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FÖRORD

Under hösten kom SULF över gränsen på 20 000 medlemmar, ett resultat av ett målinrik-
tat och engagerat arbete som bedrivits gemensamt av både förtroendevalda och tjänste-
män på kansliet. Medlemsökningen stärker förbundets legitimitetet och ökar möjligheten 
att göra medlemmarnas röst hörda samt ger SULF större genomslagskraft i högskolepo-
litiska frågor. När SULF-dagen genomfördes, för första gången i förbundets historia, var 
det ett viktig led i synliggörandet av förbundet och den lokala verksamheten. Från Luleå i 
norr till Malmö i söder fanns SULF:s förtroendevalda och tjänstemän på plats för att möta 
nuvarande och blivande medlemmar, både för att lyssna på aktuella och angelägna frågor 
och för att ge lokalföreningarna möjlighet att visa upp sig.

Förbundets arbete med att aktivt verka för  att begränsa antalet osäkra anställningar, som 
både kan bidra till ohälsa och göra akademin till ett mindre attraktivt karriäralternativ, har 
fortsatt under året. SULF publicerade åter statistik över andelen tidsbegränsade anställ-
ningar på landets lärosäten. Siffrorna som saknas - SULF:s skuggrapport 2014  Även om 
de övergripande siffrorna, att en tredjedel av universitetslärarna och forskarna var visstids-
anställda, var kända sedan tidigare, visade det sig att inte ens lärosätena själva visste om 
hur höga andelar de hade. 

SULF:s ledning diskuterade akademins villkor och utmaningar vid mötet med Helene 
Hellemark Knutsson, som under  hösten utnämndes till ny minister för högre utbildning 
och forskning. Akademins villkor och framtida utmaningar är en av grundstenarna till det 
visionsarbete som inletts inom förbundet. Hur ser den svenska högskolan ut 2030 - om 
SULF får bestämma? Vision 2030. För att ett förbund ska nå framgång behövs tydliga 
ställningstaganden. Den inriktning och de mål som förbundet har måste vara väl kända 
både inom och utanför organisationen. SULF:s förbundsstyrelse, lokalföreningar och pro-
fessionssektioner har tillsammans arbetat med Vision 2030. Högskolesektorn förändras 
och utvecklas ständigt och det behövs starka och engagerade röster i debatten om hur den 
utvecklingen ska se ut.

SULF reserverade sig mot Saco-S beslut att ingå det nya omställningsavtalet som ersatte 
Trygghetsavtalet, då det innebar försämringar för de tidsbegränsat anställda, en viktig 
medlemsgrupp inom förbundet. Detta medförde att förbundet införde en inkomstförsäk-
ring som en del av medlemsavgiften den 1 januari 2015, så att även doktorander och tids-
begränsat anställda kan få bättre ekonomisk ersättning vid en arbetslöshet. Inkomstför-
säkringen är särskilt anpassad till våra medlemmars behov och är en av marknadens bästa.

SULF växer och utmanar

Mats Ericson
Ordförande i Sveriges universitetslärarförbund
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Året 2014
SULF har under året varit aktiva i medierna, både genom att skriva debattartiklar och 
genom omnämnande i många artiklar. För fullständig lista se www.sulf.se/medier2014. 
Majoriteten av de debattartiklar som skrivits av SULF-företrädare handlar om otrygga 
villkor för unga forskare och om universitetslärarkarriären. Facebook-sidan får ständigt 
nya följare och en del av det opinionsbildande arbetet bedrivs dels där, dels på Twitter. 

Under året har SULF träffat beslutsfattare och makthavare i sektorn vid många tillfäl-
len. SULF var en av de drivande aktörerna i Sacos högskolepolitiska forum i april som 
samlade många av de främsta företrädarna inom utbildning och forskning. 

Förbundet arrangerade ett sommarmingel den 12 juni för opinionsbildare och maktha-
vare i högskolesektorn. Det utåtriktade arbetet fortsatte under almedalsveckan. SULF 
arrangerade där ett seminarium med rubriken ”Har akademin ett särskilt ansvar för 
att motverka antidemokratiska rörelser?” Samtalet, som webbsändes, leddes av Eskil 
Franck, överintendent för Forum för levande historia. I samtalet deltog Daniel Poohl 
(vd på stiftelsen Expo samt chefredaktör på tidskriften Expo), Edda Manga (filosofie 
doktor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, föreläsare och debattör) och Paulina de 
los Reyes (professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet).

SULF publicerade den 27 maj en mycket uppmärksammad rapport om andelen tidsbe-
gränsat anställda, Siffrorna som saknas, www.sulf.se/siffrornasomsaknas. 

