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FÖRORD

Akademisk frihet var ett huvudtema på de nordiska universitetslärarfackens möte i april 
2012. Begreppet är inte entydigt. Ofta avses den enskilda lärarens och forskarens akade-
miska frihet, en frihet som i Finland är reglerad i grundlagen. Också i de övriga nordiska 
ländernas lagar är den akademiska friheten reglerad, men då ofta bara den ena sidan av 
den: forskningsfriheten.

I den svenska högskolelagen är det fastslaget att den enskilda forskaren har rätt att fritt få 
välja forskningsproblem, forskningsmetod, samt fritt få publicera sina resultat (6§). Den-
na frihet hotas när aktörer utanför akademin i allt högre grad styr forskningens innehåll, 
men också hur forskningsresultat publiceras. När resurstilldelningssystemen till viss del 
bygger på publicering i bestämda former verkar detta direkt styrande. Begreppet akade-
misk frihet innefattar även det vi kan kalla undervisningsfrihet, och som också berörs i den 
svenska högskolelagen, om än indirekt. 

Undervisningsfriheten omfattar studentens frihet att lära sig och lärarens rätt att avgöra 
hur undervisningen ska utformas på bästa sätt. Det handlar om val av undervisnings-
form, -språk, -material och examinationsform. I friheten ligger ett ansvar för den enskilda 
läraren att se till att studenterna får det som högskolelagen föreskriver: en utbildning av 
högsta kvalitet som ”vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfa-
renhet” (2§).

Finns det också en institutionell akademisk frihet? Det borde i alla fall finnas en sådan. 
Frihet för lärosätena att utforma verksamheten på ett sådant sätt att lagkravet att ”Verk-
samheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbild-
ning” (3§) uppfylls, och att ”hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och 
det konstnärliga utvecklingsarbetet” (4§). Och de som bäst avgör hur detta ska nås är de 
som ytterst svarar för verksamheten: lärarna och forskarna. Därför är det kollegiala infly-
tandet en förutsättning för den akademiska friheten.

Ofta likställs begreppet akademisk frihet med autonomi. Men autonomi handlar, i bästa 
fall, om att ge lärosätena en institutionell frihet. Akademisk frihet, däremot, handlar om 
att ge lärare och forskare förtroendet och möjligheten att förverkliga det som högskolela-
gen föreskriver.

En hotad frihet

Anna Götlind 
Ordförande i Sveriges universitetslärarförbund
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Året 2012
2012 var ett spännande år med strandade avtalsförhandlingar om en ny meriterings-
anställning, efter att grunden för forskarassistent och biträdande lektor försvunnit ur 
högskoleförordningen, uppföljt av ett regeringsbeslut att i avsaknad av enighet mellan 
parterna ensidigt införa en meriteringsanställning i högskoleförordningen. Det var året 
SULF:s utredare Ann Fritzell visade på hur stor urholkningen av högskolans grundut-
bildningsresurser egentligen är och året SULF anmälde Sveriges regering till EU-kom-
missionen.

Vem satsar på forskarkarriären?
Karriärvägarna inom högskolan har länge varit i behov av en översyn och förbundet 
driver sedan länge frågan om trygga och förutsägbara karriärvägar för Sveriges univer-
sitetslärare och forskare. Under 2012 blev detta en än mer aktuell fråga.

Efter att tidsbegränsade anställningar tagits bort ur högskoleförordningen förhandlade 
2012 parterna inom statlig sektor ett möjligt kollektivavtal om en tidsbegränsad meri-
teringsanställning som skulle ersätta den tidigare anställningen som biträdande lektor. 
SULF drev kravet på att anställningen skulle innebära en rätt till prövning för tillsvida-
reanställning. Efter att förhandlingarna strandat valde regeringen att föreslå och sedan 
efter kort remisstid besluta om att införa en tidsbegränsad anställning för meritering i 
högskoleförordningen. Den nya meriteringsanställningen medförde ingen rätt till pröv-
ning för tillsvidareanställning.

Med den nya meriteringsanställningen kunde SULF konstatera att lärosätenas möjlig-
het att stapla visstidsanställningar på varandra var i princip oändlig varför förbundet 
under sommaren 2012 anmälde regeringen till EU-kommissionen för brott mot viss-
tidsdirektivet. 
 – Vi tycker att det kan vara rimligt med en fyraårig meriteringsanställning, men då 
ska man efter den perioden kunna prövas för en tillsvidareanställning, det som brukar 
kallas tenure-track, sa SULF:s förbundsordförande Anna Götlind till Universitetslära-
ren i en intervju.

I samband med SULF:s engagemang i Almedalen lyfte förbundet frågan om forskar-
karriären ytterligare genom att tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond arrang-
era ett lunchsamtal ”Vem satsar på forskarkarriären?” Bland de medverkande var stats-
sekreterare Peter Honeth, rektor Lena Gustafsson, professor Christer Nordlund och 
doktorand Laura Enflo. Moderator var Ulrika Knutson. Under hösten genomfördes 
också en föreläsningsturné till lärosäten runt om i landet för att upplysa forskare och 
universitetslärare i karriären om svaret på frågan ”Vad händer när en tidsbegränsad 
anställning upphör?”.

SULF påverkar
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Grundutbildningens resurstilldelningssystem
Att det system för resurstilldelning som infördes 1993 för grundläggande högskoleutbild-
ning lett till urholkning av resurserna per student stod klart för allt fler i början av 2000-talet. 
SULF:s beräkningar av urholkningens storlek för olika utbildningar till och med budgetåret 
2001 publicerades i Utbildning – Utbyggnad – Urholkning  (SULF:s skriftserie XXIV). Under 
de senaste tio åren har urholkningen diskuterats allt livligare. 

