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FÖRORD

Förbundets verksamhet har under året präglats av påverkansarbetet inför forskningspro-
positionen, andra aktuella frågor har varit konsekvenser av autonomireformen, upphovs-
rättsfrågor och karriärplanering. SULF fick under 2015 erfara vilket genomslag tidigare 
års påverkansarbete haft när regeringen meddelade direktiven till utredningen om unga 
forskares karriärer. Direktiven var som hämtade ur vårt arbete i frågan.

Både arbetet med lokal verksamhetsutveckling och opinionsbildning samt synliggörandet 
av förbundet har prioriterats. Arbetat med att stärka den lokala verksamheten har inten-
sifierats bland annat genom att ta fram ekonomihandbok och verksamhetsplanering för 
SULF-föreningarna. Medlemsrekryteringen har pågått i oförminskad styrka, till stöd för 
rekryteringsarbetet har en rekryteringshandbok tagits fram. För andra året i rad arrang-
erades SULF-dagen den 1 oktober på 27 lärosäten runt om i landet där tillfälle gavs till 
möte och samtal med både medlemmar och blivande medlemmar. 

Vision 2030, ordförandeturné och motionsdialog stod på agendan inför kongressen i 
november. Då samlades valda ombud för att ta ställning till namnfrågan, ett 50-tal mo-
tioner, förbundets vision och val av ny styrelse. Kongressen antog visionen  I mänsklighe-
tens tjänst - Högre utbildning och forskning för en hållbar framtid. I Vision 2030 förenas 
professions-, utbildnings- och forskningspolitiska frågor med villkorsfrågor. Dokumentet 
utgör förbundets politiska ram fram till 2030. Med utgångspunkt i akademins vardag har 
SULF siktet inställt på framtidens högskola. Genom visionen tydliggör vi våra ställnings-
taganden för politiker och beslutsfattare, lärosäten och allmänhet. 

Tack vare ett hårt och framgångsrikt arbete från lokala och centrala förtroendevalda med 
stöttning från förbundets tjänstemän har SULF blivit fler än 20 000 medlemmar, det 
är det högsta medlemsantalet i förbundets historia. Det totala antalet medlemmar var 
20 447. Ett proaktivt och innovativt rekryteringsarbete är det som tillsammans med en 
utvecklad medlemsvård och ett framgångsrikt arbete i SULF-föreningarna ger möjlighet 
för förbundet att växa. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla SULF som det bästa och 
starkaste förbundet inom högskolan. Ett rekryteringsarbete som ska präglas av gemen-
skap, mod och kraft.

SULF  formar framtiden

Mats Ericson
Ordförande i Sveriges universitetslärare 
och forskare
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Året 2015
Arbetet inför kongressen 2015 handlade till stor del om att med grund i en dialog inom 
förbundet formulera och anta en vision fram till 2030 och en verksamhetsinriktning 
för de kommande tre åren. Tillsammans skapar de en större tydlighet och ökar vår för-
måga att kommunicera våra politiska ställningstaganden med omvärlden. 

Ett tecken på att SULF har stärkts som påverkansorganisation var att SULF var mycket 
eftersökt som samarbetspartner i Almedalen, bland annat arrangerade förbundet 
fem seminarier varav två med medverkan från ansvariga ministrar. Utöver seminariet 
om universitetslärarkarriärer, ordnade SULF ett hittills oöverträffat antal seminarier 
tillsammans med andra. Veckan inleddes med ett seminarium tillsammans med SYLF 
om möjligheten att kombinera en karriär inom akademin med arbete utanför akade-
min där utbildnings- och forskningsministern Helene Hellmark Knutson var en av 
paneldeltagarna. Senare i veckan samarrangerade SULF  med Riksbankens jubileums-
fond ett seminarium på temat forskning om forskning. Sacos, LR:s och Skolledarnas 
ordföranden samtalade på ett fjärde seminarium om ett helhetsperspektiv på svensk 
utbildning, och det femte seminariet (i samarbete med SUHF och Nationella sekreta-
riatet för genusforskning) handlade om jämställdhet. Bland de många talarna fanns 
jämställdhetsminister Åsa Regner, Harriet Wallberg (UKÄ) samt Git Claesson Pipping, 
förbundsdirektör. Utöver de seminarier där vi var arrangörer inledde Git Claesson  
Pipping SUHF:s seminarium om resursurholkningen. 

