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Fackliga frågor har hög 
internationell anknytning 

I rapporten redovisas Sacos medlemsförbunds internationella kontakter. De är i 
huvudsak indelade i Norden, Europa och övriga världen. Förbunden har själva 
bidragit med informationen genom en uppdatering av den föregående 
sammanställningen från år 2013. Allt fler av de frågor som vi hanterar som fackliga 
organisationer har en internationell anknytning, där EU:s inflytande är tydligast. 
Ett syfte med sammanställningen är att det ska vara lätt att gå in och se vad förbunden 
gör på den internationella arenan, i vilka sammanhang förbunden deltar och vilka 
frågor som är centrala.  

I den här upplagan har vi för överskådlighetens skull också inkluderat uppgifter om 
Sacos egna internationella kontakter. Uppgifterna avser läget under hösten 2016. 

 
Åsa Ehinger Berling  
 
Internationell sekreterare  
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Akademikerförbundet SSR 

The Union for Professionals in Social Science 

65 300 medlemmar, varav 50 700 yrkesverksamma 
Ansvarig för internationella frågor: Maria Östberg-Svanelind 
Akademikerförbundet SSR:s internationella arbete vilar på tre ben och fördelas mellan 
fackliga frågor, professionsfrågor och frågor om internationell solidaritet. De internationella 
professionsfrågorna sker i samband med yrkesarbetet och det sociala arbetet.  

Norden

Akademikerförbundet SSR är medlem i: 

- Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation, NOFS. Syftet med
organisationen är att formalisera samarbetet kring internationella fackliga frågor i
Norden för att kunna påverka verksamheten inom PSI och EPSU. NOFS arrangerar
valkretsmöte två gånger om året och organisationens styrelse träffas både inför
valkretsmötena och inför möten med EPSU och PSI, det resulterar i cirka sex till sju
möten om året.

- Nordiska Socionomförbundens Samarbetskommitté, NSSK, som bland
annat äger och ger ut tidskriften Nordiskt Socialt Arbeid. NSSK har regelbundna
sammankomster några gånger om året och driver endast yrkesfrågor.

Europa 

Akademikerförbundet SSR är medlem i: 

- European Federation of Public Service Unions, EPSU, den europeiska
fackliga branschorganisationen. Det är den regionala organisationen för Europa inom
PSI (se nedan), vilket innebär att frågorna inte är begränsade till EU. EPSU har även
en viktig roll i den sektorsvisa sociala dialogen, som ger parterna på arbetsmarknaden
direkt delaktighet i EUs lagstiftningsarbete, särskilt när det gäller arbetsrätt och
arbetsmiljö. Akademikerförbundet SSR deltar i tre sektors dialoger som EPSU
medverkar i: Local and Regional Government, National and European Administration
och Health and Social Services.

- EU-liason committe inom IFSW. Inom kommittén finns ett nätverk för
utbildningarna inom socialt arbete.

Globalt: 

Akademikerförbundet SSR är medlem i: 

- Public Services International, PSI. PSI är den globala fackliga federationen för
offentligt anställda och anställda i offentligt finansierad verksamhet. En viktig fråga
för PSI är att försvara, etablera och utveckla facklig verksamhet i utvecklingsländer i
Asien, Afrika och Latinamerika. Akademikerförbundet SSR planerar att driva
utvecklingsprojekt inom Union to Union, varav en del sker inom ramen för PSI. Ett
pilotprojekt genomförs 2016.

- International Federation of Social Workers, IFSW. Organisationen arbetar
med yrkesfrågor rörande socialt arbete.
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- Fairtrade, vars syfte att förbättra villkoren för anställda odlare i utvecklingsländer.  
- International Council on Social Welfare, ICSW. En världsorganisation som 

verkar för att förbättra sociala villkor. I organisationen finns fack, arbetsgivare och 
akademi representerade. 

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond finansierar vissa av de projekt som 
förbundet är engagerade i. Projekten är antingen fokuserade på mänskliga rättigheter och 
fackliga fri och rättigheter eller tydliga professionsfrågor. Förbundet samarbetar också med 
Palmecentret och stöder fackligt arbete i Sydafrika, kvinnors ledarskapsutveckling i Burma 
och socialt arbete i Palestina. Genom ett samarbete med socialarbetare i Kirgizistan stöds 
uppbyggnaden av deras yrkesorganisation. Solidaritetsfonden används för hjälp i 
katastrofsituationer som exempelvis vid jordbävningen i Ecuador och för att stödja UNHCR 
och arbete med flyktinglägren i och utanför Syrien. 

 
Akademikernas A-kassa (AEA) 

Ansvarig för internationella frågor: Charlotte Nygren 
Akademikernas A-kassa har en grupp som arbetar med EU-/EES-ärenden. AEA:s uppdrag 
innefattar främst att besluta om rätt till arbetslöshetsersättning, besluta om medlemskap i a-
kassan samt att informera om grunden till besluten. Detta arbete sträcker sig även utanför 
Sveriges gränser eftersom ett stort antal av AEA:s medlemmar jobbar internationellt. 

Norden 

Länderna i Norden har träffat en överenskommelse; den Nordiska konventionen om 
social trygghet, vilken ger ett utökat skydd för människor inom Norden. Det innefattar 
även Åland, Grönland och Färöarna. Konventionen reglerar tillämpningen av ländernas 
system när anställda, egenföretagare och deras familjer flyttar inom de nordiska länderna. 
Den nordiska konventionen bygger på bestämmelserna i EG-förordning 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen.  

Europa: 

Inom EU samt EES- länderna och Schweiz, tillämpas EG-förordning 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordningen reglerar den fria 
rörligheten för personer inom EU och är skapad för att samordna ländernas olika 
socialförsäkringssystem. Förordningen förhindrar att människor som nyttjar rätten till 
frirörlighet går miste om de rättigheter i det sociala trygghetssystemet som denne har 
upparbetat inom en medlemsstat. Under december 2016 förväntas EU-kommissionen fatta 
beslut om stora regeländringar i EU-förordningen 883/2004. 
Förordningen ger bland annat personer rätt att sammanlägga arbetsperioder som de fullföljt 
i olika medlemsstater för att uppfylla villkoren för ersättning och rätt att under en period ta 
med sig sin ersättning för att söka arbete i en annan medlemsstat. Regelverket inkluderar 
hela den sociala tryggheten, vilket bl.a. omfattar arbetslöshetsförmåner, förmåner vid 
sjukdom, vid föräldraledighet, vid olycksfall i arbetet, vid förtids pensionering och vid 
ålderdom.  
AEA för i mer eller mindre utsträckning, ett dagligt samarbete med olika institutioner som 
hanterar arbetslöshetsförmåner i andra medlemsstaterna inom EU. Hur samarbetet ser ut 
beror på med vilket land sker, men det förekommer främst med myndigheter. Det är bara tre 
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europeiska länder som har arbetslöshetskassa, Sverige, Danmark och Finland. De andra 
ländernas system ser väldigt annorlunda ut. I de flesta fall har de obligatorisk 
arbetslöshetsförsäkring. AEA hjälper sina medlemmar med kontakter i andra länder och de 
hjälper dem även med information om vad som gäller när de ska arbeta internationellt. 

Globalt: 

Utöver Nordiska konventionen och EU-förordningen 883/2004 finns det även ett bilateralt 
avtal med Israel angående arbetslöshetsförmåner.  
För personer som arbetar i en stat utanför EU-/ESS-området gäller fortfarande den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen om företaget har säte i Sverige, om lön utbetalas från Sverige, 
tjänstgöring vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka samt biståndsarbete, om 
lönekostnaderna betalas av SIDA eller någon annan svensk statlig myndighet och arbete för 
Nordiska rådet, Nordisk ministerrådet eller organ som är knutna dit. Detta ses på samma sätt 
som nationellt arbete.  