I oktober fick högskolesektorn en ny ansvarig minister i Helene Hellmark Knutsson. 
Den 17 december träffade representanter från SULF, förbundsordförande Mats Eric-
son, förbundsdirektör Git Claesson Pipping och chefsutredare Karin Åmossa, den nya 
ministern och statssekreterare Anders Lönn. Under samtalet diskuterades bland annat 
akademins villkor och utmaningar. I samband med samtalet överlämnades en skrivelse 
med SULF:s syn på akademins villkor och utmaningar.

Under året inleddes ett opinionsbildningssamarbete om utbildningsfrågor med Saco, 
Lärarnas riksförbund, Skolledarförbundet och SULF. Samarbetet har hittills resulterat 
i en debattartikel och planer på en gemensam nationell kunskapsstrategi samt möten 
med ledande utbildningspolitiker under våren 2015. 

SULF påverkar
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Internationellt arbete
SULF:s internationella samarbeten och påverkansarbete har även under 2014 bedrivits på såväl 
det nordiska som det europeiska området.

Vid det Nordiska mötet i juni var det  SULF:s tur att vara värd. Mötet hölls på Vår Gård där 
de nordiska länderna utbytte erfarenheter och diskuterade arbetsvillkor, löner, ledarskap och 
rekrytering. Dessutom diskuterades och formulerades en gemensam vision för forskning och 
högre utbildning, detta som en del i SULF:s arbete med Vision 2030. Förbundet var represen-
terat med både förtroendevalda och tjänstemän.

På den europeiska nivån har SULF genom sitt medlemskap i Education International (EI) och 
European Trade Union Committe for Education (ETUCE) varit representerat 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 frågan om hur vi 
gemensamt kan agera för att skapa en mer stöttande miljö för forskare och universitetslärare.  

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
Universitetsläraren har under 2014 kommit ut med 13 nummer. Tidningen fortsätter att befäs-
ta sin ställning som forum för hela högskolesektorn. Under året har Universitetsläraren inlett 
ett större förändringsarbete som förväntas resultera i ny grafisk form, ett digitalt nyhetsbrev 
och en egen webbplats med nyhetsförmedling. Tidningen finns numera även på twitter under 
namnet #univlararen.

Arbetsgrupp kring upphovsrättsliga frågor
Arbetsgruppen för upphovsrättsfrågor som tillsattes 2013 bestående av förbundsstyrelseleda-
möterna Anqi Lindblom-Ahlm, Lotti Ryberg Welander och Helén Persson samt från SULF:s 
kansli förbundsjurist Carl Falck, fortsatte under året sitt arbete. Vid ordförandekonferensen 
informerade Carl Falck om upphovsrätt och sedvanerätt. Arbetsgruppen har fortsatt att sprida 
information om upphovsrätt inom högskolan genom SULF:s webb samt med artiklar och 
puffar i förbundstidningen. Arbetsgruppen deltog i en konferens i Uppsala 2013 om utbild-
ningens digitalisering i de nordiska länderna; rätten till undervisningsmaterialet. Vid konfe-
rensen behandlades frågan om bestämmanderätten över lärares undervisningsmaterial när 
webbaseraade läroplattsformar och social nätverk används i allt större utsträckning av både stu-
denter och lärare. Utvecklingen av upphovsrättslagstiftning behöver fortsätta att bevakas även 
framöver. Open Sources bli allt vanligare och även MOOC, vilket på sikt kan skapa konflikter 
om upphovsrätt till materialet.
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SULF medarrangör i ForskarFredag 
Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. 2014 
genomfördes forskarfredag den 26 september på 27 orter i Sverige där SULF var medarrangör. 
Runt om i hela Europa erbjöds hundratals aktiviteter som skulle visa hur spännande och kul 
forskning är. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensam-
ma namnet ForskarFredag som koordineras av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Mål-
gruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Lokala arrangörer är universitet 
och högskolor, science centres, län samt ett regionförbund. 
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SULF:s remissvar 2014

Remiss

Grönt universitet - grön framtid: 
Underlag för Miljöpartiet de grönas
framtida forsknings- och högsklepolitik

Vissa frågor om högskoleprovet

PSI-utredningens slutbetänkande: Ett 
steg vidare - nya regler för att främja
vidareutnyttjande av handlingar

SULF:s yttrande

SULF uttrycker sin uppskattning över 
att Miljöpartiet väljer att be om sektorns 
synpunkter på en rapport som ska ligga 
till grund för en diskussion om partiets 
framtida högskole- och forskningspolitik. 
SULF anser att de flesta förslagen fung-
erar bra för en vidare diskussion, men vill 
absolut avstyrka punkten om stipendier 
till nydisputerade.

