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Sveriges universitets-     2020-10-29 
och högskoleförbund    Dnr. 0061-20 
      
      
      
 
Verksamhetsplan för SUHF 2021 
 
Inledning 
SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor 
där samordning behövs. SUHF ska ha en katalyserande roll för samarbeten medlem-
marna emellan. Förbundet erbjuder en arena för samverkan och samtal inom sektorn 
kring frågor som medlemmarna själva väljer att samarbeta kring.  
 
SUHF ska verka i högskolepolitiska frågor relativt regering, riksdag och olika myndigheter 
i medlemmarnas intresse. I SUHF:s arbete ska hänsyn tas till såväl nationella som 
internationella perspektiv.  
 
Coronapandemin har förändrat premisserna för högskolans kärnuppdrag: utbildning och 
forskning. Det har i hög grad även påverkat SUHF:s verksamhet, och kommer troligen att 
göra så under lång tid framöver. Förbundsförsamlingens, styrelsens och 
arbetsgruppernas arbetssätt och prioritering av frågor måste anpassas till den nya 
situationen både nu och framåt. Flera frågor har kommit i särskilt fokus, bland annat 
digitaliseringen och internationaliseringen av högskolan.  
 
Verksamhetsplanen behandlar inte i detalj alla insatser och aktiviteter som ska genom-
föras under det kommande året. Det ska även finnas beredskap att hantera och bevaka 
olika initiativ, förslag och beslut från statsmakterna och olika organisationer. Under 2021 
kan också pandemirelaterade händelser göra att åtgärder kan behöva vidtas med kort 
varsel.  
 
Arbetsformer 
Förbundsförsamlingen är SUHF:s högsta beslutade organ. Förbundsförsamlingen utser 
styrelse och presidium. SFS inbjuds att adjungera en person från sitt presidium i 
styrelsen.  
 
SUHF bedriver en stor del av arbetet inom olika typer av arbetsgrupper. Arbetsgrupper-
na består huvudsakligen av personer från medlemslärosätena. SFS inbjuds att utse 
representanter i relevanta arbetsgrupper. Resekostnader och arbetstid betalas av 
arbetsgivaren.  
 
Arbetsgrupperna kan delas in i två olika kategorier: expertgrupper och arbetsgrupper. 
Under 2021 kommer följande grupper att vara verksamma: 
 

1. Expertgrupper (grupper med fleråriga uppdrag): Expertgruppen för arbetsgivar-
frågor, Expertgruppen för arkiv- och informationshantering, Expertgruppen för 
biblioteksfrågor (ny), Expertgruppen för ekonomifrågor, Expertgruppen för 
etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed (ny), Expertgruppen för 
fastighetsfrågor, Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, Expertgruppen 
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för kvalitetsfrågor, Expertgruppen för lärarutbildning (ny), Expertgruppen för 
högskolepedagogik och lärande (ny), Expertgruppen för samverkan samt Expert-
gruppen för studieadministrativa frågor. 

2. Arbetsgrupper (ad hoc-grupper för enskilda uppdrag eller utredningar): Arbets-
gruppen för digitalisering, Arbetsgruppen för kompetensförsörjning i vården 
(ny), Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Arbetsgruppen för studentförsäkringar (ny), Förhandlings-
gruppen för avtal mellan SUHF och Bonus Copyright Access, Nationella 
bedömningsgruppen för antagning (NBA), Samordningsgruppen för öppen 
vetenskap, Samverkansgruppen för SUHF och Universitets- och högskolerådet 
samt Samverkansgruppen för SUHF och Skolverket (ny). Samordningsgruppen 
för högskoleprovet är vilande. 

 
Dessutom driver SUHF utbildningar med därtill kopplade arbetsgrupper, Styrgruppen för 
SUHF:s program för ledare i akademin (HeLP-programmet och Rektorsprogrammet) 
samt styrgruppen för det administrativa ledarskapsprogrammet. 
 
Deltagandet av lärosätesanknutna personer i expert- och arbetsgrupper är en värdefull 
och absolut förutsättning för att SUHF ska fungera. Kansliet utför i allmänhet en sam-
ordnande funktion i de olika gruppernas arbete.  
 
SUHF får också förfrågningar om att bemanna arbetsgrupper inom andra organ och 
myndigheter, som till exempel Kungliga biblioteket eller Universitets- och högskolerådet. 
Beslut om deltagande och bemanning av dessa grupper fattas av presidiet, i allmänhet 
efter beredning i berörda expertgrupper.  
 