I samband med förbundets engagemang i Almedalen genomfördes ett seminarium och en 
uppdaterad version av skriften släpptes med en beskrivning av resurstilldelningssystemet, be-
räkningar av urholkningens storlek och det resurstillskott som skulle behövas för att återställa 
värdet av statens ersättningar till alla utbildningsområden. Den nya skriften ”Fortsatt utbygg-
nad – Fortsatt urholkning” lanserades i samband med seminariet ”Kvantitet i stället för kvalitet 
– hur vänder vi den utvecklingen?” och resulterade i stort genomslag i medierna.

Andra viktiga frågor under 2012
SULF har utöver frågorna ovan aktivt drivit ett upplysnings- och påverkansarbete för att infor-
mera medlemmar och läroästen om universitetslärares upphovsrätt. Trenden att försöka införa 
en upphovsrättspolicy som tillskriver sig fri nyttjanderrätt till material producerat av univer-
sitetslärare har fortsatt och förbundet har utöver påverksanarbetet också följt upp frågan med 
rättsliga åtgärder.

Det nya kvalitetsutvärderingssystemet har föranlett fortsatta diskussioner och förnyad kritik 
från SULF:s sida. 2012 bjöd även på ändrade regler kring utbildningsbidrag, en forskningspro-
position och efter idogt arbete från förbundets representanter förtydligande i tillämpningen av 
Försäkringskassans regelverk vad gäller utländska doktorander för att nämna några frågor.

Internationellt arbete
SULF:s påverkansarbete kan inte begränsas till den nationella scenen utan måste givetvis 
omfatta såväl den nordiska arenan som den europeiska. Det nordiska universitetslärarmötet i 
Tromsö resulterade dels i en gemensam nordisk resolution om hotet mot den akademiska frihe-
ten, dels i en arbetsgrupp som ska jämföra arbetsvillkoren för de nordiska ländernas universi-
tetslärare. Det blev två konkreta resultat av årets möte mellan SULF och förbundets nordiska 
systerorganisationer. Förbundet har varit representerat på European Sectoral Social Dialogue 
in Education, working group 3 – Higher Education and Research, ett möte mellan arbetstagar- 
och arbetsgivarorganisationer i Bryssel i juni. 

SULF har deltagit på ett HERSC-möte i Bukarest i anslutning till Bolognaprocessens minister-
möte och förbundet har även varit på årets andra HERSC-möte i Bryssel i september samt 
medverkat som nationell expert i EU:s studie MORE2, som kartlägger forskares karriär och 
mobilitet.

Universitetsläraren - SULF:s förbundstidning
Förbundstidningen Universitetsläraren har under 2012 ytterligare stärkt sin position inom 
högskoleområdet och citeras allt oftare i den högskolepolitiska debatten. 
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SULF:s remissvar 2012

Remiss

Tre blir två! Två nya myndigheter inom 
utbildningsområdet (SOU 2012:1) 

Prestationsbaserad resurstilldelning för 
universitet och högskolor

Myndighetschefers villkor 
(SOU 2011:81)

Utkast till ändring av 
högskoleförordningen

SULF:s yttrande

SULF har invändningar mot flera förslag 
i betänkandet, bland annat att begränsa 
analysuppdraget till regeringskansliets 
behov, att Högskoleverkets nuvarande 
uppgift att bedöma utländska utbild-
ningar överförs till den nya service- och 
samarbetsmyndigheten och att nuvarande 
introduktionsprogrammet för rektorer 
ersätts av regeringskansliets generella 
chefsutvecklingsprogram.

Förbundet har stora principiella invänd-
ningar mot att använda kvalitetsindikato-
rer som grund för resursfördelning, därför 
avvisas den nuvarande prestationsbase-
rade modellen liksom de förändringar av 
denna som föreslås av utredaren.

Lärosätesrektorernas anställningsvillkor i 
bred mening har varit föremål för SULF:s 
uppmärksamhet. Förbundet välkomnar 
därför utredningens genomlysning och 
hoppas att den innebär att regeringen 
tydligare tar sitt ansvar som arbetsgivare 
till myndighetscheferna. En märklig brist 
är att man i utredningen inte alls disku-
terar i vilken utsträckning lärosätena som 
myndigheter skiljer sig från andra myn-
digheter, en fråga som ju rests vid flera 
tillfällen.

Förslaget innebär att en tidsbegränsad 
anställning för meritering införs i förord-
ningen. SULF avstyrker bestämt förslaget, 
dels därför att det strider mot EU:s viss-
tidsdirektiv, dels därför att den föreslagna 
förordningstexten innehåller så många 
oklarheter att det kommer att bli svårt att 
tillämpa den.
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Delrapporten Innovationsstödjande verk-
samheter vid universitet och högskolor

Förslag till åtgärder för att förbättra dok-
toranders studiesociala villkor vid univer-
sitet och högskolor som staten är huvud-
man för

Betänkandet Högskolornas föreskrifter

Kvalitetssäkring av forskning och utveck-
ling vid statliga myndigheter

Förslag om begreppen konstnärligt ut-
vecklingsarbete och konstnärlig forskning

Enligt förbundets uppfattning är det av 
avgörande betydelse att lärare och forskare 
har reella möjligheter att bidra till en ut-
veckling av verksamheten för möjligheter-
na att kunna utveckla de innovationsstöd-
jande verksamheterna. Förbundet noterar 
därför med tillfredsställelse att utredaren 
inte föreslår några förändringar i de imma-
teriella tillgångarna. Den fria forskningen 
är en förutsättning för att forskningsbase-
rade idéer skall kunna utvecklas.

Förbundet anser att regeringens ambition 
att förbättra doktorandernas villkor är god, 
men att man bör gå längre än vad som nu 
föreslås och helt avskaffa alla möjligheter 
till annan studiefinansiering än anställ-
ning.

