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FÖRORD

På försommaren 2013 presenterade regeringen en departementsskrivelse om en lagänd-
ring som skulle göra det möjligt att omvandla de större och mer forskningsdominerade 
svenska universiteten till privaträttsliga högskolestiftelser. Huvudskälet till förslaget anges 
i skrivelsen vara att bättre kunna hävda sig i den globala konkurrensen jämfört med om 
lärosätena drivs i myndighetsform. I samband med Jan Björklunds muntliga presentation 
av förslaget nämndes också den principiella ambitionen att öka akademins autonomi. 

Att regeringen valde att presentera förslaget i en departementsskrivelse väckte  i sig flera 
frågor. Ofta presenteras ett så här juridiskt långtgående – och faktiskt irreversibelt – för-
slag först genom en utredning, vilket är en betydligt mindre anonym produkt som dess-
utom vanligen i än högre grad genomlyser argumenten emot förslaget. Departementsskri-
velsen innehöll dessutom en mängd osäkerheter kring hur arbetsvillkoren och inflytandet 
för såväl lärare som studenter kan komma att te sig i den föreslagna stiftelseformen. 

SULF fäste uppmärksamhet vid de frågetecken som förslaget väckte och övriga remiss-
instanser  gjorde snart detsamma. För att försöka få större klarhet i förslagets konskvenser 
ordnade SULF tillsammans med  Akademikerförbundet SSR, vad som visade sig bli, det 
första av många remisseminarier ordnade av högskolesektorns olika aktörer. Tillsammans 
med bland annat SUHF och SFS begärde och fick SULF förlängd remisstid för att kunna 
förhålla sig till förslaget på ett informerat sätt. Efter mycken debatt och diskussion valde 
regeringen att ta tillbaka sitt förslag innan den förlängda remisstiden gått ut.  

Högskolesektorn förändras och utvecklas ständigt och det behövs starka och engagerade 
röster i debatten om hur den utvecklingen ska se ut. Det behövs fördjupning, nyanser, 
perspektiv och långsiktighet, men framförallt krävs dialog. Dialog mellan politiker och 
verksamhetsföreträdare, dialog mellan de som främst ser akademin som en utbildare av 
arbetskraft och de som främst ser forskning och kunskapsutveckling. Dialog mellan alla 
de som har ett intresse av att högskolesektorn fungerar väl och har förutsättningar att 
uppfylla alla sina uppdrag. SULF är en självklar och stark röst i alla dessa diskussioner. En 
röst för kunskapsutvecklingen och vetenskapen. En röst för doktoranders, universitetslä-
rares och forskares förutsättningar att göra ett bra jobb. En röst för en långsiktigt hållbar 
akademi.  

En stark röst

Mats Ericson
Ordförande i Sveriges universitetslärarförbund
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Året 2013
2013 var ett händelserikt år: SULF publicerade en mycket uppmärksammad rapport 
under Almedalsveckan om det stora antalet tidsbegränsat anställda inom högskolan 
och hur detta påverkar kvaliteten i utbildningen och forskningen. Utbildningsdepar-
tementet skickade ut förslaget ”Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad 
handlingsfrihet”. Förslaget mötte på stort motstånd, inte minst från SULF, vilket bi-
drog till att departementet valde att dra tillbaka förslaget. EU-kommissionen besluta-
de, efter en anmälan från SULF, att granska den svenska högskoleförordningens regler 
för så kallade meriteringsanställningar. Det var också året då SULF vann flera mål mot 
Försäkringskassan och uppvaktade utbildningsministern med SULF:s handlingspro-
gram för en sammanhållen högskolepolitik. 

Var tredje universitetslärare är visstidsanställd
Omfattningen och missbruket av visstidsanställningar i högskolesektorn har länge varit 
ett problem. SULF presenterade i samband med sitt seminarium i Almedalen en rap-
port med ny statistik som visade andelen tidsbegränsat anställda vid samtliga lärosäten. 

Genomsnittet är hela 33 procent tidsbegränsat anställda bland undervisande och 
forskande personal, exklusive doktorander. Detta får allvarliga konsekvenser för kva-
liteten eftersom verksamheten planeras på mycket kort sikt. Det får också allvarliga 
konsekvenser för de enskilda forskarna och universitetslärarna som idag kan få arbeta 
på korta kontrakt i decennier. Den sociala och ekonomiska otrygghet, som en visstids-
anställning innebär påverkar hela livssituationen. Som en ung forskare uttryckte det: 
”Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända är att lärosätet råkar tillsvi-
dareanställa...” 

Rapporten fick stor medial uppmärksamhet och följdes upp med seminarier på flera av 
landets lärosäten.

Stiftelsehögskolor
Regeringen sände, under försommaren 2013, ut en departementspromemoria om stif-
telsehögskolor på remiss. Förbundet motsatte sig starkt det förslag som presenterades 
och hänvisade till de ställningstaganden som SULF gjorde i samband med autonomi-
utredningen vilka också var i högsta grad relevanta när det gällde förslaget om hög-
skolestiftelser. SULF ansåg inte att det är rimligt att genomföra så genomgripande och 
oförutsägbara förändringar i syfte att öka lärosätenas handlingsfrihet när samma syfte 
kan uppnås genom smärre ändringar i myndighetsformen. 