Förbundet avstyrker förslaget om att 
kräva ett provresultat på minst 0,5 poäng 
då det inte kommer att få avsedd effekt. 
SULF skulle välkomna en översikt av hela 
antagningssystemet till högskolan. Idag är 
systemet så snårigt att det är svårt för an-
dra än de som arbetar professionellt med 
antagning till högskolan att förstå.

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.
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Avgifter inom ramen för ett utbild-
ningssamarbete inom högskoleutbild-
ning

Förslag på modell för värdering av 
samverkan

Examenspremier till vissa lärare

 
 
Förslag till föreskrifter om organisa-
torisk och social arbetsmiljö samt all- 
männa råd om tillämpning av föreskrif-
terna

SULF avstyrker promemorians förslag och 
föreslår att frågan utreds vidare med målet 
att konstruera en modell där kostnaden för 
utbildningen tas ur utbildningsbudgeten.

Förbundet har stora principiella invänd-
ningar mot att använda kvalitetsindika-
torer som grund för resurstilldelning och 
avvisar bestämt detta som metod för att 
fördela och omfördela basresurser. SULF 
vill också påpeka att samverkan är en viktig 
del av högskolans verksamhet, som i dags-
läget saknar finansiering.

I promemorian föreslås att det ska införas 
en tillfällig skattefri examenspremie för att 
locka fler studenter till lärarutbildningen. 
SULF avstyrker förslaget då det inte kom-
mer att råda bot på problemet och förutsät-
ter att det läggs i byrålådan av den tillträ-
dande regeringen. 

SULF instämmer i att det krävs större in-
satser för att komma till rätta med dagens 
höga sjukskrivningstal gällande psykisk 
ohälsa, men förbundet anser inte att försla-
get är tillräckligt konkret.
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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 kategori-
specifika 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 en kraftig 
medlemsökning jämfört med föregående år. Under 2014 kom SULF över gränsen på 
20 000 medlemmar, antalet inträden var 1 361 och utträden 1 011. Totala antalet med-
lemmar var 20 032.

SULF-dagen
Den 1 oktober arrangerades SULF-dagen för första gången i förbundets historia. Från 
Luleå i norr till Malmö i söder fick SULF:s förtroendevalda och tjänstemän tillfälle att 
träffa nuvarande och blivande medlemmar. Målet var att informera om SULF:s vikti-
gaste frågor, lyssna på vad universitetslärare, forskare och doktorander har på hjärtat 
och ge en möjlighet för lokalföreningarna att presentera sin verksamhet. Det blev en 
riktig succé, så bra att det kommer att bli en årligen återkommande aktivitet.

De bästa rekryterarna är förbundets medlemmar. De enkäter som SULF genomfört 
visar att den vanligast förekommande anledningen till att bli medlem är på rekom-
mendation av kollega. Med vår ordförande i spetsen har förbundet spridit detta viktiga 
budskap ”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.  
Inkomstförsäkring införs vid årsskiftet och  medlemsförsäkringarna har förbättrats.  

Medlemskapet
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En medlem som är doktorand, 
arbetar deltid, är arbetslös, 
föräldraledig eller pensionär 
betalar reducerad avgift till 
förbundet. En tredjedel av 
förbundets medlemmar är  
dubbelanslutna, mer informa-
tion på nästa sida. 45 procent 
av medlemskåren utgörs av 
enkelanslutna helbetalande 
medlemmar. 

Andelen kvinnor ökar, 48,3 
procent av medlemskåren 
utgörs nu av kvinnor. 

Åldersfördelningen inom för-
bundet såg under 2014 ut som 
figuren till höger. Medelåldern 
inom förbundet är 50 år och 
1 875 medlemmar är pensio-
nerade redan idag. Förbundet 
står inför stora pensionsav-
gångar, närmare 38 procent, 
eller ca 7 600, av dagens med-
lemskår kommer år 2025 att 
ha uppnått 65 års ålder.
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Läkarförbudnet

Fysioterapeuterna
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Farmaceutförbundet

DIK

Civilekonomerna
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Veterinärförbundet

SSR

SRAT

Tjänstetandläkarna

Skolledarförbundet

Sveriges ingenjörer

Psykologförbundet

Naturvetarna

Läkarförbudnet

Fysioterapeuterna

Lärarnas Riksförbund

KyrkA

Jusek

FSA

Farmaceutförbundet

DIK

Civilekonomerna

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 medlem-
men kan vara ansluten till två 
förbund till ingen eller ringa 
merkostnad.