SULF anser att det är värdefullt att det 
klarläggs vad som är en föreskrift respek-
tive förvaltningsbeslut inom högskolan 
samt att detta klart framgår av gällande 
lagstiftning. Däremot ifrågasätter förbun-
det värdet och behovet av att införa en 
reglering som innebär att en högskola är 
skyldig att meddela samtliga beslut i form 
av föreskrifter.

SULF anser att forskning ska ske inom 
ramen för universitet och högskolor. För 
att forskningens integritet och trovärdighet 
ska värnas är det viktigt att forskningspoli-
tiken bedrivs så att den stärker den akade-
miska friheten.

SULF hoppas att promemorians förslag 
kan bidra till att lyfta fram och tydliggöra 
den konstnärliga forskningens potential 
och stödjer därför förslaget.
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Inom högskoleområdet finns en särreg-
lering i högskoleförordningens 4 kap vad 
avser läraranställningar. En kombination 
av bestämmelserna i högskoleförordningen 
och den reglering som nu föreslås innebär 
att det utan större problem för ett lärosäte 
är möjligt att anställa lärare tidsbegränsat 
under en längre tid. Det är också skälet till 
att förbundet har anmält Sverige till EU-
kommissionen.

SULF avstyrker utredningens förslag. För-
slagen innebär genomgripande förändringar 
av grundläggande uppgifter inom högskole-
området utan att det finns en analys av såväl 
de långsiktiga som kortsiktiga konsekvenser-
na av förslaget. Vidare strider förslaget mot 
innehållet i den proposition om prioritering 
av forskningsmedel som regeringen framlagt 
i propositionen Forskning och innovation 
2012/13:30. 

SULF ställer sig positivt till tydligare 
karriärvägar för lärare i skolväsendet och 
välkomnar särskilt en reform som har poten-
tial att leda till en starkare koppling mellan 
forskning och skolans verksamhet. Detta 
kräver dock att de forskarutbildade lärarna 
har en tydlig koppling till akademin och att 
de får tid för att vara vetenskapligt aktiva

Förstärkt skydd för arbetstagare med 
allmän visstidsanställning och vikariat

Innovationsstödsutredningen – Innova-
tionsstödjande verksamheter vid univer-
sitet och högskolor (SOU 2012:41)

Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skol-
väsendet





Tillsammans kan vi påverka
Medlemskapet i SULF är inte bara ett försäkran om att någon kan bistå med hjälp 
och kunskap den dag man behöver utan också ett sätt att säkerställa att doktoranders, 
forskares och universitetslärares röst blir hörd och respekterad i diskussionen om högre 
utbildning och akademins framtid. Det är ett sätt att se till de både de egna och de ge-
mensamma intressena bevakade, att se till att akademisk frihet och kollegialt ledarskap 
försvaras och att säkerställa att akademins framtid diskuteras med de som utgör dess 
grund: Sveriges forskare och universitetslärare.

Rekrytering av nya medlemmar
För att effektivt bedriva påverkansarbete behöver förbundet ständigt arbeta med att 
stärka sin representativitet. Arbetet med rekrytering av nya medlemmar har intensifie-
rats under året, både antalet inträden och utträden har ökat jämfört med föregående 
år. Under 2012 var antalet inträden 1254 att jämföras med 1098 året innan. Antalet 
utträden var 1077 och 1034 året innan. Det total medlemsantalet var 19 719 den 31/12 
2012.

Förbundet står inför stora pensionsavgångar men har samtidigt en stor rekryteringspo-
tential ute på Sveriges lärosäten, både för enkel- och dubbelanslutning. Under 2012 har 
genomfördes rekryteringskampanjer bland annat med gratis medlemskap under den 
första månaden i förbundet. 

De bästa ambassadörena för förbundet är våra medlemmar varför åtgärder så som 
rekryteringstävlingar genomförts under året för att uppmuntra medlemmar att berätta 
om medlemskapet och rekrytera nya medlemmar. Utöver enskilda medlemmar är för-
bundets SULF-föreningar nycklar i rekryteringsarbetet och i samband med förbundets 
kongress gratulerades tre av dessa;  SULF/Linköping, SULF/Dalarna och SULF/Lund 
som de mest framgångsrika rekryterarna och vinnare i förbundets rekryteringstävling 
för SULF-föreningar.

Medlemsvård
Under året har genomförts ett antal medlemsvårdande aktiviteter. Utöver föreläsning-
ar, seminarier, medlemsinformation och brev så har förbundet kontinuerligt arbetat 
med att förbättra de medlemsförmåner som medlemskapet ger möjlighet till. Med-
lemsförmånerna omfattar såväl sak- och livförsäkringar som resor, tidningsprenumera-
tioner, hotellboenden och lån. 

Medlemskapet
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Förbundet vill möjliggöra för 
den som är doktorand, arbe-
tar deltid, är arbetslös eller 
föräldraledig att vara medlem 
i SULF och erbjuder därför 
reducerad avgift i dessa fall. I 
grafen till höger finns fördel-
ningen av olika avgiftskatego-
rier. Mer om dubbelslutning 
på kommande sida. Andelen 
helbetalande enkelanslutna är 
45 procent av medlemskåren.

Glädjande kan också kon-
stateras att andelen kvinnor 
inom medlemskåren ökar och 
uppgår nu till 47,7 procent.

Åldersfördelningen inom för-
bundet såg under 2012 ut som 
grafen till höger. Medelåldern 
inom förbundet är 50 år
och 1.756 medlemmarna är 
pensionerade redan idag. 
Det kan också konstateras att 
förbundet står inför stora pen-
sionsavgångar, ca 30 procent 
av medlemskåren kommer år 
2020 att ha uppnått 65 års 
ålder.

