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Verksamhetsrapport januari‒augusti 2017 

Utbildning  

Mål: All utbildning, från grundskola till högskola, ska hålla hög 
kvalitet. Utbildningen ska tillgodose samhällets behov av 
kompetens och bygga på vetenskaplig grund. Forskningen ska 
vara internationellt konkurrenskraftig. 
Under våren har Saco engagerat sig i tre utredningar som har stor effekt på 
kvaliteten inom högre utbildning: Tillträdesutredningen, Landsbygds-
kommitténs utredning samt Styr- och resursutredningen (Strut).  
 

• Tillträdesutredningen lämnade sitt förslag i mars. Det ligger väl i 
linje med Sacos politik att det bör vara gymnasieexamen som ligger 
till grund för antagningen och att arbetslivserfarenhet möjligen kan 
vara meriterande, men aldrig behörighetsgrundande. Vilket vi även 
gav uttryck för i remissvaret. 

• I remissvaret till landsbygdskommittén var Saco starkt kritisk till 
förslaget om att kommunalisera högskoleutbildningen. Både i 
remissvaret och i en medial replikväxling, med dels Helene 
Hellmark Knutsson, dels TCO, gav Saco uttryck för att högskolans 
uppdrag i Sverige måste vara nationellt. Vi hänvisade också till 
tidigare studier. Ett aktuellt underlag var Val av högskoleort – 
regionala mönster mellan män och kvinnor som visar att 
högskolornas placering inte har så stor påverkan på var människor 
väljer att studera och jobba. Ett annat underlag var Högskolans 
kvalitet och studenternas framtida inkomst som lyfter fram att 
bristande kvalitet i högskolan har lett till sjunkande 
högskolepremier. Saco poängterade att utbildningspolitiken inte ska 
lösa arbetsmarknadsproblem och regionalpolitiska obalanser. 
Högskolan måste få fokusera på högkvalitativ utbildning och 
internationellt konkurrenskraftig forskning. 

• Styr och resursutredningen tillsattes i april och ska redovisas i 
december 2018. Saco välkomnade utredningen och dess fokus på 
livslångt lärande. Återigen lyfter vi fram vikten av kvalitet och 
forskningsanknytning, men också att högskolan inte ska ha ett 
kompensatoriskt uppdrag. Vi har haft initiala kontakter med 
utredningen och kommer att dela med oss av kunskapen från våra 
studier för att bidra till denna betydelsefulla utredning. 
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Saco har även svarat på Skolkommissionens remiss Samling för skolan, där 
vi ställer oss bakom syftet att förbättra jämlikheten i den svenska skolan. Vi 
poängterar att högskolan inte ska ha ett kompensatoriskt uppdrag och att 
Saco anser det nödvändigt med ökat nationellt ansvar för skolans 
finansiering. Övriga remissvar som Saco besvarat inom området är: En 
gymnasieutbildning för alla, Metoder och kriterier för bedömning av 
prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande 
samhället, Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser samt Ny 
ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning.  

 

Forskningen ska vara internationellt konkurrenskraftig 
Under året har ett antal fall uppmärksammats där framstående forskare 
väljer att lämna Sverige till följd av ett dåligt mottagande. Saco har 
tillsammans med SULF skrivit en debattartikel om Migrationsverkets långa 
handläggningstider. Syftet var både att till stöd för några av de individer 
som hade tänkt satsa på en karriär i Sverige, och att förändra den stelbenta 
lagstiftningen som tvingar forskare och doktorander ut ur landet. Sverige 
har inte råd att stänga ute den eftertraktade kompetens dessa personer 
besitter. 
 
I april var Saco delaktig i den internationella manifestationen March for 
science och en av många aktörer som skrev under en debattartikel för att ge 
sitt stöd till forskningen. Bakgrunden var den växande oron över 
faktaresistens, utbredningen av falska nyheter och spridningen av så 
kallade alternativa fakta.  Företrädare för forskning, civilsamhället, företag 
och medier deltog för att stärka användningen av forskningsbaserad 
kunskap i alla delar av samhället.  
 

Nationellt system för att jämföra utbildningar 
Medvetna studieval är en viktig kvalitetsfaktor i högskolan. Därför 
lanserade Saco ett verktyg som ska hjälpa landets studenter att få svar på 
frågor om utbildningarnas kvalitet. Det bakomliggande syftet är att visa på 
bristerna i befintlig information och skapa tryck på regeringen så att en 
offentlig webbplats med jämförbara fakta om högskoleutbildningar skapas. 
Lärosätenas studie- och yrkesvägledare hade fått förhandsinformation och 
– trots att verktyget användes av få – var det flera av dem som hörde av sig. 
De var skeptiska mot det merarbete Saco skapade och framhöll att de inte 
kunde svara på frågorna. Några tyckte att de borde kunna svara på 
frågorna, medan andra inte alls tyckte att det var en uppgift för 

http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/framat---vad-vill-jag/jamfor-utbildningar/
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studievägledningen att svara på dessa. Erfarenheterna från vårens försök 
ska byggas på och användas för att driva frågan vidare. Sacokansliet har 
även träffat handläggare och politiker samt skrivit en debattartikel om 
behovet av jämförbar information om högskoleutbildningar. 
 

Utbildningspolicy för eftergymnasiala studier 
Under våren har Sacos utbildnings- och forskningspolitiska nätverk träffats 
och diskuterat en policy för eftergymnasial utbildning. Förslag har skrivits 
och stämts av en första gång med samma grupp. Målet är att ha en policy 
klar innan året är slut.  
 

Mål: Saco ska ha studie- och yrkesinformation som bidrar till 
medvetna eftergymnasiala val och tydliggör federationens roll 
som expert på akademikers arbetsmarknad.   
Planeringen av Saco studentmässa och den årliga produktionen av 
trycksakerna Välja yrke och Framtidsutsikter pågår. Sacoförbundens 
prognos Framtidsutsikter fick bra genomslag i media även inför vårens 
antagning, trots att det är samma prognos som publicerades i höstas. 
Framtidsutsikter är också en av de mest besökta sidorna på saco.se.   
 
Inför sista anmälningsdag till högskolestudier har fliken Saco studieval fått 
en ny startsida och struktur på saco.se. 
 