Under 2014 var 70,9 procent 
av SULF:s medlemmar enkel-
anslutna till förbundet och 
29,1 procent dubbelanslutna 
till något annat Sacoförbund.

Fördelningen av dubbelanslut-
ningar under 2014 framgår av 
figuren till höger. De största 
dubbelanslutningsförbunden 
var:

1. Naturvetarna 
    7,6 procent
2. Sveriges Ingenjörer 
    5,2 procent
3. Lärarnas riksförbund 
    4,4 procent

Medlemmar fördelade efter 
enkel- eller dubbelanslutning

Medlemmar fördelade efter 
dubbelanslutningsförbund
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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 
allmänna villkorsavtalet (Villkorsavtal-T) och löneavtalet löper på och att parterna 
snarare än traditionell avtalsrörelse har ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring av-
talet. Det gör att Saco-S inte behöver lösa frågor som rör löneavtal och villkorsavtal i 
samband med andra fackliga organisationers avtalsrörelse, utan har ett fast datum för 
lönerevision varje år om lokala parter inte enas om annat.

Under 2014 genomfördes den andra partsgemensamma utvärderingen av RALS-T. 
Utvärderingen visar att man lokalt uppskattar tillsvidareavtalet då det ger lokala parter 
arbetsro vad gäller den lokala lönebildningen. Samtidigt finns det olika områden som 
behöver utvecklas ytterligare. Vad gäller utfallet kan man konstatera att Saco-S med-
lemmar fått en något bättre löneutveckling än staten totalt. Den största frågan under 
2014 rörde det nya omställningsavtalet som från 1 januari 2015 ersätter det av Arbets-
givarverket uppsagda trygghetsavtalet.  Förhandlingarna pågick mycket intensivt 
under hela våren och först dagen innan trygghetsavtalet löpte ut träffades en överens-
kommelse. Det nya avtalet innebär tyvärr försämringar för framförallt de tidsbegrän-
sat anställda. Av det skälet valde SULF att reservera sig mot Saco-S beslut att ingå det 
nya avtalet. Under året pågick även förhandlingar om ett nytt pensionsavtal, men det 
kunde inte slutföras som planerat varför det kommer att fortsätta in på 2015. Utöver 
detta har centrala parter bland annat sett över vissa delar av Villkorsavtal-T samt fört 
diskussioner om förändringar av samarbets- och samverkansavtalen.

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. 

Dina arbetsvillkor

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
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Förändringar i det centrala avtalet 2010 medförde att det blev lättare för lärosätena
att omförhandla sina lokala arbetstidsavtal för lärare. Förhandlingar eller diskussioner kring 
dessa avtal pågår på ett antal lärosäten och frågan förväntas bli fortsatt aktuell. 

Det centrala löneavtalet, RALS-T, är ett sifferlöst tillsvidareavtal vilket innebär att det lokala
lönearbetet vid varje lärosäte är i fokus. Under 2014 genomfördes lönerevisioner i form av kol-
lektivavtalsförhandlingar vid de flesta lärosäten, även om modellen med lönesättande samtal 
också förekommer på många lärosäten och är i ökande. En annan trend är att man vid fler 
och fler lärosäten kommit överens om andra tidpunkter för lönerevision än 1 oktober som det 
centrala avtalet stipulerar. I vissa fall kom förhandlingarna igång sent eller drog ut på tiden av 
andra skäl och de lokala parterna blev eller kommer att bli 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 som är kontaktförbund, i enlighet med Saco-S arbetstagarnyckel, är ansvarig för stöd till 
och utbildning av lokala Saco-S-förtroendevalda. Varje Saco-S-förening tilldelas en kontaktom-
budsman som bistår dem med förhandlingsstöd och, när så är lämpligt, skräddarsydd utbild-
ning.

SULF har under året erbjudit en webbaserad introduktionskurs som har genomförts av ca 60 
personer. Förbundet genomförde under 2015 även fyra regionala Steg 2-kurser, två centrala 
Steg 3-kurser och två centrala Steg 4-kurser. I enlighet med kongressens beslut 2012 gavs de 
centrala kurserna en gång under vårterminen och en gång under höstterminen.
Antalet deltagare på de regionala kurserna var totalt 53 personer, 49 personer gick Steg 3 och 
29 personer slutförde Steg 4.

Under året gavs även särskilt anpassade utbildningar för lokala styrelser. En utbildningsdag för 
lokala förhandlare om omställningsavtalet genomfördes. Utöver SULF:s egna kursutbud har 
förbundet erbjudit lokala Saco-S-företrädare möjligheten att delta i utbildningen ”Det gräns-
lösa arbetet”, som anordnas av Saco-S.

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.
 