 
Civilekonomerna  

The Swedish Association of Graduates in Business Administration and 
Economics 
42 700 medlemmar varav 27 900 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Jens Jacobsson 
Civilekonomernas internationella samarbete sker främst på den nordiska nivån, där man 
arbetar både med fack- och professionsfrågor. Organisationsstrukturen är väsentligt 
annorlunda utanför Norden, vilket påverkar Civilekonomernas möjligheter att samverka med 
liknande organisationer. 

Norden: 

Civilekonomerna är medlem i  

- Nordiska Civilekonomförbundet, NCF, tillsammans med förbund från Norge, 
Finland och Island. Förbunden har ingått avtal om gästmedlemskap mellan länderna. 
Inom organisationen sker ett utbyte av erfarenheter och kunskap. NFC framställer 
även information om villkor och löner i Norden. Organisationen har en regelbunden 
sammankomst varje år med ett roterande schema mellan länderna.  

Europa: 

Civilekonomerna är medlem i  

- Conféderation Internationale des Associations de Diplomes en Sciences 
Economiques et Commerciales, CIADEC. Det är en internationell 
ekonomiorganisation med företrädesvis europeiska organisationer. För tillfället är 
organisationen inte särskilt aktiv  

- European Quality Link, Euqal, en organisation som bland annat samlar 
utbildningsanordnare samt de nordiska civilekonomorganisationerna, totalt 20 
förbund. Organisationen har sammankomster tre gånger om året och det diskuteras 
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främst professionsfrågor. Equal fokuserar på utbildningskvalitet och har även 
definierat MBA-begreppet.  

DIK 

The DIK Association 
20 300 medlemmar varav 16 700 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Bo Westas 
DIK är mycket aktiva på internationell nivå, speciellt inom Europa och EU. EU-samarbetet är 
viktigt för förbundet och de arbetar både med professions- och fackliga frågor. DIK 
organiserar ett stort antal yrkesgrupper: totalt finns över 700 yrkestitlar i DIK:s 
medlemsregister. Förbundet är därför medlem i flera olika internationella 
professionsbaserade intresseorganisationer. DIK följer även Sacos internationella nätverk 
och det svenska Eurocadres-rådet. 

Norden 

I Norden har DIK ett regelbundet samarbete med skandinaviska systerorganisationer inom 
bibliotekarieområdet. Samarbetet sker med bibliotekarieförbunden i Norge och Danmark. 
Representanter från förbunden träffas minst en gång om året och diskuterar både 
professions- och fackfrågor.  

Europa 

DIK är medlem i 

- European Network of Cultural Administration Traning Centers, ENCATC,
som är ett europeiskt nätverk för högre utbildningar inom kulturadministration,
kulturförmedling och den kreativa sektorn. DIK försöker åka ner till huvudkontoret i
Bryssel med varje ny styrelse. Syftet med samarbetet är att stimulera kunskapsutbyte,
intresset för utbildningarna, samt informationsutbyte. ENCATC håller en konferens
för sina medlemmar en gång om året, där medlemmarna kan utbyta information och
knyta kontakter.

- The European Public Relations Education and Research Association,
EUPRERA. Organisationen arbetar för att stimulera och förmedla kunskap och
forskning inom medie- och kommunikationsområdet. DIK arbetar för att bli mer
aktiva inom organisationen. I dagsläget tar förbundet främst emot information från
EUPRERA, förbundets aktivitet inom organisationen beror på styrelsen.

- Network of European Museum Organisations, NEMO, som är en europeisk
museiorganisation. Inom organisationen diskuteras främst professionsfrågor.

Globalt 

DIK är medlem i 

- International Council on Archives, ICA som är en världsomspännande
professionsorganisation. ICA arbetar med att främja förvaltning, utveckling och
användning av arkivtillgångar världen över. Organisationen vill bland annat främja
utvecklingen av arkiv i alla länder.
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- International Council of Museums, ICOM, som är en världsomfattande 
organisation för museer och museimän. Organisationen arbetar för att utveckla 
museiprofessionerna, höja medvetenheten om museerna, bevara kulturarvet och 
förhindra olaglig handel med kulturarvsföremål. ICOM:s arbete i Sverige följs upp av 
Svenska ICOM-kommittén där DIK är medlem.  

- The International Federation of Library Associations and Institutions, 
IFLA, som är en världsorganisation för bibliotek, biblioteksföreningar och 
bibliotekarieföreningar. Organisationen arbetar för att utveckla och synliggöra värdet 
och nyttan av bibliotek.  

 
Fysioterapeuterna 

Swedish Association of Physiotherapists  
12 400 medlemmar varav 10 900 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Birgit Rösblad 
Fysioterapeuterna arbetar främst med professionsfrågor på internationell nivå, men även en 
hel del med utbildningsfrågor och till viss del lagar och regler. Just nu står även migrationen i 
Europa högt upp på agendan. Fysioterapeuternas internationella kontaktperson är Birgit 
Rösblad. 

Norden 

Fysioterapeuterna samarbetar med arbetsorganisationer från de nordiska länderna. 
Samarbetet med systerorganisationerna sker informellt men alla länder deltar och turas om 
att bjuda in till möten enligt ett roterande schema. Förbunden skriver tillsammans ihop 
dagordning och vid sammankomsterna diskuteras aktuella frågor. Förbunden har ofta 
liknande frågor om utbildning, lagstiftning och så vidare.  

Europa 

Fysioterapeuterna är medlem i 

- The European Region of WCPT. I organisationen ingår förbund från 39 
europeiska länder. Medlemsförbunden träffas en gång vartannat år. Tillsammans tar 
de fram policydokument om bland annat utbildning och kvalité på det 
fysioterapeutiska området.  

Globalt 

Fysioterapeuterna är medlem i 

- World Confederation for Phsysical Therapy, WCPT. Organisationen samlar 
medlemsförbund från hela världen, som träffas vart fjärde år och tillsammans tar 
fram strategier och policydokument. De arrangerar även en vetenskaplig konferens 
vart fjärde år eller vartannat år 
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Jusek 

Jusek 
84 000 medlemmar varav 65 000 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Mattias Niinisaari (privat sektor) 
Juseks bedriver en relativt begränsad internationell verksamhet. Förbundets internationella 
samarbete sker i stort sett uteslutande med de nordiska systerorganisationerna. Förbundet 
erbjuder medlemmar som är intresserade av att arbeta utomlands rådgivning. 

Norden 

Inom Norden samarbetar Jusek främst med Norge, Finland och Danmark. Varje år har 
systerorganisationerna sammankomster, där även Island och Estland är adjungerade. Det är 
främst förbundens VD:ar och generalsekreterare som deltar, för att utbyta information och 
idéer. De fyra länderna har slutit samarbetsavtal som innebär att medlemmarna i respektive 
förbund erbjuds hjälp och rådgivning om organisationslandets arbetsmarknad. Medlemmar 
som ska arbeta i någon av länderna får ett års kostnadsfritt medlemskap i 
systerorganisationen och kan därmed få hjälp med bl.a. lönestatistik, anställningsavtal och 
andra frågor angående anställning. I både Norge och Finland får medlemmar i Jusek även 
rättshjälp i domstol om det behövs.  
Jusek har ett samarbete Danmarks Jurist og Økonomförbund (DJØF) och IDA (danska 
ingenjörsförbundet) för att hjälpa varandras medlemmar in på respektive lands 
arbetsmarknad. Det sker främst genom Öresundsseminarier, som hålls med jämna 
mellanrum. Jusek har varit arrangör en handfull seminarier i Sverige.  