Under våren avslutades Sacos kompetensutvecklingsprogram för läsåret 
2016/2017 för studievägledare, där vi etablerar bilden av Saco som expert 
på akademikeryrken. Kursen hade 30-talet deltagare. Under våren deltog 
Civilekonomerna, SRAT (Sveriges tandhygienister), Sveriges Ingenjörer, 
Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Akademikerförbundet SSR 
(socionomer), Sveriges Arbetsterapeuter och SRAT (logopeder). Vid 
kurstillfällena i höstas deltog Jusek, Akademikerförbundet SSR 
(samhällsvetare), Sveriges Veterinärförbund, DIK, Naturvetarna, Sveriges 
Arkitekter och SRAT (hälsovetare). 
 
Ett nyhetsbrev som riktar sig till studie- och yrkesvägledare påbörjades i 
april och har hittills skickats ut två gånger. Brevet har över 800 
prenumeranter.   
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Mål: Akademiker ska ha tillgång till relevant och kvalificerad 
kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.   
Kompetensutveckling är och har varit en aktuell fråga där Sacos ståndpunkt 
tydligt skiljer sig från den som nuvarande regering driver. Under våren har 
Sacokansliet granskat olika sätt för akademiker att finansiera ytterligare 
studier senare i livet, vilket beskrivs i en rapport som ska publiceras i 
september.  Sacos åsikter, delvis baserade på rapportinnehållet, 
sammanfattas i foldern Vägar till ny kunskap. Foldern användes under 
Almedalensveckan där Saco även anordnade ett rundabordssamtal på 
temat kompetensutveckling. Den har även spridits vid enskilda samtal med 
politiker. 
 

Mål: Invandrade akademikers kompetens ska tas tillvara.   
Saco har tillsammans med Svenskt Näringsliv publicerat en debattartikel i 
SvD om behovet av ett öppet och flexibelt system för arbetskraftsinvand-
ring. Den utredning som tillsattes för att stärka arbetskraftsinvandringens 
ställning på arbetsmarknaden misslyckades med sitt uppdrag. Samman-
blandningen med flyktinginvandringen gör att situationen snarare 
försämras. Reglerna hindrar nationell rörlighet och Sverige går miste om 
kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad.  
 
Intresset för akademikernas arbetsmarknad var stort även under 
sommaren, då Saco släppte de uppdaterade arbetslöshetssiffrorna för 2016 
på hemsidan. Saco gjorde ett underlag till TT om arbetslösheten bland 
utrikesfödda akademiker, vilket fick relativt stor spridning genom artiklar i 
SvD, GP, SVT:se med flera.  
 

Snabbspår 
På uppdrag av Rådet för integration i arbetslivet (Ria), som drivs av 
arbetsmarknadens parter där även Saco ingår, togs en rapport om parternas 
syn på snabbspåren för kockar, lärare och ingenjörer fram. Rapporten 
presenterades vid ett seminarium i Almedalen. Regeringens idé med 
snabbspåren var att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbare 
skulle komma i jobb. I rapporten framkommer dock att Arbetsförmedlingen 
inte fått fram rätt deltagare och inte heller så många som parterna förväntat 
sig. 
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Lön  

Mål: Löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska 
Saco har under många år analyserat löneskillnaderna bland akademiker. I 
januari var det dags igen för en ny rapport i serien om löneskillnader 
mellan kvinnor och män, den här gången för 67 akademikergrupper: 
Förklarat och oförklarat mellan kvinnor och män. Resultatet visar att 
akademikermän i genomsnitt har 20 procent högre lön än 
akademikerkvinnor. Rapporten visar också att den genomsnittliga 
löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga akademiker har minskat med 
2 procentenheter sedan 2009.  Det är en utveckling i positiv riktning som 
stämmer väl överens med utvecklingen på hela arbetsmarknaden. De 
största totala löneskillnaderna finns inom landstingen och de minsta inom 
staten. En stor del av löneskillnaderna kan förklaras med tre faktorer: 
utbildning, yrke och befattning. Kvar blir en liten del oförklarade skillnader, 
vilket betyder skillnader vi inte har tillgänglig statistik för att förklara. 
Rapporten fick uppmärksamhet i medierna där bland annat TT plockade 
upp den. Även olika förbundstidningar uppmärksammade den, till exempel 
Akademikern och Ingenjören. 
 

Livslön för kvinnor och män 
Saco har med jämna mellanrum presenterat siffror på akademikernas 
livslöner med hjälp av rapporter och på senare år även i form av 
webbverktyg. Lagom till Internationella kvinnodagen den 8 mars 
publicerade Saco, genom ett digitalt webbverktyg som finns på saco.se, nya 
siffror på livslöner för kvinnor respektive män inom 34 
utbildningsinriktningar. Ett faktaunderlag ”Livslöner för kvinnor och män” 
lades också ut på Sacos hemsida. Huvudbudskapet var att de kvinnliga 
akademikernas livslön är 2,8 miljoner lägre än männens, och Saco 
debatterade i DN för en tredelad föräldraförsäkring som verktyg för 
jämställda karriärvägar. Samma dag presenterades också de nya resultaten 
på ett jubileumsseminarium om jämställda löner, som hölls med anledning 
av att Lunds universitet fyllde 350 år. 
 
I olika sammanhang lyfter Saco fram pensionernas betydelse för jämställda 
livslöner, och då särskilt betydelsen av tjänstepensionerna. Men 
utformningen av de kollektivavtalade pensionerna ligger och ska ligga på 
parternas bord utan extern inblandning. En Sacoföreträdare intervjuades 
om detta i februari i tidningen Arbetsvärlden.  
 

http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/lonegapet-minskar-bland-akademiker/
http://akademikern.se/reportage/langsam-forandring-mot-jamstallda-loner
http://www.ingenjoren.se/2017/01/yrkesval-dominerar-loneskillnader/
http://www.dn.se/debatt/kvinnliga-akademikers-livslon-28-miljoner-lagre/
http://www.arbetsvarlden.se/parterna-vill-att-politikerna-haller-fingrarna-borta-fran-tjanstepensionerna/
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Frånvaro och föräldraförsäkring 
I samband med lanseringen av det könsuppdelande livslöneverktyget, och i 
debattartikeln i DN, lyfte Saco också fram att frånvaro från 
arbetsmarknaden under karriären påverkar livslönen. Att kvinnors närvaro 
i arbetslivet måste öka är centralt för att uppnå jämställda villkor på 
arbetsmarknaden. Det innebär att föräldraledighet, vab och deltidsarbete 
bör fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män. För att uppnå detta vill 
Saco se en modern och flexibel föräldraförsäkring i tre lika stora delar, där 
vardera föräldern tilldelas varsin del och där den sista tredjedelen går att 
fördela fritt eller överlåtas till närstående. 
 