SULF publicerade under året en rad debattartiklar och citerades eller hänvisades till i 
andras artiklar vid ett antal tillfällen. Särskilt ivrigt drev vi frågan om större basanslag 
och en skrotning av förslaget att basanslagen skulle konkurrensutsättas. Förslaget var 
ett resultat av att alliansregeringen 2013 givit VR i uppdrag att utreda hur ett sådant 
system skulle kunna se ut. SULF sågade förslaget i sitt remissvar och gick till angrepp 
mot alltför omfattande peer preview-granskning i bland annat ett inlägg i Curie.
SULF har deltagit i Universitetskanslersämbetets arbete med att skapa ett nytt kva-
litetssäkringssystem som ska ligga i linje med de Europeiska riktlinjerna ESG, både i 
referensgruppen till forskarutbildningen, i särskilda dialogsamtal med universitets-
kanslern och i den rådgivande gruppen till hela systemet. 

Ett annat genomgående tema för året har varit jämställdhet. I inspelet till den kom-
mande forskningspropositionen förenade vi under rubriken En jämställande forsk-
ningsproposition kravet på större basanslag och mer förutsebara universitetslärarkar-
riärer med jämställdhetsperspektivet och visade hur jämställdheten gynnas av större 
basanslag, bland annat för att de möjliggör förutsebara universitetslärarkarriärer.
Slutligen fick SULF under 2015 erfara vilket genomslag tidigare års påverkansarbete 
haft när regeringen meddelade direktiven till utredningen om unga forskares karriärer. 
Direktiven var som hämtade ur vårt arbete i frågan.

SULF påverkar
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Internationellt arbete
SULF:s internationella samarbeten och påverkansarbete har under 2015 bedrivits på såväl det 
nordiska och europeiska området som på världsnivå.

Kongressen antog en internationell policy och en plan som ska ligga till grund för förbundets 
internationella arbete. Arbetet görs på nordisk, europeisk och global nivå.

Vid det Nordiska mötet i juni stod Dansk Magisterförening värd. Mötet diskuterade och utbytte 
erfarenheter om frågors som arbetsvillkor, löner, universitetens styrning och rekrytering. SULF 
var representerat 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 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 vi tillsammans 
kan driva frågan om att skapa en mer stöttade 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.

I juli månad höll EI kongress i Ottawa, Kanada. På kongressen diskuterades och togs beslut i 
frågor som till exempel privatisering och finansiering av utbildning, och hur man på världsnivå 
uppnår likvärdighet i utbildning på alla nivåer. Förbundet var representerat med två vice ordfö-
randen.

Universitetsläraren - SULF:s förbundstidning
Universitetsläraren har under 2015 utkommit med åtta nummer. Förändringsarbetet som 
inleddes föregående år resulterade i att tidningen från och med nr 3/2015 har fått en helt ny 
grafisk form. Samtidigt lanserades tidningens egen webbplats universitetslararen.se där nyhe-
ter publiceras kontinuerligt. Dessutom lanserades ett digitalt nyhetsbrev till medlemmar och 
prenumeranter. Under 2015 skickades elva nummer av nyhetsbrevet ut. Förändringarna har 
tagits väl emot och tidningen har under året fortsatt att befästa sin ställning som forum för hela 
högskolesektorn.

SULF är samarbetspartner till ForskarFredag 
Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt 
om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning 
är. Målgruppen är den breda allmänheten. 2015 genomfördes forskarfredag den 25 september 
på 26 orter i Sverige där SULF var medarrangör. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knu-
tits samman under namnet ForskarFredag som samordnats av Vetenskap & Allmänhet, VA. 
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SULF:s remissvar 2015

Remiss 

Från Arbetsmiljöverket:
Förslag till förerskrifter om organisato-
risk och social arbetsmiljö samt all-
männa råd om tillämpningen av före-
skrifterna

Från Utbildningsdepartementet:
Kvalitetsutvärdering av utbildning på 
forskarnivå

Från Utbildningsdepartementet:
Kvalitetssäkring av högre utbildning

Från Utbildningsdepartementet: 
Skärpa åtgärder mot missbruk av tids-
begränsade anställningar

SULF:s yttrande

SULF är positivt till intentionerna bakom 
förslaget att det krävs större insatser för 
att komma till rätta med dagens höga 
sjukskrivningstal gällande psykisk ohälsa. 
SULF anser också att det finns ett behov 
av en uppdatering/-gradering av gällande 
föreskrifter med råd och kommentarer 
och att den nya föreskriften och den före-
slagna vägledningen måste vara tydliga.