Hel avgift 

Halv avgift 

Kvartsavgift 

12-delsavgift 

Pensionärsavgift 

Doktorandavgift 

Gästmedlem

Dubbelningsavgift

1980-89

1970-79

1960-69

1950-59

1940-49

1930-39

1910-29

Medlemskåren i siffror

Medlemmar fördelade efter 
avgiftskategori

Medlemmar fördelade efter 
födelseår
Kommentar: Åldersgrupperna 1910-1919 och 1920-1929 är så små att de 
är svåra att se i grafen



Veterinärförbundet

SSR

SRAT

Tjänstetandläkarna

Skolledarförbundet

Sveriges ingejörer 

Psykologförbundet

Naturvetarförbundet

Läkarförbudnet

LSR

Lärarnas Riksförbund

KyrkA

Jusek

FSA

Farmaceutförbundet

DIK

Civilekonomerna
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Veterinärförbundet

SSR

SRAT

Tjänstetandläkarna

Skolledarförbundet

Sveriges ingejörer 

Psykologförbundet

Naturvetarförbundet

Läkarförbudnet

LSR

Lärarnas Riksförbund

KyrkA

Jusek

FSA

Farmaceutförbundet

DIK

Civilekonomerna

Dubbelanslutna till SULF 
och annat Saco-förbund

Enkelanslutna 
till SULF

Dubbelanslutning

Många av SULF:s medlemmar 
har utöver sin identitet som 
doktorand, forskare eller univer-
sitetslärare även en identifikation 
med sin yrkesexamen. För att 
möjliggöra medlemskap i mer 
än ett Sacoförbund har SULF 
tecknat dubbelanslutningsavtal 
med de flesta Sacoförbund. Dessa 
möjliggör att en medlem är med 
i mer än ett förbund med endast 
en liten ökad kostnad.

Under 2012 var 69,9 procent av 
SULF:s medlemskår enkelan-
slutna till SULF (en ökning 
med 0,3 procentenheter) och 
30,1 procent dubbelanslutna 
till något annat Sacoförbund.

Fördelningen av dubbelanslut-
ningar under 2012 fördelade 
sig enligt grafen till höger. De 
största dubbelanslutningsför-
bunden var: 

1. Naturvetareförbundet 
    7,9  procent
2. Sveriges Ingenjörer 
    5,3 procent
3. Lärarnas riksförbund 
    4,6 procent

Medlemmar fördelade efter 
enkel- eller dubbelanslutning

Medlemmar fördelade efter 
dubbelanslutningsförbund
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SULF arbetar för
SULF arbetar för att doktorander, lärare och forskare 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 univer-
sitetslärares upphovsrätt respekteras och att den akademiska friheten inte kringskärs 
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 och löneavtalet löper på och att parterna snarare än den tradi-
tionella avtalsrörelsen istället har ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring avtalen. Det 
gör att Saco-S inte behöver lösa frågor som rör löneavtal och villkorsavtal i samband 
med andra fackliga organisationers avtalsrörelse. 

Under 2012 års avtalsrörelse fanns det dock yrkanden som berörde gemensamma 
frågor exempelvis rörande Trygghetsavtalet, samverkan, partsrådets verksamhet och 
ett nytt avtal för personer som arbetar med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Arbetsgivarverket lade även fram några yrkanden gällande Saco-S tillsvidareavtal. 
Flera frågor kommer att behandlas i olika arbetsgrupper 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 
2012 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 Mälardalens högskola, Högsko-
lan i Jönköping, Lunds universitet, Dans- och cirkushögskolan och Mittuniversitetet 
omförhandlat sina avtal. Initialt ville samtliga lärosäten införa förändringar i avtalen 
som innebar bland annat  att universitetslärare inte längre skulle garanteras forskning 
i tjänsten. Ett idogt arbete bland lokala företrädare medförde dock att denna rätt i de 
flesta fall kunna behållas i de lokala arbetstidsavtalen för lärare. 

Dina arbetsvillkor

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012



16

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Det centrala löneavtalet, RALS-T, är ett sifferlöst tillsvidareavtal vilket innebär att det lokala 
lönearbetet vid varje lärosäte är centralt. Under 2012 genomfördes lönerevisioner i form av 
kollektivavtalsförhandlingar 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. 

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 kontaktom-
budsman som bistår dem med förhandlingsstöd och när så är lämpligt skräddarsydd utbild-
ning. Under 2012 genomfördes ett antal lokala fackliga kurser, även särskilt anpassade utbild-
ningar för nyvalda lokalstyrelser har genomförts. 
Utöver detta arrangeras centrala kurser för fackliga förtroendevalda. Under 2012 arrangerades 
en grundkurs för fackliga förtroendevalda under våren och en fortsättningskurs under hösten.  
Som ett led att utveckla kursverksamheten i enlighet med beslut på SULF:s kongress 2010 har 
dessutom en webbaserad kurs, som samägs av flera Sacoförbund, utvärderats.  Förhandlingar 
har påbörjats om att köpa rättigheter att använda och modifiera kursen.

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 broschyrgruppen, högskolegruppen, rekryteringsgruppen och tourgruppen.

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.

Efter 2012 års avtalsrörelse är SULF fullvärdig medlem i förhandlingsorganisationen Akade-
mikerförbunden inom handel och tjänster (AHT). I och med detta är SULF part i de avtal som 
AHT tecknar på privat sektor inom handels- och tjänsteområdet. Inom IDEA har avtalet för 
högskola omförhandlats (1 års avtal på märkesnivå) och är numer ett AHT-avtal. På arbetsgi-
varalliansens område har förhandlingar inletts om ett nytt branschavtal för högskolan. SULF 
företräder AHT i förhandlingarna. Den felaktiga pensionsplanen på Röda korsets högskola har 
efter förhandlingar nu ändrats så att SULF:s medlemmar nu omfattas av ITP1/2.

På kommunal sektor har arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
sagt upp pensionsavtalet (sista dag 31 december 2012) och förhandlingar om ett nytt inleddes i 
oktober.
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Bättre möjligheter att utveckla tillämpningen av löneavtalet. Utvecklade 
villkor för chefer och ålderspensionärer. Det är områden som berörs av 
förändringar i avtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Saco-S och Ar-
betsgivarverket kom efter avtalsförhandlingarna 2012 överens om föränd-
ringar av de tillsvidareavtal 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 nu kommer att kunna ske via medel från Partsrådet.