Saco har under året aktivt deltagit i den pågående statliga utredningen om 
en modern föräldraförsäkring. En av Sacos utredare som sitter med som 
expert har tagit fram ett underlagsdokument, vilket presenterades för Sacos 
styrelse. Saco har också besvarat en remiss på utredningens första del: 
Begränsningar i föräldrapenningen för personer som kommer till Sverige 
med barn. 
  

Mål: Utbildning ska ses som en investering med både kostnader 
och intäkter 
Rapporten Högskoleutbildning lönar sig allt sämre presenterades i 
mellandagarna 2016. Under 2017 har en artikel publicerats i ett stort antal 
lokala medier. Under året har Sacos studier om livslöner och sjunkande 
utbildningspremier uppmärksammats på olika håll. Veckans Affärer 
uppmärksammade Sacos livslönestudie och spred vårt budskap om att 
utbildning måste löna sig.  
 
Företrädare för Saco träffade politiker i utbildningsutskottet för att prata 
om livslöner och utbildningens avkastning. Saco fortsätter träffa 
riksdagsledamöter för att informerar om livslöneberäkningarna och vår syn 
på att utbildning ska löna sig.  
 

Skatter på arbete 
Liksom Saco, har andra aktörer under året flera gånger kritiserat 
regeringens aviserade skattehöjning på arbete. Flera av dem, däribland 
Liberalerna och DN:s ledarsida, tog i sin kritik hjälp av Sacos 
livslöneberäkningar för att visa på att utbildning lönar sig dåligt i Sverige.  
 

https://t.co/hIJKC4rD2s
https://www.svd.se/hogre-statlig-skatt-slar-mot-samhallsbararna
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/lamna-minst-halften-kvar/
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I början av året tog Sacos styrelse ett beslut om vägledande principer för 
Sacos framtida engagemang på skatteområdet. För att stärka Sverige som 
kunskapsland ligger fokus på behovet av en grundläggande skattereform 
med sänkta skatter på arbete. I en panel vid Svenskt Näringslivs 
seminarium Talangjakten och de svenska marginalskatterna, framförde 
Saco sin syn på behovet av en skattereform med fokus på sänkt skatt på 
arbete. På samma tema hade Saco i augusti en debattartikel i SvD om 
behovet av en ny skattereform. Som underlag till artikeln fanns en ny 
Sifoundersökning som visar att sju av tio akademiker motsätter sig höjd 
skatt på arbete.  
 

Mål: Legitimiteteten för den individuella lönesättningen ska öka 
och tillämpningen av den lokala lönebildningsmodellen ska 
förbättras 

Chefers förutsättningar att sätta lön 
I början av året presenterades en rapport om 32 akademikerchefers syn på 
individuell lönesättning och hur den fungerar i praktiken: Att ge lön för 
mödan - chefer om individuell lönesättning. I rapporten konstateras att 
individuell lönesättning fungerar olika bra inom olika verksamheter, men 
att chefen är avgörande för hur lönesättningen fungerar i praktiken. 
Cheferna vill sätta lön efter prestation och anser också att de har bra koll på 
medarbetarnas prestationer. Men det är svårt att sätta en lön som upplevs 
som rättvis när löneutrymmet är litet. Det svåraste är att belöna dem som 
alltid presterar bra. Rapporten presenterades vid ett välbesökt seminarium 
där det diskuterades vilket stöd och vilka förutsättningar chefer behöver för 
att kunna sätta lön efter prestation samt att motivera genom lönen. 
Rapporten uppmärksammades bland annat av Ingenjören: 
http://www.ingenjoren.se/2017/02/svart-att-belona-topprestationer/ 
 

Saco Lönesök 
Utveckling och uppdatering av lönestatistiken pågår. 
Ett förenklat Saco Lönesök för chefer har publicerats. 
Förbunden har fått stöd för att anpassa förenklad Lönesök för sina 
medlemmar.  
 

Lägre löner för utrikesfödda akademiker 
Att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de 
arbetar inom samma yrke och sektor, visar rapporten Lönegap mellan 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ett-utmanat-sverige/talangjakten-och-de-svenska-marginalskatterna_675349.html
https://www.svd.se/saco-hogutbildade-kritiska-till-regeringens-skattehojning
http://www.ingenjoren.se/2017/02/svart-att-belona-topprestationer/
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akademiker med svensk och utländsk bakgrund ‒ En analys av 
Sacoförbundens medlemmar. Gapet är störst för akademiker som är födda 
utanför EU och Nordamerika. Rapporten fick stor uppmärksamhet i media 
och olika typer av sociala medier, bland annat genom intervjuer både i 
Dagens Eko och Studio Ett.  
 
 

Arbetsliv  

Mål: Försvara och bidra till att utveckla den svenska 
partsmodellen 

Partsautonomin och kollektivavtalen  
Saco har under året i flera sammanhang lyft fram och försvarat 
partsautonomin och kollektivavtalen. Den svenska partsmodellen och 
kollektivavtalssystemet utgör en grundsten i parternas möjligheter till 
förhandling om villkoren på den svenska arbetsmarknaden. 
 
Frågorna aktualiserades igen då riksdagen röstade ja till nya regler för 
upphandling och vilka krav som kan ställas i en upphandling, till exempel 
krav på pensionsavsättningar eller försäkringar, något som Saco och 
förbunden drivit. Sacos hållning utvecklades i en intervju i Ingenjören. En 
annan utmaning för partsautonomin är krav på allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal, där Saco i en debattartikel i Lag & Avtal varnar för att ha ett 
alltför kortsiktigt perspektiv på den svenska modellens utmaningar.  
 