Europa 

Jusek har slutit ett avtal med DJØF som ger medlemmar i Bryssel möjlighet att delta i 
aktiviteter som DJØF har för sina medlemmar där, till exempel seminarier och nätverk.  

Globalt 

Jusek representerar Akademikerförbunden Handelsrådets internationella utskott. 
Handelsrådet är en partsgemensam plattform för handelsfrågor, bestående av 
Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk 
Handel och Unionen. 

 
Kyrkans Akademikerförbund 

Church of Sweden Staff Federation 
5 000 medlemmar, varav 4 100 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Vibeke Hammarström 
Kyrkans Akademikerförbunds internationella arbete är koncentrerat till Norden. Utöver NPS 
samarbetar förbundet med andra nordiska systerförbund.  

Norden 
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Kyrkans Akademikerförbund är medlem i 

- Nordiskt Prästsamarbete (NPS). I organisationen samarbetar Kyrkans
Akademikerförbund med de nordiska prästorganisationerna. Ledamöterna träffas
bland annat vid årliga konferenser och möten där ordförandeskapet för NPS och
värdskapet för konferenser och möten roterar årligen mellan deltagande lands
fackförbund. Inom NPS dryftas gemensamma fackliga frågor och aktuella
kyrkopolitiska och teologiska strömningar i Norden penetreras. Via NPS sker också
möten med de olika ländernas biskopskollegium samt arbetsgivarorganisationerna
inom respektive kyrka. Inom ramen för NPS tas också kontakter med diakoners och
kyrkomusikers organisationer i de nordiska kyrkorna.

Europa 

--- 

Globalt 

--- 

Lärarnas riksförbund (LR) 

The National Union of Teachers in Sweden  
86 300 medlemmar, varav 61 800 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Lars Hallenberg 
Lärarnas Riksförbund arbetar huvudsakligen med professionsfrågor på internationell nivå, 
men även villkorsfrågor och socialförsäkringsfrågor kommer in.  

Norden 

Lärarnas Riksförbund är medlem i 

- Nordiska lärarorganisationens samråd, NLS, som är ett samarbete mellan
systerorganisationerna i nordiska länderna. De utbyter information och erfarenheten
samt arrangerar seminarier. Organisationen har regelbundna styrelsemöten två
gånger om året. NLS håller även sektors möten för de olika skolorna, där LR deltar i
mötena för grundskolan och gymnasieskolans. Ordförandeskapet växlar och vart
femte år är Sverige ordförandeland.

Europa 

Lärarnas Riksförbund är medlem i 

- European Trade Union Committee for Education, ETUCE som är
Europafackets branschfederation för utbildning. ETUCE är den europeiska delen
inom EI (se nedan). EI-Europe och ETUCE har bildat en gemensam struktur med en
gemensam ordförande och styrelse under vilken båda organisationerna vilar.
Lärarnas riksförbund har en ambition att delta aktivt i de aktiviteter som anordnas,
men då de kolliderar med angelägna nationella händelser prioriteras det senare.

Globalt: 

Lärarnas Riksförbund är medlem i 
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- Education International, EI, en organisation som samlar över 32 miljoner lärare
från 171 länder. EI är världens största fackliga federation med över 400
organisationen från hela världen. EI har kongress vart fjärde år där LR deltar, de har
även olika seminarier där förbundet försöker delta.

Lärarnas Riksförbund har också en del kontakter med enskilda lärarförbund i världen. Dessa 
kontakter sker utifrån olika frågors karaktär och inte på kontinuerlig basis.  

Naturvetarna 

Swedish Association of Professional Scientists 
31 400 medlemmar, varav 27 700 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Anna-Lena Nordén 
Frågornas karaktär och medlemmarnas påverkan av sakfrågorna avgör vad Naturvetarna 
arbetar med internationellt.  

Norden 

Naturvetarna är medlem i 

- Nordiska lantbruksakademikerrådet, NLR, vars syfte är att främja samarbetet
i Norden och vara ett forum för erfarenhetsutbyte. I NLR ingår fackförbund från
Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. NLR håller ett möte varje år där de
olika länderna i tur och ordning står som värd. Vid årsmötet diskuteras aktuella
frågor och trender inom både lantbrukssektorn och den fackliga världen. Till varje
årsmöte görs en gemensam nordisk statistik för att jämföra förhållandena i de fyra
förbunden.

Delar av Naturvetarna är medlem i 

- Nordisk dietistförening (Dietisternas Riksförbund)
Naturvetarna samarbetar även med, Dansk Magisterforening från Danmark, Akademiska 
Naturvetarförbundet, Miljöspecialisternas centralförbund och Forstmästarna från Finland. 
Naturvetarna har slutit avtal om gästmedlemskap med de dessa, med undantag för 
Forstmästarna. Gästmedlemmar har i princip samma rättigheter som ordinarie medlemmar, 
undantaget processkostnader.  

Europa 

Naturvetarna är medlem i 

- Euroscience, som driver forskningsfrågor i Europa och arrangerar Europscience
Open Forum. Naturvetarnas har en plats i Eurosciences styrelse.

- European Countries Biologists Association, ECBA. Hos ECBA kan
Naturvetarnas biolog medlemmar söka Europa-biolog titel. Det är endast genom
Naturvetarna som denna titel kan sökas i Sverige.

Delar av Naturvetarna är medlem i 

- European Federation of Organizations for Medical Physics, EFOMP
(Svenska Sjukhusfysikerförbundet)

- European Federation of Geologists, EFG den europeiska yrkesorganisationen
för geologer. (Geologsektionen) EFG administrerar en Europa-geolog titel.



13 

- Cedia, en europeisk organisation för agronomer (Agronomförbundet).  
- European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD (Dietisternas 

Riksförbund) 

Globalt 

--- 

 
Officersförbundet 

Swedish Association of Military Officers 
19 100 medlemmar varav 13 500 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Mikael Kenttälä 
Officersförbundet ligger i framkant när det gäller internationellt inflytande i föreningsrätten. 
Det internationella samarbetet sker både på nordisk och europeisk nivå.  

Norden 

Officersförbundet är medlem i 

- Nordiska Officersalliansen, NOA tillsammans med systerorganisationerna i 
Norge, Danmark och Finland. NOA håller två årliga konferenser. Vart fjärde år har 
förbunden ordförandeskapet och år 2016 är det Sverige som är ordförandeland. 
Ordförandelandet bestämmer agendan för de frågor som ska diskuteras. De nordiska 
länderna är ganska lika och samarbetet bygger främst på informationsutbyte och 
omvärldsbevakning. NOA organiserar även arbetsmöten, där man diskuterar aktuella 
ämnen som anställning, villkor och utveckling av ländernas försvar.  

Europa 

Officersförbundet är medlem i 

- EUROMIL, en paraplyorganisation som totalt består av 36 nationella organisationer 
från 21 länder. För att vara medlem i organisationen krävs det att förbundet har 
stadgar och tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Officersförbundet är väldigt 
aktiva inom organisationen och har en ledamot i EUROMILs styrelse. 
Styrelseledamoten åker runt till olika länder och informerar politiker, nystartade 
fackförbund och försvarsmakter om den svenska modellen. Syftet med EUROMIL är 
att hjälpa länder som har det svårare och inte har samma föreningsrätt ur ett fackligt 
perspektiv.  

Globalt 

--- 
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Reservofficerarna 

The Reserve Officer´s Association 
2000 medlemmar varav 1400 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Peter Winroth 
Reservofficerarna är uppdelade i två huvudförbund, Sverof och SSRO. Inom Sverof sker ett 
mer organiserat samarbete med olika organisationer medan man i SSRO har ett mindre 
organiserat samarbete med vän-nationer.  