Tillsammans med Akademikerförbundet SSR bjöd SULF in till ett mycket välbesökt 
remisseminarium i frågan med företrädare från både akademi, departement och SFS 
samt utredningens sekreterare.

SULF påverkar
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En sammanhållen högskolepolitik
Under 2013 uppvaktade SULF bland annat utbildningsministern med handlingsprogrammet.
Programmet togs fram efter att SULF:s kongress 2010 identifierat behovet av en sammanhål-
len högskolepolitik.  En arbetsgrupp i förbundsstyrelsen arbetade under perioden från kongres-
sen 2010 till kongressen 2012 fram programmet som antogs av kongressen. 

Programmet fokuserar på fem huvudpunkter:
•	 Osäkra	anställningar	i	akademin
•	 Sambandet	mellan	forskning	och	undervisning
•	 Jämställdhet	på	ledande	positioner
•	 Det	akademiska	ledarskapet
•	 Samverkan	mellan	akademin	och	det	omgivande	samhället

Doktoranders socialförsäkringsrätt
Förbundet har under året drivit ett antal fall gällande socialförsäkringsfrågor för doktorander, i 
både Länsrätten, Kammarrätten och i Högsta förvaltningsdomstolen. Det gäller förmånsfrågor 
för såväl utländska som svenska doktorander samt forskare från andra länder.

Kollegialitet
I de senaste årens lärosätesinterna debatt har termen kollegialitet varit frekvent använd. Det 
är viktigt att debatten om kollegialitet hålls levande för våra medlemmar, det är en fråga som 
förtjänar mångsidig belysning. 

Hösten 2013 lanserade SULF skriften Om kollegialitet i vilken Henrik Björck, professor i idé- 
och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, ger såväl historiska som samtida perspektiv på 
begreppet.  Skriften väckte vid publiceringen stort intresse inom högskolesektorn.

Internationellt arbete
SULF:s internationella samarbeten och påverkansarbete har under 2013 bedrivits på såväl det 
Nordiska som det Europeiska området.

Vid det Nordiska mötet utanför Helsingfors i juni utbytte de nordiska länderna erfarenheter 
och diskuterade arbetsvillkor, löner, ledarskap och rekrytering. SULF var representerat med 
fyra förtroendevalda och två tjänstemän. Förutom deltagande i diskussioner och arbetsgrupper 
höll SULF:s ordförande ett anförande om akademiskt ledarskap.

På den europeiska nivån har SULF genom sitt medlemskap i Education International (EI) och 
European Trade Union Committe for Education (ETUCE) varit representerad med en ledamot 
i Higher Education and Research Standing Comittee (HERSC). De frågor som har diskuterats 
där har bland annat varit karriärvägar för yngre forskare, kvalitetsfrågor och hur arbetssituatio-
nen för universitetslärare i Europa påverkats av den ekonomiska krisen.  
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SULF har också representerat EI i den sociala sektorsdialogen för högre utbildning inom EU 
samt i Bologna Follow Up Group (BFUG) working group on structural reform. BFUG WG on 
structural reform är den grupp som förbereder ställningstaganden angående kvalitetsutvär-
dering, transparens och erkännande av meriter, inför ministermötet 2015. Där har även den 
svenska regeringen deltagit.

Universitetsläraren - SULF:s förbundstidning
Förbundstidningen, som ofta citeras i den högskolepolitiska debatten, har befäst sin ställning 
inom det högskolepolitiska området genom uppmärksammade artiklar som citerats i medierna. 
Universitetsläraren har under året fått en ny chefredaktör och genomgått en delvis förändrad 
layout samt genomfört en ny läsekretsundersökning som bekräftar att tidningen upplevs som 
både aktuell och mycket trovärdig.
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Högskolestiftelser – en ny verksamhets-
form för ökad handlingsfrihet 

Åtgärder mot missbruk av reglerna för 
arbetskraftsinvandring

Genomförande av direktivet om ansök-
ningsförfarandet för vissa uppehålls- 
och arbetstillstånd

De ställningstaganden som SULF gjorde 
i samband med autonomiutredningen är i 
högsta grad relevanta när det gäller försla-
get om högskolestiftelser. SULF anser inte 
att det är rimligt att genomföra så genom-
gripande och oförutsägbara förändringar 
i syfte att öka lärosätenas handlingsfrihet, 
när samma syfte kan uppnås genom smärre 
ändringar i myndighetsformen.

SULF kan inte se att det finns några skäl 
att just forskare ska behandlas annorlunda 
än andra som kommer till Sverige för att 
arbeta. Även här bör anställningsvillkor 
enligt kollektivavtal eller praxis för yrket 
krävas för att arbetstillstånd ska utfärdas. 
Stipendier bör inte tillåtas.