SUHF nominerar dessutom representanter från universitets och högskolesektorn. Det 
gäller exempelvis nationella råden för specialisttjänstgöring, olika nämnder såsom 
expertgruppen för oredlighet i forskning och skolforskningsnämnden samt ett antal 
referensgrupper eller liknande som tillsätts av olika myndigheter och organ. 
 
Verksamhetsplanens upplägg 
Följande verksamhetsplan är uppbyggd på samma sätt som manifestet, Framtiden börjar 
nu. Manifestet består av fyra delar: framtidens utmaningar, kompetens, dialog och 
profil.  
 
De insatser och aktiviteter som föreslås har placerats under den rubrik där de tydligt hör 
hemma, men många har inverkan på flera områden. Insatser och aktiviteter är inte 
uppställda i prioritetsordning.  
 
Framtidens utmaningar 
I manifestets inledning Framtidens utmaningar betonas samhällsutmaningarna och hög-
skolans roll relativt dessa. Universitet och högskolor ska vara självständiga, stå nära det 
övriga samhället och vara till för alla.  
 
SUHF behöver anpassa verksamheten till den nya situationen som uppkommit med 
anledning av pandemin. Det kan handla om lärares, forskares, anställdas, studenters och 
doktoranders nya sätt att arbeta med ökat distansarbete och utbildning på distans. Inom 
arbetsgrupperna kan det handla om högskolepedagogiska utmaningar och ökad digital 
undervisning, försäkringsfrågor vid distansutbildning och distansarbete, ökade hinder för 
internationella studier, utbyten och samverkan, rättssäkra digitala examinationer, sam-
ordning mellan lärosäten, forskningsfinansiering och forskningsetik m.m. Även SUHF:s 
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former för samverkan behöver anpassas exempelvis genom fler mötestillfällen för 
förbundsförsamlingen och ökad digital konferensverksamhet. 
 
Nedan anges ett antal områden där SUHF ska arbeta under 2021 för att bidra till att hög-
skolans roll förtydligas och att goda förutsättningar finns för alla att ta del av högre ut-
bildning. 
 
SUHF: ska arbeta för förändringar som är inriktade mot att förbättra lärosätenas 
möjligheter att utvecklas för att möta den komplexa kravbilden och samtidigt behålla 
den hittills så framgångsrika akademiska modellen.  
 
I hög grad syftar det till att skapa förutsättningar för mångfald och variation inom 
systemet och att ge lärosätena rådighet över sin verksamhet. En minskad direktstyrning 
kompletterad med bättre uppföljning och tydligt ansvarstagande från lärosätena ökar 
förutsättningarna för att ta tillvara den kreativitet och vilja som finns vid varje lärosäte.  
 
För att stödja en utveckling i denna riktning ska SUHF under 2021 bland annat arbeta 
med nedanstående:  
 

• SUHF ska inom ramen för lärosätenas autonomi föra debatt och genomföra 
seminarier och hearings.  

 
• SUHF ska arbeta med att synliggöra lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och 

utveckling, dess genomslag.  
 

• SUHF ska arbeta för lagstöd i frågan om utbildningens frihet, i likhet med den 
frihet forskningen ges i grund- och högskolelag.  
 

• SUHF ska med olika medel reagera och arbeta med de frågor som lyfts i tidigare 
och kommande forskningspolitiska propositioner.  

 
• SUHF ska fortsatt arbeta med de frågor kring högskolans styrning och resurs-

tilldelning, som lyftes i Styr- och resursutredningen, STRUT. 
 

• SUHF ska fortsätta arbetet med att pröva idén om ett högskoleobservatorium. 
 

• SUHF ska verka för att spridning av kunskap är fri och tillgänglig för alla genom 
öppen vetenskap och öppna data.  
 

• SUHF ska verka för implementering av de globala målen för hållbar utveckling, 
Agenda 2030.   

 
• SUHF ska arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering. 

 
• I det internationella arbetet på europeisk nivå ska SUHF bevaka och följa upp 

EU-program som Horisont Europa, Erasmus+, Europauniversitet och EOSC.  
 

• SUHF ska fortsatt delta i och aktivt påverka samarbetet inom EUA, NUS och IAU. 
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Kompetens 
I manifestets avsnitt om Kompetens betonas akademisk frihet och ansvar med kollegial 
öppenhet och gemensam prövning utifrån ett ansvarsfullt ledarskap.  
 