Villkorsförändringar  2012

• En arbetsgrupp ska utveckla villkoren för gott chefs- och 
ledarskap. De ska bland annat titta på anställningsform, kom-
petensutveckling och omställning av chefer. 
• Särskilda satsningar för utvecklad lönebildning vid universi-
tet och högskolor genomförs. 
• Ålderspensionärer som vill fortsätta arbeta inom staten ska få 
bättre villkor.
• Samverkansavtalet utvecklas. En väl utvecklad samverkan, 
mellan chef, medarbetare, arbetsgivare och fackliga parter är 
en framgångsfaktor för att utveckla verksamheten. 
• Hänsyn ska tas till restiden när arbetet planeras.
• Bättre villkor för ålderspensionärer som återgår i arbete

• Översyn av villkorsavtalet ALFA-T 
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En medlemsorganisation som SULF inte bara består och leds av sina medlemmar, den 
är beroende av medlemmarnas engagemang och intresse att genom förbundet, profes-
sionsföreningarna och lokala SULF-föreningarna driva professions- och villkorsfrå-
gor. Genom att finnas nära medlemmarna och mitt i den dagliga verksamheten har 
förbundet inte bara möjlighet att se trender och tendenser i lärosätenas verksamhet 
utan också att vara en samtalspartner och kunskapskälla. Allt med förhoppningen att 
påverka i vardagen för våra medlemmar till det bättre.

SULF-föreningar
SULF:s lokalföreningar är hjärtat i förbundets verksamhet och är den del av förbundet 
som erbjuder den dagliga interaktionen för de flesta av förbundets medlemmar. Vid 
årets slut fanns det ett 30-tal SULF-föreningar och 13 kontaktpersoner vid landets 
lärosäten. Kontaktpersoner utses vid lärosäten där det av en eller annan anledning inte 
varit möjligt att få ihop en SULF-föreningsstyrelse.

De större lokalföreningarnas styrelser och verksamhet redovisas i förekommande fall 
på respektive förenings hemsida. 

Några exempel ur de lokala SULF-föreningarnas verksamhet 2012
SULF/Linköpings universitets styrelse hade 12 sammanträden varav ett internat och 
organiserade under 2012 arbetet i arbetsgrupper med fokus på arbetsmiljö/arbetsvill-
kor/rehabilitering, forskarutbildning/doktorandfrågor, arbetstid och anställningstrygg-
het, kommunikation och medlemsrekrytering samt rättsliga frågor.

Föreningen genomförde bland annat en doktoranddag, två visningar av filmen PhD-
movie och deltog i introduktion för nyanställda för att informera om förbundet och 
medlemskapet både på svenska och engelska.

SULF/Umeå universitets styrelse hade nio sammanträden och arbetade under året för 
att erbjuda aktuell medlemsinformation både via webbplatsen och e-postutskick. För-
eningen har deltagit i träffar med lokala arbetsplatsombud där bland annat informerat 
om och diskuterat upphovsrätt och nyttjanderätt av undervisningsmaterial, lärares 
semester, ny tidsbegränsad läraranställning i högskoleförordningen, nytt råd för lika 
villkor, Rals-frågor och lönerevisionsprocessen, hantering av blankett för uppehållstill-
stånd, arbetstidsavtal för lärare och upphandling av företagshälsovård.

SULF/Umeå var en aktiv motionär inför SULF:s kongress och skickade in fem 
motioner; Motion angående övertalighetsprocessen i små forskargrupper Motion 
angående”störst medlemsnytta för pengarna” Förtydligande av sektionstillhörighet 
Konsekvenser av autonomiutredningen: lärarbefattningar Analys av reklaminsatser.

SULF nära dig

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
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SULF:s lokalföreningar under 2012

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/Uppsala universitet arbetade under verksamhetsåret 2012 dels med utåtriktad verksam-
het i form av seminarier och aktiv rekrytering, dels med medlemsstärkande verksamhet och 
medlemsstöd. 

Under året har SULF/Uppsala prioriterat frågor som rör jämställdhet och forskare. Därutöver 
har styrelsen diskuterat bland annat samgåendet med Högskolan på Gotland, universitetets or-
ganisation, anställningsordningen,  arbetstidsfrågor och olika typer av förhandlingar. Styrelsen 
har organiserat sitt arbete i följande kompetensgrupper: arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstid 
och organisation,  forskarutbildning och handledning, samt ekonomi- och resursfrågor

Utöver att genomföra bland annat en doktoranddag på engelska med titeln ”Career Paths 
within and outside Academia”och ett jämställdhetsseminarium med titeln ”Karriär på lika vill-
kor” så har styrelsen varit aktiv vid olika arrangemang lokalt vid Uppsala universitet såväl som 
nationellt vad gäller frågor rörande högre utbildning, exempelvis vid Forskarutbildning på lika 
villkor – en konferens i Lund.  SULF/Uppsala var en aktiv motionär vid SULF:s kongress och 
stod för 15 av 52 inkomna motioner.

Ordförandekonferens
En nära dialog mellan förbundets olika förtroendevalda ledare är en förutsättning för en sam-
lad och gemensam verksamhet. I september 2012 bjöd förbundsstyrelsen in till  en ordförande-
konferens för förbundets lokala SULF-ordföranden. Under ordförandekonferensen diskutera-
des bland annat den lokala SULF-föreningens uppdrag och roll, meriteringsanställningarna, 
resursurholkningen och det senaste från avtalsrörelsen. Utöver detta diskuterades förbundets 
rekryteringssatsning 2013.