SULF tycker att förslaget i stora delar är 
bra och genomtänkt, men det finns en del 
metodproblem som behöver diskuteras 
vidare. Förbundet är därför positivt till att 
det görs en pilotomgång och att dialogen 
med de olika referensgrupperna fortsätter. 
Det viktigaste ur SULF:s synvinkel är att 
utvärderingarna gagnar doktoranderna 
genom att säkerställa att de får en forskar-
utbildning av högsta kvalitet. 

Förbundet ser positivt på huvuddragen i 
förslaget om att man ska utgå från läro-
sätenas egna kvalitetssäkringssystem. Om 
ett system ska kunna vara kvalitetsdrivan-
de är det viktigt att den som har ansvar 
för kvaliteten också ansvarar för kvalitets-
säkringen. Eftersom kvalitet i utbildning 
skapas i mötet mellan lärare och student 
måste det ansvaret ligga på lärosätet.

SULF anser att regeringen snarast bör 
se över den speciallagstiftning som finns 
inom det statliga området för att begränsa 
möjligheterna att visstidsanställa och 
samtidigt införa effektiva möjligheter att 
beivra missbruk.
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Från Utbildningsdepartementet:
Högre utbildning under tjugo år

Från Utbildningsdepartementet:
Delrapport från Ledningsutredningen

 

Från Utbildningsdepartementet 
Särskild kompletterande pedagogisk 
utbildning för personer med forskar-
examen

SULF välkomnar utredningens slutsatser 
om att utbildningsutbudet är balanserat 
och att dimensioneringssystemet fungerar 
väl. Förbundet vill liksom utredaren värna 
det svenska systemets särart med många 
fristående kurser, men vill samtidigt be-
tona vikten av att det finns en mångfald i 
utbildningsformer. SULF ser allvarligt på 
att undervisningstätheten har minskat och 
skulle ha önskat skarpare förslag för att ge 
samtliga studenter som på papperet stude-
rar heltid också i realiteten heltidsstudier.

SULF stödjer förslaget om att lärosätets 
styrelse ska föreslå sammansättning och 
storlek av styrelsen och att regeringen där-
efter fattar beslut.Det viktiga är att styrel-
sens sammansättning utgår ifrån lärosätets 
behov och att lärare, forskare och studenter 
garanteras det inflytande som krävs för att 
upprätthålla en hög kvalitet i både forsk-
ning och utbildning. Vad gäller förslaget 
om nominering av styrelseordförande och 
externa ledamöter tycker SULF att det är 
på tiden att bestämmelsen om landshöv-
dings deltagande i nomineringsgruppen 
stryks ur högskoleförordningen.

SULF tillstyrker förslaget om en särskild 
kompletterande pedagogisk utbildning 
för personer med forskarexamen och att 
dessa personer får ett utbildningsbidrag 
under utbildningstiden. När det gäller 
utbildningsbidrag som finansiering under 
forskarutbildning är SULF starkt kritiska. 
Men när det som i det här fallet handlar 
om möjligheter att komplettera en forskar-
utbildning med en utbildning som leder till 
en yrkesexamen tycker vi att utbildningsbi-
drag är motiverat.
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SULF är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan
Medlemskapet i SULF är både en försäkran om att få stöd och vägledning i de regel-
verk som gäller inom akademin och kunskap om högskolevärldens lagar och förord-
ningar. Det är också ett sätt att säkerställa att undervisande och forskande personals 
röst blir hörd och respekterad i diskussionen om den högre utbildningens och forsk-
ningens framtid. Det är en möjlighet att kunna påverka både de kategorispecifika 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
Tack vare ett hårt och framgångsrikt arbete från lokala och centrala förtroendevalda 
med stöttning från förbundets tjänstemän har SULF blivit fler än 20 000 medlemmar, 
det är det högsta medlemsantalet i förbundets historia. Antalet inträden var 1 618 och 
utträden 1 104. Totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 20 447.
Ett proaktivt och innovativt rekryteringsarbete är det som tillsammans med en utveck-
lad medlemsvård och ett framgångsrikt arbete i SULF-föreningarna ger möjlighet för 
förbundet att växa. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla SULF som det bästa och 
starkaste förbundet inom högskolan. Ett rekryteringsarbete som ska präglas av gemen-
skap, mod och kraft.