För att stödja en utveckling i denna riktning ska SUHF under 2021 bland annat arbeta 
med nedanstående: 
 

• SUHF ska fortsätta arbetet med kvalitetsfrågor för utbildning, forskning och 
administration. Under 2021 kommer fokus att ligga dels på utvecklingen de 
nationella kvalitetssäkringssystemen för högre utbildning och forskning som 
organiseras av Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet. Lärosätenas 
eget ansvarstagande för kvalitetsarbetet inom all verksamhet ska vara i fokus. 
 

• SUHF ska stödja och synliggöra sektorns gemensamma ansvarstagande för 
kompetensförsörjningen. 

 
• SUHF ska följa arbetet kring regeringsuppdraget till alla myndigheter kring jäm-

ställdhetsintegrering samt verka för att jämställdhetsfrågor ska finnas med på 
agendan vid olika möten och seminarier. 

 
• SUHF ska genomföra olika konferenser med olika inriktningar för personal inom 

högskolan, såväl fysiska som digitala. Områden som skulle kunna vara aktuella 
finns listade i bilaga.  

 
• SUHF ska stärka och utveckla Rektorsprogrammet, HeLP-programmet och det 

administrativa ledarskapsprogrammet. I arbetet med ledarprogrammen ingår 
att söka de bästa formerna för att säkerställa lika villkor och mångfald i det 
högsta akademiska och administrativa ledarskapet. Centrala frågor kring 
ledarskap och arbetsgivarrollen som framkommer inom ledarprogrammen ska 
ligga till grund för särskilda aktiviteter, liksom koordinering med andra aktörer 
med ansvar för ledarskapsutveckling i staten.  
 

• SUHF ska fortsätta arbetet med arbetsgivarfrågor och dialogen med Arbetsgivar-
verkets olika organ. En mycket central fråga i arbetet är strategisk kompetens-
försörjning avseende all personal inom högskolan.  
 

• SUHF ska aktivt arbeta med frågor med anknytning till genusbaserad utsatthet, 
vilket bland annat inkluderar aktiviteter och samordning med anledning av 
Metoo.  
 

• SUHF ska verka för att de delar av internationaliseringsutredningens förslag som 
adresserar lärosätena synliggörs och utvecklas, exempelvis internationalisering 
på hemmaplan och interkulturell kompetens.  

 
• SUHF ska aktivt arbeta med att stärka och stödja sektorns arbete med 

forskningsetiska frågor, hantering av konsekvenser av oredlighet och att främja 
god forskningssed. Även stödja arbetet kring disciplinfrågor. Särskilt fokus ska 
ligga på att följa arbetet med etableringen av den nya oredlighetsnämnden.  
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• SUHF ska framföra vikten av bättre möjligheter att attrahera kompetens till hög-
skolan. Lärosätena ska vara attraktiva för såväl nationella och internationella 
arbetstagare som nationella och internationella studenter. Effekterna av 
pandemin kan kräva extra insatser.  

 
Dialog 
Manifestet slår fast att ny kunskap och nya insikter bara kan vinnas då modet att utma-
na finns. Det är kärnan i avsnittet Dialog. Det gäller dialog inom och mellan discipliner 
och med övriga samhället.  
 
Nedan ges exempel på hur SUHF under 2021 ska arbeta med områden som stödjer olika 
former av dialog. 
 

• SUHF ska vara en arena för diskussioner och ställningstagande i högskole-
politiska frågor. SUHF:s påverkansarbete handlar dels om att ta en aktiv roll 
gentemot omvärlden och proaktivt bearbeta politiska och andra aktörer i frågor 
där högskolesektorn har en enad hållning. Det inkluderar att följa upp de förslag 
och reformer som regering, riksdag och myndigheter samt olika europeiska 
organ lägger fram.  
 

• SUHF ska uttala sig i sektorsgemensamma frågor där det råder tillräcklig samsyn.  
 

• SUHF ska fortsätta dialogen med Kungliga biblioteket kring den nationella 
biblioteksstrategin, digitalisering och pliktrelaterad insamling med mera. 
 

• SUHF ska aktivt arbeta tillsammans med Vetenskapsrådet och Kungliga 
biblioteket kring deras uppdrag om öppen tillgång och öppna data samt verka 
för fortsatt utveckling av SwePub för bibliometriska analyser av hög kvalitet.  