Norden: 

Sverof bedriver verksamhet tillsammans med de nordiska systerorganisationerna i det s.k. 
Nordiska Presidiet. Det arbete som bedrivs är främst informationsutbyte och 
nätverkande. Möten sker ca fyra gånger per år, samt i form av sportevenemang, femkamp 
osv. Det som diskuteras är främst professionsfrågor.  

Europa 

--- 

Globalt 

Delar av Reservofficerarna är medlem av 

- The Interallied Confederation of Reserve Officers, CIOR (Sverof). Det är en
internationell organisation som samlar cirka 1,3 miljoner reservofficerare från 36
nationer inom och utanför NATO. Organisationen har möten c:a fyra gånger per år.

Saco-förbundet Trafik och Järnväg 

The Saco Transport and Railway Association 
3900 medlemmar, varav 3300 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Björn Karlsson 
Förbundets internationella arbete sker endast på nordisknivå. 

Norden 

Saco-förbundet Trafik och Järnväg är medlem i 

- Trafik- och Järnvägsanställdas Nordiska Sammanslutning, TJNS, som
samordnar systerorganisationer i Norden. Inom organisationen diskuteras aktuella
frågor och gemensamma intressen, så som rekrytering av medlemmar och hur
förbunden ska kunna nå yngre medlemmar. TJNS har årligen återkommande möten,
främst representantskapsmöten samt en årlig gemensam nordisk kurs. De nordiska
förbunden diskuterar även trafikpolitik och det sker en stor del informationsutbyte
inom ramen för TJNS.
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TJ har haft ett mer än 80 årigt samarbete med, Brancheafdelningen Trafik & Jernbane från 
Danmark, Rautatievirkamiesliitto från Finland, Landsrådet för Teknik och Ledelse och 
Jernbanens Kontorspersonales Landsråd från Norge.  

Europa 

--- 

Globalt 

--- 

 
Sjöbefälsföreningen 

Swedish Maritime Officers’ Association 
6 000 medlemmar varav 3 000 yrkesverksamma 
Ansvarig för internationella frågor: Mats Johansson 
Det internationella samarbetet inom Sjöbefälsföreningen sköts främst av VD eller 
ombudsmän med sakkunskap. Det är generellt bransch- och yrkesfrågor med betoning på 
sjösäkerhet (innefattande såväl konstruktion som utbildningskrav och behörigheter), 
arbetsmiljöfrågor samt anställnings- och arbetsvillkor. 

Norden 

Sjöbefälsföreningen är medlem i 
- Nordiska Tranportarbetarefederationen, NTF. Federationen består av 47 

medlemsförbund med ca. 400 000 medlemmar. Sjöbefälsföreningen verkar inom 
sektionen för sjöfart och fiskeri. Tyngdpunkten i sektionens arbete ligger i att 
tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser. 
Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen. 

- Förutom samarbetet inom NTF engagerar sig Sjöbefälsföreningen i två 
branschfederationer, Nordiska maskinbefälsfederationen samt Nordisk 
Navigatörskongress. I dessa konstellationer behandlas främst yrkes- och avtalsfrågor 
och vid behov samordnas frågor gentemot sjöfartsmyndigheterna. Vidare bistår 
organisationerna varandra inom sina kollektivavtalsområden när sjöbefälen arbetar i 
annat nordiskt land än där medlemskap ligger. 

Europa 

Sjöbefälsföreningen är medlem i 
- European Transport Workers Federation, ETF. Federationen samlar mer än 

230 medlemsförbund från 41 europeiska länder inom hela transportsektorn. ETF har 
sitt säte i Bryssel och arbetar med bransch- och yrkesfrågorna i EU och är partner i 
den sociala dialogen och representerar arbetstagare inom transportsektorns intressen 
gentemot Kommissionen och ministerrådet. Inom organisationen finns cirka 10 
sektioner. Sjöbefälsföreningen medverkar, förutom i federationsmöten och kongress, i 
två av dessa sektioner, Maritime Transport samt Inland Waterways. 
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Globalt 

Sjöbefälsföreningen är medlem i 
- International Transport Workers Federation, ITF. Organisationen samlar 

mer än 700 medlemsförbund från 150 länder. ITF tillvaratar sina medlemmars 
intressen och medverkar i sammanhang där beslut avseende arbete, 
anställningsförhållanden eller säkerhet inom transportsektorn fattas, dit hör främst 
International Maritime Organisation (IMO) och International Labour Organisation 
(ILO). Sjöbefälsföreningen tillhör sjöfartssektionen inom ITF. I IMO betecknas ITF 
som NGO med tillägget Industrial Partner. I ILO är ITF samordnande och social 
partner för arbetstagarna i trepartsdialogen avseende sjöarbetsvillkor. Tillsammans 
med hamnsektionen driver sjöfartssektionen sedan 1948 den så kallade FoC (Flag of 
Convenience) kampanjen. FoC kampanjen, eller bekvämlighetsflaggskampanjen, 
innebär att ITF med hjälp av 130 ITF inspektörer runt om i världen utför inspektioner 
ombord på fartyg. I de tillfällen acceptabla anställnings- och arbetsvillkor saknas, 
tvingas fartyget att teckna ett genom ITF överenskommet standardavtal i syfte att 
tillse att sjöanställda ombord på bekvämlighetsflaggade fartyg, oavsett nationalitet, 
har acceptabla villkor samt, i förlängningen, i syfte att förmå de egentliga ägarna att 
registrera fartygen där ägandet finns. 

- Nautilus Federation. Är en världsomspännande organisation som huvudsakligen 
företräder sjöbefäl. Federationen består av 14 fackliga organisationer. Dess främsta 
intressen är att tillvarata sjöbefälens intressen på samtliga internationella plan samt 
att bistå sjöbefäl över gränserna mellan medlemmarna. Federationen har en 24h 
jourtelefon dit sjöbefäl kan vända sig vid problem i anställningen och där 
avtalsbärande fackliga organisationer åtar sig att hjälpa medlemmar hos övriga 
organisationer i federationen. 

- International Federation of Ship Masters’ Associations, IFSMA, en 
organisation för sjökaptener från hela världen. Organisationen har årliga möten för 
att tillvarata befälhavares intressen. Federationen är NGO med talerätt i IMO. 

 
SRAT 

SRAT 
15 200 medlemmar, varav 12 800 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Anitha Wijkström 
Det internationella arbetet inom SRAT sker i huvudsak genom medlemsföreningarna.  

Norden 

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, samarbetar i organiserad form tillsammans med 
Danmark, Finland och Norge. Stöd och support i interna professionsfrågor är en viktig del i 
samverkan. Samarbetet fungerar främst som en undergrupp till EDHF (se nedan), länderna 
diskuterar kommunikation och samverkan utifrån det nordiska perspektivet och hur deras 
gemensamma erfarenheter kan stärka det europeiska utvecklingsarbetet. Länderna håller ett 
årligt möte i anslutning till EDHF:s årsmöte där ordföranden och ytterligare en representant 
från respektive land träffas. Samarbete sker även med Island och Färöarna med mer 
sporadiskt på grund av begränsade resurser i dessa länder.  
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Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR ingår i ett nordiskt samarbete, där 
ordföranden för Danmark, Island, Norge, Finland och Sverige träffas en till två gånger per år. 
De viktigaste frågorna som diskuteras är organisation, reglering, utbildning och forskning. 
Danmark ligger långt före övriga nordiska länder tack vare sin utbildning  på Syddansk 
Universitet och den fristående forskningsinstitutionen, Nordiska Institutet för Kiropraktik 
och Klinisk Biomekanik, NIKKB, där mycket forskning bedrivs.  
Lotsförbundet ingår i ett nordiskt ordförandenätverk.  
Svensk Perfusionistförening har kontakter med den skandinaviska sammanslutningen för 
perfusionister, Scansect. Föreningen är dock inte medlem i organisationen.  