SULF anser att Sverige omedelbart måste 
införa bestämmelser som ger utländska 
studenter möjlighet att stanna i Sverige och 
söka arbete under en rimlig tid. Ett utskott 
i EU-parlamentet har föreslagit ett och ett 
halvt år som en lämplig tid.
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SULF:s remissvar 2013

Remiss

Förslag om ändrade urvalsregler för 
sökande med gymnasieexamen 

Förslag till direktiv om forskning, stu-
dier, elevutbyte, avlönad och oavlönad 
yrkesutbildning, volontärarbete och  
au pair-arbete

Nordiska Afrikainstitutets organisation 
och funktion

SULF:s yttrande

Promemorian föreslår att sökande med 
gymnasieexamen som vid urval på grund 
av betyg delas in i urvalsgruppen för sö-
kanden med betyg från gymnasieskolan, 
dessutom ska indelas i en egen urvals-
grupp. SULF stödjer i huvudsak prome-
morians förslag, men föreslår smärre änd-
ringar när det gäller tidsbegränsningen.

Förbundet välkomnar att doktorander i 
fortsättningen kommer att betraktas som 
forskare. Förslaget löser emellertid inte 
all problematik för tillresta doktorander 
och postdoktorer. SULF pekar också på 
det faktum att de anställningsvillkor som 
erbjuds gästforskare som kommer till 
Sverige många gånger inte är avtalsenliga 
trots att de berörda ofta är högt kvalifice-
rade.

Förbundets principiella uppfattning är 
att all offentligt finansierad forskning i 
Sverige ska bedrivas inom ett universitet 
eller en högskola om inte mycket starka 
skäl talar för något annat.



SULF är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan
Medlemskapet i SULF är inte bara en försäkran om att få stöd och vägledning i de re-
gelverk som gäller inom akademin och vad du behöver veta om högskolevärldens lagar 
och förordningar, det är också ett sätt att säkerställa att undervisande och forskande 
personals röst blir hörd och respekterad i diskussionen om den högre utbildningens 
och forskningens framtid. Det är en möjlighet att kunna påverka både de kategoris-
pecifika och gemensamma intressena, att se till att akademisk frihet, upphovsrätt och 
kollegialt ledarskap försvaras och att säkerställa att akademins framtid diskuteras med 
dem som utgör akademin: undervisande och forskande personal.

Rekrytering av nya medlemmar
Medlemsrekrytering är en av förbundets högst prioriterade frågor. För att öka förbun-
dets legitimitet och stärka representativiteten är det viktigt att förbundet fortsätter att 
rekrytera nya medlemmar. I den verksamhetsinriktning som kongressen antog 2012 
står att ”SULF ska vara det självklara valet för alla universitetslärare och att det ska 
var attraktivt att vara medlem”. Medlemsrekrytering genomsyrar all verksamhet som 
bedrivs i förbundet. De viktigaste aktörerna är förbundets förtroendevalda ute i landet 
som är goda ambassadörer för SULF. Rekryteringsarbetet har resulterat i ett ökat antal 
inträden och ett minskat antal utträden jämfört med föregående år. Under 2013 var 
antalet inträden 1 259 att jämföras med 1254 året innan. Antalet utträden minskade 
till 934 år 2013 jämfört med 1 077 år 2012. Totala antalet medlemmar var 19 871.

Samtidigt som förbundet står inför stora pensionsavgångar är rekryteringspotentia-
len ute på landets lärosäten mycket god, både för enkel- och dubbelanslutning. Under 
2013 har olika rekryteringskampanjer genomförts ute på lärosätena, där bland annat 
gratis medlemskap under en till tre månader erbjudits. 

De bästa rekryterarna är förbundets medlemmar. De enkäter som SULF genomfört 
visar att den vanligast förekommande anledningen till att bli medlem är på rekommen-
dation av kollega. Med vår ordförande i spetsen har förbundet spridit det enkla men så 
viktiga budskapet ”att våga ställa frågan – är du medlem”?

Medlemsvård
SULF har under året genomfört ett antal medlemsvårdande aktiviteter. Utöver lokala 
seminarier, föreläsningar, medlemsinformation och kampanjer har förbundet konti-
nuerligt arbetat med att förbättra medlemsförmånerna som medlemskapet erbjuder. 
Bland annat har ett nytt prenumerationserbjudande införts, avtal har tecknats med 
SEB om ett bolåneerbjudande och medlemsförsäkringen i Förenade Liv har ytterligare 
förbättrats.  

Medlemskapet

11

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Veterinärförbundet

SSR

SRAT

Tjänstetandläkarna

Skolledarförbundet

Sveriges ingejörer 

Psykologförbundet

Naturvetarförbundet

Läkarförbudnet

LSR

Lärarnas Riksförbund

KyrkA

Jusek

FSA

Farmaceutförbundet

DIK

Civilekonomerna
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En medlem som är doktorand, 
arbetar deltid, är arbetslös, 
föräldraledig eller pensionär 
betalar reducerad avgift till 
förbundet. I figuren till höger 
finns fördelningen av olika av-
giftskategorier. Mer om dub-
belanslutning på kommande 
sida. 45 procent av medlems-
kåren utgörs av enkelanslutna 
helbetalande medlemmar. 

Andelen kvinnor ökar, 48,2 
procent av medlemskåren 
utgörs nu av kvinnor. 

Åldersfördelningen inom för-
bundet såg under 2013 ut som 
figuren till höger. Medelåldern 
inom förbundet är 50 år och 
1 811 medlemmar är pensio-
nerade redan idag. Förbundet 
står inför stora pensionsav-
gångar, närmare 30 procent 
av medlemskåren kommer år 
2020 att ha uppnått 65 års 
ålder.