SULF:s professionssektioner
SULF:s fyra professionssektioner; Sveriges Doktorandförening, Sveriges Universitetsadjunkters 
förening, Sveriges Universitetslektorers och Forskares förening och Sveriges Professorers För-
ening arbetar med att driva professions- och villkorsfrågor specifika för de medlemsgrupper de 
representerar. Sektionen ska också arbeta för att förbättra SULF:s medlemsrekrytering bland 
doktorander eller de medlemsgrupper sektionen omfattar.

Sveriges Doktorandförening, SDF
Ordförande fram till sektionsårsmötet 28 november:   Veronica Ekström.
Ordförande från och med sektionsårsmötet 28 november:  Moa Ekbom.

SDF:s styrelse sammanträdde vid sex tillfällen under 2012. För att engagera fler doktorander 
i det fackliga arbetet har styrelsen skickat ut fem medlemsbrev under året. För att nå den väx-
ande andelen doktorander med annat modersmål än svenska görs nu medlemsbreven även på 
engelska. 

SDF deltog i september på ett seminarium arrangerat av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 
med anledning av deras rapport ”Agenda för forskning”. SDF deltog även i en paneldebatt vid 
slutrapporteringen av IVAs rapport i november. Ledamöter från SDF har också deltagit på en 
del av de Universitet och högskolor som SULF besökt i samband med den rekryteringskampanj 
riktad till doktorander som bedrivits av förbundet.
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Under året reviderade SULF:s förbundsstyrelse professionssektionernas stadgar. Styrelsen har 
tagit ställning till ett första förslag på nya stadgar för SDF och skrivit ett remissvar på dessa. 
Man har också svarat på en intern remiss ”För en sammanhållen högskolepolitik” från SULF:s 
arbetsgrupp.

SDF har under det gångna året fortsatt det samarbete med SFS-DK som tidigare styrelser har 
initierat. Konkret innebär samarbetet att SDF och SFS-DK har genomfört fyra gemensamma 
möten. Det gemensamma arbetet fokuserades under vårterminen kring den forskningsproposi-
tion som regeringen lade fram under hösten 2012. SDF ingår som enda doktorandorganisation 
i Saco Student. Vi har i denna egenskap deltagit på ett studentråd och på Saco Students kon-
gress.

Sveriges Professorers Förening, SPF
Ordförande fram till sektionsårsmötet 28 november:   Inger Wistedt.
Ordförande från och med sektionsårsmötet 28 november:  Mats Benner.

SPF:s styrelsen har under perioden 2010 - 2012 haft två sammanträden per termin. Styrelsen 
har på olika sätt sökt stimulera bildande av lokala professorsföreningar efter modell från Umeå 
universitet där den lokala professorsföreningen har långa traditioner. Sådana lokala sektions-
föreningar har sin givna plats inom den lokala fackliga verksamheten och viktigt är därför att 
de lokala professorsföreningarna har god kontakt med den lokala SULF-föreningen som i sina 
anslagsyrkanden även bör ta upp kostnaderna för sådana lokala sektionsinitiativ. 

Medlemmarna i SPF:s styrelse har under verksamhetsperioden engagerat sig i olika utåtriktade 
aktiviteter. Vid vissa högskolor, som till exempel Umeå universitet, Stockholms universitet och 
Södertörns högskola finns professorsföreningar som kallar medlemmar till lokala träffar. Vid 
Umeå universitet, liksom vid Göteborgs universitet finns också lokala seniorföreningar för pen-
sionerade professorer. Styrelsens medlemmar har också uttalat sig i media, bland annat Univer-
sitetsläraren i, för sektionen, aktuella frågor.

SPF har under perioden tagit del av en rad utredningar och remisser och SPF lämnade även in 
en motion till 2012 års kongress med yrkandet att förbundet utreder konsekvenserna för pro-
fessorers arbetssituation vid borttagande av chefslöneavtalet.

Sveriges Universitetsadjunkters Förening, SUAF
Ordförande fram till sektionsårsmötet 28 november:   Iréne Bernhard.
Ordförande från och med sektionsårsmötet 28 november:  Michael Svedemar.

SUAF:s styrelse har under perioden 2010-2012 haft elva styrelsesammanträden varav ett som 
internatsammanträde (tvådagars) i Vaxholm. För att informera och engagera medlemmarna i 
sektionen har styrelsen under perioden givit ut åtta nummer av medlemsbrevet ’Adjunktsbla-
det’.

Styrelsen har lagt stor vikt vid att på olika sätt bevaka utvecklingen av universitetsadjunkternas 
anställnings- och arbetsförhållanden, särskilt mot bakgrund av att sedan 1 januari 2011 tjäns-
tekategorin universitetsadjunkt inte längre är reglerad i högskoleförordningen – en utveckling 
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som dock ter sig svår att överblicka konsekvenserna av. En del i detta har varit att fortsatt be-
vaka frågan om universitetsadjunkters möjlighet till befordran, bland annat genom ett aktivt 
remissarbete. 

SUAF-styrelsen har för SULF:s styrelse utarbetat och presenterat ett förslag till plattform för 
förbundets syn på universitetsadjunkter som universitetslärare, vilket är ett av de mera om-
fattande arbeten som gjorts under verksamhetsåret. Inom ramen för omvärldsbevakning har 
styrelsen haft kontakt med motsvarande fackliga företrädare i Finland och i Danmark.
SUAF har under perioden tagit del av en rad utredningar och remisser och SUAF lämnade även 
in tre motioner till 2012 års kongress om meritering för alternativa universitetslärarkarriärer, 
att säkerställa dialogen mellan sektion och SULF:s förbundsstyrelse och om hur antalet univer-
sitetsadjunkter på våra lärosäten förändrats över tid.

Sveriges Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
Ordförande fram till sektionsårsmötet 28 november:   Charlott Nyman.
Ordförande från och med sektionsårsmötet 28 november:  Charlott Nyman.