 
• SUHF ska fortsätta dialogen med Myndigheten för yrkeshögskolan och arbeta 

för klargörande av gränsdragningar och övergångsmöjligheter mellan de båda 
postgymnasiala utbildningsformerna.  
 

• SUHF ska föra aktiv dialog med Skolverket. 
 

• SUHF:s presidium, styrelse och kansli ska ha löpande kontakter med företrädare 
för riksdagens partier, myndigheter, studentorganisationer, andra organisatio-
ner och EU-parlamentet. Detta sker genom formella och informella möten samt 
genom deltagande i olika seminarier och konferenser.  
 

• SUHF ska fortsatt verka för att forskning och utbildning kan bedrivas med full 
kostnadstäckning. 

 
• SUHF ska samla företrädare för sektorn till diskussioner i angelägna frågor. Ett 

dialogseminarium mellan lärosäten och forskningsfinansiärer ska genomföras 
årligen, i januari.  

 
• SUHF ska medverka i den form som är möjlig under Almedalsveckan. Förbundet 

kommer även att delta i andras arrangemang för att föra sektorns talan.  
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• SUHF:s lokaler ska, om smittläget medger, upplåtas för att underlätta medlem-
marnas behov av mötesplatser i Stockholm. Följande principer ska gälla: SUHF 
ska gynna samarbeten, främst mellan lärosäten. SUHF ska i första hand stödja 
lärosäten som inte har tillgång till andra lokaler i Stockholmsområdet. Styrelsen 
och SUHF:s arbetsgrupper har prioritet. I mån av plats har lärosätenas lednings-
grupper och samarbetsgrupper möjlighet att låna lokalerna. 

 
Profil 
Det betonas i manifestets avsnitt Profil att behovet av olika utbildnings- och forsknings-
miljöer ökar. Det behövs därför ett högskolelandskap som motsvarar detta behov. Ett 
diversifierat landskap där lärosätena värderas, utvärderas och finansieras utifrån de 
egna premisserna.  
 
För att bidra till ökade möjligheter till profilering ska SUHF under 2021 bland annat 
arbeta med nedanstående: 
 

• SUHF ska verka för kvalitetssystem som gynnar mångfald inom såväl utbildning 
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som forskning. 

 
• Fortsätta arbetet med styrning för mångfald genom ett uthålligt styr- och 

resursfördelningssystem.  
 

• SUHF ska verka för förståelsen av ett dynamiskt och diversifierat högskole-
landskap i arbetsgrupper, ledarprogram och i kommunikation med externa 
parter. 
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Bilaga 
 
 
SUHF seminarier/konferenser under 2021 
 
Konferenser och seminarier är ett viktigt instrument att föra dialog mellan lärosätena 
och mellan lärosätena och andra aktörer. Därför genomförs ett stort antal aktiviteter per 
år. Under 2021 kommer sannolikt många av konferenserna och seminarierna genom-
föras digitalt. 
 
För de seminarier/konferenser som nedan är kursiverade är datum fastställt. Övriga är 
antingen under planering eller finns endast som idé. 
 

Forskning 
• Dialogseminarium via Zoom mellan lärosäten och forskningsfinansiärer 

(årligt seminarium), den 22 januari 2021 
• Forskarutbildningskonferens tillsammans med UKÄ 

 
Högskolan som arbetsgivare och arbetsplats 
• SUHF:s arbetsgivardag (höst) 
• HR i högskolan (vartannat år, 2021) 
• Inspirationsdag för ekonomer inom högskolan (vår) 
• Utbildningsdag om högskolans roll och uppgift i staten (höst) 
• Konferens för ekonomi- och planeringschefer (vår eller höst) 
• Konferens för bibliotekschefer (vår och höst) 

 
Kvalitetsfrågor 
• Inför kommande kvalitetssystem 

 
SUHF:s förbundsförsamlingar och årskonferens 
Dessa genomförs normalt som fysiska möten. Dock behövs under 2021 en 
beredskap att genomföra mötena digitalt, om smittläget så kräver. Extra 
förbundsförsamlingar kan bli aktuella.  
 
• Vårens förbundsförsamling den 10 mars 2021 genomförs digitalt 
• Årskonferens: Luleå tekniska universitet (fyller 50 år) den 19 oktober 2021 
• Höstens förbundsförsamling: Luleå tekniska universitet den 20 oktober 2021 