Försvar av partsmodellen på EU-nivå 
I EU-sammanhang har Saco fortsatt försvara partsmodellen vad gäller 
systemet för högkvalificerad arbetskraftsinvandring, det så kallade 
”blåkortssystemet”. Sacos hållning är att blåkortet inte bör ersätta, utan 
komplettera, de nationella arbetskraftsinvandringssystemen för samma 
målgrupp. Saco har även under året varit aktivt i förhandlingarna på EU-
nivå om nya utstationeringsdirektiv.   
 
Saco har, tillsammans med LO och TCO, i omgångar fört fram invändningar 
mot Europafackets strategi för minimilöner. Lönebildningen är en 
kärnfråga för de svenska facken. Med strategin skulle lönebildningen 
riskera att inlemmas i EU:s ekonomiska process, vilket i sin tur skulle 
kunna ge legitimitet åt kommissionens inblandning i nationell 
lönebildning. På Europafackets styrelsemöte i Malta i mars fick de svenska 

http://www.ingenjoren.se/2017/04/risk-for-lonepress-med-nya-regler/
http://www.lag-avtal.se/debatt/sacos-chefsjurist-straths-forslag-kan-skapa-nya-problem-6831163
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facken slutligen gehör för sina krav i den resolution som antogs om en 
gemensam strategi för låga löner och minimilöner.  Det blev en viktig 
markering av vårt system. Värnandet av partsautonomin har varit en 
återkommande uppgift ‒ inte minst i förhållande till EU:s ekonomiska 
paket för att styra politiken inom euro-området.  
  
Att försvara partsmodellen innebär även att återkommande påvisa 
fördelarna med kollektivavtal. Det har Saco gjort genom att uppdatera de 
populära trycksakerna Dina pengar, Your money ‒ på både svenska och 
engelska ‒ samt trycksaken Vara skyddsombud . Samtliga finns tillgängliga 
på Sacos webb. 
 

Mål: Åstadkomma lagstiftning kring personlig integritet 
Under året har Saco fortsatt att lyfta frågan om personlig integritet i olika 
sammanhang. Bevakning av datorer, telefoner och Facebookkonton, 
kontroll av medarbetarnas hälsa och träning, utdrag ur belastningsregistret 
och personlighetstester vid rekrytering. Allt fler arbetstagare utsätts idag 
för någon form av övervakning på våra arbetsplatser. Saco efterfrågar en ny 
arbetsrättslig lag som skyddar den enskildes personliga integritet i 
arbetslivet. Den ska också kunna regleras i kollektivavtal. I slutet av maj 
medverkade Sacos ordförande i SVT:s Gomorron Sverige där han 
diskuterade vikten av integritet i arbetslivet och presenterade resultatet av 
en ny kartläggning som Saco låtit göra. Frågan fick stor uppmärksamhet 
även i andra medier och upptog bland annat Metros löpsedel. I början av 
juni presenterade Integritetskommitteen sitt slutbetänkande på DN Debatt. 
Saco replikerade  och argumenterade igen för en samlad lagstiftning till 
skydd för anställdas och arbetssökandes integritet.  
 

Mål: Arbetsmarknadens parter och lagstiftaren ska skapa 
förutsättningar för ett hållbart och längre arbetsliv 

Psykisk ohälsa bland akademiker 
I slutet av juni presenterade Saco en ny rapport: Psykisk ohälsa bland 
akademiker ‒ Svår att bota men lättare att förhindra. I samband med att 
rapporten släpptes kom en debattartikel införd i Aftonbladet med titeln 
Stressade akademiker dold ohälsobomb. Att den psykiska ohälsan har ökat 
kraftigt är känt sedan tidigare. Men fram tills nu har det varit höljt i dunkel 
hur den drabbar landets högutbildade. Saco har därför begärt ut och 
specialgranskat statistik från Försäkringskassan över sjukskrivningarna i 
Sverige. Resultatet visar att akademiker är den grupp där den psykiska 

http://www.saco.se/vara-fragor/rapporter/dina-pengar--med-och-utan-kollektivavtal/
http://www.saco.se/vara-fragor/rapporter/your-money--with-and-without-a-collective-agreement/
http://www.saco.se/vara-fragor/rapporter/vara-skyddsombud/
https://www.svtplay.se/video/13851420/gomorron-sverige/gomorron-sverige-30-maj-06-25-1?start=auto&tab=senaste
https://www.metro.se/artikel/ny-rapport-s%C3%A5-%C3%B6vervakas-du-av-din-chef_JUxyOw
http://www.dn.se/debatt/nya-lagar-och-regler-kravs-for-att-starka-den-personliga-integriteten/
http://www.dn.se/debatt/repliker/forslagen-otillrackliga-for-skydda-anstalldas-integritet/
https://www.saco.se/nyheter--debatt/aktuellt-fran-saco/debatt/stressade-akademiker-dold-ohalsobomb/
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ohälsan har ökat snabbast de senaste åren. Det finns en tydlig koppling 
mellan utbildningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju högre 
utbildning, desto mer ökar sjuktalen. Störst ökning är det för kvinnliga 
akademiker ‒ det är fem gånger vanligare för kvinnliga akademiker att 
drabbas av psykisk ohälsa jämfört med manliga. Stress står för hälften av 
diagnoserna som är kopplade till psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker. 
Det är också den diagnos som ökar mest totalt. Psykisk ohälsa som inte 
hanteras snabbt leder till långa sjukskrivningar, vilket innebär stora 
kostnader för arbetsgivarna i ett läge där det redan är svårt att hitta 
kvalificerad kompetens. Rapporten fick stor uppmärksamhet och 
diskuterades och delades ivrigt i sociala medier och presenterades även på 
ett seminarium om stress i Almedalen. 
 

Arbetsgivare saknar riktlinjer för nåbarhet 
Mitt under semestertiderna i slutet av juli presenterades resultaten av en 
Novus-undersökning om kravet på att vara tillgänglig under semestern, 
som gjorts på uppdrag av Saco. Endast var sjunde akademiker uppger att 
det finns riktlinjer på arbetsplatsen när det gäller hur de bör vara 
tillgängliga på mejl eller mobil utanför ordinarie arbetstid. Det är något 
vanligare med riktlinjer i offentlig sektor, men skillnaden mellan sektorerna 
är liten. Utspelet fick stor uppmärksamhet trots semestertider. 
 