Förhandlingsverksamhet övriga avtalsområden
Inom den privata sektorn är SULF medlem i förhandlingssamarbetet ”Akademikerförbunden 
inom handel och tjänster” och därigenom bundet av ett flertal kollektivavtal. SULF ansvarar 
för branschen högskola. Under året har vi inrangerat Ersta Sköndals högskola, Röda korsets 
högskola, Stockholms musikpedagogiska institut och Teologiska högskolan i Stockholm på 
avtalet. Generellt kan sägas att 2014 är ett mellanår då samtliga avtalsområden har en löpande 
avtalsperiod där avtalen löper ut 2016.
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Under 2014 tecknades ett nytt omställningsavtal som från 1 januari 2015 
ersätter det av Arbetsgivarverket uppsagda trygghetsavtalet.  Det nya avtalet 
innebär tyvärr försämringar för framförallt de tidsbegränsat anställda. Av 
det skälet valde SULF att reservera sig mot Saco-S beslut att ingå det nya 
avtalet.

Under året genomfördes den andra partsgemensamma utvärderingen av 
RALS-T efter att tillsvidareavtalet träffades 2010. Utvärderingen visar att 
man lokalt uppskattar tillsvidareavtalet men att det finns olika områden 
som behöver utvecklas ytterligare. Vad gäller utfallet kan man konstatera att 
Saco-S medlemmar fått en något bättre löneutveckling än staten totalt.

2014 pågick även förhandlingar om ett nytt pensionsavtal, men de kunde 
inte slutföras som planerat varför de kommer att fortsätta in på 2015.

Utöver detta har centrala parter bland annat:

- sett över vissa delar av Villkorsavtal-T 
- fört diskussioner om förändringar av samarbets- och samverkansavtalen
- bedrivit utvecklingsarbete inom ramen för Partsrådet (lönebildning, ar-
betsmiljö, ständig förändring samt lokal samverkan).

Villkorsförändringar  2014
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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-före-
ningarna. 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 2014 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 2014:

SULF/Linköping
SULF/Linköping har arbetat för att förbättra villkoren för medlemmarna, bland annat 
i Saco-S arbetsgrupper - inte minst i grupperna som arbetar med lärarnas arbetstids-
avtal och lönesättande samtal. Rekryteringen av nya medlemmar har varit en viktig 
fråga för SULF/LiU under verksamhetsåret och har diskuterats vid ett flertal tillfällen 
i styrelsen. Genom personliga kontakter med nyanställda har vi rekryterat många nya 
medlemmar. För vidareutveckling av styrelsens arbete har de förtroendevalda deltagit 
i flera av förbundets fackliga grund- och påbyggnadskurser samt lokala utbildnings-
insatser. SULF:s ordförande vid Linköpings universitet fick till exempel debattartikeln 
Otrygghet hämmar forskare publicerad i Östgöta Correspondenten på Nobeldagen.

Under året har föreningen arrangerat flera seminarier, somliga för medlemmar och 
andra öppna och rekryterande. Ett seminarium handlade om tidsbegränsade anställ-
ningar och vad som händer när de upphör. Som ett led i Vision 2030 bjöd vi in alla 
medlemmar till workshop på tre av våra campus med fokus på sambandet mellan ut-
bildning och forskning samt internationalisering. Working in Sweden – what everyone 
shoud know anordnades med förbundsdirektör Git Claesson Pipping som föreläsare. 
Årets sista seminarium hade tema resurstilldelningssystemet till lärosätenas grund-
utbildning, då deltog bland annat SULF:s chefsutredare Karin Åmossa. Vid samtliga 
dessa tillfällen gavs också facklig information.

SULF nära dig

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
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SULF:s lokalföreningar under 2014

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. 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/Chalmers
SULF-föreningen på Chalmers har under året anordnat medlemsaktiviter i form av pensions-
seminarium och visionsarbete. Vi hade på SULF-dagen förmånen att få lyssna till Lars Karlsson 
som talade om ”Pensioner -en allmän information”. Arbetet med SULF:s visionsarbete (Vision 
2030), vår och höst, engagerade såväl styrelsen som medlemmarna vilka fick svara på ”veckans 
fråga” som skickades ut till alla Chalmersanställda SULF-medlemmar. Rekryteringsfoldrar på 
svenska och engelska har skickats till alla nyanställda doktorander. Antalet nya medlemmar 
under året var 9 procent. Under hösten arrangerades på Chalmers ett ”Working in Sweden” 
seminarium för doktorander i samarbete med SULF/GU.  