SULF-dagen
Den 1 oktober arrangerades SULF-dagen för andra 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 och föra en dialog om förbundets inrikt-
ning och verksamhet. Målet var att informera om SULF:s viktigaste frågor, lyssna på 
vad universitetslärare, forskare och doktorander har på hjärtat och ge en möjlighet för 
lokalföreningarna att presentera sin verksamhet. Det blev mycket uppskattat och är nu 
en årligen återkommande aktivitet.De bästa rekryterarna är förbundets medlemmar, 
nöjda medlemmar - inspirerar till medlemskap. SULF:s enkäter visar att den vanligast 
förekommande anledningen till att bli medlem är på rekommendation av en kollega. 
Med vår ordförande i spetsen har förbundet fortsatt sprida det 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 förbundets arbete 
med att förbättra medlemsförmånerna i medlemserbjudandet  fortsatt.  Inkomstför-
säkring infördes vid årsskiftet och medlemsförsäkringarna och medlemslånen har 
förbättrats.  

Medlemskapet
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En medlem som är doktorand, 
arbetar deltid, är arbetslös, 
föräldraledig eller pensio-
när betalar reducerad avgift 
till förbundet. 28 procent av 
förbundets medlemmar är  
dubbelanslutna, mer informa-
tion på nästa sida. 45 procent 
av medlemskåren utgörs av 
enkelanslutna helbetalande 
medlemmar. 

Andelen kvinnor ökar, 48,5 
procent av medlemskåren 
utgörs nu av kvinnor. 

Åldersfördelningen inom för-
bundet såg under 2015 ut som 
figuren till höger. Medelåldern 
inom förbundet är 50 år och 
1 943 medlemmar är pensio-
närer. 
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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 2015 var 72,2 procent 
av SULF:s medlemmar enkel-
anslutna till förbundet och 
27,8 procent dubbelanslutna 
till något annat Sacoförbund.

Fördelningen av dubbelanslut-
ningar under 2015 framgår av 
figuren till höger. De största 
dubbelanslutningsförbunden 
var:

1. Naturvetarna
7,1 procent

2. Sveriges Ingenjörer
5,1 procent

3. Lärarnas riksförbund
4,1 procent

Medlemmar fördelade efter 
enkel- eller dubbelanslutning

Antal 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 (22 från och med april 2016) genom 
förhandlingsorganisationen Saco-S. Förhandlingsorganisationen är den som har parts-
ställning vilket innebär att det är Saco-S som förhandlar med Arbetsgivarverket och 
respektive arbetsgivare och tecknar centrala samt lokala kollektivavtal. 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.

Den största frågan under 2015 rörde det nya pensionsavtalet, PA-16, som från 1 januari 
2016 ersätter PA-03. Det nya avtalet innebär att arbetstagare födda 1988 och senare 
omfattas av nya bestämmelser som bl.a. innebär att tjänstepensionen är helt avgifts-
baserad, d.v.s. att arbetsgivaren betalar in en viss avgift som bildar ett kapital som i sin 
tur styr hur stor pensionsutbetalningen blir. För födda 1987 och tidigare behålls de be-
stämmelser som fanns i det tidigare pensionsavtalet. Även delpensionsavtalet fortsätter 
gälla för denna grupp. Det finns dock ett visst utrymme för den som är född 1987 eller 
tidigare att gå över till de nya bestämmelserna genom en överenskommelse med arbets-
givaren. Förhandlingarna pågick mycket intensivt under hela året fram till i november 
då avtalet undertecknades. Det kan noteras att OFR S/P/O då valde att inte skriva på 
avtalet, men de anslöt sig senare till det i början av 2016. 

Utöver detta har centrala parter bland annat sett över vissa delar av Villkorsavtal-T 
samt fört förhandlingar om förändringar av samarbets- och samverkansavtalen. En re-
daktionell översyn av personskadeavtalet ledde fram till en överenskommelse om vissa 
sådana förändringar. Parterna har vidare genomfört en revidering av BESTA-systemet 
som ligger till grund för statistikinhämtning gällande löner inom området. 

Dina arbetsvillkor

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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Som ett resultat av förhandlingarna om det nya omställningsavtalet kom parterna överens 
om att genomföra en kartläggning av förekomsten av tidsbegränsade anställningar inom det 
statliga området samt att man skulle belysa för- och nackdelar med sådana anställningar. Det 
mest anmärkningsvärda med det arbetet var att Arbetsgivarverket bara såg fördelar med denna 
anställningsform.

Centrala parter har också fortsatt stödja lokala parter inom de arbetsområden som man kom-
mit överens om. Utöver stöd till lokal lönebildning som berörs nedan gäller detta områdena 
arbetsmiljö, ständig förändring samt samverkan.