Arbetslivet står inför stora förändringar som får konsekvenser för 
arbetsmiljön. Saco har deltagit i referensgruppen till utredningen Ett 
arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 
2017:24). I sitt remissvar välkomnar Saco denna kartläggning av det 
moderna arbetslivet. Det finns ett antal relativt nya företeelser på svensk 
arbetsmarknad där det finns behov av bredare och djupare 
kunskapsunderlag. För många av Sacos förbundsmedlemmar tillhör it-
baserat mobilt arbete vardagen och är kopplat till det så kallade gränslösa 
arbetet.  
 
I olika sammanhang har Saco påpekat att kunskap och forskningsresultat 
om arbetsmiljön, däribland den psykosociala arbetsmiljön, inte finns 
samlad på ett ställe. Saco har deltagit i referensgruppen till utredningen om 
inrättandet av Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av 
arbetsmiljö (SOU 2017:28). I sitt remissvar ställde sig Saco positivt till 
inrättandet av ett nationellt centrum, något som arbetsmarknadens parter 
har efterfrågat i många år.  
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Övrigt arbetsmarknad 
Under 2016 tillsatte regeringen en utredning som ska göra en översyn av 
arbetsmarknadspolitikens roll och gränser, samt av Arbetsförmedlingens 
uppdrag. Saco ingår i utredningens referensgrupp och har även bildat en 
federationsintern referensgrupp. Arbetet med inspel till utredningen har 
varit aktivt under året.  
 
Intresset för akademikernas arbetsmarknad var stort även under sommaren 
då Saco släppte de uppdaterade arbetslöshetssiffrorna för 2016, på 
hemsidan. Saco gjorde ett underlag till TT om arbetslösheten bland 
utrikesfödda akademiker, som fick relativt stor spridning genom artiklar i 
bland annat SvD, GP och SVT.se.  
 
I början av februari stod Saco värd för ett välbesökt seminarium i Illeras 
regi, med rubriken: Forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv – 
framtida utmaningar och möjligheter. 
 
Under året har Saco träffat riksdagsmän och tjänstemän för olika partier 
och bland annat diskuterat problem och lösningar för matchning, livslångt 
lärande, integration och kompetensförsörjning och integritet i arbetslivet. 
 

Saco i världen 
Den internationella verksamheten har under perioden januari‒augusti 2017 
präglats mycket av ett EU som både glider isär, med Storbritanniens 
bekräftade utträde ur EU, men också försöker hålla samman genom EU:s 
”sociala paket”.  
 

Saco värnar om medlemmarna inför Brexit 
Samma dag som Storbritannien lämnade in sin ansökan om utträde ur EU 
lämnade Sacos ordförande, tillsammans med LO:s och TCO:s ordförande, 
ett gemensamt brev till statsministern och till EU- och handelsministern. 
De tre ordförandena skriver: 
 
”Vi vill att Storbritannien i framtiden ska ha en så nära relation till EU 
som möjligt, helst med tillgång till den inre marknaden, med alla fyra 
friheter inklusive för arbetskraft. 
 
Det golv av rättigheter och skydd för arbetstagarna som EU-rätten 
garanterar måste upprätthållas och en framtida EU-rättsutveckling på 

http://www.ilerasvenska.se/Nasta-seminarium.html
http://www.ilerasvenska.se/Nasta-seminarium.html
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området även gälla för arbetstagare i landet. Detta ligger inte bara i de 
brittiska fackliga organisationernas och arbetstagarnas intresse. Om 
utvecklingen i Storbritannien går mot lägre löner, sämre arbetsvillkor och 
låg skatt så drabbar det även oss i övriga EU genom osund konkurrens.” 
 

Vikten av social dialog  
Romförklaringen undertecknades i samband med EU:s 60-årsfirande i 
mars. I den förbinder sig EU-ledarna att verka för  

• ett tryggt och säkert Europa 
• ett blomstrande och hållbart Europa  
• ett socialt Europa 
• ett starkare Europa på den globala arenan.  

 
Under den tredje punkten noteras att man ska ”ta hänsyn till skillnaderna i 
de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll”. Vid ett 
extra socialt toppmöte i samband med firandet framförde de svenska facken 
vikten av social dialog och att EU främjar strukturer för en sådan, att 
frihandelsavtalen måste följas av omställningsåtgärder och 
kompetensutveckling för den berörda arbetskraften, samt att EU:s 
grundläggande värden ‒ demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter ‒ 
måste värnas. Man poängterade att medlemsländernas olika partsmodeller 
måste respekteras och att fackliga fri- och rättigheter ska garanteras. 
 

Ståndpunktspapper om EU:s framtid efter ”sociala paketet”  
Den 26 april publicerade EU-kommissionen underlaget till en social pelare. 
Den innehåller en rekommendation bestående av 20 punkter för olika 
sociala rättigheter. Den sociala pelaren utgör tillsammans med den så 
kallade vitboken om EU:s framtid samt ett antal reflektionspapper ett 
”socialt paket” som ska fastställas av EU under 2017. I slutet av augusti 
formulerade Saco tillsammans med LO och TCO en gemensam ståndpunkt 
om EU:s framtid. I ståndpunkten diskuteras sociala dimensioner, 
globaliseringens effekter, EU:s finansiering och EMU. Det kommande 
sociala toppmötet i Göteborg den 17 november väntas bli ett viktigt steg i 
etablerandet av det ”sociala paketet” för EU.  
 

Sacoförbund söker biståndsmedel genom Union to Union 
Den fackliga biståndsorganisationen Union to Union, där Saco är medlem 
tillsammans med LO och TCO, står inför en ny projektperiod för åren 2018‒
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2022. Verksamheten syftar främst till att stärka facklig organisering och 
förbättrade arbetsvillkor för arbetstagare i andra delar av världen.  
 
Union to Union är en ramorganisation och finansieras genom anslag från 
Sida, EU-medel och medel från de svenska förbunden. Bidragen går 
antingen som direkta medel till utvecklingsprojekt eller som bidrag till 
informationsprojekt i Sverige. Saco blev medlem 2015 och just nu arbetar 
federationen med upplysning och information om Union to Union för att 
öka engagemanget bland Sacos förbund. Detta har resulterat i att flera 
förbund nu söker pengar för den kommande projektperioden. 
 
