändigt att 
stärka såväl högskolornas som studen-
ternas incitament. På högskolenivå 
handlar det om att basera resurstilldel-
ningen på utfall i anställningsbarhet..” 
(SvD 171121)
Mot den här bakgrunden är det be-
kymmersamt att även det juridiska 
skyddet för den akademiska friheten är 
svagt i Sverige. Terence Karran m fl har 
nyligen publicerat en jämförande 
analys av akademisk frihet i 28 EU-
länder (Karran et al 2017). I rapporten 
använder författarna olika indikatorer 
för att mäta det formella skyddet av 
akademisk frihet i lagar och regelverk.
Mindre än hälften av EU-länderna upp-
visade ett starkt skydd när det gäller 
anställningstrygghet, trots att samtliga 
länder undertecknat UNESCO:s rekom-
mendation att anställningstrygghet är 
väsentligt för att säkerställa den aka-
demiska friheten och ge skydd mot 
godtyckliga beslut (UNESCO 1997, 32). 
De länder som uppvisar den högsta 
siffran vad gäller formellt skydd av aka-
demisk frihet är Kroatien (69%), Spanien 
(66%), Bulgarien (65%) och Tyskland 
(64%). Medelvärdet för de 28 EU-länd-
erna är 53%. I botten av listan återfinns 
Sverige (39%) tillsammans med Dan-
mark (38%), Ungern (36%) och Estland 
(34%). Vad är det då som gör att Sveri-
ge hamnar så långt ner på listan, 
tillsammans med länder som t ex 
Ungern?

Ombudsmötet ägde rum på hotell 
Ariadne i Värtahamnen, Stockholm. Till 
mötet kom över 70 ombud från de 
olika sektionerna samt ytterligare ett 
antal förtroendevalda. Den första 
dagen präglades i hög grad av mötes-
förhandlingar där verksamhets-
berättelse, ekonomisk berättelse, 
ansvarsfrihet, verksamhetsplan och 
budget godkändes. Sist, men inte 
minst, valdes också en ny styrelse för 
den kommande tvåårsperioden. Den 

här gången var det ganska många i 
den gamla styrelsen som tackade för 
sig och inte stod till förfogande för 
omval.”Långsittare” som Lisbeth 
Häggberg och Sonja Björnlund 
lämnade nu sina platser och avtack-
ades i vederbörlig ordning med 
blommor och presentkort på Akade-
mibokhandeln. Sonja valdes dock till 
ordinarie revisor tillsammans med Lena 
Folkesson.

När det gäller anställningstrygghet så 
hamnar siffran på 8,5% av 20% möjliga 
i den här kategorin, vilket speglar den 
stora omfattningen av tidsbegränsade 
anställningar. Vidare är det juridiska 
skyddet av den akademiska friheten 
svagt, bl a genom att högskolestyrel-
sernas ordförande och majoritet består 
av externa ledamöter utsedda av 
regeringen, som också utser rektor. 
Vidare att lärare och forskare inte 
längre garanteras någon kollegial 
beslutsmakt i och med autonomi-
reformen. I Sverige skulle det för en 
regering, som så önskade, vara lätt att 
ganska snabbt avskaffa den akade-
miska frihet som existerar, genom ut-
seende av ordförande och majoritet i 
högskolestyrelserna samt rektor, som 
sedan utser dekaner som i sin tur utser 
prefekter och andra institutionsledare. 
Rektor bestämmer i nuvarande regle-
ring även hur bedömning av sökande 
till akademiska tjänster ska ske efter-
som det inte längre finns någon 
reglering om externa sakkunniga i 
högskoleförordningen. 
Några väsentliga åtgärder för att öka 
skyddet av den akademiska friheten i 
Sverige skulle vara att återreglera hög-
skoleförordningen till förmån för kolle-
gial och demokratisk styrning och 
återinföra kravet på externa sakkunni-
ga vid tillsättning av lärartjänster, att 
ändra sammansättningen i högskole-
styrelserna till en majoritet av verksam-
hetsföreträdare, att minska andelen 
tidsbegränsade tjänster och skapa 
tydliga karriärvägar, att garantera 
forskning i lärartjänsterna och mot-
verka det externa politiska och ekono-
miska inflytandet i form av samverkans-
kriterier vad gäller lärosätenas 
basanslag och tjänstetillsättningar.

Kjell Nilsson
Ledamot i avdelningsstyrelsen

Kontaktinformation:
Redaktionen och webb:
Annika Aronsson/Marika Vesterberg
universitet@st.org

Du kan se hela styrelsen på hemsidan 
st.org/universitet. Den första dagens 
kväll avnjöt alla ombud och övriga en 
gemensam middag som avslutades 
med musikquiz och dans.
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