ULF:s styrelse har under perioden 2010-2012 haft åtta sammanträden varav två har varit 
tvådagarsinternat. Styrelsen har under verksamhetsperioden producerat en debattartikel till 
tidningen Universitetsläraren, två remissvar och tre motioner till SULF-kongressen 2012. Där-
utöver har verksamheten bland annat innefattat introduktion av nya ledamöter, information 
och diskussion om den lokala verksamheten vid de representerade lärosätena och om högskole-
politiken i stort.

ULF har under perioden tagit del av en rad utredningar och remisser. ULF lämnade även in 
tre motioner till 2012 års kongress rörande en ny arbetstidsundersökning, förslag att utreda 
hur möjligheten till rörlighet mellan svenska universitet och högskolor har påverkats av de nya 
anställningsordningarna och arbetstidsavtalen samt sektionsplacering av nya befattningar.

Medlemmar fördelade efter professionssektion
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totala intäkter 32 327 32 070 36 096 36 031 35 644 36 160 35 510 35 370 38 909 37 877

Totala kostnader 31 943 32 236 33 987 35 144 35 038 35 101 35 271 35 252 38 549 39 023

Resultat 384 -166 2 109 887 620 1 059 239 118 360 -1 146

Eget kapital 10 684 10 518 12 627 13 514 14 134 15 193 15 432 15 550 15 910 14 764

Medlemsantal 19 835 20 388 19 966 20 066 19 539 19 402 19 488 19 547 19 575 19 719

18 800

19 000

19 200

19 400

19 600

19 800

20 000

20 200

20 400

20 600

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

A
n

ta
lm

e
d

le
m

m
ar

tk
r

Förbundets resultat/Eget kapital 10 år

25

Förbundets ekonomiska förvaltning – och därmed dess bokslut och årsredovisning – består 
av två komponenter: den egentliga fackliga verksamheten respektive konfliktfonden.

SULF:s verksamhet
Förbundets intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och annonsintäkter 
från medlemstidningen Universitetsläraren. Under 2012 visade förbundets verksamhet ett 
underskott om 900 000 kronor orsakat av minskade annonsintäkter. Universitetslärarens 
annonsintäkter har under året minskat med 27 procent jämfört med föregående år vilket 
tyvärr ligger i linje med den trend som följer marknaden för så kallade pappersannonser. 
Medlemsintäkterna ligger i nivå med föregående år. 

SULF:s konfliktfond
SULF:s konfliktfond, eller strejkkassa som det ibland kallas, utgörs av medel som tas i an-
språk som strejkersättning om SULF:s medlemmar vid något tillfälle tas ut i strejk. Kon-
fliktfondens tillgångar består av en andel i fastigheten Apollo 7 och en värdepappersportfölj 
som under 2012 har förvaltas av Söderberg & Partners. Förvaltningsmålet för värdepap-
persportföljen är en genomsnittlig årlig värdeutveckling om åtta procent under en konjunk-
turcykel. Enligt konfliktfondens stadga skall värdetillväxten i fondens tillgångar i sin helhet 
återföras till fonden. 

Under året har fondens tillgångar i form av värdepapper och kassa/bank, men exklusive an-
delen i fastigheten Apollo 7, ökat i värde med 1,2 miljoner kronor och uppgår vid årets slut 
till 23,8 miljoner kronor. SULF:s andel i fastighetsbolaget Apollo 7 HB är 36,74 procent. 
Fastighetens marknadsvärde beräknas uppgå till mellan 67 och 72 miljoner kronor. Kon-
fliktfondens överskott efter skatt uppgår till 1,0 miljon kronor.

Det totala resultatet för 2012, det vill säga SULF:s verksamhet och konfliktfond samman-
räknat, är ett underskott på 134 000 kronor

SULF:s ekonomi

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
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SULF:s kongress 2012
SULF:s kongress är förbundets högsta beslutande organ och består av 101 ledamöter utsedda 
av förbundet medlemmar genom de lokala SULF-föreningarna. Utöver att välja förbundets 
styrelse och andra funktionärer för den kommande kongressperioden fattar kongressen beslut 
om förbundets budget och verksamhet. 

Vid SULF:s kongress 29 - 30 november 2012 avtackades Anna Götlind som förbundsordför-
ande och Mats Ericson valdes till ny förbundsordförande för perioden 2013 - 2015. Mats, som 
är verksam som prodekan och grundutbildningsansvarig vid KTH, sa bland annat: ”Jag är glad 
och hedrad över att ha fått det här uppdraget. Universitetssektorn utgör en viktig del i samhäl-
let och står inför stora utmaningar.” 

Kongressen antog även en  verksamhetsinriktning för 2013-2015 i vilken det fastslogs att:

Till kongressen är det möjligt för enskilda medlemmar, professionssektioner och lokalfören-
ingar att motionera för att påverka förbundets ställningstaganden och verksamhet. Motionerna 
resulterade bland annat i utökad utbildningsverksamhet för Saco-S-förtroendevalda och priori-
tering av opinionsbildningsåtgärder. 

Kongressen fattade även beslut om nya förbundsstadgar enligt förslag från förbundsstyrelsen. 

Kongressen fattade även beslut om höjd medlemsavgift

Beslutande organ

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

• Sveriges universitetslärare står inför stora utmaningar 2013-2015
• 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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SULF:s styrelse till och med kongressen 29 - 30 november 2012
Ordförande Anna Götlind (professor, Högskolan Dalarna), 1:e vice ordförande Martin Selander 
(universitetslektor, Göteborgs universitet), 2:e vice ordförande Rikard Lingström (handläggare, 
KTH) och 3:e vice ordförande Henrietta Huzell (universitetslektor, Karlstads universitet).