 

Federation 

Varumärkesarbete 
I februari fattade Sacos styrelse ett inriktningsbeslut om att använda 
varumärket Saco för att skapa kännedom om fackligt medlemskap och om 
vikten av att som akademiker välja ett Sacoförbund. Rekryteringen av 
medlemmar är och förblir en uppgift för respektive Sacoförbund.  
 
Arbetet går vidare inom fyra områden, med syftet att utveckla 
samarbetsformer och ansvarsfördelning inom federationen. Dessa handlar 
om att formulera vision och uppdrag, att utveckla stöd till lokalt 
förtroendevalda, att göra en gemensam marknadsundersökning och att 
vidareutveckla Sacos digitala kanaler.  
 
En första kartläggning av behoven hos lokalt förtroendevalda är genomförd. 
Den visar att behoven ser olika ut beroende på i vilken sektor av 
arbetsmarknaden den lokala föreningen verkar, hur stor den är och hur 
blandad medlemsgruppen är. De första stegen i att utveckla ett gemensamt 
stöd är att publicera grundläggande information och stödmaterial för lokalt 
förtroendevalda, på saco.se. En tidsbegränsad projektledare är rekryterad 
för att i dialog med förbundens kanslier och förtroendevalda utveckla 
stödet.  
 

BankID 
Sacokansliet har under 2017 förhandlat fram ett avtal för BankID med 
Swedbank och Svensk e-identitet, som varje förbund har möjlighet att 
ansluta sig till. Avtalet omfattar såväl själva ”abonnemanget” på BankID 
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som en teknisk lösning för att implementera BankID på respektive 
förbunds medlemssidor.  
 
Förhoppningen är att tillgången till BankID för inloggning och signering 
ska underlätta för både förbundskanslier och förbundens medlemmar. 
 

Introduktionsutbildning för nyanställda inom Sacofederationen 
Under våren 2017 deltog ett trettiotal nyanställda vid förbundskanslierna 
och Sacokansliet i en två dagars introduktionsutbildning. På programmet 
stod bland annat Sacos politik och påverkansarbete inom olika områden, 
samt federationens och Sacokansliets roller och uppdrag.  
 
Utbildningen genomförs vanligtvis en gång per år, men utvärderingar och 
efterfrågan talar för att den bör genomföras oftare. Det gör att Sacokansliet 
planerar för ytterligare en kurs under hösten 2017. 
 

Högt anseende för Saco 
Saco har i år intagit topplatsen bland de fackliga organisationerna enligt 
Sifos senaste Anseendeindex, och därigenom gått om Unionen. Ett 
glädjande besked som uppmärksammades av bland andra Dagens Arena 
och Kommunalarbetaren.  
 
Vi har rullat igång kampanjen #Saco70år på Twitter, där vi gör nedslag i 
federationens historia och lyfter fram de fackliga framsteg som har gjort att 
vi är där vi är idag.  
 
 

Övriga områden i Sacos samhällspolitiska program 

Makro, samhällsekonomiskt forum  
Sacos samhällsekonomiska forum Makro genomfördes för andra gången på 
Sandhamn i Stockholms skärgård.  
 
Målet med Makro är att erbjuda en återkommande arena med hög 
trovärdighet för diskussion om samhällsekonomi och politik på nationell 
nivå. Tanken är att Makro ska göra Saco agendasättande i debatten om 
ekonomi och samhällsutveckling samt stärka Sacos varumärke som 
opinionsbildare och samhällsaktör.  

https://tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/anseendeindex-intresseorganisationer2017
http://www.dagensarena.se/innehall/fortsatt-lagt-fortroende-kommunal/
http://www.ka.se/kommunal-lyfter-men-kvar-pa-minus
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Efter genomförandet i maj har en större utvärdering gjorts. Djupintervjuer 
av inbjudna deltagare har genomförts. Även inbjudna som inte deltog har 
intervjuats. Sammantaget är uppfattningen mycket positiv. Saco har hittat 
ett unikt koncept. Saco som arrangör har mycket hög trovärdighet och 
konferensen stärker Sacos varumärke. Styrelsen beslutade vid styrelsemötet 
den 31 augusti att återigen genomföra Makro, denna gång hösten 2018. 
  

Almedalen  
Även i år deltog Saco i Almedalen, men i betydligt mindre omfattning än 
tidigare år vilket är en konsekvens av satsningen på det 
samhällsekonomiska forumet Makro. Sacos ordförande Göran Arrius, den 
samhällspolitiska chefen Lena Granqvist och utredaren Håkan Regner 
medverkade dock i flera seminarier, paneler och samtal i andras regi. 
Därutöver bjöd Saco in till ett rundabordssamtal om kompetensutveckling. 
 

Pride 
I Pride Park på Stockholm Pride deltog Sacofederationen med tält. Av de 23 
tillfrågade förbunden deltog fyra i Sacos tält: Lärarnas Riksförbund, 
Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT, Naturvetarna samt Saco studentråd. I 
paraden medverkade Saco och ett antal förbund och delföreningar i ett 
ekipage med temat ”Saco ‒ din partner på jobbet”.  
 
Sacoföreningen i Göteborg fick centralt stöd för deltagandet i West Pride, 
genom material att använda på plats och finansiering av en annons.   
 

Saco Chefsråd 
Chefsrådet har haft tre möten under 2017. Teman har varit 
ledningsgruppen och kontorsmiljön. En ny chefsguide har tagits fram.  
 
 

Organisation och ledning 

Sacos styrelse  
Sacos styrelsen har under perioden sammanträtt sju gånger. 
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Ordföranderåd och arbetssätt inför kongressen 
Ordförande och kanslichefer i de 23 Sacoförbunden samlades till 
ordföranderåd den 25 april. Vid mötet diskuterades frågor som rörde det 
tänkta innehållet i styrelsens propositioner till Sacos kongress i november 
2017.  
 
Diskussionerna i april, som var en fortsättning av dem som fördes vid det 
tidigare ordföranderådet i november 2016, ledde fram till de utkast till 
propositionstexter som Sacostyrelsen under maj och juni skickade till 
förbunden för kännedom. Tanken var att denna process skulle göra det 
möjligt för de förbund som så önskade att utifrån innehållet i utkasten 
skriva motioner till Sacos kongress, som hålls i november 2017.  
 