Europa 

SRAT-föreningar är medlemmar i 

- European Chiropractors’ Union, ECU, (Legitimerade Kiropraktorers
Riksorganisation) Organisationen har möten två gånger om året. Frågor drivs
däremellan av ett kansli på uppdrag av styrelsen. Ett av dessa möten sker i samband
med den årliga kongressen. Parallellt med mötena sker forskningsutbyte mellan
forskare från de representerade länderna.

- Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union
Européenne, CPLOL. (Svenska Logopedförbundet ) CPLOL är en
samarbetsorganisation för logopedförbund och logopediska intresseföreningar inom
EU. Organisationen samlar 35 logopedförbund från 32 olika länder. Svenska
Logopedförbundet är sedan 2013 också representerat i CPLOLs Executive Committee.
Syftet med organisationen är att främja logopedins utveckling inom utbildning och
yrkesutövning. Några viktiga mål är rörlighet för logopeder på den Europeiska
arbetsmarknaden och harmonisering av logopedutbildning och lagstiftning kring
logopedsyrkets utövning.

- European Martime Pilots’ Association, EMPA (Lotsförbundet). Organisationen
har stor fokus på EU.

- European Dental Hygienists Federation, EDHF (Sveriges
Tandhygienistförening). Organisationen har 17 medlemsföreningar. Årsmötet är
EDHFs högsta beslutande organ. Styrelsen och en projektgrupp arrangerar också
möten under verksamhetsåret i samband med externa möten och konferensen. För
närvarande ligger stort fokus på att utveckla ett Common Education Framework, CEF,
för tandhygienister i Europa.

- Platform for Better Oral Health (Sveriges Tandhygienistförening)
- Alliance for a Cavity Free Future, Pan-European chapter. (Sveriges

Tandhygienistförening) STHF har en plats i The Collaborative Council
Sveriges Tandhygienistförening samverkar också med Association for Dental Education 
in Europé ADDE angående tandhygienistutbildning. STHF har också regelbundna 
kontakter med Councils of European Chief Dental Officers, CECDO och European 
Association for Public Dental Health, EADHP 

Globalt 

SRAT-föreningar är medlemmar i 

- International Federation of Dental Hygienists, IFDH. (Sveriges
Tandhygienistförening) Organisationens styrelse möts årligen. STHF har två
representanter i organisationens högsta beslutande organ, House of Delegates, HoD.
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IFDH arrangerar var tredje år ett HoD där man diskuterar och beslutar om strategier 
och organisationsfrågor. I anslutning till detta möte arrangeras International 
symposium of Dental Hygiene. IFDH:s sekretariat är baserat i USA  

- International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP (Svenska
Logopedförbundet) Det är en världsorganisation som samla logopeder och foniatrer
och arbetar för att utveckla kunskapen om hinder för mänsklig kommunikation. Både
organisationer och enskilda yrkesutövare kan vara medlemmar i organisationen.

- Aircraft Engineers International, AEI, (Svensk Flygteknikerförening)
Verksamhetens syfte är att bevaka kårens gemensamma intressen i frågor som
flygsäkerhet och arbetsvillkor. AEI har fasta platser i rådgivande organ i EU:s byrå för
flygsäkerhet, EASA. AEI är också medlem i andra internationella organisationer, t.ex.
Flight Safety Foundation.

Sveriges Arbetsterapeuter 

Swedish Association of Occupational Therapists 
10 200 medlemmar varav 8500 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Vera Songer 
Sveriges Arbetsterapeuters internationella arbete sker främst i form av professionsfrågor och 
till viss del även forskningsfrågor. Det sker en hel del informationsutbyte mellan olika länder, 
oftast i form av enkäter eller konsultationer. Sveriges arbetsterapeuter arbetar för att 
utbildningen ska vara högkvalitativ även utomlands.  

Norden 
Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar i stor utsträckning med arbetsterapeutorganisationer 
från de nordiska länderna. Ordförandena från de olika organisationerna ingår även i 
styrelsen för Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Denna vetenskapliga tidskrift i 
arbetsterapi ges ut med sex nummer per år och finns att läsa digitalt.  

Europa 

Sveriges Arbetsterapeuter är medlem i 

- Council of Occupational Therapists for the European Countries, COTEC.
Organisationen samlar förbund från 30 medlemsländer och sammanträder två gånger
per år. COTEC arrangerar också en europeisk arbetsterapeutkongress vart fjärde år.
Syftet med organisationen är att möjliggöra för medlemsorganisationerna att ha
utbyte om arbetsterapi och utveckla möjligheter för arbetsterapeuter för att förbättra
yrkesutövningen och arbetsterapeututbildningen.

Globalt 

Sveriges Arbetsterapeuter är medlem i 

- World Federation of Occupational Therapists, WFOT. Organisationen består
av 67 medlemsländer som sammanträder en gång om året på ett Council Meeting.
Oftast arbetar de med strategifrågor. Syftet med organisationen är att marknadsföra
arbetsterapi som yrke och som ämne. De stödjer även utvecklingen av arbetsterapi
och framhåller dess betydelse för samhället. WFOT anordnar en världskongress i
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arbetsterapi vart fjärde år. Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar mycket med WFOT 
och ses som en respekterad spelare inom organisationen.  

 
Sveriges Arkitekter  

Architects of Sweden 
12 700 medlemmar, varav 8 300 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Katarina O’Cofaigh 
Sveriges Arkitekter arbetar främst med professionsfrågor på internationell nivå. Förbundet 
arbetar även med internationaliseringsarbete för att marknadsföra svenska arkitekter 
utomlands.  

Norden 
Sveriges Arkitekter samarbetar med yrkesorganisationer från hela Norden samt Färöarna. 
Det är främst professionsfrågor som diskuteras mellan länderna, de har 
yrkesprofessionssamarbete för landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, , 
planeringsarkitekter och arkitekter.  

Europa: 

Sveriges Arkitekter är medlem i 

- Architects’ Council of Europe, ACE. Förbundet är väldigt aktiva i ACE, som 
bedöms vara den organisation som har störst inflytande över vad som händer på EU-
nivå. ACE håller generalförsamling två gånger per år.  

- Internationel Confederation of Landscape Architects/Europe, IFLA 
Europe. Organisationen driver yrkesfrågor för landskapsarkitekter. 

- European Council of Interior Architects, ECIA, som driver professionsfrågor 
för inredningsarkitekter.  

 

Sveriges Farmaceuter 

Swedish Pharmacists’ Association 
6 600 medlemmar, varav 5 100 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Clary Holtendal 
Det arbete som sker internationellt sker främst inom Norden genom samarbete med de 
nordiska systerorganisationerna. Samarbetet innefattar främst nätverkande och 
informationsutbyte.  

Norden: 

Sveriges Farmaceuter är medlem i  

- Nordisk Farmaceutunion, NFU. Inom NFU sker utbyte av information och 
arbete med professionsfrågor. I dagsläget driver inte NFU några specifika frågor. 
Organisationen har formella möten en gång per år. Värdskapet för organisationen 
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vandrar mellan länderna. Utöver det hålls informella möten vid sammanslutningar i 
samband med den globala organisationen (FIP).  

