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Proposition 2: Saco i framtiden
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att uppdra åt den tillträdande
styrelsen
att

beskriva och analysera Sacos uppdrag, struktur och rollfördelning

att

utreda och bereda förslag som skapar förutsättningar för ökad
samverkan, tillväxt och styrka

att

involvera samtliga förbund i arbetet samt löpande förankra
arbetssätt och återrapportera resultat i ordföranderådet

att

vid behov lägga förslag till Sacokongressen 2021.

Inledning
Utifrån en inledande sammanfattning av det federationsgemensamma uppdraget ges några kortfattade exempel på styrkor och utmaningar i
nuvarande struktur. Det är mot bakgrund av dessa iakttagelser som
styrelsen lägger förslagen ovan till kongressen att besluta om.
Sacos uppdrag
I begreppet Saco inkluderas här hela federationen, dvs. samtliga
Sacoförbund.
Saco värnar och utvecklar medlemmarnas professioner.
Saco ger medlemsnytta genom karriärutveckling, rådgivning och medlemserbjudanden, liksom genom förhandling, opinionsbildning och politisk påverkan.
Saco bidrar som medpart i att utveckla verksamheter och arbetsplatser,
men tar rollen som motpart när villkoren inte är rimliga.
Vår storlek ger oss styrka att ta plats i samhällsdebatten.
Saco är därmed den självklara mötesplatsen och det givna valet för Sveriges
akademiker.
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Styrkor och utmaningar
Professions- och fackförbund – dubbla vinster med medlemskap
Saco är en federation av 23 förbund som idag samlar 670 000 medlemmar
med akademisk utbildning.
Sacoförbunden är organiserade på basis av högskoleutbildning och
profession. Detta ger ett starkt kitt. Som medlem i ett Sacoförbund har du
tillgång till både professionell utveckling och facklig verksamhet. Det
fackliga stödet erbjuds såväl individuellt som genom kollektivavtal. Man
kan vara medlem i ett Sacoförbund under hela sitt yrkesliv, oavsett i vilken
verksamhet eller inom vilken sektor av arbetsmarknaden man arbetar och
oavsett eventuellt byte av arbetsgivare. Även ett stort antal chefer och
egenföretagare är medlemmar i Sacoförbunden.
Framgångsrikt påverkansarbete
Samhällspolitiskt är Sacofederationen en betydelsefull aktör som ofta driver
frågor av vikt för förbundens medlemmar. Påverkansarbetet sker utifrån
den värdegemenskap som finns inom federationen och som baseras på
förbundens medlemmars kunskap och kompetens. Saco betonar att
akademisk utbildning och forskning är avgörande för tillväxt och välfärd.
Sacoförbundens medlemmar tar ansvar. De bygger och utvecklar samhället.
Nya akademiska professioner står utanför
Samtidigt finns stora utmaningar. Förbundsstrukturen i Saco har sin grund
i en tid då färre personer skaffade sig en akademisk utbildning och då färre
utbildningar var akademiska. Sedan denna struktur växte fram har ett antal
yrken akademiserats och nya akademiska professioner tillkommit. Strukturen inom Sacofederationen har dock inte påverkats nämnvärt.
Utvecklingen fortsätter, vilket innebär att kartan över akademiska utbildningar kan förväntas ändras och utökas ytterligare. Därmed ökar skillnaden
mellan den grupp professioner som Sacoförbunden rekryterar och den
grupp professioner som i dagligt tal definieras som akademiska.
Antalet akademiker ökar mer än medlemsantalet
Trots de utmaningar som hittills berörts har antalet medlemmar i Sacoförbunden ökat. Det har dock långt ifrån skett i samma takt som ökningen av
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antalet akademiker. Idag organiserar Saco omkring hälften av de högskoleutbildade i Sverige. Såväl att helt välja bort fackligt medlemskap som att
välja ett förbund eller en organisation utanför Saco är idag reella alternativ
för Sacoförbundens målgrupper.
Förbund rekryterar samma professioner
Parallellt med att federationsstrukturen bygger på professionstanken finns
det Sacoförbund som delvis rekryterar medlemmar med samma
professioner. Det har alltså uppstått en intern konkurrens inom
federationen om vissa medlemsgrupper.
Lokal struktur både svårighet och möjlighet
Komplexiteten i strukturen visar sig också i relationen mellan lokal och
central nivå. På arbetsplatserna – den lokala nivån – är det ofta inte
förbundet som möter medlemmen. Där kan man istället företrädas av
fackligt förtroendevalda med andra förbundstillhörigheter, samlade i
Sacoråd, akademikerföreningar osv.
En konsekvens av detta är att det kan variera i vilken utsträckning en enskild medlem identifierar sig med det egna förbundet och känner koppling
till detta. Samtidigt finns styrka och potential i att alla akademiker på en
arbetsplats samlas i en gemensam lokal organisation.
Förhandlingsorganisationer bidrar till komplexiteten
Den lokala strukturen avspeglar delvis den ordning med förhandlingsorganisationer som finns inom de olika sektorerna av arbetsmarknaden.
Några av förhandlingsorganisationerna är renodlat Sacokopplade, men inte
alla. Detta förstärker komplexiteten ytterligare. Det är inte så enkelt för den
enskilde medlemmen att förstå strukturen med förbund, lokal förening som
representerar flera förbund och förhandlingsorganisation. Samtidigt kan
det vara möjligt för federationen att välja hur verksamheten ska presenteras
– oavsett bakomliggande struktur – för att bäst attrahera och engagera nya
och befintliga medlemmar och förtroendevalda.
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