Arbetstidsavtal, löneavtal och andra lokala avtal
Anställningsvillkoren för statligt anställda regleras både i centrala och i lokala kollektivavtal. 
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 omför-
handla 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 2015 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.  Centrala parter har inom ramen för Partsrådet under året erbjudit 
lokala företrädare att diskutera hur lönebildningen kan utvecklats lokalt med fokus på lönesät-
tande samtal. Ett femtontal lärosäten fick under året besök av representanter för centrala parter 
(enligt bilaga B till RALS-T och förhandlingsprotokoll hösten 2012).

Stöd till och utbildning av lokala Saco-S-företrädare
Under året har SULF, som tidigare, erbjudit en webbaserad kurs som Steg 1 i den fackliga 
grundutbildningen. Steg 2 har arrangerats vid sex tillfällen, på fyra olika platser i landet. Steg 
3 och Steg 4 har hållits centralt i Stockholm under våren och hösten. I juni hölls även en te-
makurs om omställning och arbetet med att planera kommande temakurser intensifierades. 
Utöver SULF:s egna kursutbud har förbundet erbjudit lokala Saco-S-företrädare möjligheten 
att delta i utbildningen ”Det gränslösa arbetet”, som anordnas av Saco-S. SULF har erbjudit an-
passade utbildningar för lokala styrelser, vid enskilda lärosäten samt inom ett regionsamarbete. 
Till SULF:s kongress lades en proposition rörande utbildning fram, vilken bland annat innehöll 
förslag på en utökning av antalet temakurser, särskilt med inriktning mot arbetsmiljöfrågor.
.



Utbildningar och seminarier för SULF-föreningar
SULF har erbjudit anpassade utbildningar för lokala styrelser, vid enskilda lärosäten samt 
regionsamarbeten. Förbundet har påbörjat en översyn och uppdatering av ”Beställ oss”, som 
innehåller ett antal seminarier inom olika områden för lokalföreningarna att välja på när lokala 
seminarier ska anordnas. Till SULF:s kongress lades även en proposition rörande utbildning 
fram, vilken bland annat innehöll förslag på utredning av utbildning till SULF-förtroendevalda 
och en eventuell chefsutbildning.

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, RALS-T utvärdering (som presenteras 2016) och 
inom BESTA-översynen. 

Förhandlingsverksamhet övriga avtalsområden
Under perioden har SULF genom AHT tecknat kollektivavtal för Beckmans Designhögskola. 
Beckmans har tidigare inte haft något kollektivavtal alls.
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Under 2015 tecknades ett nytt pensionsavtal som från 1 januari 2016 ersät-
ter PA-03. Det nya avtalet innebär att arbetstagare födda 1988 och senare 
omfattas av nya bestämmelser som bl.a. innebär att tjänstepensionen är helt 
avgiftsbaserad, d.v.s. att arbetsgivaren betalar in en viss avgift som bildar 
ett kapital som i sin tur styr hur stor pensionsutbetalningen blir. För födda 
1987 och tidigare behålls de bestämmelser som fanns i det tidigare pen-
sionsavtalet. Även delpensionsavtalet fortsätter gälla för denna grupp. Det 
finns dock ett visst utrymme för den som är född 1987 eller tidigare att gå 
över till de nya bestämmelserna genom en överenskommelse med arbetsgi-
varen. 

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  2015
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SULF är skapad av akademiska lärare för akademiska lärare där medlemmen står i 
centrum. Det är en medlemsstyrd organisation som både består av och leds av sina 
medlemmar. Förbundet är beroende av medlemmarnas engagemang och intresse för 
både professionsfrågor och villkorsfrågor som drivs via professionsföreningar och 
SULF-föreningar. 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 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 2015 hade förbundet ett 30-tal SULF-föreningar och ett 15-tal kontaktper-
soner vid landets olika lärosäten. Kontaktpersoner förekommer vid de lärosäten där  en 
SULF-förening ännu inte bildats.

De större SULF-föreningarnas verksamhet redovisas i förekommande fall på respektive 
förenings hemsida.