Ledamöter
Mattias Collin (forskarassistent, Lunds universitet), Iréne Bernhard (universitetsadjunkt, Hög-
skolan Väst), Janet Harling (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet), Lars Abrahamsson (dok-
torand, KTH), Håkan Lindkvist (universitetslektor, Umeå Universitet), Mats Benner (profes-
sor, Lunds universitet), Johan Modée (universitetslektor, Malmö högskola), Anna Mårtensson 
(professor, Sveriges lantbruksuniversitet), Barbro Sigfridsson (universitetslektor, Stockholms 
universitet), Inger Wieslander (universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad) och Anders Ull-
holm (universitetsadjunkt, Södertörns högskola)

Suppleanter
Sara Gudmunson (doktorand, Linköpings universitet), Ivar Jung (universitetslektor, Linnéuni-
versitetet), Krzysztof Marciniak (universitetslektor, Linköpings universitet), Anders Fröjmark 
(universitetslektor, Linnéuniversitetet) och Lars-Åke Lööv (universitetsadjunkt, Lunds univer-
sitet).

SULF:s styrelse från och med kongressen 29 - 30 november 2012
Ordförande Mats Ericson (professor, KTH), 1:e vice ordförande Håkan Lindkvist (universi-
tetslektor, Umeå universitet), 2:e vice ordförande Lars-Åke Lööv (universitetsadjunkt, Lunds 
universitet) och 3:e vice ordförande Sara Gudmunson (doktorand, Linköpings universitet).

Ledamöter
Martin Selander (universitetslektor, Göteborgs universitet), Lars Abrahamsson (doktorand, 
KTH), Janet Harling (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet),  Johan Modée (universitetslektor, 
Christer Gardelli (universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet), Anqi Lindblom-Ahlm (uni-
versitetsadjunkt, Stockholms universitet),  Gunnar Myrberg (forskarassistent, Uppsala univer-
sitet), Peter Lohmander (professor, Sveriges lantbruksuniversitet), Helén Persson (doktorand, 
Högskolan Kristianstad), Anna-Carin Jonsson (universitetslektor, Högskolan i Borås) och 
Maria Steinberg (universitetslektor, Örebro universitet).

Suppleanter
Ingmarie Mellenius (universitetslektor, Umeå universitet), Anders Fröjmark (universitetslektor, 
Linnéuniversitetet),  Krzysztof Marciniak (universitetslektor, Linköpings universitet), Christina 
Romlid (universitetslektor, Högskolan Dalarna) och Lotti Ryberg Welander (universitetslektor, 
Stockholms universitet/Örebro universitet).

Arbetsutskott
Till och med kongressen 29 - 30 november 2012
Ordförande Anna Götlind (professor, Högskolan Dalarna), 1:e vice ordförande Martin Selander 
(universitetslektor, Göteborgs universitet), 2:e vice ordförande Rikard Lingström (handläggare, 
KTH) och 3:e vice ordförande Henrietta Huzell (universitetslektor, Karlstads universitet).
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Från och med kongressen 29 - 30 november 2012
Ordförande Mats Ericson (professor, KTH), 1:e vice ordförande Håkan Lindkvist (universi-
tetslektor, Umeå universitet), 2:e vice ordförande Lars-Åke Lööv (universitetsadjunkt, Lunds 
universitet) och 3:e vice ordförande Sara Gudmunson (doktorand, Linköpings universitet).

Revisorer
Till och med kongressen 29 - 30 november 2012
Hans Andersson (auktoriserad revisor) med Jan Larsson (auktoriserad revisor) som suppleant 
samt Anders Grundström med Ulla Åhnby som suppleant.

Från och med kongressen 29 - 30 november 2012
Hans Andersson (auktoriserad revisor) med Jan Larsson (auktoriserad revisor) som suppleant 
samt Anders Grundström med Mats Cedervall som suppleant.

SULF:s arvodesnämnd
Till och med kongressen 29 - 30 november 2012
Sammankallande Barbro Biström (universitetsadjunkt, Umeå universitet), Annika Blekemo 
(universitetsadjunkt, Örebro universitet) och Örjan Lönnevik (universitetsadjunkt, Linköpings 
universitet).

Från och med kongressen 29 - 30 november 2012
Sammankallande Barbro Biström (universitetsadjunkt, Umeå universitet), Annika Blekemo 
(universitetsadjunkt, Örebro universitet) och Iréne Bernhard (universitetsadjunkt, Högskolan 
Väst).

Valberedning
Till och med kongressen 29 - 30 november 2012
Sammankallande Barbro Biström (universitetsadjunkt, Umeå universitet), Inger Wistedt (pro-
fessor, Stockholms universitet), Per Sundman (universitetslektor, Uppsala universitet), 
Annika Blekemo (universitetsadjunkt, Örebro universitet), Andreas Nordin (universitetsad-
junkt, Göteborgs universitet) och Rahim Rahmani (universitetslektor, Mittuniversitetet).

Från och med kongressen 29 - 30 november 2012
Sammankallande Barbro Biström (universitetsadjunkt, Umeå universitet), Per Sundman (uni-
versitetslektor, Uppsala universitet), Kristina Nilsson (universitetslektor, Lunds universitet), 
Ummis Johansson (universitetsadjunkt, Mittuniversitetet), Rune Fredriksson (universitetslek-
tor, Göteborgs universitet) och Iréne Bernhard (universitetsadjunkt, Högskolan Väst).

SULF:s förhandlingsdelegation
Ordförande Håkan Lindkvist (Umeå universitet),  Annika Blekemo (Örebro universitet), 
Anders Grundström (Uppsala universitet), Henrietta Huzell (Karlstad universitet), Joakim Ka-
lantari (Chalmers), Karin Kronberg (Högskolan i Skövde), Anqi Lindblom-Ahlm (Stockholms 
universitet), Örjan Lönnevik (Linköpings universitet), Mats Cedervall (Lunds universitet), 
Christina Romlid (Högskolan i Dalarna) och Martin Selander (Göteborgs universitet). 
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