Europa: 

Sveriges Farmaceuter samarbetar med 

- Employed Community Pharmacists in Europe, EPhEU, organisation som
organiserar anställda apotekare. I många andra länder har apotekarna sina egna
apotek och fungerar som arbetsgivare, vilket innebär att den fackliga rollen ser
annorlunda ut. Förbundet har inget direkt medlemskap i EPhEU men genom NFU
samarbetar de med organisationen.

Globalt: 

Sveriges Farmaceuter är medlem i 

- The International Pharmaceutical Federation, FIP. Organisationen består av
127 medlemsorganisationer från hela världen och anordnar en kongress en gång om
året. FIP håller även seminarier där man diskuterar professionsfrågor. Sveriges
Farmaceuter har representanter i vissa sektioner och styrelser. Det sker mycket
informationsutbyte inom organisationen och har möjlighet att få svar på frågor och
kunna följa trender. Organisationen har en uttalad målsättning att alltid finnas med i
diskussioner som rör läkemedel ur ett globalt perspektiv och FIP samarbetar officiellt
med WHO.

Sveriges Ingenjörer 

The Swedish Association of Graduate Engineers 
142 600 medlemmar, varav 114 100 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Laila Abdallah 
Sveriges Ingenjörer arbetar med förhandling, samhällspolitiska- och medlemfrågor på 
internationell nivå. Förbundet har ombudsmän som är ansvariga för kontakter med de 
globala facken. Förbundet erbjuder sina medlemmar visst stöd i internationella frågor, t.ex. 
för att söka internationell ingenjörstitel.  

Norden: 

Sveriges Ingenjörer är medlem i 

- Industrianställda i Norden, IN. IN förenar 20 nordiska fackförbund inom
industrin och samordnar deras intresse i Europa och globalt. Några områden för
samarbetet är avtalsfrågor, arbetsmiljö, utbildning och företags- och industripolitik.

- Nording som består av elva ingenjörsorganisationer från fem skandinaviska länder.
Nording erbjuder informations- och erfarenhetsutbyte på nordisk nivå. Nording-
förbunden har också träffat överenskommelser om gästmedlemskap för
medlemmarna i organisationerna. Gästmedlemskapet innebär att
värdorganisationen, under maximalt tre kalenderår, bevakar gästmedlemmens
fackliga intressen när hen arbetar i gäst-landet.
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- Association of Nordic Engineers, ANE, som är en sammanslutning mellan 
norska NITO och danska IDA. ANE har sitt kansli i Köpenhamn. Syftet med ANE är 
att främja förståelsen för Nordens ingenjörer i internationella forum.  

Sveriges ingenjörer deltar även i så kallade Nordiska Ingenjörslönemöten, NIL som är 
ett årligt möte föreningarna utbyter erfarenheter om aktuella fackliga frågor mellan 
ombudsmän och jurister.  

Europa: 

Sveriges Ingenjörer är medlem i  

- IndustryAll European Trade Union, en facklig branschfederation för 
industrianställda på europanivå. IndustriAll Europa har sitt sekretariat i Bryssel.  

- Union Network International, UNI-Europa som ansluter fackförbund inom 
tjänstesektorn. UNI-Europa har också sitt sekretariat i Bryssel.  

- Federation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenjeurs, FEANI. 
Organisationen omfattar cirka 3,5 miljoner ingenjörer och utfärdar bl.a. titeln 
Europaingenjör. FEANI arbetar med ingenjörernas professionsfrågor och 
yrkeskvalifikationer, och utgör en samlad röst i olika professionsfrågor gentemot EU-
kommissionen. FEANI har sitt sekretariat i Bryssel. Sveriges ingenjörer utser den 
svenska nationalkommittén för FEANI.  

Både IndustryAll och UNI-Europa är parter i den sociala dialogen på sektorsnivå 
Sveriges Ingenjörers lokala förtroendemän är aktiva i Europeiska företagsråd. Dessa ger 
de anställda information om företagets verksamhet, en möjlighet att samråda med 
koncernledningen samt rätt till interna överläggningar och diskussioner med fackliga 
kollegor i andra länder inom EU-området. Totalt finns idag cirka 860 avtal om Europeiska 
Företagsråd med cirka 12 000 förtroendemän från fackförbund i Europa involverade. 
IndustyAll och UNI-Europa är också viktiga partners i etableringen av råden och i 
utbildningen av ledamöter i Europeiska företagsråd.  

Globalt: 

Sveriges Ingenjörer är medlem i  

- Industry All Global, en global branschorganisation för industrin 
- UNI-Global, en global branschorganisation för tjänstesektorn  

Båda IndustryAll Global och UNI-Global arbetar med att etablera facklig verksamhet i 
utvecklingsländer och ekonomier som   Kina, Indien, Afrika och Latinamerika, men också 
med att träffa globala ramavtal med multinationella företag.  
Sveriges ingenjörer har också slutit gästmedlemsavtal med förbund i de nordiska länderna 
och Australien om att hjälpa varandras medlemmar.  

 
Sveriges Läkarförbund 

Swedish Medical Association 
47 700 medlemmar, varav 34 400 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Milla Järvelin  
Sveriges Läkarförbund har ett brett internationellt samarbete. Förbundet driver i första hand 
professionsfrågor. Deras samarbeten syftar till att värna om och utveckla professionens 
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villkor, fackliga frågor, yrkesetiken, mänskliga rättigheter, patienternas rättigheter och en 
god hälso- och sjukvård för alla. Just nu är frågor om primärvård och bemanning aktuella 
och diskuteras på en internationell nivå.  

Norden: 

Sveriges Läkarförbund är medlem i 

- Nordiska läkarrådet, NLR, som har sammanträden två gånger per år. På mötena
delas information och synpunkter i olika frågor som behandlas i respektive
organisation. Just nu är primärvården aktuell.

Europa: 

Sveriges Läkarförbund är medlem i 

- Standing Committee of European Doctors, CPME. Det är en av Europas större
läkarorganisationer och de arbetar främst med professionsfrågor. CPME har möten
två gånger per år och tar fram en hel del policys och enkäter. Läkarförbundet driver
för tillfället inga egna frågor. Det sker dock en hel del informationsutbyte, bland
annat genom arbetsgrupper där förbunden träffas och diskuterar arbets- och
professions frågor.

- European Union of Medical Specialists, UEMS som är en europeisk
specialistorganisation. Syftet med organisationen är att harmonisera ländernas
specialist tbildningar, fortbildning för specialister och specialistläkarnas roll. En stor
del av det konkreta arbetet utförs inom specialistsektionerna. I dessa deltar
representanter för de olika medlemsförbundens specialitetsgrupperingar.

Läkarförbundet har även samarbete med European Junior Doctors, EJD som är en 
organisation för yngre läkare.  

Globalt: 

Sveriges Läkarförbund är medlem i 

- World Medical Association, WMA. Läkarförbundet deltar regelbundet och är
aktivt engagerat i organisationen. Förbundet har nyligen gjort en presentation av hur
situationen i Sverige ser ut angående hälsa och nyanlända. WMA:s arbete har som
mål att leda till högsta möjliga standard inom läkarutbildning, medicinvetenskap,
läkekonst och etik samt inom hälso- och sjukvården världen över. WMA har gjort
stora insatser på framförallt etikens område, där de har tagit fram riktlinjer på en
mängd olika delområden. De mest kända är Helsingforsdeklarationen (etiska regler
för forskning på människor), Tokyodeklarationen (tortyr) och Genèvedeklarationen
(läkareden).