Veterinärförbundet

SSR

SRAT

Tjänstetandläkarna

Skolledarförbundet

Sveriges ingejörer 

Psykologförbundet

Naturvetarförbundet

Läkarförbudnet

LSR

Lärarnas Riksförbund

KyrkA

Jusek

FSA

Farmaceutförbundet

DIK

Civilekonomerna

Hel 

Halv

Kvart

12-del

Pension

Doktorand

Gäst

Dubbelansluten

1980-89

1970-79

1960-69

1950-59

1940-49

1930-39

1910-29

Dubbelanslutna till SULF 
och annat Saco-förbund

Enkelanslutna 
till SULF

Dubbelanslutning

Ett antal SULF-medlemmar 
har, utöver sin identitet som 
undervisande och forskande 
personal, även en stark kopp-
ling till sin yrkesexamen. 
SULF erbjuder därför möj-
ligheten till dubbelanslutning 
för de om önskar kvarstå i sitt 
examensförbund men samti-
digt är verksamma inom läro-
sätet som undervisande och 
forskande personal. Detta har 
möjliggjorts genom att SULF 
tecknat dubbelanslutningsav-
tal med flertalet Sacoförbund, 
vilket innebär att medlemmen 
kan vara dubbelansluten till 
ingen eller ringa merkostnad.

Under 2013 var 70,0 procent 
av SULF:s medlemskår enkel-
anslutna till förbundet och 
30,0 procent dubbelanslutna 
till något annat Sacoförbund.

Fördelningen av dubbelanslut-
ningar under 2013 framgår av 
figuren till höger. De största 
dubbelanslutningsförbunden 
var:

1. Naturvetareförbundet 
    7,8  procent
2. Sveriges Ingenjörer 
    5,4 procent
3. Lärarnas riksförbund 
    4,5 procent

Medlemskåren i siffror

Medlemmar fördelade efter 
avgiftskategori

Medlemmar fördelade efter 
födelseår

Medlemmar fördelade efter 
enkel- eller dubbelanslutning

Medlemmar fördelade efter 
dubbelanslutningsförbund

Hel 

Halv

Kvart

12-del

Pension

Doktorand

Gäst

Dubbelansluten
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SULF arbetar för
SULF arbetar för att undervisande och forskande personal på Sveriges lärosäten ska 
ha en bra arbetsmiljö, goda löne- och arbetsvillkor och en rimlig arbetsbelastning men 
också för att de ska ha möjlighet till kompetensutveckling och forskning i tjänsten, att 
universitetslärares upphovsrätt respekteras och att den akademiska friheten inte kring-
skärs av otrygga arbetsförhållanden. 

Trygghetsfrågor, samverkan och andra centrala avtal
Inom statlig sektor samarbetar 21 Sacoförbund genom förhandlingsorganisationen 
Saco-S. Förhandlingsorganisationen är den som har partsställning vilket innebär att 
det är Saco-S som förhandlar med Arbetsgivarverket och tecknar centrala kollektivav-
tal. SULF är det näst största förbundet inom Saco-S.

Saco-S har sedan hösten 2010 ett tillsvidareavtal. Tillsvidareavtalet innebär att det all-
männa villkorsavtalet och löneavtalet löper på och att parterna snarare än traditionell 
avtalsrörelse har ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring avtalet. Det gör att Saco-S 
inte behöver lösa frågor som rör löneavtal och villkorsavtal i samband med andra fack-
liga organisationers avtalsrörelse, utan har ett fast datum för lönerevision varje år.

Under 2013 års avtalsrörelse fanns det dock yrkanden som berörde gemensamma 
frågor. De stora frågorna rörde dels pensionsavtalet PA-03 och Trygghetsavtalet. Det 
sistnämnda sades upp av Arbetsgivarverket. Dessutom berördes samverkan, partsrå-
dets verksamhet och ett nytt avtal för personer som arbetar med stöd av arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder och mycket annat. Flera frågor kommer att behandlas i olika 
arbetsgrupper sammansatta av representanter för Saco-S och Arbetsgivarverket efter 
att förhandlingarna är slutförda.

Arbetstidsavtal, löneavtal och andra lokala avtal
Anställningsvillkoren för statligt anställda regleras både i centrala och i lokala kollek-
tivavtal. Lokala avtal kan tecknas i många frågor men de som varit dominerande under 
senare år är lokala arbetstidsavtal för lärare och löneavtal. 

Förändringar i det centrala avtalet 2010 medförde att det blev lättare för lärosätena 
att omförhandla sina lokala arbetstidsavtal för lärare. Efter att Linköpings universitet 
under 2011 tecknat ett nytt lokalt arbetstidsavtal så har bland andra Mälardalens hög-
skola, Högskolan i Jönköping, Lunds universitet, Dans- och cirkushögsklan, Mittuni-
versitetet, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst omförhandlat sina avtal. Initialt ville 
samtliga lärosäten införa förändringar i avtalen som innebar bland annat att undervi-
sande och forskande personal inte längre skulle garanteras forskning i tjänsten. 

Dina arbetsvillkor

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
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Ett idogt arbete bland lokala företrädare medförde dock att denna rätt i de flesta fall kunde 
behållas i de lokala arbetstidsavtalen för lärare.