SULF/Mittuniversitetet
SULF/Mittuniversitetet (MIUN) har under verksamhetsåret haft 11 styrelsemöten. MIUN är 
ett tre-campus-universitet och fördelningen av styrelsens ledamöter är jämnt fördelade över 
orterna. Detta verksamhetsår har ordföranden varit stationerad i Östersund.  Med anledning 
av den geografiska spridningen på MIUN genomförs styrelsemötena via Adobe-connect men 
styrelsen har också vid två tillfällen under verksamhetsåret träffats fysiskt för att ha möjlighet 
till heldags arbetsmöten.  

Förutom den nationella SULF-dagen, som vi genomförde på samtliga tre campus, har arbetet 
med att rekrytera medlemmar att dubbelansluta sig också varit framgångsrikt, detta arbete 
fortlöper och doktorandföreningen har återuppstått. 

SULF/MIUN har anordnat seminarier för medlemmar på samtliga orter inför införandet av 
lönesättande samtal samt initierat ett första arbetsmöte med arbetsgivaren kring förändrade 
förutsättningar inför kommande RALS efter 2016. Inför RALS 2014 lyckades SULF/MIUN 
framgångsrikt förändra tidigare ordning för RALS och direktkommunikationen med lönesät-
tande chefer blev en framgång!  

SULF/MIUN har under året varit representerat i förbundsstyrelsen av Janet Harling samt i val-
beredningen inför kongress 2015 av Ummis Jonsson.Avslutningsvis har SULF/MIUN initierat 
behovet av ett partsgemensamt myndighetsövergripande arbete om värdegrunds- och arbets-
miljöfrågor då resultatet från den nyligen genomförda psykosociala enkäten visade att kränk-
ningar och diskriminering av medarbetare är ett reellt och allvarligt problem. Detta kommer till 
stor del att vara SULF/MIUN fokus under kommande verksamhetsår.

Ordförandekonferens
Förbundets årliga ordförandekonferens är ett viktigt forum för mötet mellan förbundets olika 
förtroendevalda ledare för en väl fungerande, samlad och gemensam verksamhet. I september 
bjöd förbundsstyrelsen in ordföranden från sektioner och SULF-föreningar till ordförandekon-
ferens. Många aktuella frågor stod på agendan, med huvudfokus på förbundets visionsarbete 
och medlemsrekrytering. SULF-föreningarna informerade om lokalt angelägna frågor, därefter 
följde diskussion om omställningsavtalet, förbundets visionsarbete, upphovsrättsfrågor och sist 
men inte minst medlemsrekrytering. ”Våga ställa frågan” var den avslutande uppmaningen.
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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. 

SULF:s Doktorandförening, SDF
Vid sektionens årsmöte den 26 november omvaldes Jeanette Lindberg till ordförande.
SDF:s styrelse sammanträdde vid åtta tillfällen under verksamhetsåret, varav två virtuellt. 
Alla möten har hållits på engelska. Likaså har alla aktiviteter och kommunikation också varit 
på engelska för att bli mer inkluderande.  Styrelsen har skickat ut tre nyhetsbrev per termin. 
Styrelsen har flitigt använt sin Facebook-sida för kommunikation med medlemmar. Styrelsen 
har även uppdaterat sin del på SULFs hemsida med samma information på både svenska och 
engelska.
 
Ordföranden har vid flera tillfällen uttalat sig om doktorandfrågor i SULF:s tidning Uni-
versitetsläraren och även i Vetenskapsrådets tidning Curie samt på doktorandhandboken.
se. Tillsammans med SFS-DK publicerades i Dagens nyheter debattartikeln Doktorand med 
stipendium – billig arbetskraft. Tillsammans med Saco Studentråd har man pratat pensioner 
med olika finansieringsformer, vilket resulterade i en artikel i Universitetsläraren. Den 28 maj 
följdes fjolårets kontaktdag upp. Denna gången var temat lokalfackligt arbete och internatio-
nella doktoranders situation. Styrelsen presenterade ett uppdaterat visionsdokument på sektio-
nens årsmöte, vilket nu gäller från 2015 till 2017. Styrelsen lämnade även in åsikter till SULF 
gällande Vision 2030.

SULF:s Professorers Förening, SPF
SPF sammanträdde under året vid tre tillfällen. Två huvudfrågor har dominerat arbetet: pro-
fessorernas villkor inom den avreglerade högskolan och rekryteringen av medlemmar. För det 
förstnämnda har arbetet fortsatt med att ställa samma en enkät till sektionens medlemmar i 
samråd med internationell expertis inom området. Denne enkät kommer att gå ut under 2015. 
För det senare har sektionen arbetat med att identifiera kritiska frågor för medlemmarna lokalt, 
inte minst i samband med organisationsförändringar och nya styrformer inom lärosätena. Vi-
dare har sektionen arbetet med underlag inför SULF:s visionsarbete SULF2030.