Detta nya arbetssätt – som har omfattat bland annat samtal med respektive 
förbund, gemensamma diskussioner vid två ordföranderåd och utskick av 
utkast till propositionstexter – är öppnare än vad stadgar och tidigare 
praxis anger. Avsikten har varit att öka transparensen och stärka dialogen 
inom federationen inför besluten vid den kommande kongressen.  
 

Kansliet  
Det utvecklingsarbete som påbörjades under 2016 har under 2017 gått in i 
en konsolideringsfas. Den målstyrda verksamhetsplan som Sacostyrelsen 
fastställt för 2017‒2018 har brutits ner i projekt, där medarbetare från olika 
avdelningar samverkar i arbetet med att nå målen.   
 

Medarbetare 
Under 2017 har några medarbetare slutat på kansliet. Noggranna 
behovsanalyser har genomförts och resulterat i några nya eller justerade 
roller. Ett exempel på det är tillsättningen av två office managers. 
 

Samverkansarbete på kansliet  
Arbetet har haft fokus på att skapa bra strukturer för identifieringsfasen i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. En medarbetarundersökning har 
genomförts, vilken följts av korta enkäter med syfte att fånga eventuella 
riskfaktorer. Enkäterna skickas till medarbetarna veckovis och följs sedan 
upp. 
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En uppföljning görs under hösten 2017 med anledning av den nya modellen 
för verksamhetsplanering. 
 

Fastighet och it, Lilla Nygatan 14 
Utöver sedvanligt löpande underhåll av fastigheten, påbörjades under 
sommaren en renovering av fasaden mot innergården.  
 
En översyn av hur lokalernas utformning stödjer verksamhetens behov, 
samt en värdering av fastigheten, gjordes under våren. Ett 
gestaltningskoncept samt investeringsrekommendationer presenterades för 
styrelsen i början av hösten. 
 
Två leasingavtal tecknades under 2017, ett för mobiltelefoner och ett för 
medarbetarnas datorer. Syftet var att få en bättre kontroll av kostnaderna 
och att säkerställa hög och jämn prestanda.  
 
En översyn av it-strukturen genomfördes under våren 2017 med såväl 
intervjuer av medarbetare som teknisk översyn. Arbetet resulterade i en 
rapport med rekommendationer vilka ska bearbetas och därefter 
genomföras under 2018. 
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Sacos medieaktiviteter januari‒augusti 2017 
 
Pressmeddelanden Datum 
Löneskillnaderna minskar bland akademiker 26‒jan 
Positiv utveckling för Sacoförbunden 27‒jan 
Lena Granqvist ny samhällspolitisk chef på Saco 31‒jan 
Stora skillnader i livslön mellan kvinnor och män 08‒mar 
Kunskap och lämplighet ska styra antagningen till högskolan 15‒mar 
Vårbudgeten: Stort behov av skattereform 18‒apr 
Kvalitet måste styra utbudet på högskolan 27‒apr 
Allt fler anställda övervakas på jobbet 30‒maj 
Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland akademiker 28‒jun 
Lägre löner för utrikesfödda akademiker 12‒jul 
Arbetsgivare saknar riktlinjer för nåbarhet 24‒jul 
  
  
Debattartiklar Datum 
Elitforskare tvingas ut ur landet 13‒jan 
Låt fler komma till Sverige för att jobba 16‒jan 
Oroande att utbildning blir allt mindre lönsamt 22 feb + flera 

datum under 
perioden. 18 
publiceringar. 

Kvinnliga akademikers livslön 2,8 miljoner lägre 08‒mar 
Staten måste ta ansvaret för personalbristen 13‒mar 
Kommunalisering av högskolan fel väg att gå 22‒mar 
Sämre konkurrenskraft med kommunal högskola 28‒mar 
Underlätta studievalet 28‒mar 
Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter  22‒apr 
Utbildningens värde 14‒maj 
Allt sämre lön för mödan 24‒maj 
Utbildning måste löna sig 08‒jun 
Förslagen otillräckliga för skydda anställdas integritet 08‒jun 
Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop 01‒jun 
Stressade akademiker dold ohälsobomb 28 juni + 

flera datum 
under 
perioden. 22 
publiceringar.  

Dags för ny skattereform 23‒aug 
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 Remissvar januari‒augusti 2017 
 
Arbetsmarknadsdepartementet  
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat 
förtroendeuppdrag och uttag av pension, DS 2016:47 

R 118.16 

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? 
SOU 2017:24 

R 35.17 

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av 
arbetsmiljö. SOU 2017:28, del 1 

R 48.17 

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av 
arbetsmiljö. SOU 2017:28, del 21 

R 48.17 

Förslag till nytt direktiv om balans mellan arbets- och privatliv  2017 

  
Finansdepartementet  
En översyn av överskottsmålet , SOU 2016:67 R 87.16 

Fokus Premiepension, SOU 2016:61 R 88.16 

Översyn av skatteregler för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75 R 100.16 

Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76 R 107.16 

Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 R 110.16 

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar R 8.17 

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt 
för 2018 

R 20.17 

  
Justitiedepartementet  
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden 
(SOU 2016:91) 

R 117.16 

Genomförande av ICT-direktivet, Ds 2017:3 R 14.17 

Brottsdatalag, SOU 2017:29 R 36.17 

Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift, Ds 2017:16 R 39.17 

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade  
uppehållstillstånd (Ds 2016:45) 

2017 
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Näringsdepartementet  
För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1 

R 3.17 

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i 
lärosätenas samverkan med omgivande samhälle 

R 6.17 

  
Socialdepartementet  
Begränsningar i föräldraförsäkringen för föräldrar som kommer till 
Sverige med barn, SOU 2016:73 samt promemorian om förslag till 
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslag som 
lämnas i SOU 2016:73 

R 95.16 

Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada R 97.16 

Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 R 101.16 

Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om 
tillämpningsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 

R 116.16 

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut R 15.17 

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9 R 19.17 

Svensk social trygghet i en globaliserad värld, SOU 2017:05 R 37.17 

Samlad kunskap – stärkt handläggning. SOU 2017:25 R 41.17 

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk R 46.17 

  
Utbildningsdepartementet  
En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska 
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, SOU 2016:77 

R 113.16 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2002:760) om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor 

2017 

Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken 
(KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén med reformrekommendationer 
för reglering av professionella tjänster (KOM (2016) 820 slutlig) 

R 5.17 
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Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser R 18.17 

Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, 
SOU 2017:20 

R 25.17 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning, SOU 2017:10 

R 38.17 

Samling för skolan ‒ Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, 
SOU 2017:35 (del 1) 

R 40.17 

  
Utrikesdepartementet  
Europeiska kommissionens två förslag gällande dels en 
anmälningsprocedur för tillståndsförfarande och krav relaterade till 
tjänster (KOM (2016 821), dels införande av ett elektroniskt 
europeiskt tjänstekort (KOM (2016) 824 och KOM (2016) 823). 