Det centrala löneavtalet, RALS-T, är ett sifferlöst tillsvidareavtal vilket innebär att det lokala 
lönearbetet vid varje lärosäte är i fokus. Under 2013 genomfördes lönerevisioner i form av kol-
lektivavtalsförhandlingar vid de flesta lärosäten. I vissa fall kom förhandlingarna igång sent 
eller drog ut på tiden av andra skäl och de lokala parterna blev färdiga först efter årsskiftet. 
Centrala parter har under året inbjudit lokala företrädare till workshops för att diskutera hur 
lönebildningen utvecklats lokalt (enligt bilaga B till RALS-T).

Stöd till och utbildning av lokala Saco-S-företrädare
SULF är som kontaktförbund, i enlighet med Saco-S arbetstagarnyckel, ansvarig för stöd till 
och utbildning av lokala Saco-S-förtroendevalda. Varje Saco-S-förening tilldelas en kontakt-
ombudsman som bistår dem med förhandlingsstöd och när så är lämpligt skräddarsydd utbild-
ning.

Som ett led i att utveckla och utöka kursverksamheten i enlighet med beslut på SULF:s kon-
gress 2012 har kurssystemet arbetats om under 2013. SULF tecknade i början av året avtal med 
Akademikerutbildning (ett samarbete inom Saco) om en webbaserad introduktionskurs (Steg 
1). Kursen ger förbundet möjligheten att erbjuda alla förtroendevalda en chans att få en första 
utbildning så snart de får sitt uppdrag. Förbundet genomförde under 2013 även fem regionala 
fackliga kurser (Steg 2), en central grundkurs och en fortsättningskurs. Utöver det gavs särskilt 
anpassade utbildningar för lokala styrelser och en region.

Samverkan Saco-S
För att bevaka SULF:s medlemmars intressen inom Saco-S har SULF:s förbundsstyrelse utsett 
fyra ledamöter samt 1:e och 2:e suppleanter till Saco-S representantskap. Utöver detta har 
också företrädare för SULF varit aktiva i Saco-S-arbetsgrupper och utvecklingsprocesser bland 
annat i pensionsgruppen, högskolegruppen, rekryteringsgruppen och utbildningsgruppen.
  
Icke-statlig sektor - kollektivavtal
Lärosäten som Sophiahemmets högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Röda korsets hög-
skola och Ersta sköndal högskola är alla exempel på lärosäten utanför den statliga sektorn. För 
SULF:s medlemmar på dessa lärosäten träffas kollektivavtal i särskild ordning. I vissa fall är 
SULF ensam part men i andra fall ingår SULF i en förhandlingsorganisation eller förhand-
lingssamarbeten med andra Sacoförbund.

SULF har i sin roll som ansvarig för högskolebranschen inom Arbetsgivaralliansen förhandlat 
fram ett branschavtal för högskolan. Lärosäten som kommer att omfattas av avtalet är i hu-
vudsak privata lärosäten i Stockholmsområdet (till exempel Ersta Sköndals högskola och Röda 
korsets högskola). Lärsoäten som idag omfattas av branschavtalet ”skola och utbildning” ska 
inrangeras i det nya avtalet senast 31 mars 2014.

Avtalet för IDEA, där bland annat Ersta Sköndals högskola är medlem,  löpte ut i maj och har 
omförhandlats. Det är nu ett treårigt avtal och följer i princip normen.

Bättre möjligheter att utveckla tillämpningen av löneavtalet. Principöver-
enskommelse om pension och anställning samt nytt avtal för anställda med 
arbetsmarknadsåtgärder.  Det är områden som berörs av förändringar i 
avtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Saco-S och Arbetsgivarverket 
kom efter avtalsförhandlingarna 2013 överens om förändringar av de tillsvi-
dareavtal som finns för akademiker inom staten.

Förändringarna innebär bland annat att:

Utöver detta ska det under 2013 genomföras: 

Saco-S och Arbetsgivarverket ska också fortsätta utveckla tillämpning av 
löneavtalet, vilket kommer att ske via medel från Partsrådet.

Villkorsförändringar  2013

•	Särskilda	satsningar	för	utvecklad	lönebildning	vid	universi-
tet och högskolor fortsätter.
•	Villkoren	för	gravida	som	avstängs	från	arbetet	förbättras.
•	Samverkansavtalet	utvecklas.	En	väl	utvecklad	samverkan	
mellan chef, medarbetare, arbetsgivare och fackliga parter är 
en framgångsfaktor för att utveckla verksamheten.  
•	En	arbetsgrupp	ska	arbeta	med	att	ta	fram	förslag	till	nytt	
pensionsavtal och omställningsavtal (Trygghetsavtal).
•	Översyn	av	chefer	för	lokalt	anställda	vid	ambassader	med	
mera. 

•	Översyn av villkorsavtalet ALFA-T 
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SULF är en medlemsstyrd organisation som både består av och leds av sina medlem-
mar. Förbundet är beroende av medlemmarnas engagemang och intresse för både pro-
fessionsfrågor och villkorsfrågor som drivs via professionssektionerna och SULF-fören-
ingarna.  Att finnas nära medlemmarna mitt i deras dagliga verksamhet ger förbundet 
möjlighet att se trender och tendenser i lärosätenas verksamhet på ett tidigt stadium 
samt och att vara både samtalspartner och kunskapskälla. Detta sammantaget ger goda 
möjligheter att påverka och förbättra villkoren för medlemmarna.