Några exempel ur de lokala SULF-föreningarnas verksamhet 2015:

SULF/Umeå 
SULF/Umeå har arbetat med att förbättra medlemmarnas villkor genom ett omfat-
tande engagemang i Saco-S-rådet. Under 2015 har många svåra arbetsmiljöproblem 
funnits vid Umeå universitet som krävt omfattande arbete från förtroendevalda. Rekry-
tering av nya medlemmar har varit en viktig fråga för SULF/Umeå och har diskuterats 
vid ett flertal tillfällen i styrelsen. Vid introduktionsutbildningar för ny personal deltar 
SULF för att beskriva fackets roll och värdet av medlemskap i ett fackförbund. Alla 
oorganiserade doktorander har fått erbjudande om medlemskap. Erbjudande om dub-
belanslutning har skickats ut till medlemmar i andra Sacoförbund. Frågan om rekryte-
ring finns alltid med när SULF/Umeå deltar i eller anordnar arrangemang.

Samarbetet med SULF:s kansli har varit av stort värde. SULF/Umeås kontaktom-
budsman Jan Gladh har besökt oss vid ett flertal tillfällen under året och bidragit med 
värdefullt stöd. SULF/Umeå har arrangerat flera välbesökta seminarier med Camilla 
Brown och Robert Andersson. Under SULF-dagen hölls seminarium om pensioner 
och anställda inbjöds att träffa SULF:s förhandlingschef Robert Andersson och SULF-
styrelsen i samband med lunchen. SULF/Umeå har en livaktig lokal professorsförening 
som anordnat flera intressanta seminarier om aktuella professionsfrågor. SULFs ordfö-
rande Mats Ericson besökte Umeå för att samtala om förbundet, framtiden och vägen 

SULF nära dig
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SULF:s lokalföreningar under 2015

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
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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till visionen, med på mötet var även SULF-aktiva från Mittuniversitetet och Luleå Tekniska 
Universitet, vilket gjorde mötet än mer intressant. SULF-föreningen vid Linköpings universitet 
besökte Umeå för ett intressant och givande erfarenhetsutbyte under två fullspäckade dagar, 
som gav värdefull inspiration och nya perspektiv på vår egen verksamhet. 

Saco-S-rådets arbetsplatsombud träffas en gång i månaden för dialog om vad som händer vid 
universitetet där deltar SULF/Umeå. På agendan under 2015 stod bland annat: medlemsrekry-
tering, inkomstförsäkring, arbetsmiljö och jämställdhet. SULFs fackliga kurser har gett värde-
full kompetensutveckling för förtroendevalda och vi har arbetat aktivt för att sprida kunska-
perna vidare genom interna utbildningsdagar. Då 2015 var ett kongressår ägnades en del lokalt 
arbete åt motionsskrivande och andra förberedelser inför kongressen i november där SULF/
Umeå representerades av sex ombud och två styrelseledamöter.

SULF/Mälardalens högskola
Samtliga styrelsens ordinarie ledamöter blev nyvalda vid föregående årsmöte (november 2014). 
2015 har varit något av en startsträcka inklusive att testa olika medlemsaktiviteter. SULF-
tidningen läggs bland annat i lunchrummen, nyanställda får handskrivna välkomstbrev med 
informationsmaterial. Ickeanslutna har fått information via mail.  Styrelsen svarar snabbt på 
mail och telefon. Styrelsen är aktiv med att använda en rollupp inom högskolans lokaler med 
broschyrer och annat. I februari var styrelsen medarrangör till ett seminarium om ledarskap 
som Akademikerkompetens organiserade med cirka 70 deltagare. I oktober arrangerades 
SULF- dagen där styrelsens enkät om framtida fysisk arbetsmiljö presenterades med efter-
följande diskussion. I oktober genomfördes även en presentation om individuella lönesamtal 
av SULFs centrala kontaktperson som även är förhandlingschef. När det gäller medlemmar i 
SULF vid MdH har antalet ökat från 279 i december 2014 till 299 i oktober 2015. 

SULF/BTH
Verksamheten bedrivs i stor grad som en del av den lokala Sacoföreningens verksamhet. Under 
2015 hade SULF-föreningen fler egna aktiviteter än tidigare år. (Rekrytering, individuella med-
lemskontakter och medlemsvård, bland annat.) I april hölls seminariet  Working in Sweden för 
intresserade anställda på BTH och Lunds universitet. Vi deltog via videolänk det var lyckat och 
mycket uppskattat. På SULF-dagen 2015 genomfördes höll kontaktombudsman Jan Gladh en 
presentation om lönesättande samtal. Även Johan Modée från förbundsstyrelsen deltog. Samtal 
under rekryteringsdagen gav flera nya SULF medlemmar. Föreningen deltar på samverkansmö-
ten inom SULF syd. Föreningen fick under året 19 nya medlemmar och har nu 147 medlemmar.