Sveriges Psykologförbund 

Swedish Psychological Association 
11 100 medlemmar, varav 7 700 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Ulrika Edwinsson 
Sveriges Psykologförbund har ett brett internationell samarbete. De flesta av förbundets 
frågor (främst professionsfrågor) sträcker sig utanför Sveriges gränser.  
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Norden: 

Sveriges Psykologförbund är medlem i  

- Nordiska Psykologförbundens Samarbetskommitté, SAK. Kommittén består 
av förbundens ordförande, kanslichef eller motsvarande från de nordiska 
psykologförbunden. Även en studentrepresentant från varje land deltar vid 
kommitténs sammanträden, som äger rum två gånger om året. De arbetar främst med 
professionsfrågor och etikfrågor. Tillsammans har förbunden arbetat fram yrkesetiska 
principer för psykologförbunden i Norden. Syftet med SAK är att främja ett 
välfungerande nordiskt samarbete med fri rörlighet mellan länderna samt att likställa 
respektive förbunds specialistutbildningar. De nordiska förbunden ger även ut 
tidskriften Scandinavian Journal of Psychology,  

Europa: 

Sveriges Psykologförbund är medlem i  

- European Federation of Psychologists´ Association, EFPA. Organisationen 
samlar medlemsorganisationer från 36 europeiska länder och har sitt kontor i Bryssel. 
EFPA har generalförsamling vartannat år. Syftet med EFPA är att främja vetenskapen 
och den vetenskapliga praktiserade psykologin i Europa. Arbetet sker via 
arbetsgrupper och stående kommittéer. De senaste åren har man lagt stor fokus på att 
utarbeta och introducera en gemensam plattform för ömsesidigt erkännande av 
praktiserande psykologer på grundnivå samt utarbetande av gemensam standard för 
specialiserade psykologer. EFPA ger även ut tidskriften European Psychologist. EFPA 
är erkänd medlem av den sociala dialogen som International Non Governmental 
Organisation. EFPA har även utarbetat en för alla medlemsländer gällande etisk 
metakod 

- European Association of Work and Organizational Psychology. EAWOP. 
Organisationen består av medlemsorganisationer från 27 länder. De samlas en gång 
vartannat år i samband med de arbetspsykologiska kongresserna. Även EAWOP ger 
ut en tidskrift: European Journal of Work and Organizational Pshychology.  

Globalt: 

Sveriges Psykologförbund är medlem i  

- International Union of Psychological Science, IUPsyS. Organisationen har 
sitt säte i Montreal, Kanada och består av nationella medlemmar från hela världen. 
IUPsyS är medlem av International Council for Science (ICSU), International Social 
Science Council (ISSC) samt har konsultativ status till UNESCO. IUPsyS förknippas 
främst med världskongresserna i psykologi, och har som syfte att verka för 
psykologins utveckling, representation och framåtskridande som en grundläggande 
och tillämpad vetenskap på både nationell och internationell nivå. IUPsyS arbetar 
även med utvecklingsprojekt i utvecklingsländer.  

- International Test Commission ITS, organisationen har 20 nationella 
medlemsorganisationer och 46 affilierade. Organisationens generalförsamling hålls 
vartannat år. ITS ger ut tidskriften International Journal of Testing.  
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Sveriges Skolledarförbund 

The Swedish Association of School Principals and Directors of Education 
7 000 medlemmar, varav 5 300 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Lena Linnerborg 
Sveriges skolledarförbunds internationella arbete sker endast inom Norden, och då främst 
professionsfrågor.  

Norden: 

Sveriges skolledarförbund är medlem i 

- Nordisk Skolledarforum, NSF, som är en samarbetsorganisation för
skolledarorganisationer från de nordiska länderna. Syftet med NSF är att skapa ett
forum för skolledarsamarbete i Norden, samtidigt som man är remissinstans och
samtalsparter för olika organisationer när det gäller nordiska skolfrågor ur ett
skolledarperspektiv. NSF:s styrelse träffas en till två gånger om året. Arbetet i NSF
kretsar runt yrkesrelaterade frågor.

Europa: 

--- 

Globalt: 

--- 

Sveriges Tandläkarförbund 

The Swedish Dental Association 
7 500 medlemmar, varav 5 400 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Jeanette Falk  
Sveriges Tandläkarförbund driver främst professionsfrågor på internationell nivå och då 
genom informationsutbyte, att driva frågor och agera i för förbundet viktiga områden. 

Norden: 

Sveriges Tandläkarförbund har ett väletablerat samarbete de övriga nordiska 
tandläkarförbunden. Ordförandena samt kanslicheferna/direktörerna för de nordiska 
tandläkarförbunden träffas regelbundet varje år för att diskutera aktuella frågor för 
tandvården i Norden, verksamhetsutveckling m.m. Samtidigt med dessa möten hålls ett möte 
inom Skandinavisk Tannlegeforening som delar ut forskningsstipendier i Norden. Ansvariga 
för kursverksamheten i de olika länderna träffas också årligen.  

Europa: 

Sveriges Tandläkarförbund är medlem i: 
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- Council of European Dentists, CED, som är tandläkarförbundens 
paraplyorganisation inom EU. Flera länder som inte är medlemmar i EU deltar i 
sammanträdena som observatörer. Inom organisationen diskuteras bland annat 
frågor som patientsäkerhet, infektionskontroll, grundutbildning, framtidens 
tandläkare och dentala material. CED har kontor i Bryssel. Sveriges 
Tandläkarförbund har en representant i som deltar i arbetsgruppen för Education 
and Professional Qualifications.  

Globalt: 

Sveriges Tandläkarförbund är medlem i: 

- Fédération Dentaire Internationale, FDI, som är en opolitiskt oberoende 
organisation som representerar mer än en miljon tandläkare i ungefär 130 länder och 
håller en global kongress en gång per år. Inom FDI diskuteras och utvecklas 
gemensamma synsätt, standarder inom odontologiska områden, hälsopolicys och 
fortbildningsprogram. FDI samarbetar också med WHO, till exempel vid tillfällen 
som World Tobacco Day. Sveriges Tandläkarförbund ger bland annat bidrag till FDI 
för att representanter från Afrika ska kunna delta vid möten och för att hjälpa till med 
de satsningar som görs för att förbättra munhälsan. 

 
Sveriges universitetslärare och forskare 
(SULF) 

Swedish Association of University Teachers and Researchers  

20 500 medlemmar, varav 18 000 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Karin Åmossa 
För Sveriges universitetslärare och forskare hänger det nationella och internationella arbetet 
ihop eftersom att arbetsvillkoren inte är nationellt begränsade. Förbundet har ett upparbetat 
kontaktnät för ömsesidig hjälp. Det sker mycket informationsutbyte mellan länderna och 
arbete med kvalitetssäkring.  

Norden: 

Sveriges universitetslärare och forskare har länge samarbetat med sina nordiska syster-
organisationer och organiserar tillsammans årliga konferenser i början av juni. De diskuterar 
både professions- och rekryteringsfrågor, jämför löner och arbetsvillkor. Förbunden stöttar 
även varandra, förser varandra med information och tar hand om varandras medlemmar om 
de vill jobba i något av de nordiska länderna. 

Europa: 

SULF är medlem i  

- European Trade Union Committee for Education, ETUCE, som är 
Europafackets branschfederation för utbildning. Organisationen är också en del av 
Education International (EI) och organiserar alla typer av lärare på europanivå. 
Arbetet med högre utbildning och forskning samordnas mellan organisationerna i en 
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gemensam kommitte, Higher Education and Research Standing Committee, HERSC, 
som är grunden för mycket av SULF:s Europaarbete. I kommittén diskuteras högre 
utbildning och forskning regelbundet ett par gånger om året. ETUCE står i konsultativ 
status med EU och Bolognasamarbetet. 