SULF:s Universitetsadjunkters Förening, SUAF
SUAFs styrelse sammanträdde vid fem tillfällen under 2014. Ett sammanträde genomfördes i 
form av ett tvådagarsinternat. Under året har SUAF arbetat med att planera en workshop kring 
universitslärarens arbetssituation särskilt med fokus på tjänsteplanering. Detta såg vi som ett 
särskilt behov efter att styrelsen följt och diskuterat den undersökning av lärarnas upplevelser 
av tjänsteplaneringsprocessen som genomfördes av de lokala SULF- och Saco-S-föreningarna 
vid Högskolan i Kristianstad i samverkan med OFR och skyddsorganisationen. Workshopen 
kommer att genomföras 23-24 april 2015 i Kristianstad.

SUAF har fäst stor vikt vid att på våra möten löpande följa situationen på våra lokala lärosä-
ten för att kunna fånga upp relevanta skeenden för adjunkter. SUAF har också aktivt deltagit i 
SULF:s visionsarbete där vi särskilt har behandlat:
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•	 undervisning
•	 karriärvägar	och	anställningsvillkor
•	 forskningsfinansiering
•	 högskolans	arbetsmiljö
•	 upphovsrätt
•	 mångfald	och	tillgänglighet

Under perioden har Christer Gardelli varit ledamot i förbundsstyrelsen och från dess samman-
träden löpande återfört de diskussioner som där varit av särskilt intresse för adjunktssektionen. 
Annika Blekemo har varit ledamot i förhandlingsdelegationen och därifrån återfört det som är 
av särskilt intresse för sektionen. Marie-Louise Österlind har ingått i den grupp som fått i upp-
drag att utreda konsekvenser av autonomireformen. 

SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
Ulf-styrelsen har haft fyra sammanträden under 2014, alla på SULF:s kansli i Gamla stan i 
Stockholm: 12 mars, 16 maj, 3 oktober och 5 december. 
 
Vi har ägnat alla möten åt att, utifrån verksamhetsplanen för ULF 2013-2015, planera och 
genomför ett antal aktiviteter. Under våren 2014  ägnades tid åt att planera och skriva ett ULF-
blad. Under höstens möten planerade och färdigställde vi en kort enkät (som skickades ut i 
januari 2015) och påbörjade planeringen av motionsskrivande.  

Medlemmar fördelade efter professionssektion
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Förbundets ekonomiska förvaltning består av två delar, den fackliga verksamheten,  
respektive förvaltning av konfliktfondens medel. 

SULF:s verksamhet
SULF:s fackliga verksamhet visar ett överskott på 2 601 tkr. De huvudsakliga intäkter-
na är medlemsavgifter och annonsintäkter. Förbundets annonsintäkter har ökat med 
knappt 7 procent jämfört med föregående år. Detta trots att marknaden för så kallade 
pappersannonser är vikande. Antalet medlemmar har ökat under året och uppgick vid 
årets slut till 20 032.

SULF:s konfliktfond
Konfliktfondens tillgångar består av fastigheten Apollo 7 och en värdepappersportfölj 
som från och med september 2014 förvaltas av E Öhman J:or Wealth Management 
AB. Enligt konfliktfondens stadgar ska värdetillväxten i fondens tillgångar i sin helhet 
återföras till fonden. 

Värdet av fondens tillgångar i form av värdepapper och kassa/bank men exklusive an-
delen i fastigheten Apollo 7 uppgår vid årets slut till 19,2 Mkr. Resultatet för konflikt-
fondens värdepappersförvaltning är 2.169 tkr efter skatt.

SULF äger 100% av fastighetsbolaget Apollo 7 HB, varav 36,74 procent ägs direkt av 
SULF samt 63,26 procent ägs av det helägda dotterbolaget FAB Ferkens gränd AB. Vid 
överlåtelsen beräknades fastighetens marknadsvärde till 76 Mkr. En värdering gjordes 
av Swedbank i november och värdet uppgick till 88 Mkr +/- 10 procent. Fastigheten 
förvaltas av Fastighetsägarna Service AB. 

Det totala resultatet för 2014, det vill säga SULF:s verksamhet och konfliktfond (ej 
fastighet) sammanräknat, är ett överskott på 4.770 tkr.