Ordförandekonferens
Förbundets årliga ordförandekonferens är ett viktigt forum för mötet mellan förbundets 
olika förtroendevalda ledare för att få en väl fungerande, samlad och gemensam verksamhet. 
I september bjöd förbundsstyrelsen in ordföranden från SULF:s professionsföreningar och 
lokalföreningar till ordförandekonferens. Många aktuella frågor stod på agendan, med huvud-
fokus på förbundets visionsarbete, forskningspropositionen och medlemsrekrytering. SULF-
föreningarna informerade om aktuella frågor från respektive lärosäte och några berättade om 
SULF-aktiviteter under året som inspirerande exempel. Dagens avslutades med olika förslag 
på aktiviteter till SULF-dagen och sist men inte minst rekryteringsövningar under ledning av 
SULF:s rekryteringsansvarige Friedrich Heger.
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SULF:s professionsföreningar
SULF:s fyra professionsföreningar; SULF:s Doktorandförening, SULF:s Professorers förening, 
SULF:s Universitetsadjunkters förening och SULF:s Universitetslektorers och Forskares fören-
ing arbetar med att driva kategorispecifika frågor samt med medlemsrekrytering för den med-
lemskategori de representerar. 

SULF:s Doktorandförening, SDF
Styrelsens arbete har under året fokuserat på doktoranders arbetsförhållanden, bland annat
har språkproblematiken för internationella doktorander uppmärksammats, en rapport om
handledning har presenterats, diskriminering och trakasserier har belysts samt att problema-
tiken för doktorander på sandwichprogram har lyfts. Styrelsen har under året haft åtta mö-
ten, varav ett internat. Fem nyhetsbrev har skickats ut till samtliga medlemmar i SDF på både 
svenska och engelska. Doktorandföreningen har varit mycket aktiv i media med både debatt-
inlägg och kommentarer i bland annat Universitetsläraren och Curie. Tillsammans med Cen-
trala Doktorandrådet gjorde SDF-styrelsen en skrivelse till Utbildningsdepartementet för att 
uppmärksamma språkproblematiken. SDF har samarbetat med Saco studentråd, SFS-DK och 
lämnat synpunkter på både Ledningutredningen och UKÄ:s nya utvärderingsmodell för fors-
karutbildningen. 

Under året har SDF arbetet med att ta fram en skrift om handledning och att handleda, delvis 
i samarbete med SPF. Hemsidan har uppdaterats på både svenska och engelska. Fem motio-
ner till SULF:s kongress lämnade SDF in. Den 22 maj anordnades en nationell kontaktdag för 
fackligt intresserade doktorander.

SULF:s Professorers Förening, SPF
Utöver sedvanligt styrelsearbete, har SPF under året fortsatt arbetet med att inventera
effekterna av autonomireformen för professorerna – delvis på en strukturell nivå (hur
påverkas ledningsformer och arbetsmodeller inom universiteten), delvis genom specifika
diskussioner och analyser av hur arbetsvillkoren utvecklats inom olika områden. SPF har
samarbetat med City University, London, kring en enkät av villkoren för professorerna vid
svenska lärosäten, där resultat kommer att föreligga under slutet av 2015. SPF har, via ordfö-
randen, varit företrätt i olika forskningspolitiska sammanhang under året, bland annat i Forsk-
ningsberedningen, ledningsutredningen och forskarkarriärutredningen. SPF har samarbetat 
mellan lokalavdelningar och styrelsen, till exempel genom ordförandebesök och –seminarium 
i Umeå. Styrelsen har under året hållit två sammanträden. SDF:s facebooksidan ökade antalet 
gilla-markeringar under årets första nio månader med 34 procent. 

SULF:s Universitetsadjunkters Förening, SUAF
Sektionens verksamhet har under perioden präglats av arbete med att genomföra uppdrag från 
SULF:s förbundsstyrelse, vilket har inneburit att styrelsen har lagt särskilt stor vikt vid att på 
olika sätt bevaka utvecklingen av universitetsadjunkternas anställnings- och arbetsförhållan-
den. Detta mot bakgrund av att tjänstekategorin universitetsadjunkt inte längre är reglerad i 
Högskoleförordningen sedan 1 januari 2011. Styrelsen har också arbetat med visionsarbete, 
rekryteringsarbete och kommunikation med medlemmarna genom kontinuerlig information 
via SUAF:s sida på Facebook. SUAF tog initiativ till, planerade och genomförde workshopen 
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”Här är ditt liv” i Kristianstad 24-25 april. Workshopen utgick ifrån en undersökning om ar-
betsvillkoren för lärarpersonalen i Kristianstad. Resultatet av workshopen blev bland annat två 
motioner till kongressen. 