Globalt: 

SULF är medlem i 

- Education International, EI som organiserar alla typer av lärare. EI är
organiserat efter världsdelar och den europeiska nivån är ETUCE. EI samverkar
genom ETUCE om högre utbildning och forskning med OECD och ILO, där deltar
SULF med grund i ETUCE och Karin Åmossa representerar SULF där. Nästa
världskonferens för högre utbildning och forskning kommer att hållas i Ghana där
fackförbund från olika länder ska träffas och diskutera bland annat jämställdhet och
arbetsvillkor.

Sveriges Veterinärförbund 

Swedish Veterinary Association 

3 300 medlemmar, varav 2 400 yrkesverksamma  
Ansvarig för internationella frågor: Simone Häusler 

Norden 

Nordiska ordförandemöten arrangeras mellan veterinärförbunden i Danmark, Finland, 
Island och Norge två gånger per år, då även representanter från veterinärförbunden i 
Estland, Lettland och Litauen deltar. Den goda samverkan mellan de nordiska förbunden har 
bl.a. medfört en harmonisering av regelverk för medlemskap på nordisk basis, vilket betyder 
mycket eftersom rörelsen av veterinärer och veterinärstuderande över gränserna inom 
Norden blivit tämligen omfattande. Samverkan har också betydelse för de nordiska ländernas 
inflytande i Federation of Veterinarians of Europe (FVE). 
Förbunden har även en nordisk kommitté för vetenskapligt samarbete och 
kommunikation, NKVet, med stöd från Nordiska Ministerrådet. Syftet är att allt mer 
samordna och utnyttja de nationella resurserna. NKVet anordnar en årlig vetenskaplig 
konferens som vänder sig till en internationell målgrupp.  
En arbetsgrupp för specialistutbildningsfrågor och allmänna utbildningsfrågor finns också 
gemensamt med Norge och Danmark. Den träffas årligen för att i möjligaste mån samordna 
verksamheterna så att utbytet av veterinärer mellan länderna ska fungera smidigt.  

Europa 

Sveriges Veterinärförbund är medlem i 

- Federation of Veterinarians of Europe, FVE, en sammanslutning av
veterinärförbunden inom Europa. Federationen arbetar med gemensamma
samhällsrelaterade veterinära frågor såsom djurskydd, smittskydd,
veterinärutbildningarnas kvalitet, lagstiftningsfrågor runt medicinanvändning, med
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mera. Den tar även fram underlag och rekommendationer avseende mer interna 
yrkesfrågor. FVE har sitt säte i Bryssel och strävar efter att påverka beslutsfattarna 
inom EU. FVE är en betydelsefull plattform som ger möjlighet att påverka andra 
länders veterinärkårer i angelägna frågor. Sveriges Veterinärförbund är mycket aktivt 
i FVE och har representanter i flertalet av FVE:s centrala arbetsgrupper och 
permanenta kommittéer. SVF engagerar sig på europanivå främst i frågor som rör 
djurskydd, livsmedelssäkerhet, antibiotikaanvändning, utbildning och ömsesidig 
godkännande av utbildning och yrkeskvalifikationer.  

- FECAVA, Federation of European  Companion Animal Veterinary
Associations (via Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) smådjurssektion

- FEEVA, Federation of European Equine Veterinary Associations (via SVS
hästsektion medlemmar i

Globalt 

Sveriges Veterinärförbund är medlem i 

- WVA, World Veterinary Association. Organisationen representerar över 80
veterinärförbund med ca 500 000 medlemmar på sex kontinenter. Organisationen
arbetar med frågor som rör djurhälsa, djurvälfärd och folkhälsa globalt med syfte att
åstadkomma förbättringar. Samarbete sker med andra globala organisationer som
OIE, WHO och FAO.

Saco 

Swedish Confederation of Professionals’ Associations 

Ansvarig för internationella frågor: Åsa Ehinger Berling  
I det internationella arbetet samarbetar Saco i stor utsträckning med kollegor på LO och 
TCO. Åsiktsskillnaderna mellan de tre centralorganisationerna är i ett internationellt 
perspektiv små, och det finns mycket att vinna på att tala med en enhetlig svensk facklig röst. 
Arbetet samordnas i den s.k. Koordinationskommittén, där de internationellt ansvariga på 
respektive centralorganisation sitter tillsammans med chefen för det gemensamma 
Brysselkontoret. 

Norden 

Saco är medlem i 

- Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, som är en samarbetsorganisation för
fackliga centralorganisationer i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer med
sammanlagt nästan 9 miljoner fackligt anslutna. NFS uppgift är att trygga ett nära
samarbete mellan medlemsorganisationerna. De senaste åren har NFS prioriterat dels
samordning av de nordiska delegationerna i Europafacket, dels gränshinder för den
fria rörligheten i Norden.
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Europa 

Saco är medlem i 

- Europea Trade Union Confederatoin, ETUC, på svenska Europafacket eller
den Europeiska Fackliga Samorganisationen, EFS. 89 fackliga
centralorganisationer runt om Europa och tio europeiska branschfederationer är
medlemmar, med sammanlagt runt 60 miljoner arbetstagare i leden. Europafacket är
den samlade fackliga rösten gentemot EU:s institutioner, och deltar bl.a. i
förhandlingar med arbetsgivarna på europeisk nivå i den s.k. sociala dialogen.

- Eurocadres, en paraplyorganisation för Europas fackliga organisationer som
organiserar chefer och akademiker. Även Eurocadres bedriver intressebevakning
gentemot EU:s institutioner, men fokuserar på frågor som Europafacket sällan
prioriterar, t.ex. högre utbildning, forskning och psykosocial arbetsmiljö.

Saco har även en av tolv platser i den svenska delegationen i den Europeiska Ekonomiska 
och Sociala Kommittén, EESK, och representeras där av Bo Jansson, tidigare ordförande 
i Lärarnas Riksförbund. 

Globalt 

Saco är medlem i 

- International Trade Union Confederation, ITUC, eller på svenska 
Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS. ITUC är den fackliga 
internationalen IFS eller ITUC samlar fackliga organisationer över hela världe i fem 
kontinentala grupper. Huvudkontoret ligger i Genève, och man samarbetar bl.a. med 
FN och ILO.

- OECD Trade Union Advisory Committee,  TUAC, den rådgivande fackliga 
kommittén inom OECD. TUAC deltar i den sociala dialogen mellan regeringarna och 
industrins företrädare. TUAC bildades 1948 och samlar 58 centralorganisationer med 
totalt 66 miljoner medlemmar inom de anslutna staterna. TUAC bevakar bland annat 
frågor kopplade till internationell handel, investeringar, uppförandekoder för 
multinationella företag samt korruptionsfrågor. Laila Abdallah från Sveriges 
Ingenjörer företräder Saco i det svenska utrikesdepartementets Nationella 
kontaktpunkt för OECD: s riktlinjer för multinationella företag.

- Union to Union, de svenska centralorganisationernas organisation för 
internationellt utvecklingssamarbete. Union to Union arbetar för goda arbetsvillkor, 
demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling genom att sprida 
kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt. Union to 
Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och ger stöd till 
över hundra fackliga utvecklingsprojekt i ett nittiotal länder. Saco representeras i 
Union to Unions styrelse av Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR 
samt Åsa Ehinger Berling, internationell sekreterare på Saco. 



Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande organisationen för 
Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. 
Sacos 23 självständiga förbund företräder yrkes- och examensgrupper från hela 
arbetsmarknaden, inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsför-
bund är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt är 
670 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges akademiker är det 
självklart för Saco att ständigt påverka kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och 
forskning som ger kunskap är en investering för såväl samhället som individen och 
är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm 
tel vx: 08-6134800, www.saco.se
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