SULF-föreningar
SULF-föreningarna är hjärtat i förbundets verksamhet och är den del av organisatio-
nen som erbjuder den dagliga interaktionen med majoriteten av förbundets medlem-
mar. Under 2013 hade förbundet ett 30-tal SULF-föreningar och ett 15-tal kontakt-
personer vid landets olika lärosäten. Kontaktpersoner förekommer vid de lärosäten där 
man ännu inte bildat en SULF-förening.

De större SULF-föreningarnas verksamhet redovisas i förekommande fall på respektive 
förenings hemsida.
 
Några exempel ur de lokala SULF-föreningarnas verksamhet 2013

SULF/Lund
SULF/Lund har genom Saco-S-rådet vid Lunds universitet fortsatt arbetet med ar-
betsmiljöfrågor vid universitetet, bland annat mot bakgrund av den personalenkät som 
förra året visade på brister i den psykosociala arbetsmiljön. Vidare har frågor kring den 
höga andelen visstidsanställningar vid universitetet lyfts. 

För vidareutveckling av styrelsearbetet har styrelsen under året genomfört erfarenhets-
utbyten. Styrelsen hade förmånen att besöka SULF/Göteborg under våren och motta 
SULF/Linköpings styrelse under hösten. Vid båda träffarna diskuterades inte bara 
gemensamma erfarenheter av lokalt fackligt arbete utan även hur arbetet kan och bör 
organiseras lokalt. För SULF/Lund gav båda tillfällena mycket inspiration och många 
lärdomar och ambitionen är att fortsätta med utbyten av detta slag. 

Under året har föreningen ordnat flera medlemsaktiviteter. Bland annat kan två rekry-
teringsdagar, en visning av PhD-movie och en doktorand/postdokdag nämnas. Styrel-
sen upprätthöll även traditionen med att fira Lucia genom att synliggöra SULF ute på 
campus och bjuda förbipasserande på universitetsområdet på glögg, pepparkakor och 
facklig information.

SULF nära dig

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
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SULF/KTH
SULF-föreningen vid KTH har sedan drygt fem år haft ett tydligt fokus på medlemsrekrytering. 
Föreningen använder olika kanaler för att nå potentiella medlemmar, men satsar särskilt på 
informationsmöten och seminarier. Två årligen återkommande aktiviteter, som genomfördes 
också under 2013, var ett seminarium kring pensioner med representanter från Pensionsmyn-
digheten samt ett informationsmöte för doktorander. Båda aktiviteterna var mycket välbesökta, 
det senare med cirka 90 anmälda deltagare. Föreningen ser tydliga avtryck i medlemsutveck-
lingen efter aktiviteter som dessa. Föreningen har vuxit med cirka 6 procent på ett år. 

SULF/Malmö
SULF/Malmö hade fem sammanträden under året, arbetet har framförallt handlat om den 
omställningsprocess som Malmö högskola genomgått. Föreningen har undersökt hur medlem-
mar förhåller sig till att arbeta i ”flexkontor” en kontorsform som Malmö högskolas ledning 
önskar införa från och med sommaren 2015. Föreningen har också aktiverat sig i dialoger kring 
förslag om införandet av stiftelsehögskolor. Under året har föreningen i samarbete med Saco-
S genomfört flera medlemsmöten kring samtliga av dessa frågor. Föreningen har också haft 
medlemsseminarier kring upphovsrättsfrågor och om tidsbegränsade anställningar. I början av 
höstterminen hölls ett seminarium på engelska på doktorandernas introduktionskurs med syfte 
att informera om och diskutera varför facklig verksamhet är viktig för doktoranden. Under året 
har föreningen försökt hitta nya kanaler att nå medarbetarna. Ett sätt att synas har varit genom 
att sätta upp en egen Facebookgrupp som all personal  vid Malmö högskola bjuds in till för att 
diskutera fackliga frågor. Universitetsläraren har distribuerats till strategiskt viktiga mötesplat-
ser för högskolans personal i syfte att bli synligare och att göra SULF till den självklara fackliga 
organisationen för undervisande och forskande personal vid Malmö högskola.

SULF/Gävle
SULF/Högskolan i Gävle hade elva sammanträden och två medlemsmöten under 2013. Vid ett 
medlemsmöte informerade SULF-styrelsen om betydelsen av att vara SULF-medlem och den 
roll och det arbete SULF gör centralt och lokalt. Medlemsregistret har uppdaterats vid två till-
fällen. Ett utskick har gjorts till anställda som inte är anslutna till SULF. SULF-föreningen har 
i de forum som möter arbetsgivare och medarbetare alltid med sig SULF:s ställningstagande 
i professions- och villkorsfrågor för att vara stark och inflytelserik fackförening vid Högskolan 
i Gävle. SULF-föreningen har idag ca 220 medlemmar och arbetar kontinuerligt för att öka 
medlemsantalet. SULF föreningen rekryterade under året en doktorand till styrelsen som nu 
kan bli representant för doktoranderna vid HiG och kontaktperson mot SULF:s Doktorandför-
ening.