SULF:s ekonomi

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totala intäkter 36 096 36 031 35 644 36 160 35 510 35 370 38 909 37 877 38 923 39 754

Totala kostnader 33 987 35 144 35 038 35 101 35 271 35 252 38 549 39 023 37 865 37 153

Resultat 2 109 887 620 1 059 239 118 360 -1 146 1 058 2 601

Eget kapital 12 627 13 514 14 134 15 193 15 432 15 550 15 910 14 764 15 822 18 423

Medlemsantal 19 966 20 066 19 539 19 402 19 488 19 547 19 575 19 719 19 871 20 032
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SULF:s kongress 
SULF:s kongress är förbundets högsta beslutande organ och består av 101 ombud utsedda 
av förbundets medlemmar genom de lokala SULF-föreningarna. Utöver att välja förbun-
dets styrelse och andra funktionärer för den kommande kongressperioden fattar kongres-
sen även beslut om förbundets verksamhet och budgetramar. 

Vid SULF:s kongress 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 betyder att:

Till kongressen är det möjligt för enskilda medlemmar, professionssektioner och SULF-
föreningar att motionera för att påverka förbundets ställningstaganden och verksamhet. 
Vid kongressen 2012 var det många motioner som förbundsstyrelsen besvarade men inte 
ansåg sig kunna yrka bifall till. Skälet var ibland teknikaliteter och oklarheter som hade 
kunnat överbryggas om en dialog påbörjats tidigare och före den formella processen. För-
bundsstyrelsen beslöt därför att inbjuda till en motionsdialog inför kongressen 2015. Det 
gör det möjligt för lokalföreningar, sektioner och enskilda medlmemar att få återkoppling 
och föra dialog med förbundsstyrelsen och varandra kring förslag till motioner.

SULF:s styrelse 
Arbetsutskott
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 Helén Persson  (doktorand, Lunds universitet). 

Ledamöter
Martin Selander (universitetslektor, Göteborgs universitet), Lars Abrahamsson (postdok-
tor, KTH), Janet Harling (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet),  Johan Modée (uni-
versitetslektor, Malmö högskola),  Christer Gardelli (universitetsadjunkt, Luleå tekniska 
universitet), Anqi Lindblom-Ahlm (universitetsadjunkt, Stockholms universitet),  Gunnar 
Myrberg (forskarassistent, Uppsala universitet), Peter Lohmander (professor, Sveriges 

Beslutande organ
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•	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.
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lantbruksuniversitet), Anna-Carin Jonsson (universitetslektor, Göteborgs universitet), Ingma-
rie Mellenius, (universitetslektor Umeå universitet) och Maria Steinberg (universitetslektor, 
Örebro universitet). 

Suppleanter
Anders Fröjmark (universitetslektor, Linnéuniversitetet),  Krzysztof Marciniak (universitetslek-
tor, Linköpings universitet), Christina Romlid (universitetslektor, Högskolan Dalarna), Lotti 
Ryberg Welander (universitetslektor, Stockholms universitet/Örebro universitet) och Mats 
Nilsson (universitetslektor Karlstads universitet).

Revisorer
Hans Andersson (auktoriserad revisor) med Jan Larsson (auktoriserad revisor) som suppleant 
samt Anders Grundström (förtroendemannarevisor) med Mats Cedervall som suppleant. Då de 
båda auktoriserade revisorerna gick i pension under året, kallade SULF till extrakongress som 
skedde elektroniskt mellan den 17-28 november. Vid extrakongressen valdes Bearice Söderberg 
(auktoriserad revisor) med Therese Kjellberg (auktoriserad revisor) som suppleant.

SULF:s arvodesnämnd
Sammankallande Barbro Biström (universitetsadjunkt, Umeå universitet), Annika Blekemo 
(universitetsadjunkt, Örebro universitet) och Iréne Bernhard (universitetsadjunkt, Högskolan 
Väst).

Valberedning
Sammankallande Barbro Biström (universitetsadjunkt, Umeå universitet), Per Sundman (uni-
versitetslektor, Uppsala universitet), Kristina Nilsson (universitetslektor, Lunds universitet), 
Ummis Jonsson (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet), Rune Fredriksson (universitetslektor, 
Göteborgs universitet) och Iréne Bernhard (universitetsadjunkt, Högskolan Väst).

SULF:s förhandlingsdelegation
Ordförande Håkan Lindkvist (Umeå universitet),  Annika Blekemo (Stockholms universitet), 
Anders Grundström (Uppsala universitet),  Anqi Lindblom-Ahlm (Stockholms universitet), 
Mats Cedervall (Lunds universitet), Christina Romlid (Högskolan i Dalarna), Martin Selander 
(Göteborgs universitet), Carina Theen (Högskolan i Borås), Tobias Otterbring (Karlstads uni-
versitet) och Krzysztof Marciniak (Linköpings universitet).
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