 

R 1.17 
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tkr
Utfall T2 

2017
Utfall T1 

2017
Prognos 

2017
Budget

helår 2017 Not

INTÄKTER 
Årsavgifter (120 kr/yrkesverksam medlem) 40 274 20 136 60 411 60 411
Bidrag och kostnadsersättningar

Summa intäkter 40 274 20 136 60 411 60 411

PERSONALKOSTNADER
Summa personalkostnader* -26 928 -13 411 -39 693 -39 557 1)

VERKSAMHETSKOSTNADER

Organisationen och ledning
Summa Organisationen och ledning -481 -259 -3 800 -4 070

Samhällspolitik 
Summa Samhällspolitik -4 896 -2 132 -5 733 -5 472 2)

Kommunikation
Summa Kommunikation -2 499 -1 254 -5 870 -7 160 3)

Studieval (Studentmässorna)
Summa Studieval 2 198 2 045 255 140

Studentrådet 
Summa Studentrådet -994 -498 -1 578 -1 578

Administration och internservice
Summa Administration och internservice -6 717 -3 402 -10 108 -9 954

Summa verksamhetskostnader -13 389 -5 500 -26 834 -28 094

VERKSAMHETSRESULTAT -43 1 225 -6 116 -7 240

tkr
Utfall T2 

2017
Utfall T1 

2017 Prognos 2
Budget

helår 2017 
Fastighetsförvaltning
Hyresintäkter 1 548 788 2 060 2 065
Hyresintäkter internhyra 3 664 1 832 5 500 5 500
Personalkostnad -184 -92 -280 -280
Driftskostnader (inkl fastighetsskatt) -1 110 -523 -2 989 -2 301
Avskrivningar -418 -209 -655 -655
Skatt på fastighetsresultat -952 -952
Summa Fastighetsförvaltning 3 500 1 796 2 684 3 377 4)

Kapitalförvaltning - nettointäkt 0
Skatt på kapital 0
Summa kapitalförvaltning 1 000 5)
RESULTAT före bokslutsdispositioner 3 457 3 021 -2 432 -3 863

sac_lenlin
Textruta
Bilaga 3
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Noter

1) Personalkostander
Trots större rekryteringskostnader som varit högre än budget
har de totala kostnader varit lägre som en följd av vakanser i samband med rekryteringar.

2) Samhällspolitik
Minskade kostnader för inköp och statistik men en ökning av kostnader
i arbetet med GDPR.

3) Kommunikation
Utvecklingen med gränsdragningen i varumärkesstrategi har tagit längre tid än 
beräknat och innebär därmed mindre kosnader för produktion än i budet.
Arbetet med påvekan har haft goda resultat med på grund utav omvärldsstyrda händelser
har den kunnat ske på ett mer kostnadseffektivt sätt än tidigare.

4) Fastighet
En förstudie innehållande värdering av fastighet och ett gestaltningskoncept med syfte att 
säkerställa att lokalernas utformning stödjer verksamhetens behov har genomförts.

5) Kapitalförvaltning
En prognos avseende avkastning på kapital togs inte med vid framtagandet av budeten.  
Vid såväl uppföljning vid T1 som T2 har prognos från kaptialförvaltaren lämnats. 
Prognosen vid T2 har skrivits ned i förhållande till T1 som en följd av det oroliga läget i
omvärden.



 27/27

Saco ekonomirapport 2017
Tertial 2, januari-augusti
Placerat kapital-värdepapper

Marknads-
värde

2017-08-31
Anskaffn.

Värde

Förändr. 
mot

anskaffn.
värde

Marknads-
värde

2016-12-31

Förändr.
mot

MV 1512
Aktier och andelar
Depå 36 469 362 32 176 289 35 707 589

Uttag ur depå under 2017
Summa aktier och andelar 36 469 362 32 176 289 13% 35 707 589 2%
Likvida medel 28 936 22 476 237 22 476 237
Summa värdepapper och
likvida medel 36 498 298 54 652 526 58 183 826 -37,3%

*Innehav depå 

Marknads-
värde

2017-08-31 Vikt

Marknads-
värde

2016-12-31 Vikt
Räntepapper 15 876 544 43% 15 720 571 44%
Simplicity Likviditet 5 404 897 5 403 318
SEB Företagsobligationsfond 4 068 714 4 015 205
SPP Företagsobligationsfond 6 402 931 6 302 048
Svenska aktier 6 037 628 17% 5 667 450 16%
Öhman Sweden Micro Cap 1 406 099 1 309 645
Öhman Etisk Index Sverige 4 631 529 4 357 805
Utländska aktier 11 453 988 31% 11 170 519 31%
AMF Aktiefond Europa 2 376 913 2 236 330
SEB Etisk Global indexfond Lux ack 6 052 128 ? 6 010 153
SPP Emerging Markets SRI 1 282 696 1 135 300
Öhman Etisk Index USA 1 742 251 1 788 736
Alternativa tillgångar 3 101 202 8% 3 120 113 9%
Catella Hedgefond 1 064 248 1 029 758
SEB Microfinance Fund III 2 036 954 2 090 355
Likvida medel i depå 28 936 0% 28 936 0%
Summa depå Nordnet 36 498 298 100% 35 707 589 100%

Innehav enligt normalportfölj/placeringspolicy
Normal Limiter

Räntepapper, svenska 60% 30-100%
Aktier 40% 0-70%
Alternativa tillgångar 0% 0-15%
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Tillsammans är vi Saco
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