Ordförandekonferens
Mötet mellan förbundets olika förtroendevalda ledare är viktigt för en väl fungerande, samlad 
och gemensam verksamhet. I september bjöd förbundsstyrelsen in ordföranden från sektioner 
och SULF-föreningar till den årliga ordförandekonferensen. Många brännande aktuella frågor 
stod på agendan, med huvudfokus på medlemsrekryteringen. SULF-föreningarna informerade 
om aktuella frågor, därefter följde diskussion om högskolestiftelser, förbundets visionsarbete, 
upphovsrättsfrågor och sist men inte minst medlemsrekrytering. ”Gör dig själv en tjänst och 
rekrytera en kollega” var den avslutande uppmaningen.

SULF:s lokalföreningar under 2013

Beckmans Designhögskola
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Ersta Sköndal högskola
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Institutet för rymdfysik, IRF
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kungl. Musikhögskolan
Kungl. Tekniska högskolan, KTH
Linköpings universitet

Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Röda Korsets Högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
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SULF:s professionssektioner
SULF:s fyra professionssektioner; SULF:s Doktorandförening, SULF:s Professorers fören-
ing, SULF:s Universitetsadjunkters  förening och SULF:s Universitetslektorers och Forskares 
förening arbetar med att driva kategorispecifika frågor samt med medlemsrekrytering för den 
medlemskategori  de representerar. Sektionerna bytte namn efter ett kongressbeslut 2012 från 
Sveriges till SULF:s.

SULF:s Doktorandförening, SDF
Ordförande fram till sektionens årsmöte den 27 november:   Moa Ekbom. 
Ordförande från och med sektionens årsmöte den 27 november:  Jeanette Lindberg.

SDF:s styrelse sammanträdde vid åtta tillfällen under verksamhetsåret, varav tre virituellt.
Som ett led i arbetet med att synliggöra SDF och engagera fler doktorander i det fackliga arbe-
tet har styrelsen producerat tre medlemsbrev som även skickats ut i en engelsk version. 

Ordföranden har vid flera tillfällen uttalat sig om doktorandfrågor i SULF:s tidning Universi-
tetsläraren och även i Vetenskapsrådets tidning Curie, därutöver har sektionen skrivit debatt-
artikel publicerad i Upsala Nya Tidning. Styrelsen arrangerade en nationell Kontaktdag för 
doktorander den 25 oktober i Stockholm med inbjudna talare från akademin. Av utvärderingen 
kunde konstateras att Kontaktdagen blev mycket lyckad med en önskan om att detta skulle bli 
en återkommande aktivitet.

SULF:s Professorers Förening, SPF
Ordförande från och med sektionens årsmöte 28 november 2012:  Mats Benner.

SPF sammanträdde vid tre tillfällen, varav ett heldagssammanträde, under 2013. Två huvud-
frågor har dominerat arbetet: relationen mellan föreningen centralt och lokalföreningarna samt 
professorernas villkor inom den avreglerade högskolan. SPF avser att fortsätta arbetet med 
dessa teman under 2014, inklusive arbetet med rekrytering, enkät till professorer samt inspel 
till SULF:s visionsarbete. 

Vid professorssektionens lokalförenings årsmöte den 29 maj valdes professor Louise Rönnqvist 
till ordförande för sektionens delförening i Umeå. 
 
SULF:s Universitetsadjunkters Förening, SUAF
Ordförande från och med sektionsårsmötet 28 november 2012: Michael Svedemar.

SUAF sammanträdde vid sex tillfällen under 2013. För att hålla nere reskostnader och då det 
var lämpligt utfrån de frågor som skulle avhandlas, var tre av sammanträdena telefon- och 
e-postmöten. Ett sammanträde genomfördes i form av ett tvådagarsinternat. Under året har 
SUAF arbetat med att överblicka Autonomireformens och avregleringen av lärarkategoriernas 
konsekvenser för universitetsadjunkter, bevaka lärosätenas satsningar på universitetsadjunk-
ternas kompetensutveckling samt möjlighet och rätt till befordran. SUAF har också följt och 
diskuterat SULF vid Högskolan i Kristianstads undersökning om lärares arbetssituationen med 
särskilt fokus på tjänsteplanering. 

Utöver detta har SUAF arbetat för att ta fram en plattform för dialog med sektionens medlem-
mar via sociala medier. SUAF:s Facebookgrupp (www.facebook.com/universitetsadjunkt).

SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
Ordförande från och med sektionsårsmötet 28 november 2012:  Charlott Nyman.

ULF sammanträdde vid fyra tillfällen under 2013. Under dessa möten har styrelsens bevakat 
och diskuterat aktuella frågor för universitetslektorer och forskare, utbytt erfarenheter och ar-
betat för att fylla en vakans inom styrelsen. 

ULF har ägnat alla möten åt att, utifrån verksamhetsplanen för ULF 2013-2015, diskutera 
vilka frågor vi särskilt vill arbeta med, och vilka aktiviteter vi ska ägna oss åt under mandatpe-
rioden. Vi har bjudit in medarbetare från SULF:s kansli för att informera oss om vilken teknisk 
support som SULF:s kansli kan bistå med i till exempel utarbetande av enkätfrågor och med att 
producera ett medlemsblad. Medlemsbladet har döpts om från  Lektorsbladet till ULF-bladet. 
Innehållet i första medlemsbladet skissades på  vid årets sista mötet den 29 november.