Under den gångna perioden har styrelsen arbetat med att effektivisera sitt eget arbete
genom att nyttja digitala kommunikationsvägar när så varit möjligt. En kanal vi använt
för att påskynda den interna dialogen har varit ett digitalt forum som styrelsens
medlemmar haft tillgång till. Styrelsen har under året haft x sammanträden varav x internat 
och y telefonsammanträde

SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
Styrelsen har under verksamhetsperioden publicerat två ULF-blad som skickats ut
via e-post, deltagit i arbetet med Vision 2030, skickat in fyra motioner till SULF-kongressen
2015. Styrelsen har även utarbetat en enkät om lärares och forskares kompetensutveckling som 
elektroniskt skickades ut till medlemmarna. Därutöver har verksamheten bland annat innefat-
tat introduktion av nya ledamöter, information och diskussion om den lokala verksamheten vid 
de representerade lärosätena och om högskolepolitiken i stort. Två av ledamöterna, Charlott 
Nyman och Ulf Jäglid, har utöver arbetet i ULF-styrelsen deltagit i diskussionspanel i utred-
ningen om det akademiska ledarskapet som leddes av Kåre Bremer. Johan Dietsch utsågs att 
delta i en arbetsgruppen inom förbundsstyrelsen - ”Konsekvenser av autonomireformen” med 
Gunnar Myrberg som sammankallande.

Styrelsen skickade under januari 2015 ut en enkät om kompetensutveckling till ULF:s medlem-
mar. Totalt besvarades enkäten av 1364 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 16
procent. Resultatet från enkäten utgjorde grunden för en motion samt ett ULFblad. Styrelsen 
har under året haft tre sammanträden, varav ett internat.

Medlemmar fördelade efter professionssektion
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SULF:s kongress 
SULF:s kongress är förbundets högsta beslutande organ och består av 101 ombud ut-
sedda 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 2015 valdes Mats Ericson till förbundsordförande för perioden 2016-
2018. 

Kongressen antog Verksamhetsinriktning för kongressperioden med utgångspunkt från 
Vision 2030 och alla de diskussioner som förekommit vid ordförandeturnén, motionsdia-
logen, SULF-dagen samt en utbildningspolitisk omvärldsanalys.

Visionen innehåller flera politiska områden. Varje område kan brytas ner i flera delområ-
den och för varje område ska det skrivas mål. Syftet med verksamhetsinriktningen är att 
göra prioriteringar utifrån politiskt strategiska överväganden.

SULF:s styrelse till och med kongressen 19-20 november 2015
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 
lantbruksuniversitet), Anna-Carin Jonsson (universitetslektor, Göteborgs universitet), 
Ingmarie Mellenius, (universitetslektor Umeå universitet) och Maria Steinberg (universi-
tetslektor, Örebro universitet). 

Suppleanter
Anders Fröjmark (universitetslektor, Linnéuniversitetet),  Krzysztof Marciniak (universi-
tetslektor, Linköpings universitet), Christina Romlid (universitetslektor, Högskolan Dalar-
na), Lotti Ryberg Welander (universitetslektor, Stockholms universitet/Örebro universitet) 
och Mats Nilsson (universitetslektor Karlstads universitet).

Beslutande organ
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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 (Umeå universitet), Annika Blekemo (Stockholms universi-
tet) och Iréne Bernhard (Högskolan Väst).

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

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

SULF:s styrelse från och med kongressen 19-20 november 2015
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
Lars Abrahamsson (postdok¬tor, KTH), Bengt Aspvall (professor, Blekinge tekniska högskola), 
Christer Gardelli (universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet), Magnus Gustavsson (univer-
sitetsadjunkt, Stockholms universitet), Ummis Jonsson (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet), 
Ingma¬rie Mellenius, (universitetslektor Umeå universitet), Karin Larsson (professor, Uppsala 
universitet), Jeanette Lindberg (doktorand, Göteborgs universitet), Mats Nilsson (universitets-
lektor Karlstads universitet), Krzysztof Marciniak (universitetslek¬tor, Linköpings universitet), 
Christina Romlid (universitetslektor, Högskolan Dalarna).

Suppleanter
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