Medlemmar fördelade efter professionssektion
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Förbundets ekonomiska förvaltning – och därmed dess bokslut och årsredovisning – 
består av två komponenter: den egentliga fackliga verksamheten respektive konflikt-
fonden.

SULF:s verksamhet
Förbundets intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och annonsintäkter 
från medlemstidningen Universitetsläraren. Under 2013 visade förbundets verksam-
het ett överskott på 1.058.000 kronor. Universitetslärarens annonsintäkter har minskat 
med 21 procent jämfört med föregående år vilket tyvärr ligger i linje med den trend 
som följer marknaden för så kallade pappersannonser. 

SULF:s konfliktfond
SULF:s konfliktfond, eller strejkkassa som den ibland kallas, utgörs av medel som tas i 
anspråk som strejkersättning om SULF:s medlemmar vid något tillfälle tas ut i strejk. 
Konfliktfondens tillgångar består av fastigheten Apollo 7 och en värdepappersportfölj 
som förvaltas av Söderberg & Partners. Enligt konfliktfondens stadga skall värdetillväx-
ten i fondens tillgångar i sin helhet återföras till fonden. 

Under året har fondens tillgångar i form av värdepapper och kassa/bank, ökat i värde 
med 2,5 miljoner kronor och uppgår vid årets slut till 26,3 miljoner kronor. SULF:s 
andel i fastighetsbolaget Apollo 7 HB var 36,74 procent fram tills den 31 december 
2013, då resterande andelar, 63,26 procent, förvärvades av SULF:s helägda dotterbolag 
FAB Ferkens gränd AB. Vid överslåtelsen beräknades fastighetens marknadsvärde till 
76 Mkr. Fastigheten förvaltas av Fastighetsägarna Service AB. Konfliktfondens över-
skott efter skatt uppgår till 2,1 miljon kronor.

Det totala resultatet för 2013, det vill säga SULF:s verksamhet och konfliktfond sam-
manräknat, är ett överskott på 3.198 000 kronor

SULF:s ekonomi

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totala intäkter 32 070 36 096 36 031 35 644 36 160 35 510 35 370 38 909 37 877 38 923
Totala kostnader 32 236 33 987 35 144 35 038 35 101 35 271 35 252 38 549 39 023 37 865
Resultat - 166 2 109 887 620 1 059 239 118 360 -1 146 1 058
Eget kapital 10 518 12 627 13 514 14 134 15 193 15 432 15 550 15 910 14 764 15 822
Medlemsantal 20 388 19 966 20 066 19 539 19 402 19 488 19 547 19 575 19 719 19 871
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SULF:s kongress 
SULF:s kongress är förbundets högsta beslutande organ och består av 101 ledamöter 
utsedda av förbundets medlemmar genom de lokala SULF-föreningarna. Utöver att välja 
förbundets styrelse och andra funktionärer för den kommande kongressperioden fattar 
kongressen beslut om förbundets verksamhet och budgetramar. 

Vid SULF:s kongress 29-30 november 2012 valdes Mats Ericson till förbundsordförande 
för perioden 2013-2015.  Kongressen antog även en  verksamhetsinriktning för 2013-2015 
i vilken det fastslogs att Sveriges universitetslärare står inför stora utmaningar , vilket bety-
der att:

Till kongressen är det möjligt för enskilda medlemmar, professionssektioner och SULF-
föreningar att motionera för att påverka förbundets ställningstaganden och verksamhet. 
Motionerna resulterade bland annat i utökad utbildningsverksamhet för Saco-S-förtroen-
devalda och prioritering av opinionsbildningsåtgärder. 

Kongressen fattade även beslut om nya förbundsstadgar enligt förslag från förbundsstyrel-
sen. 

Kongressen fattade också beslut om höjd medlemsavgift.

SULF:s styrelse 
Ordförande Mats Ericson (professor, KTH), 1:e vice ordförande Håkan Lindkvist (univer-
sitetslektor, Umeå universitet), 2:e vice ordförande Lars-Åke Lööv (universitetsadjunkt, 
Lunds universitet) och 3:e vice ordförande Sara Gudmundson (doktorand, Linköpings uni-
versitet). Sara Gudmundson avgick under året och ersattes vid en extrakongress av Helén 
Persson (doktorand/Lunds universitet).

Beslutande organ

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

 
•	förbundet	även	fortsättningsvis	behöver	ge	starkt	stöd	till	medlem-
mar och förtroendevalda.
•	medlemmarnas	anställningsförhållanden	och	arbetsvillkor	är	en	
prioriterad fråga.
•	SULF:s	opinionsbildningsarbete	ska	bli	än	mer	strukturerat.
•	SULF	ska	var	det	självklara	valet	för	alla	universitetslärare	och	att	
det ska vara attraktivt att vara medlem.

•	Kongressperioden	ändrades	från	två	till	tre	år
•	SULF:s	professionssektioner	fick	nya	namn	med	SULF	i	stället	för	
Sveriges som prefix
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